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بسم اهلل الرمحن الرحيم
(ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرنا رشدا)
(سورة الكهف)10 :

أ

إهـــــــــــــــــــــــــــداء

إلــــ صــــالف الســــلد،

اراجــــ

،مــــلاش ارهــــ اله ــــل  ،ــــس

ا الب ــــ ل ال ــــد ل هلهــــد صــــج ه

اج ه ،مجم) فخ اًل ،اات از اًز...
إلـــــ هـــــ مـــــ ل الج الل ،...مـــــل الي،الل.،...ـــــل مـــــ دم اله،الل،...لهـــــل ههـــــل

ـــــل هبـــــالل...إل

ل،ح ،الدم اليالل للهه ه...
إلــــ هــــ ت اجــــ الاســــ ،مــــ اًل، ...لهجــــ الســــ اد ههــــاً، ...ااهــــد ار ــــام صــــ اًل ...ت جــــ اليــــ،الل
،تلف ارلباف..تهل ال زيزة اليال ...
إل ه كا ا ،اً ،م داً لل ط،ال ه ،الم ...إل ز،اتل الل ب ...
إل فللتل ،ه ا قج ل ...ا تل اليال

تم ل...

إلــــــ ،ل،د الهلبــــــ ، ...ي ــــــا ل ال،فــــــاء...إل هــــــ لافاــــــ ،ل فــــــل المــــــلاء ،ال ــــــلاء...إل تصــــــد
ارصلاف...إخ،تل ،تخ،اتل...
إلــــ هــــ هــــم تجــــلم ه ــــا اه اً...ال ــــ داء ،ال زكــــل اجــــ ه تلــــداً ،الــــ اه ــــل الاللــــ
الللي ...

ب

،تمــــل

ـكل ،تاد ـــل
الحم د د ددا ع رم ال د د ددولمسالم وال د د ددنة والس د د ددن ،سي د د ددد

وسيد آله و حبهم ومال سور سيد اربه إلد سو ،الاسالم مو ب ا:
م د ددو ال د د د ر يي د دده والً وآخد د د اًرم د د د اًر سيسد د د

د د ددو والمرس د د دديسالم س د د ددسا و محم د د ددام

د د ددر ا

جنلد د ده وسظد د د  ،س د ددي و هم م د ددو خ سد د د

م د ددال خ د ددوةم وال
لد د د و الفض د ددي

د د درةم وم د ددو ل د ددام م د ددال تحيس د ددي وا ارس د ددام إال ت د ددا سرا وتو د ددهم وا مو د د دوً ب د ددوالست ار
راوات د د د
در ه
بفض دديه،م ست ددا ،البوح ددر جالم ددي ال د د ر واالمت ددوال إل ددد ا س ددتو ال ددا تور كهــــال هلهــــد ارمــــطلم إل د ا
سيد ددد رسد ددولا الموجسد ددتسرم حسد ددر لد دد ،س خد ددي د د ت د ددا  ،ال

د ددو

ال مد ددام والت ي مد ددو

ال و د ددام الت د د

د ددوا

البحر ال يم م واستفوا م هو البوحر.

مد د ددو ست د د ددا ،البوحد د ددر بول د د د ر واالمت د د ددوال إلد د ددد ا سد د ددوت ة ا وضد د دديم سضد د ددو لج د د ددا الم ول د د ددا .ا

الســـلم لتك ددرمه ،بم ول ددا رد د ا الرس ددولام وبد د
ا
ليـــال اجـــل ال جـــ م و .ا ا ـــد ال اصـــل قامـــم
ل ار تهوم وا اا المنحظو

جه ددا س ددر

المفساةم والح  ،سيسهو.

مو ومت ا ،البوحر بول ر إلد جم د ا سدوت ة د لسد ،ال يدو ،الس وسد ا جوم دا ا الردرم مدو ومت دا،
البوح ددر بول د د ر الجالم ددي إل ددد ال ددوميسال بم تب ددا الجوم ددا اإلس ددنم ام وجوم ددا ا الر ددرم وجم د د ال ددوميسال د د
الم تبو

الو

ل وع غالة.

ا وا ري ا

مد د ددو ومت د د ددا ،البوحد د ددر جالمد د ددي ال د د د ر وال ر د د ددوال إلد د ددد ا سد د ددتو تلهـــــــد صـــــــبلل ت ـــــــ ،هصـــــــب

(المحوض د د ددر جوم د د ددا ال د د ددا
ال بو

المفتوح د د ددا) سي د د ددد مس د د ددوساته الك سد د د درة د د د د ا ج د د ددوال رد د د د ا الرس د د ددولام وتد د د د لسي

والم وسم مو ،البوحرم وا ه حو إ جوال رسولته.

وال ر مو و

وخ و وً ا ستو

إ اد مج م ت  ،لا ل إلج ار م و يا م هم وتسهسي مهما البوحرم وا ستو

ا لم لمو له مال جها
ت  ،م دة  ,وا ستو

ليمر ال الفيس س

ليا م ار ا وحي ال االسو م و و ا الالمن

ال وميسال

ت سس وت ظ  ،الرسولام وا ستو هله،د خالد ت  ،م دةم وا ستو

هلهد لهدم لج م إلحضورر ،ب ض المراج الت

ت،ف ق ت ،زا  ،م سيد ترجمته الممسالةم وسيد مسوساته ،الممسالة

وا

ت

لاهز ت،ف ق
ا اد ب ل

الاراسام وا ستو ،صسل

ا جوال ر ا الرسولام وال ر مو و

ضوً لألستو خالد هلهد مالمم سيد تال ه الرسولا حو وً ولغو وًم ولكي مال وال س ااً وسو وً ل

ر ا الرسولا.

هم

إخراج

الهجخص بالجي ال لب
تت د د ددوو ر د د د ا الا ارسد د ددا ح د د دد ،ل د د ددوع غ د د دالة د د ددسال اإلاا ار ا رب د د ددا مد د ددال سد د ددو ،1948 ،وحتد د ددد سد د ددو،

،2014م حس د د ددر ت د د دد ،ت د د ددوو س وس د د ددو

تيد د د د اإلاا ار سد د د دوا م د د ددال ال وح د د ددا الس وسد د د د ام و االلت د د ددوا ام و

االجتموس د د ددام و اإلاارمد د ددا مد د ددال خد د ددن إج د د د ار ا ارسد د ددا م ور د د ددا د د ددسال تي د د د اإلاا ار م والو د د ددو إلد د ددد تد د ددو

وتو

هو ا ر ا الاراسا.

و

اإلاارة الم رما ترة ح مهو ل وع غالة ساة س وسو

حسر اتب

 .1ارتب د د د

تمثي

مو سي :

غ د د دالة ي د د دوً بم د د ددر م د د د سد د ددو،1948 ،م ب د د ددا اتفول د د ددا روا

س د د د ا ،1949م ثد د دد ،سد د ددم

ب د ددارو تسد ددم ا سس د د رما (ل د ددوع غ د دالة)م حسد ددر لد دد ،د ددال ل د ددو م د ددر د د اارة غ د دالة احد ددتنالًم د ددي د ددوال
سبورة سال تكيسف سرب لتسسسر مور س وال ل وع غالة.

 .2سد د د ددهم

اإلاارة الم د د د درما د د د د إ د د د ددراال الك د د د ددوال الفيس د د د د س م مد د د ددال خد د د ددن اسد د د دد ،ح ومد د د ددا سمد د د ددو،

يسدد د د سالم واالتح د د ددوا ال د د ددوم الفيسدد د د س م والمجيدد د د
م د ددو س د ددوسا

د د د ت د دداومي ال ضد د د ا الفيسد د د س ام وت سه د ددو سي د ددد المس د ددتوم ال د دداول م و د د د ل لومد د د

اار ساة لوا سال وت رم و

ل وع غالة.

مو االحتن اإلس ار سي م ا اتب ساة س وسو

 .1ت د د

إس د د ار سي س وسد ددو

س وس د د

ت سد ددف ا بح د د س د د وال ل د ددوع غ د دالةم د ددوال رمهد ددو حرمدددو ه ،مدددال وجدددوا دددوال

ل وع غالة و مو سس و .

ثر سيد ال واح الس وس ا واإلاارما.

سها السي ا الفيس س ام ا اتب

 .1لومد د د

المجي

ل د ددوع غ د دالة ب د ددمو سد ددس و تح د د

ل د ددواة ج د د

ا حد د د دوا االلت د د ددوا ا واالجتموس د د ددا د د د د ل د د ددوع غد د د دالة تسج د د ددا لد د د د ار ار الح د د ددوك ،ال سد د د د ر

اإلس ار سي الت سف ام والت
مو

تجوا ل وع غالة:

مد ددثيه ،و ولد ددم بح د ددوله،م حسد ددر رب د د

الا وع اإلس ار سي

 .2س د د ددو

الت د د درم م وم ظم د د ددا التحرم د د ددر الفيسد د د د س ام

الس د ددي ا الفيسد د د س ا

د ددو مفسس د ددو

الت رم م والو اال ار م والمجول

 .2تحسد د د

الظ د ددرو

 .3سمي

السي ا الو

ساة س وسو
ال يا ا.

تجوا ل وع غالة:

ورس د ددو

إاارم د ددا د د د ل د ددوع غد د دالةم تمث د ددي لد د د

ددد

االلت د ددوا ا واالجتموس د ددا إل د ددد ح د ددا س د ددر د د د ل د ددوع غد د دالة تسج د ددا االسدد ددت رار

الس وس واالجتموس .

ا الفيس س ا سيد وحاة ل وع غالة م الضفا الفيس س ا وال ا .

ث

مو

سها ح  ،حر ا حمو
 .1لومد د د د

ل وع غالةم ا اتب

حر د د ددا حم د د ددو

ساة س وسو

ب د د ددا والر د د ددو د د د د اال تخوب د د ددو

إل د د ددو ا بحدد د د الم ورض د د ددسال لح مه د د ددوم م د د ددو ل د د د د

تجوا ل وع غالة:

الت د د درم ا سد د د د ا  ،2006تب د د ددوع س وس د د ددو

الف د د ددو ي الفيس د د د س ا م د د ددال الم د د ددور ا د د د د

ت د د د سي ح وم د ددا موح د دداةم رغب د ددا م ه د ددو د د د احتد د دوا الف د ددو ي تحد د د

.2

الف و ي الفيس س ا و ا.
د ددي

حر د ددا حمد ددو

اولا

ل وع غالة.

 .3سمي د د د

وتها

د د إاارة ل د ددوع غ د دالة س وس د د وً وااارم د دوًم مد ددو جهض د د

حر د د ددا حمد د ددو

الفيس س م وحوول

سيد د ددد

د د دديه سد د ددال الجسد د ددا

ربط ل وع غالة م جالمرة ل رص مال خن ممر بحر .

 .1إ د د د دراال اور اإلاارة الم د د د درما ليك د د د ددوال الفيس د د د د س
سه د د ددا

س وس د د د د وً وااارم د د د دوًم و ل د د د د مد د د ددال خد د د ددن ال مد د د ددي

إل د د ددد وج د د ددوا د د ددوال يسد د د د س

موحوته.،

 .2توضد د د

محووالتهد ددو د د إ د ددو

د د ددي ل د د ددوع غ د د دالة ورب د د دده ب د د ددمو سد د ددس و و

الاراسا إلد ساة راا :
الس وسد د د د الد د د د

ر ومجهد د دوم مم د ددو ام لد د ددر ض

اور االح د ددتن اإلسد د د ار سي

د د د د ل د د ددوع غد د د دالة مث د د ددي سد د د د و هم ومي د د د د

تد د درة ح م د دده ل د ددوع غالة,و س د ددف سم د ددي سي د ددد محوول د ددا مد د د

الهو د د ددا الفيس د د د س ا وم ولمهد د ددو الس وس د د د ا واإلاارمد د ددام و ل د د د مد د ددال خد د ددن تب ستد د دده ليحد د ددوك ،ال س د د د ر

اإلسد د د ار سي م وال د ددتح  ،بو وض د ددوع الس وسد د د ا وااللت د ددوا ا واالجتموس د ددا واإلاارم د ددا د د د ل د ددوع غد د دالةم

وربط ل وع غالة ب مو سس و .
 .3توض د د د

س وسد د ددو

إلد د ددد تك د د درم

حر د د ددا حمد د ددو

الس وس د د د ا واإلاارمد د ددا وااللت د د ددوا ا د د د ل د د ددوع غ د د دالة الت د د د

ا

اال سد د ددو،م وت ارج د د د ال ض د د د ا الفيس د د د س ام وال مد د ددي سيد د ددد محوولد د ددا إ د د ددو اولد د ددا د د د

ل وع غالة م ف يا تموموً سال الضفا الغرب ام وربط ل وع غالة ب مو سس و .
ت د ددو ،الا ارسد ددا سيد ددد رض د د ا ال ر د ددو

د ددور د د س وسد ددو

غ د دالة م د د د س د ددو ،1948 ،وحت د ددد س د ددو،2014 ،م حس د ددر لومد د د
الك د د ددوال الفيس د د د س
س وسد د ددو

اإلاا ار ا رب د ددا الت د د ح م د د

اإلاارة الم د درما والس د ددي ا الفيسدد د س ا د د د راال

س وس د د د وً وااارم د د دوًم وتد د دداومي ال ض د د د ا الفيس د د د س ام مد د ددو االحد د ددتن اإلس د د د ار سي

ت سد د ددف ا س وس د د د ا وااارمد د ددا تجد د ددوا ل د د ددوع غ د د دالةم مد د ددو حر د د ددا حمد د ددو

سسد د د د رموً سي د د ددد ل د د ددوع غد د د دالة س د د ددو ،2007 ،إل د د ددد

د د ددا س د د د

د د دا اتب د د د

م د د د س د د د رتهو

د د ددي ال د د ددوع جغ ار د د د دوً وس وسد د د د وً وااارمد د د دوً والت د د ددوا وًم

ومحوول د ددا رب د دده بس د ددس و م حس د ددر ال ر د ددو ت د ددوبه د د د س د دديو حر د ددا حم د ددو

س وسا ربط ل وع غالة م

ل د ددوع

مو سس و .

ج

واالح د ددتن اإلسد د د ار سي

ددد

تو ي

رمهو:

الاراسا ل اة تو

 .1ارتد د ددبط اسد د دد ،ل د د ددوع غد د ددالة بو ارض د د د الفيس د د د س ا الخوض د د د ا لس د د د رة ال د د دوا
ول د د د

اتفول د ددا روا

تسم ا سس رما

 .2سد ددورم

الفيس د د د س

د د د السو د ددوال سد د د ا ،1949م ب د ددارو

ي هو اليوا محما جسم.

اإلاارة الم د درما د د ت د د لسي ال بد ددو

يد د د سي د دده اس د دد ،ل د ددوع غد د دالةم ورد د د

مد ددو ،س د د وال ل د ددوع غ د دالةم مد ددو لوم د د

د د راال الك د ددوال

س وس د د د وًم مد د ددال خد د ددن اسد د دد ،ح ومد د ددا سمد د ددو ،يس د د د سالم ومد د ددال ب د د ددارو م ظمد د ددا التحرمد د ددر

الفيس س ام ووحاة ال م الفيس س

 .3حوولد د د د

الم د د درمام إلد د ددد ال

ووحاا ا تمثسي ال م الفيس س .

إسد د د د ار سي إجه د د ددوض م ظ د د دد ،المح د د ددووال

الفيسد د د د س ا التد د د د تفضد د د د إل د د ددد ت د د د د سي دد د ددوال

يس د د د س

موحد د ددام س د د ددرال لض د د د ا يس د د د سالم وم و د د ددوة س د د د و هوم مد د ددو سد د دده ،د د د تد د دداومي ال ض د د د ا

 .4س د ددورم

إاارمدد ددام

الفيس س ام ومحوولا إكسو هو الخموً اول وً واس وً وسمي
الس د ددي ا الو

د ددا الفيسد د د س ا د د د

ومجتمد د د د د محيد د د د د وم د د د ددا م تمثيد د د د د

واال تخوب د ددو

سيد ربط ل وع غالة ب مو سس و .

د ددو مفسس د ددو

د د د د د إجد د د د د ار ا تخوب د د د ددو

الر وسد د د ا سد د د ا ،1996م ب د ددا ال تس د دديم

و

د ددا يسد د د س ام ورس د ددو

المجيد د د د د

الس د ددي ا الفيسد د د س ا ل د ددوع غد د دالةم وسميد د د

سيد وحاة ل وع غالة م الضفا الفيس س ا.

 .5س د د رة حر د ددا حمد ددو

سيد ددد ل د ددوع غ د دالة د د سد ددو،2007 ،م ولوم د د

غد د د دالة والض د د ددفا الغرب د د ددام ا م د د ددر الد د د د

الت د د د د درم

الفيسد د د د د س م

ام إل د د ددد إاارة حر د د ددا حم د د ددو

تك د درم

اال سدددو ،د ددسال ل د ددوع

سي د د ددد ل د د ددوع غد د د دالة ي د د د دوًم

والسد د د رة سي د ددد مفو د دديه اإلاارم د ددام والث و د ددام والت ي م د ددام وا م د ددا...إل م وسميد د د

سيد ربط ل وع غالة ب مو سس و .

حر د ددا حم د ددو

 .6د ددص الخ د د درة اإلاارم د ددا والس وسد د د ا لحر د ددا حم د ددو م والس وس د ددا اإلل د ددو ا التد د د ا تهجته د ددو حم د ددو
م د د الف د ددو ي الفيسدد د س ام و د د د

م د ددال ر د دد ،ا س د ددبوم الر سد د د ا د د د

وساللتهو يس س وً وسرب وً واول وً.

ح

د دديهو د د إاارة ل د ددوع غدد دالةم

Summary in English
This study addresses the four ruling administrations sequenced on the Gaza Strip
from 1948 until 2014; where it tackled those administrations' policies from
political, economic, social and administrative aspects. The study uses the
comparative approach and reaches the following results and recommendations:
- During the reign of the Egyptian administration to Gaza Strip, it followed a
group of policies as follows:
1. Gaza is actually linked to Egypt since 1948 after Rhodes Convention in
1949, and then it was military named (Gaza Strip). Egypt accepted the
management of Gaza as an assignment by Arab Countries to run the affairs
of population of Gaza Strip not as an occupation.
2. Egyptian administration contributed in highlighting the Palestinian entity
through the support of the All-Palestine Government, Palestinian National
Union, Legislative Council, Palestinian Liberation Organization, and helped
in the internationalization of the Palestinian cause, also it issued a number of
laws and legislation in Gaza Strip.
- The Israeli occupation followed many policies towards Gaza Strip:
1. Israel adopted exclusionary policies against the population of the Gaza Strip,
where the most severe one was the denial of the existence of a political
entity that represents the Palestinians and demands their rights.
2. The economic and social conditions became worse in Gaza Strip, as a result
of arbitrary decisions of the Israeli military governor, which affected the
political and administrative aspects.
- In the era of the Palestinian National Authority, it followed several policies
towards Gaza Strip:
1. The Palestinian Authority established institutions and administrative bodies
in Gaza Strip, represented in the Palestinian Legislative Council, the
ministries, and municipal councils.
2. Economic and social conditions improved to a great extent in Gaza Strip as a
result of political and social stability.
3. The Palestinian National Authority worked on the unity of Gaza Strip with
the West Bank and Jerusalem.

خ

- During the rule of Hamas movement to Gaza Strip, it pursued several
policies towards Gaza Strip:
1. After the victory of Hamas Movement in the legislative elections in 2006, it
followed exclusionary policies against the opponents of its ruling; for
example it excluded the Palestinian factions from the unified government
aiming at containing these factions under its program, which led to the
rejection of all the Palestinian factions.
2. Hamas failed in managing Gaza Strip politically and administratively, while
its attempts to create a state in Gaza Strip were aborted.
3. Hamas worked to separate Gaza Strip and linked it to northern Sinai and
separated it from the Palestinian body, and tried to link Gaza Strip with the
island of Cyprus through a sea lane.
The study aims to:
- highlight the role of the Egyptian administration in the Palestinian entity
politically and administratively. This is achieved through the political efforts
for meeting the aspiration of people lives in Gaza Strip.
- explain the role of Israeli occupation during its governance to Gaza strip and
its attempts to obliterate Palestinian identity and its political and
administrative features as a result of its control to the political, economic,
social and administrative conditions in Gaza Strip and linked it to Northern
Sinai.
- reveal the political, administrative and economic policies of Hamas
government in Gaza strip which led to deepening the internal divide and
regressing the Palestinian cause as well as attempting to establish an
independent state inside Gaza Strip away from West Bank and linked it to
Northern Sinai.
The study relies on the hypothesis that there is a significant difference among the
policies of the four ruling administrations sequenced on Gaza Strip since 1948 to
2014.The Egyptian administration and Palestinian authority highlighted the
Palestinian entity politically and administratively, and contributed in
internationalization of Palestine cause. The Israeli occupation followed an arbitrary
political and administrative policy towards Gaza Strip. Hamas, since its military
takeover of Gaza Strip in 2007, sought to separate the Strip geographically,
politically, administratively and economically, and attempted to link Gaza Strip
with Sinai; where there is similarity in the behavior of Hamas and the Israeli
occupation in linking policy of Gaza Strip with the Northern Sinai.
The study reaches the following findings:
د

 Gaza Strip associated with Palestinian territories, which were under the
control of the Egyptian forces till the signing of Rhodes Convention in 1949.
After that, the Major/ Mohammed Najib named it Gaza Strip, which is a
military name in 1955.
 The Egyptian government supported Gaza Strip through highlighting the
Palestinian political entity and providing assistance and support for Palestine
governorate, the PLO, and the unity of the Palestinian people and the
uniqueness of the representation of the Palestinian people.
 Israel attempted to obstruct all the Palestinian attempts to form a united
Palestinian entity that highlights the Palestine issue and the Palestinian
suffering internationally and worked on linking Gaza Strip to northern Sinai.
 The Palestinian National Authority contributed in re-building Palestinian
national organizations, administrative associations, Community Based
Organizations (CBOs) and Community Service Organizations (CSOs),which
are represented in conducting the presidential elections and the Palestinian
legislative council elections in 1996.This happened after the control of
Palestinian Authority to Gaza Strip where it worked on the unity of Gaza
Strip with the Palestinian West Bank.
 Hamas movement dominated Gaza Strip in 2007 and devoted the division
between Gaza Strip and the West Bank, which led Hamas to administrate the
whole Gaza Strip and to control its administrative, cultural, educational, and
security aspects, …etc., and Hamas worked to link Gaza Strip to Northern
Sinai.
 Lack of Hamas' administrative and political experience, and the exclusionary
policy pursued by Hamas with the Palestinian Factions, were the main
reasons in the failure of Hamas' administration over Gaza Strip and has
aPalestinian, Arabian, and internationally isolation.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
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 1.1المقدمة
يعد موضوع قطاع غزة وحكمه من قبل اإلدارات السياسية األربع "اإلدارة المصرية ،االحتالل
اإلسرائيلي ،السلطة الفلسطينية ،حركة حماس" ،من الموضوعات المهمة والحساسة ،ليس فقط للباحثين في

هذا المجال ،وانما للقارئين والمهتمين بهذا الشأن ,حيث مارست كل سلطة حكمت قطاع غزة سياسة معينه.

ولعل نكبة عام 1948م ،والتي حلت بالشعب الفلسطيني كانت إحدى الفواصل التاريخية التي مر بها

قطاع غزة ،إذ شكلت تلك الحرب خارطة جديدة ،ليس على المستوى الفلسطيني فحسب ،بل على المستويين
العالمي واإلقليمي ،وصارت قضية الالجئين الفلسطينيين تتصدر القضية الفلسطينية.
أصبحت نتائج النكبة سنة 1948م واقعاً ُيفرض على الفلسطينيين ،حيث احتلت إسرائيل معظم
فلسطين االنتدابية ،باستثناء القدس الشرقية ،والضفة الغربية ،وقطاع غزة ،وجعلت منها كيانات منفصلة،

فأصبح قطاع غزة تابعاً لحكم اإلدارة المصرية ،حيث شهدت تلك الفترة الممتدة من عام 1948م إلى عام
 1967تطو اًر كبي اًر على المستوى الفلسطيني والغزي ،فقد قامت اإلدارة المصرية بدور بارز في تعزيز صمود
الشعب الفلسطيني ،من خالل خوض عدة معارك وحروب دفاعاً عن القضية الفلسطينية ،إضافة إلى تعزيز

ثم حرب حزيران عام 1967م ،التي انتهت بهزيمة الجيوش
الهوية الفلسطينية ،ثم جاءت حرب 1956م ،ومن َ
العربية ،وانتصا اُر إلسرائيل ،تمثلت في احتالل ما تبقى من فلسطين (القدس ،الضفة الغربية ،وقطاع غزة)،
وما أن أصبح قطاع غزة تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي ،حتى بدأت تسعى لضم قطاع غزة إلى سيناء
تحت مسمى قيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي لقطاع غزة وشمال سيناء ،وذلك من أجل توطين الالجئين

الفلسطينيين ،واسقاط حق العودة ،كجزء من إستراتيجية متكاملة ،رسمت قواعدها وأساساتها حكومة االحتالل
اإلسرائيلي ،لبسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة ،حيث تمثلت تلك اإلجراءات بوجود مرجعية رئيسية

بناء على منظومة ممنهجة لحكم
لقطاع غزة يرأسها الحاكم العسكري اإلسرائيلي ،الذي فرض قوانينه وأحكامه ً
قطاع غزة.
بعد االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 1987م ،تبنت القيادة الفلسطينية مبدأ التسوية السياسية ،والتي
تمثل في االتفاقيات والمؤتمرات التي ُعقدت من أجل إحالل السالم في المنطقة بأسرها ،ونتج عن تلك
االتفاقيات نشأة السلطة الفلسطينية عام 1994م ،ولم تكن فترة حكم السلطة لقطاع غزة سهلة ،بل كانت

محفوفة بالعراقيل والعقبات من جانب االحتالل اإلسرائيلي ،حيث حاول م ار اًر وتك ار اًر تقزيم دورها في إدارتها

لقطاع غزة ،حيث عملت السلطة على وحدة القطاع جغرافياً مع الضفة الغربية والقدس ،أما إدارياً فقد ساهمت
ببناء مجتمع مؤسساتي في قطاع غزة ،إلى أن جاءت حركة حماس بما تحمله من تضاد في فكرها السياسي

مع منظمة التحرير ،حيث فازت باالنتخابات الفلسطينية التي دعت إليها حركة فتح عام  ،2006وما أن لبثت

إال وقامت بالسيطرة العسكرية على قطاع غزة عام  ،2007حيث أدى ذلك إلى تشكيل خارطة فلسطينية
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جديدة ،بأيدي فلسطينية ،فقد انبرى االنقسام الفلسطيني بالشكل الذي يهواه اإلسرائيليين ،وكما خططوا له من
قبل ،فكان انسحابهم من قطاع غزة عام  2005بداية مرحلة جديدة يسودها االنفصال الجغرافي ،والسياسي،

واإلداري ،عن باقي األراضي الفلسطينية ،في الضفة الغربية ،والقدس.

عملت حركة حماس على فصل قطاع غزة واقامة أجهزتها الخاصة بها ,كما عملت على ربط قطاع

غزة مع سيناء ,من خالل التركيز على األنفاق ,وربط قطاع غزة مع قبرص ،ولذلك فشلت حركة حماس في
إدارتها لقطاع غزة على مدى حكمها له ،وهذا يدل على ضعف الحنكة واإلدارة السياسية التي تمتلكها حركة

حماس.
في هذا الدراسة العلمية التي تتناول موضوع قطاع غزة وحكمه من قبل اإلدارات األربعة آنفة الذكر،

وذلك من عام  1948وحتى عام 2014م ،وذلك بطريقة علمية منهجية ،اعتمدت على األسلوب العلمي

المقارن وفق منهج تاريخي ،للوصول إلى بحث علمي يثري المكتبة الفلسطينية والعربية.
 2.1أهداف الدراسة

 .1إبراز الدور الذي لعبته مصر تجاه قطاع غزة بعد حرب عام  ،1948خالل فترة حكمها اإلداري
لقطاع غزة ,منذ عام 1967 – 1948م.

 .2التطرق ألهم التشريعات والقوانين التي سنتها اإلدارة المصرية على قطاع غزة ،والتي كانت سبباً في
تسيير أموره ،وكذلك المؤسسات التي قامت مصر بإنشائها ودعمها مثل (االتحاد القومي الفلسطيني).

 .3التعرف على أهم اإلجراءات والسياسات التي قامت بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي تجاه قطاع غزة.

 .4توضيح إجراءات االحتالل اإلسرائيلي اإلدارية ،والحاق قطاع غزة بسلطة الحاكم العسكري اإلسرائيلي
لقطاع غزة وشمال سيناء ,والعمل على فصل قطاع غزة.

 .5تناول العوامل التي أدت إلى نشأة السلطة الفلسطينية ،وحكمها لقطاع غزة والضفة الغربية (أراضي

 ،)1967وذلك على مراحل ،كان بدايتها اتفاق غزة أريحا أوالً ,وسياسة السلطة في حكم قطاع غزة,
وربط قطاع غزة مع بقية األراضي الفلسطينية.

 .6توضيح دور السلطة الفلسطينية في بناء هيكل مؤسساتي واداري يحكم قطاع غزة ،وسياساتها في
قطاع غزة ,والحفاظ على وحدة الكيان الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة.

 .7تناول أهم األحداث التي شهدها قطاع غزة بعد فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية عام ،2007
وما تالها من سيطرتها العسكرية على قطاع غزة ،وسياسة حماس في فصل قطاع غزة ,وربطه مع

سيناء وقبرص.

 .8سياسة حركة حماس في العمل على إقامة كيان منفصل عن بقية الجسد الفلسطيني ،وهذا أضر

بإبراز الكيان الفلسطيني سياسياً على المستوى الدولي ,ومحاولة ضرب تمثيل منظمة التحرير

الفلسطينية للشعب الفلسطيني.
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 3.1أهمية الدراسة
 .1إثراء المكتبة الفلسطينية والعربية بموضوعات تخص القضية الفلسطينية عام ًة ،وقطاع غزة خاص ًة.

 .2يكتسي موضوع قطاع غزة وحكمه من قبل اإلدارات األربعة من عام  1948وحتى عام  2007أهمية
كبيرة لدى القارئين والمهتمين في هذا المجال ،كما ستفيد الباحثين والدارسين به أيضاً.

 .3تسهم الدراسة في معرفة األسباب التي أدت إلى نشأة قطاع غزة ،وكيفية إدارته من قبل اإلدارة
المصرية ،واالحتالل اإلسرائيلي ،والسلطة الفلسطينية ،وحركة حماس.

 .4إظهار الجوانب اإلدارية والسياسية التي اتبعتها اإلدارات األربعة المتعاقبة على حكم قطاع غزة
(اإلدارة المصرية – االحتالل العسكري اإلسرائيلي – السلطة الفلسطينية – حركة حماس).

 .5تكشف الدراسة عن المخططات اإلسرائيلية في تشتيت الجغرافيا الفلسطينية (فكرياً ،سياسياً ،جغرافياً)،

من خالل محاوالت فصل قطاع غزة ،ودمجه مع سيناء تحت قيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي لقطاع

غزة وشمال سيناء.

 .6توضيح سياسات السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة ،والعمل على وحدته الجغرافية مع قطاع غزة
والقدس.

 .7إبراز أهم األحداث التي مر بها قطاع غزة من عام  ،2006وحتى عام  ،2014وتمثل ذلك في
وصول حركة حماس للحكم ،ثم سيطرتها على قطاع غزة ,وفصله عن الضفة والقدس.

 .8تسهم الدراسة إلى توضيح سياسات حركة حماس ،والتي أدت إلى العمل على فصل قطاع غزة عن
بقية الجسد الفلسطيني من جميع النواحي ,والعمل على إنشاء أجهزتها الخاصة ,كذلك ربط قطاع غزة

مع سيناء.

 .9التعرف على األسباب التي أدت إلى نشأة السلطة الفلسطينية ،وكيف كان حكمها اإلداري والسياسي
لقطاع غزة في ظل وجود عدة عراقيل وعقبات أمامها.

 .10التوصل إلى نتائج واستخالصات أثناء حكم حماس لقطاع غزة ،وهل نجحت في إدارته ،أم فشلت في
ذلك.

 .11دراسة سياسات اإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة إدارياً وسياسياً ،من خالل عمل مقارنة على
تلك الجوانب ،والتطرق إلى األوضاع االجتماعية واالقتصادية لكل إدارة ،ومن ثم التوصل لنتائج
وتوصيات بعد المقارنة.
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 4.1مشكلة وتساؤالت الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحليل العالقة بين قطاع غزة ،وبين اإلدارات التي حكمته بدءاً من اإلدارة

انتهاء بسيطرة حركة حماس ،حيث قامت
المصرية ،ومرو اًر باالحتالل اإلسرائيلي ،والسلطة الفلسطينية ،و ً
الدراسة باإلجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة:
"ما سمات السياسات التي اتبعتها اإلدارات األربعة المتعاقبة على إدارة قطاع غزة من عام 1948م وحتى
عام 2014م؟"

وينبثق عن التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية:

 .1ما هي مالمح وسمات السياسة المصرية في إدارة قطاع غزة؟

 .2ما هي مالمح وخصائص السياسة اإلسرائيلية في حكم قطاع غزة؟
 .3ما هي سياسة السلطة الفلسطينية في حكم قطاع غزة؟

 .4ما هي مالمح وخصائص سياسة حركة حماس في حكم قطاع غزة؟

 .5ما هي أوجه الشبه واالختالف بين سياسات اإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة؟
 5.1فرضيات الدراسة
انطلقت هذه الدارسة من فرضية أساسية وهي أن هناك فارقاً بين سياسات اإلدارات األربعة التي حكمت

قطاع غزة من عام 1948م وحتى عام 2014م ،حيث قامت اإلدارة المصرية والسلطة الفلسطينية بإبراز

الكيان الفلسطيني ،وتدويل القضية الفلسطينية ،والحفاظ على وحدة الجغرافيا ,والوحدة الوطنية الفلسطينية ,كما
ساهمتا في فضح ممارسات إسرائيل ضد قطاع غزة وسكانه ،أما االحتالل اإلسرائيلي فقد اتبع سياسات

تعسفية سياسية كانت أم إدارية بحق قطاع غزة ،مما أضر بالعمل السياسي والعسكري واإلداري ،كما عمل

االحتالل اإلسرائيلي على ربط قطاع غزة مع شمال سيناء ,أما حركة حماس فقد سعت منذ سيطرتها على

قطاع غزة عام 2007م إلى فصل القطاع جغرافياً وسياسياً وادارياً واقتصادياً ،والعمل على ربطه بسيناء ،فيما
يعرف بالوطن البديل خدمة ألجندات بعض الدول العربية واإلسالمية التي تسعى إلى تشتيت الشمل

الفلسطيني وضرب وحدته الوطنية ،وقد أثبتت الدراسة الفرضيات التالية:

 .1احتل قطاع غزة مكانة هامة منذ عام 1948م ،حيث لعب دو ًار أساسياً في القضية الفلسطينية عبر

المراحل السياسية واإلدارية المفصلية التي مر بها على مدى حكم أربع إدارات من عام 1948م

وحتى عام 2014م.

 .2وضعت عدة مخططات لفصل قطاع غزة عن فلسطين ،ومحاولة دمجه مع سيناء ،وذلك خدمة
لألجندات األجنبية.

 .3الممارسات اإلسرائيلية التي انتهجتها إسرائيل بحق قطاع غزة ،حاولت من خاللها العمل على طمس
الهوية الفلسطينية سياسياً ،كما أسهمت في تدمير المؤسسات اإلدارية ،بغية تبعيتها للحاكم العسكري

اإلسرائيلي.
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 .4قامت حركة حماس بعدة إجراءات وسياسات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ،والعمل ضمن
أجندات خارجية  ،وفشلت إدارياً في قطاع غزة بسبب نقص الخبرة السياسية واإلدارية لدى الحركة.
 6.1حدود الدراسة
 -1الحد الموضوعي :دراسة الكيانية اإلدارية والسياسية لقطاع غزة فترة اإلدارات األربعة التي
حكمته (اإلدارة المصرية -االحتالل اإلسرائيلي -السلطة الفلسطينية -حركة حماس).

 -2الحد الزماني :تمتد الدراسة من عام 1948م ،وحتى عام 2014م.
 -3الحد المكاني :قطاع غزة ،فلسطين.
 7.1منهج الدراسة
استخدم الباحث في دراسته عدة مناهج وهي:
 .1المنهج التاريخي

يستخدم المنهج التاريخي للوصول إلى المبادئ والقوانين العامة عن طريق البحث في أحداث التاريخ
الماضية ،وتحليل الحقائق المتعلقة بالمشكالت اإلنسانية والسياسية ،بحيث يسهل فهم الحاضر

استناداً إلى الخلفية التاريخية للظاهرة بحد ذاتها ،واستشراف المستقبل ،حيث سيتم دراسة كل فترة من

الفترات التي مرت على قطاع غزة منذ عام 1948م ،وحتى عام 2014م ،وذلك بالرجوع للمصادر
والمراجع التاريخية والسياسية التي تناولت دراسة تلك الفترات ،التي تم فيها صياغة التساؤالت،

وتفسير النتائج ،ووضع التوصيات ،حيث اعتمد الباحث على المعلومات التاريخية ،في إبراز دور كل
إدارة من تلك اإلدارات ،واسهاماتها اإلدارية والسياسية ،وتوضيح أهم اإلجراءات المتبعة من قبل
بعض اإلدارات في تراجع الدور الفلسطيني سياسياً ،وافشاله إدارياً ،إضافة استخدام الروايات الشفوية

التي استخدمها الباحث من مصادرها الرئيسية ،أو من األشخاص الذين عايشوا تلك األحداث

(المقابالت) ،كما أعتمد الباحث على عدد من األبحاث القصيرة ،والرسائل العلمية (بحوث الماجستير
والدكتوراة) ،والدوريات التي تناولت موضوع الدراسة.

 .2المنهج المقارن
تتناول الدراسة بعض النصوص لإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة ،مما يتطلب المقارنة بين
تلك اإلدارات ،واإلسهامات السياسية واإلدارية لبعض اإلدارات ،واإلخفاقات السياسية واإلدارية للبعض

اآلخر ،واستعراض أهم اإليجابيات والسلبيات لكل إدارة من اإلدارات ،للوصول إلى نتائج وأحكام عامة
بشأن المالمح اإلدارية والسياسية لكل فترة ،وهذا ال يمكن الوصول إليه من دون استخدام المنهج

المقارن.
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والمقارنة تعني بمفهومها العام الوقوف على أوجه الشبه واالختالف بين اإلدارات األربعة (مصر –
االحتالل اإلسرائيلي – السلطة الفلسطينية – حركة حماس) ،وسيتم تطبيق المقارنة بين اإلدارات

األربعة التي حكمت قطاع غزة ،للتوصل إلى تحليل الجوانب اإلدارية والسياسية ،والوصول إلى نتائج

وتوصيات تفيد البحث العلمي ،ويتضمن المنهج المقارن تحديد كل من اآلتي:

 .1المعايير التي على أساسها تجرى المقارنة ،وتتمثل في دارسة قطاع غزة في ظل اإلدارات
األربعة (مصر – االحتالل اإلسرائيلي – السلطة الفلسطينية – حركة حماس).

 .2الظواهر السياسية واإلدارية التي تجري المقارنة بشأنها ،وهي األوضاع السياسية واإلدارية
لقطاع غزة من عام 1948م2014 -م.

 .3تحديد أوجه التشابه واالختالف بين سياسات اإلدارات األربعة ،والتوصل إلى نتائج نهائية
للدراسة بشأن اإليجابيات والسلبيات لكل إدارة من اإلدارات األربعة.

 .3المنهج الوصفي التحليلي
من خالل تحليل تلك المادة العلمية ،والوصول إلى نتائج علمية ومنهجية ،والمنهج الوصفي ال يقف
عند حدود وصف الظاهرة ،ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك ،فيتم من خالله التحليل ،والتفسير،

والمقارنة ،ويتوصل إلى نتائج ذات معنى ،تزيد بها معرفة األوضاع السياسية واإلدارية لقطاع غزة فترة
اإلدارات األربعة.

كما ينبغي التأكيد على أن مجرد وصف ما حدث ،أو ما هو كائن ،ال يشكل جوهر عملية البحث

الوصفي ،على الرغم من أن جميع البيانات ،ووصف الظروف اإلدارية والسياسية الشائعة تعتبر
خطوات ضرورية في البحث العل مي ،إال أن عملية البحث ال تكتمل حتى يتم تنظيم البيانات
وتحليلها ،ويتم الخروج باستنتاجات ذات داللة واضحة تطرح إجابات لتساؤالت الدراسة.

 8.1الدراسات السابقة
بعد االطالع على مواقع البحث المتخصصة ،وفهارس المكتبات ،وأدلة الرسائل العلمية في

الجامعات ،لم أجد دراسة علمية تحمل نفس العنوان ،ولكن هناك عدة رسائل ودراسات تناولت بعض
المواضيع المتعلقة بتلك الدراسة ،مثل:

 .1دراسة بعنوان" :التجربة السياسية لحركة حماس في حكم قطاع غزة من عام 2007م – 2013م"
للباحث محمد أحمد الزيناتي ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر بغزة عام 2013م ،بحثت هذه الدارسة في

طبيعة التجربة السياسية لحركة حماس وحكمها لقطاع غزة ،وذلك من خالل وجود حركة حماس في الحكم
والسلطة ،ومدى انعكاس وتأثير هذا الحكم وممارسة السلطة على النظام السياسي والمشروع الوطني الفلسطيني

والقضية الفلسطينية برمتها وذلك في الفترة من 2007م إلى 2013م وحددت هذه الدارسة المشكلة بسؤال رئيس:

هل نجحت حركة حماس في تجربتها السياسية ككل؟ وفي إدارة حكمها لقطاع غزة بشكل خاص؟ وهل قدمت
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حماس نموذجاً ناجحاً في الحكم؟ وذلك في محاولة لتحليل العالقة بين متغيرات الدارسة المتمثلة في التجربة

السياسية لحركة حماس كمتغير مستقل ،وحكم قطاع غزة كمتغير تابع ،وذلك من خالل قراءة تحليلية تاريخية
لتجربة حركة حماس في الحكم.

 .2دراسة بعنوان" :األبعاد السياسية المستقبلية ومشروع غزة الكبرى" لألستاذ الدكتور كمال محمد محمد
األسطل ،جامعة األزهر غزة ،كلية اآلداب2015 ،م( ،مؤتمر).

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تسلط الضوء على مشاريع توطين الالجئين الفلسطينيين في شبه
جزيرة سيناء باعتبار أن هذه المشاريع تتنافي مع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )194والذي يحفظ

لالجئين حق العودة والتعويض .فهذه الدراسة لها أهمية قانونية خاصة ،كما تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة
من الناحية األكاديمية والعلمية والعملية والقانونية والسياسية والتاريخية وتشكل مرجعاً للسياسيين وورقة

سياسة ( )Policy Paperلصانعي السياسة ومتخذي الق اررات السياسية.

خلصت الدراسة بأن مشروع جيو ار ايالند ،هو مشروع إسرائيلي لتهجير سكان غزة إلى سيناء ،وسكان الضفة

إلى األردن ،وتتقابل رغبات كل من إسرائيل وحركة حماس في فصل غزة عن القضية الفلسطينية ،واسرائيل
تواصل ضرب وحصار غزة ،في محاولة لدفع الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء ،لتكون لهم وطناً بديالً.

 .3دراسة بعنوان" :إدارة حماس لعالقاتها السياسية اإلقليمية والدولية منذ  ،2007-2011للباحث :ماجد

عليان ،من جامعة األزهر بغزة ،حيث تناولت تلك الدراسة صعود حركة حماس إلى قمة النظام السياسي
الفلسطيني بعد أحداث  ،2007كما كشفت الدراسة أن حركة حماس عجزت عن تقديم فهم نوعي يعالج

إشكالية العالقة بين حماس "السلطة" ،وحماس "المعارضة" ،كما أوصت الدراسة بضرورة مراجعة حركة

حماس ،واعادة النظر في خطابها السياسي الذي يركز على جانب الصراع الديني ،وهو الخطاب الذي يتقاطع

سلباً مع مجمل الموقف العربي الفلسطيني الذي يناضل في إطار سياسي ،تجنباً لتأليب المواقف األوروبية
والعالمية.

 .4دارسة أخرى بعنوان" :األنفاق الفلسطينية بين قطاع غزة وسيناء ،دراسة في الجغرافيا السياسية"،

للباحثة عطاف محمد وادي ،الجامعة اإلسالمية ،حيث تناولت العالقات الفلسطينية العربية في الفترة من

2007م ،وحتى  2014م ،وذلك يعني أن نتائج تلك الدراسة محصورة فقط في فترة زمنية معينة منذ سيطرة
حركة حماس على القطاع ،وأن دراستي ستتناول بالتفصيل جميع المراحل والفترات التي مر بها القطاع طيلة

حكم اإلدارات األربعة المتعاقبة على قطاع غزة.

 .5دراسة بعنوان" :التحديات التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة ،وسبل التغلب عليها" ،للباحث

إبراهيم فرج أبو شمالة" ،البرنامج المشترك بين أكاديمية السياسة واإلدارة ،وجامعة األقصى" عام ،2015
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وهي دراسة خاصة بفترة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة ،والتحديات التي تواجه تلك المنظمات ،وأن

نتائج تلك الدراسة ،تعتبر نتيجة واحدة من النتائج التي سأتوصل إليها في دراستي ،وأن دراستي ستكون أعم
وأشمل فيما يخص فترة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة  ،وذلك من جميع الجوانب (اإلدارية ،والسياسية)

وغيرها.
 .6بحث بعنوان" :قطاع غزة بين الكيانية اإلدارية والكيانية السياسية" ،للدكتور كمال محمد األسطل ،مقدم
لمؤتمر "غزة ..المكان والحضارة"/27-26 ،يناير 2015م ،جامعة القدس المفتوحة ،تمحور البحث حول

دراسة الوضع الخاص لقطاع غزة في ظل الحكم اإلداري المصري ،وحكم حركة حماس لقطاع غزة كسلطات
مختلفة ،ودور كل سلطة في وضع قطاع غزة الذي نشأ نشأة غير طبيعية نتيجة الحرب العربية اإلسرائيلية

األولى عام .1948

وأوضح البحث حرص اإلدارة المصرية على تعزيز الشخصية الفلسطينية لقطاع غزة وتعزيز هويته ،والعمل

على إبراز الكيان السياسي الفلسطيني.

أما سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،فحرصت منذ 1967م وحتى عام 2005م على توطين الالجئين

الفلسطينيين في شمال سيناء ،وتسهيل خلق تيار منافس لمنظمة التحرير الفلسطينية ،يساعد على تفجير

الوضع الداخلي ،والعمل على عزل وفصل القطاع عن سيطرة السلطة الفلسطينية ،تمثل في التيار اإلسالمي.

توصلت الدراسة إلى فشل حركة حماس في إقامة دولة تكون قاعدة لإلخوان المسلمين في قطاع غزة .كما

توصلت إلى وجود عوامل داخلية واقليمية ودولية لعبت دو اًر بار اًز في التأثير على تجربة حكم حركة حماس،
ودفعها نحو االنقسام ،من خالل التشجيع ،واإلغراء من قوي إقليمية معينة.

كما توصلت الدراسة أيضاً على أن تجربة حركة حماس في الجمع بين الحكم والمقاومة لم تنجح ،وكانت من
أبرز العوائق أمام عملية التطور الديمقراطي.

أوصت الدراسة إلى ضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني ،وتجسيد الوحدة الوطنية ،كما أوصت على ضرورة
إعادة النظر في فلسفة الجمع بين السلطة والمقاومة كخيار على أرض الواقع ،وعلى ضرورة قيام حركة

حماس بإعادة بناء وترميم العالقة مع جمهورية مصر العربية.

 .7دراسة بعنوان" :اآلثار السياسية واألمنية لالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة" دراسة تحليلية للنواحي

السياسية واألمنية لواقع االنسحاب اإلسرائيلي في أيلول 2005م ،للباحث عالء الدين خليل المشهراوي،

جامعة األزهر غزة2013 ،م ،حيث تناولت الدراسة اآلثار السياسية واألمنية لالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع
غزة في أيلول 2005م ،ومدى تأثير ذلك على المستقبل الفلسطيني عامة ،ومستقبل قطاع غزة خاصة.
وخلصت الدراسة إلى وجوب الفهم بأن إسرائيل زجت بالفلسطينيين في حالة االنقسام الجغرافي والسياسي،

بفعل حالة االختالل السياسي واألمني الناتج عن االنسحاب اإلسرائيلي ،وعلى أن قطاع غزة ال زال محتالً

من النواحي السياسية واالقتصادية واألمنية ،وأن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة لم يكن انسحاباً حقيقياً
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جاداً ،بل عملية إعادة انتشار ،واستمرار للسيطرة اإلسرائيلية على قطاع غزة بخلق احتالل جديد أكثر راحة

لها.

 .8أ.د.يزيد صايغ ،بعنوان ثالث سنوات من حكم حماس في قطاع غزة ،الذي ُنشر عام  ،2011الناشر
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات :حيث قدم هذا الكتاب عرضاً شامالً للتطورات السياسية واالقتصادية
واإليديولوجية ،التي طرأت على قطاع غزة خالل سنوات ثالث من حكم حركة حماس ،وتخلص في نهاية

األمر إلى القول إن حركة حماس أثبتت نفسها كحزب حاكم ،قادر على تطوير نفسه ،وممارسة الحكم بطريقة

فعالة وتصاعدية ،كما دعت الدراسة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة ،باعتبار أنه قد استنفذ أغراضه ،ولم
يستطيع أن يطيح بحركة حماس ،التي وطدت أركان حكمها ،واستطاعت الصمود واالستمرار.

 9.1التعقيب على الدراسات السابقة
الدراسات جميعها لم ِ
تعط لدراسة حكم قطاع غزة ضمن اإلدارات األربعة (مصر -االحتالل
اإلسرائيلي -السلطة الفلسطينية -حركة حماس) من عام 1948م ،وحتى عام 2014م ،حقه بالشكل
المطلوب ،حيث أنها لم تشمل تلك الفترات األربع من قبل ،لكن دراستي تركزت على الفترات المحددة،

ودراسته وفق السياق التاريخي ،ومن ثم تناول الجوانب اإلدارية والسياسية لفترة حكم كل إدارة حكمت قطاع
غزة ،وفي النهاية ,وفي هذه الدراسة سوف يتم عمل مقارنة بين مختلف اإلدارات وفق المنهج المقارن،

للوصول إلى نتائج شاملة تخدم البحث العلمي.
تناولت الدراسة الجوانب اإلدارية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية فترة اإلدارات األربعة التي

حكمت قطاع غزة من عام 1948م ،وحتى عام 2014م ،والجديد في هذه الدراسة هو إجراء مقارنة بين تلك

اإلدارات جميعاً ،مع إبراز اإليجابيات والسلبيات لكل إدارة ،للوصول إلى نتائج مهمة تخدم البحث العلمي.

كما تضمنت الدراسة توضيح إسهامات كل إدارة من تلك اإلدارات في خدمة القضية الفلسطينية،
وابراز الكيان الفلسطيني ،أو تدمير بنيته اإلدارية ،وافشال توجهاته السياسية التي من شأنها الحصول على

االستقالل والحرية.
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 10.1مفاهيم الدراسة
تركز الدراسة على عدة مفاهيم أساسية ومهمة ،وتلك المفاهيم والمصطلحات من ركائز الدراسة،
وبمثابة اللبنة األساسية التي أعتمد عليها الباحث في دراسته ،ومن أبرز تلك المفاهيم:

 -الكيانية :إدراك مجموعة (مجتمع -أفراد) ،أنها وحدة متراصة ،تكون الكيانية أعلى قوة بين المجموعات

المتآلفة ،مثل العائالت ،وبدرجة أقل بين فرق العمل ،وتقل أكثر بين فئات المجتمع ،وحتى أكثر بين

الجماعات المؤقتة.1

ِ
ِ
نك من
صَف ْيها تُمك َ
 المقارنة :هي البحث عن أوجه "الشبه" و"االختالف" بين شيئين ،فـ"المقارنة" ،في أحد ن ِْ
نك في نصفها اآلخر ،من العثور على أوجه
العثور على أوجه الشبه (أو التماثُل أو الوحدة) بين شيئين؛ وتُمك َ

الف ْرق أو التباين) بينهما.2
االختالف (أو َ
 -اإلدارة :عملية تحقيق األهداف المرسومة ،باستغالل الموارد المتاحة وفق منهج محدد ،وضمن بيئة

معينة.3

غزة :هو المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط ،وهي على شكل شريط
 قطاع ّضيق شمال شبه جزيرة سيناء يشكل تقريبا %1،33من مساحة فلسطين التاريخية ،ومساحته 365كم.42
 -السيادة :تعرف السيادة في الفقه السياسي بأنها :االستقالل المطلق وعدم التبعية ألي سلطة سواء في

الداخل أو الخارج.5

 الحكم الذاتي :نظام سياسي ،واداري ،واقتصادي ،يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صالحياتواسعة ،لتدبير شؤونها ،بما في ذلك انتخاب الحاكم ،والتمثيل في مجلس منتخب ،يضمن مصالح األقاليم على

قدم المساواة ،وبناء عليه تكون الفدرالية شكالً متقدماً من أشكال الحكم الذاتي ،والحكم الذاتي نقيض للمركزية،
حيث تحتاج الدول التي تمارسه إلى أن تتخلى عن سلطاتها المركزية.6

 النظام السياسي :هو نظام سياسي يقوم بعدة أدوار أو وظائف متعددة ،استناداً إلى سلطة مخولة له ،أوقوة يستند إليها ،ومنها إدارة موارد المجتمع ،وتحقيق األمن الداخلي والخارجي ،وتحقيق أكبر قدر من

المصالح العامة ،والعمل على الحد من التناقضات االجتماعية.7

 السلطة التنفيذية :تتولى السلطة التنفيذية مسؤولية تنفيذ القوانين التي تتخذها السلطة التشريعية ،وهيسلطة تنفيذية تستمد قوتها من ثقة األفراد بها ،وأن رئيس السلطة التنفيذية هو الحاكم والمهيمن على سياستها

1

موقع إلكترونيhttps://ar.wikipedia.org/wiki :

2

موقع إلكترونيhttps://books.google.ps/books?id=IWDjCgAAQBAJ&pg=PA 177&lpg=PA177&dq :

3

موقع إلكتروني site.iugaza.edu.ps/mafarra/files/2010/02 / :مفهوم-اإلدارة.ppt

4

موقع إلكترونيhttp://www.palnurse.com/vb/showthread.php?t=85960 :

5

موقع إلكتروني site.iugaza.edu.ps/.../ :األسبوع-األول-مفهوم-الدولة-وأركانها-وخصائصها

6

موقع إلكترونيhttp://www.welati.info/nuce.php?id=25001&niviskar=570&cure=1 :

7

موقع إلكتروني site.iugaza.edu.ps/adabour/files/2012/01 / :نظم-سياسية-مقارنة.ppt
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العامة ،وممثلها في الخارج ،وتأتي سيطرتها على األجهزة العسكرية ،والدبلوماسية ،واألمنية ،والمالية ،ومن

وظائفها تنفيذ القانون ،و فرض النظام.1

 الدستور :أهم وثيقة في الحياة السياسية للمجتمع وفي بنيان الدولة ،وهو مجموع القواعد القانونية التيتحدد نظام الحكم وشكل الحكم في الدولة .ويبين الدستور طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وسلطاتها
ووظائفها وكيفية انبثاقها وحركية تغيرها وعالقاتها واختصاصاتها فيما بينها ثم عالقاتها مع المواطنين

وواجباتهم ،وهو ضمانة لحريات األفراد ،وحقوق الجماعات ويفترض أن تقوم الهيئة القضائية بحمايته من أي

عبث من قبل الهيئات األخرى ،ومن هنا كان القضاء في الدولة أم اًر حيوياً ومهماً.2

 ُسلطة :المرجع األعلى ،أو الهيئة االجتماعية القادرة على فرض إرادتها على اإلرادات األخرى ،بحيثتعترف الهيئات األخرى لها بالقيادة والفصل وبقدرتها وبحقها في المحاكمة وانزال العقوبات ،وبكل ما يضفي
عليها الشرعية ويوجب االحترام العتباراتها وااللتزام بق ارراتها .وتمثل الحكومة الدولة التي ال تعلوها سلطة في

الكيان السياسي.3

 11.1تقسيمات الدراسة
قسم الباحث دراسته إلى سبعة فصول:

 .1الفصل األول :تناول اإلطار العام للدراسة ،وشمل المقدمة واألهداف ،واألهمية ،وفرضيات الدراسة،
وحدود الدراسة ،ومنهج الدراسة ،والدراسات السابقة.

 .2الفصل الثاني :تناول تمهيداً موج اًز عن نشأة قطاع غزة ،وتقسيماته اإلدارية ،واألوضاع السياسية
واالجتماعية قبيل عام 1948م ،وينقسم إلى مبحثين :األول بعنوان قطاع غزة التسمية والجغرافية ،والمبحث

الثاني بعنوان قطاع غزة إدارياً.

 .3الفصل الثالث :تناول السياسات التي اتبعتها اإلدارة المصرية في قطاع غزة ,والتشريعات التي سنتها
اإلدارة المصرية في قطاع غزة ،إضافة إلى أهم التحديات والعقبات التي واجهت اإلدارة المصرية ،والتي كان

من أبرزها ممارسات إسرائيل ضد قطاع غزة ،والحروب التي شنتها على مصر وقطاع غزة ،وانقسم الفصل

إلى مبحثين ،األول بعنوان العوامل التي ساهمت في نشأة قطاع غزة ،والمبحث الثاني سياسة اإلدارة المصرية

في قطاع غزة.

 .4الفصل الرابع :تناول السياسات التي اتبعها االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة ،وما هي األسباب التي

ق
انتهاء بتوقيع اتفاقيات السالم،
دعت الحتالله والسيطرة عليه ،حيث تطر إلى المراحل التي مر بها القطاع ،و ً
ونشأة السلطة الفلسطينية ،وينقسم الفصل إلى مبحثين األول قطاع غزة تحت حكم االحتالل اإلسرائيلي عام

1
2
3

موقع إلكترونيwww.shams-pal.org/pages/arabic/researches/authorities.pdf :
موقع إلكترونيalhuseini.net/books/index.php?id=490 :
موقع إلكترونيlahodod.blogspot.com/2013/03/blog-post_4493.html :
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1967م ،والمبحث الثاني بعنوان سياسة إسرائيل ضد قطاع غزة بعد عام 1967م .والعمل على ربط قطاع
غزة بسيناء.

 .5الفصل الخامس :تناول السياسات التي اتبعتها السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ،وأهم االنجا ازت التي
حققتها ،والتي كان من أبرزها بناء المؤسسات الوطنية ،وكيفية إدارة تلك المؤسسات بما يخدم المصالح
الوطنية ،وأهم العقبات الداخلية والخارجية التي واجهت السلطة الفلسطينية ،والتي حالت من تراجع أدائها

اإلداري والسياسي ،وينقسم إلى مبحثين األول بعنوان العوامل التي ساعدت على نشأة السلطة الوطنية
الفلسطينية ،والمبحث الثاني بعنوان السياسات األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي اتبعتها السلطة

الفلسطينية إزاء قطاع غزة.

 .6الفصل السادس :تناول السياسات التي اتبعتها حركة حماس وادارتها لقطاع غزة ،حيث تفرعت في هذا
الفصل عدة تساؤالت سيتم اإلجابة عنها ،وهي األسباب التي أدت لسيطرة حماس على القطاع ،وهل نجحت
بالفعل بإدارتها للقطاع؟ وما هي أبرز األحداث التي شهدتها الفترة ما بين عام 2006م ،وحتى عام

2014م؟ ،ومن ثم التطرق إلى إجراءات حركة حماس في الحكم ،وتطلعها إلى التفرد في حكم قطاع غزة،

والعمل على ربطه مع سيناء ,من خالل الممارسات التي انتهجتها لالنفصال عن السلطة الفلسطينية ،وانقسم

الفصل إلى مبحثين األول بعنوان الممارسات التي انتهجتها حركة حماس منذ وصولها للحكم ،والمبحث الثاني
بعنوان سياسات حركة حماس في قطاع غزة بعد عام 2007م.

 .7الفصل السابع :تناول مقارنة بين السياسات التي اتبعتها اإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة،
السياسات السياسية ،واالجتماعية ،واإلدارية ،واالقتصادية التي مر بها قطاع غزة طيلة الفترة الممتدة من عام

1948م ،وحتى عام 2014م ،وانقسم الفصل إلى أربع مباحث األول بعنوان السياسات العسكرية والسياسية
بين اإلدارات األربعة ،والمبحث الثاني بعنوان الكيانية السياسية في قطاع غزة فترة حكم اإلدارات األربعة,

والمبحث الثالث بعنوان السياسات اإلدارية في قطاع غزة فترة حكم اإلدارات األربعة ,والمبحث ال اربع بعنوان

السياسات أالقتصاديه واالجتماعية واإلنسانية فترة حكم اإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة.

وانتهت الدراسة بالخاتمة التي تضمنت عدداً من االستخالصات والنتائج التي توصل إليها الباحث

في نهاية دراسته ،ثم أُلحقت تلك الدراسة بقائمة المصادر والمراجع ،والتي استند إليها الباحث في دراسته.
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الفـــصـــل الثاني
الجغرافية السياســـية واإلدارية لقطــاع غــزة
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 1.2مقدمة
احتل قطاع غزة مكانة مرموقة وهامة في التاريخ الحديث ،أدت إلى محاوالت إسرائيل السيطرة عليه،
وذلك بعد أن قدم تضحيات جمة في ظل الحروب التي خاضتها فلسطين والدول العربية بدءاً من حرب
انتهاء بحرب 1967م ،وقد احتوى هذا الفصل على تمهيد عام للفصل،
1948م ،ومرو اًر بحرب 1956م ،و ً
يتم من خالله بيان أهمية فلسطين التاريخية ،وجغرافيتها ،ثم تناول الفصل قطاع غزة من حيث النشأة والتاريخ

والجغرافية ،وتقسيماته اإلدارية ،ثم تطرق الفصل إلى األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في قطاع
غزة قبيل نكبة عام 1948م ،وينقسم الفصل إلى مبحثين ،المبحث األول بعنوان :قطاع غزة التسمية

والجغرافية ،والمبحث الثاني بعنوان :قطاع غزة إدارياً.
 2.2المبحث األول :قطاع غزة التسمية والجغرافية
يعد قطاع غزة أحد أبرز الكيانات الحديثة ،فقد تمتع بوضع فريد من نوعه ،حيث أنه الجزء الوحيد من فلسطين
الذي لم تدعي أي دولة السيادة القانونية عليه ،وهذا ما دفع وزير الخارجية البريطاني" سلوين لويد سنة 1957م

إلى القول" أن الحقيقة بالنسبة لقطاع غزة تبدو لي أن ليس هناك أي دولة تدعي أن لها السيادة القانونية عليه
ليس فقط في المنطقة العربية فحسب ،بل أيضاً على المستوى اإلقليمي والدولي ،حيث شكل موقعه الجغرافي
الهام ،محور اهتمام الباحثين والدارسين ،إضافة إلى األوضاع السياسية التي عاشها قطاع غزة منذ زمن

بعيد ،فقد لعبت األحداث السياسية دو اًر بار اًز ومهماً في إضفاء القيمة اإلستراتيجية لقطاع غزة ،مما جعل

السياسيين والمهتمين في هذا المجال يضعوه تحت مجهر دراساتهم وأبحاثهم.1

يقع قطاع غزة في المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي لفلسطين االنتدابية ،يحده من الجنوب مصر ومن

الغرب البحر المتوسط ويحده من الشرق والشمال إسرائيل ،2قطاع غزة جزء ال يتج أز من فلسطين ،3حيث ُيشرف
على الجزء الجنوبي من السهل الساحلي الفلسطيني ،4والذي تبقى بعد اغتصاب الصهاينة ألرض فلسطين

عام 1948م.5

1

األسطل ،كمال :بحث مقدم لمؤتمر غزة المكان والحضارة بعنوان قطاع غزة بين الكيانية اإلدارية والكيانية السياسية ،جامعة القدس المفتوحة ،غزة،

2015/1/27-26م ،ص.178

2

المرجع السابق :قطاع غزة بين الكيانية اإلدارية والكيانية السياسية ،ص.172

3

مقال إلكتروني ،غزة جغرافي ًا وسياسي ًا2009 ،؛ مقال إلكتروني ،اآلثار القانونية المترتبة على اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً،

4

المبيض ،سليم عرفات :غزة وقطاعها ،دراسة في خلود المكان وحضارة السكان من العصر الحجري الحديث حتى الحرب العالمية األولى ،الهيئة

5

حمدان ،محمد سعيد( ،د.ت) ،سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية ،اليازوري للنشر والتوزيع ،غزة2006 ،م ،ص.275

 ،http://www.alzaytouna.net/permalink/5158.htmlص.2

المصرية العامة للكتاب ،القاهرة1987 ،م.ص28؛ جغرافية فلسطين ،المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم ،غزة2000 ،م ،ص.16
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وتبلغ مساحة قطاع غزة حوالي 365كم ،12أي ما يعادل حوالي  380,847ألف دونم ،2وهي مساحة

صغيرة جداً بالنسبة لمساحة فلسطين الكلية التي تبلغ حوالي  27ألف كم ،32وكذلك هي صغيرة بالنسبة
لمساحة الضفة الغربية التي تبلغ حوالي 5,860كم ،42أي ما يعادل  %21من مساحة فلسطين ،هذا ويحد

قطاع غزة من جهة الغرب البحر األبيض المتوسط ،كما وتحيط به أراضي فلسطين المحتلة عام 1948م من

جهتي الشمال والشرق ،5ومن الجنوب يحد قطاع غزة شبه جزيرة سيناء المصرية ،حيث الحدود التي تفصل
قطاع غزة عن جمهورية مصر عند مدينة رفح.6

لذا فإن موقع قطاع غزة يعتبر موقعاً متمي اًز واستراتيجياً ،فقد أكسبه هذا الموقع األهمية التجارية

والعسكرية والسياسية واالقتصادية ،حيث جعله محط أنظار العالم بأسره.
 3.2نشأة قطاع غزة

قطاع غزة هو المنطقة الوحيدة من فلسطين االنتدابية التي ظلت بدون تسمية محددة دستورياً أو قانونياً
ولمدة سبعة سنوات خالل الفترة من عام 1948م وحتى 1955م ،ظلت منطقة غزة بدون اسم وكانت طوال سبعة

سنوات تسمى "المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية في فلسطين" ،وظهر مصطلح قطاع غزة في الوثيقة

الدستورية التي أصدرها ديوان الرئاسة المصري في  1955/5/11بما يعرف قانون رقم  255لسنة 1955

والذي أطلق عليم اسم "القانون األساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين" حيث استخدم

مصطلح قطاع غزة ألول مرة في القانون األساسي لعام.71955

قطاع غزة هو مصطلح عسكري سياسي حديث جداً ،يتنافي تماماً مع مزايا اإلقليم الجغرافي ،8فهو
االسم اإلداري الذي كان ُيطلق على المنطقة التي ُرسمت في اتفاقية الهدنة بين مصر واسرائيل في رودس
بتاريخ  ،91949/2/24والتي فصلت فيما بعدما ُسمي خطوط الهدنة سنة 1950م ،لتخرج إلى حيز الوجود

1

نعيم ،عدنان ،تعال معي إلى غزة1999( ،م) ،دار المؤتمن للنشر ،غزة ،1999 ،ص 9؛ البطش ،جهاد ،االستيطان الصهيوني في فلسطين ،مكتبة

اليازجي2005 ،م ،غزة ،ص6؛ قطاع غزة بعد االنسحاب ،دراسة تقييمية للواقع ورؤية مستقبلية ،جامعة بيرزيت ،برنامج دراسات التنمية ،تموز 2006م،
ص19؛ الفرا ،محمد ،استراتيجيات تحقيق تخطيط عمراني مستدام2010( ،م) ،رسالة ماجستير ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،ص13؛ هنية ،إسماعيل:
العدوان على غزة "حرب الفرقان" 2008م – 2009م ،ج ،1مركز رؤى للدراسات واألبحاث ،غزة2010 ،م ،ص14؛ الحوراني ،عبد هللا ،قطاع غزة 19

عاماً من االحتالل ،دائرة التربية والتعليم العالي ،عمان1987 ،م ،ص13؛ مقال الكتروني ،جغرافية فلسطين ،نادي الدراسات االجتماعية؛ مقال إلكتروني
.www.alquds.com

2

أبو النمل ،حسين1979( ،م) ،قطاع غزة 1948م1967-م ،مركز األبحاث والدراسات ،منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت1979 ،م ،ص.37

4

المرجع السابق :تعال معي إلى غزة ،ص.9

3

5
6
7
8
9

أبو حجر ،آمنة ،موسوعة المدن والقرى الفلسطينية ،بدون دار نشر ،غزة2003 ،م ،ج ،1ص.12

المرجع السابق :العدوان على غزة ،ص14؛ مقال إلكتروني ،موقع الجزيرة نتwww.aljazeera.net/news/arabic/2009/4/ ،
المرجع السابق :تعال معي إلى غزة ،ص.9
المرجع السابق :قطاع غزة بين الكيانية اإلدارية والكيانية السياسية ،ص.177
المرجع السابق :غزة وقطاعها ،ص.7
المرجع السابق :االستيطان الصهيوني في فلسطين ،ص5؛ صالحة ،رائد1997( ،م) ،مدينة غزة ،دراسة في جغرافية المدن ،ط ،1فلسطين1997 ،م،

ص.11
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ما ُسمي ألول مرة بعد هذا التاريخ" قطاع غزة"ُ ،1يذكر أن قطاع غزة ُسمي بهذا االسم نسبة إلى أكبر مدنه،
مدينة غزة.2
يعود الفضل في إنشاء قطاع غزة للواء المصري محمد فؤاد صادق باشا والمساحة الحقيقة لقطاع غزة تبلغ

 555كيلو متر مربعا وليس  365كيلو متر مربعا كما هو معلوم لدى معظم الباحثين.3

في منتصف مايو عام  ,1948تقدمت القوات المصرية ,إلنقاذ ما تبقي من فلسطين ,بعدما طرد

اإلسرائيليون نصف سكانها وهم تحت حماية االنتداب البريطاني ,واقترفوا المذابح ,واحتلوا أهم المدن

الفلسطينية الساحلية .وكانت المساحة التي سيطر عليها الجيش المصري أكثر من مساحة فلسطين ,ووصلت
القوات المصرية إلى أسدود والفالوجة والخليل وبيت لحم ,وفي منتصف أكتوبر 1948م وجهت إسرائيل قواتها

إلى الجنوب الحتالله في مواجهة مع الجيش المصري ,ووقعت معركة حاسمة في تله الخيش الواقعة على
تقاطع طرق هام غرب موقع شرطة عراق سويدان.

تمكنت القوات اإلسرائيلية من اختراق دفاعات الجيش المصري في منتصف أكتوبر هام ,1948

واحتلت مدينة بئر السبع اإلستراتيجية ,ثم اتجهت غرباً ,ونسفت جسر بيت حانون في محاولة لقطع إمدادات
الجيش المصري ,فانسحب الجيش المصري بقيادة اللواء المواوي على طول السهل الساحلي من أسدود إلى

غزة ,وحاصرت إسرائيل جيب الفالوجة الذي صمد فيه القائد السيد طه ومساعده جمال عبد الناصر ,وعلى

أثر ذلك أقيل اللواء المواوي وحل محله اللواء محمد فؤاد صادق باشا ,الذي أمرته الحكومة المصرية بإكمال

االنسحاب من فلسطين ,لكنه رفض قائالً" :أزاي أنسحب وأسيب ربع مليون من أخواتي كالفراخ يذبحهم اليهود
وينتهكون أعراضهم؟ أتريدني أن أخذهم معي إلى العريش؟ أم أدافع عن رفح؟ كال لن أنسحب مهما كانت

النتيجة؟"

حاولت إسرائيل مرة أخرى مهاجمة الساحل ,وشطر قطاع غزة إلى شطرين في موقعة مشهورة تسمي
"تبة  "86أو تبة الشيخ حمودة وصمد اللواء صادق باشا بشجاعة ,وتمت هزيمة الجيش اإلسرائيلي هزيمة
ساحقة ,وبذلك تم إنقاذ ما يسمي قطاع عزة ,ولكن أبحاثاً جديدة في وثائق قديمة ,بينت أن إسرائيل ضمت

بالحيلة والخداع حوالي  200كيلو متر مربع ,أو أكثر من نصف مساحة القطاع الحالي ,وأن المساحة
الحقيقية لقطاع غزة بحسب اتفاقية الهدنة هي  555كيلو مت اًر مربعاً ,وليست  365كيلومت اًر مربعاً ,كما هو

مذكور في وسائل اإلعالم والوثائق المتداولة ,حيث كان ُيطلق على قطاع غزة قبيل اتفاقية رودس عام
1949م ،اسم "المناطق الفلسطينية الخاضعة لرقابة القوات المصرية".4

1
2
3
4

المرجع السابق :غزة وقطاعها ،ص.8
المرجع السابق :استراتيجيات تحقيق تخطيط عمراني مستدام ،ص.12
المرجع السابق :قطاع غزة بين الكيانية اإلدارية والكيانية السياسية ،ص.172
المرجع السابق :قطاع غزة 1948م1967-م ،ص.13
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فقطاع غزة له أهمية بالغة ،ليس فقط على الصعيد المحلي أو العربي ،وانما على الصعيدين اإلقليمي
والعالمي ،وذلك لعدة أسباب أهمها:

 .1قطاع غزة تمثل الطريق البري بين قارتي آسيا وأفريقيا ،1فالمرور به ُيمثل أقصر طريق بينهما ،وعليه
فقد كان محطة تجارية مهمة ،خاصة في مراحل التاريخ اإلسالمي ،وكذلك مرور الجيوش عنه عند
مرورها بين القارتين.2

 .2قطاع غزة عبارة عن شريط ساحلي ،وممر بحري ،حيث ُيشبه جيولوجياً الساحل الشمالي لسيناء
بشكل كبير.3

 .3اتخذتها الجيوش السابقة مثل الفراعنة ،والفرس ،والرومان ،والصليبيين ،والمماليك ،والعثمانيين مرك اًز
عسكرياً لهم.4

 .4كانت غزة عاصمة اللواء الجنوبي ،ومرك از للحركة التجارية ،ومنها كان ُيصدر إنتاج باقي منطقة لواء
غزة ،حيث كان معظم إنتاجها زراعياً.5
 .5ينتمي المناخ في قطاع غزة إلى مناخ البحر األبيض المتوسط ،إال أن الموقع الجنوبي لقطاع غزة

جعله يتميز بميزات خاصة ،ذلك ألنه يقع على مدخل صحراء سيناء ،وصحراء النقب ،مما جعله

أكثر ح اررة ،وأقل مط اًر ،وهذا الموقع ما بين المؤثرات الصحراوية ،والمؤثرات البحرية ،جعل قطاع

شتاء.6
غزة ُيصنف بأنه مناخ شبه استوائي ،جاف صيفاً ،معتدل ً
 .6إن أهم ما يميز موقع قطاع غزة أنه كان ملتقى القوافل التجارية اآلتية من مدن الحجاز إلى الشام،
عالوة على وجود معالم أثرية قديمة تشير إلى عراقته ،وعمقه التاريخي.7

بعد عام 1967م ،أصبح لقطاع غزة عدة معابر أبرزها معبر المنطار (كارني) ،ومعبر كرم أبو سالم

(كيريم شالوم) ،ومعبر إيرز (بيت حانون) ،ومعبر العودة (صوفا) ،ومعبر الشجاعية (نحال عوز) ،ومعبر

الق اررة (كيسوفيم) ،حيث تقع جميعها بين غزة واسرائيل ،8باستثناء معبر رفح البري ،الذي تم بموجب اتفاق
عام 2005م بين السلطة الفلسطينية واسرائيل برعاية اإلتحاد األوروبي ،وهذا المعبر يفصل بين غزة

ومصر.9

1
2
3
4
5

العطاونة ،ناريمان ،بحث إلكتروني ،بعنوان جيوبوليتيكة قطاع غزة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة2014 ،م ،ص.1
شقليه ،أحمد ،الجغرافيا اإلقليمية لقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،القاهرة1968( ،م) ،ص.29
المرجع السابق :غزة وقطاعها ،ص.28
المرجع السابق :االستيطان الصهيوني في فلسطين ،ص.5
المرجع السابق :قطاع غزة بعد االنسحاب ،ص.18

6

المرجع السابق :العدوان على غزة ،ص16؛ مقال إلكتروني ،قطاع غزة سياحياًwww.4geography.com. ،

8

مقال إلكتروني ،غزة جغرافياً وسياسياً ،موقع إنسان أون الين.www.insan.online.net ،

7

المرجع السابق :تعال معي إلى غزة ،ص.9

9

مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

[]18

أما فيما يتعلق بالوضع السكاني لقطاع غزة ،فقد بلغ عدد سكانه سنة 1980م حوالي  470535نسمة

تقريباً ،1ثم ارتفع مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية لقطاع غزة سنة 1994م ليبلغ حوالي  1,01569نسمة،
حسب إحصائية عام 1997م ،2ثم ارتفع عام 2005م ليبلغ حوالي  1,47مليون نسمة ،3وفي إحصائية عام

2007مُ ،قدر عدد سكان قطاع غزة نحو  1,59584نسمة ،4ووصل عدد سكانه إلى نحو  1,64مليون
نسمة ،وذلك حسب تقديرات عام 2012م ،5حيث يبلغ النمو السكاني لقطاع غزة حوالي  ،6%3,66وأشارت
عدة تقارير ُنشرت مؤخ اًر تبين أن متوسط حجم األسرة في قطاع غزة يبلغ حوالي  6,2فرداً.7
يعد قطاع غزة من أكثر مناطق العالم الكثافة السكانية ،وذلك نسبة إلى عدد السكان الكبير ،مقابل

البقعة الجغرافية المحدودة والصغيرة التي يعيش عليها سكان قطاع غزة.

 1المرجع السابق :قطاع غزة  19عاماً من االحتالل ،ص13؛ بنفينستي ،ميرون( ،د.ت) ،الضفة الغربية وقطاع غزة ،بيانات وحقائق أساسية ،دار
الشروق للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان1987 ،م ،ص.20
2

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2005 ،م ،قاعدة بيانات المسح الصحي الديمغرافي2004 ،م.

 3الفرا :محمد عبد السالم ،استيراتيجيات تحقيق تخطيط عمراني مستدام في قطاع غزة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ) ،(GISرسالة ماجستير،
غزة ،الجامعة اإلسالمية2010 ،م ،ص ،13المرجع السابق :العدوان على غزة ،ص18؛ مقال إلكتروني ،موقع .www.muslm.org

4

المرجع السابق :استراتيجيات تحقيق تخطيط عمراني مستدام ،ص.13

6

المرجع السابق :قطاع غزة حقائق وأرقام ،مقال إلكتروني ،برنامج األمم المتحد اإلنمائي،

5

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2012 ،ص.17

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home.html؛ ص.1

7

إبراهيم ،يوسف  ،مقال إلكتروني بعنوان :البطالة وتحديات المستقبل في قطاع غزة ،www.muslm.org/vb/showthread.php ،ص.336
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 4.2خريطة قطاع غزة

1

 1موقع إلكتروني :بعنوان ملف عن قطاع غزة :حقائق وأرقام وتفاصيل،
2006 ،BBC Arabic.com ،http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_5125000/5125266.stmم.
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 5.2المبحث الثاني :قطاع غزة إداريا
ينقسم قطاع غزة إدارياً إلى خمس محافظات تشمل عدة مدن وقرى ،أما مخيمات الالجئين الثمانية،

فتقع جميعها ضمن الحدود اإلدارية للمحافظات.1

 1.5.2أوال :محافظة الشمال
 1.1.5.2بيت الهيا

تقع بيت الهيا شمال قطاع غزة ،على بعد حوالي  9كم من مدينة غزة ،يحدها من الغرب البحر

األبيض المتوسط ،ومن الشرق بلدة بيت حانون ،ومن الشمال قرية هربيا المحتلة ،ومن الجنوب جباليا

والنزلة.2

ورد اسم بيت الهيا في الكنعانية ،واآلرامية ،والسريانية ،وتعني (مقفر ،أو متعب) ،ألن المنطقة كانت

عبارة عن تالالً رملية تحيط بالبلدة .3وقد سماها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان "سحلين" ،وقال إنها

من قرى عسقالن.4

تبلغ مساحة أراضي بيت الهيا حوالي  38400دونماً ،وُقدر عدد سكانها حسب إحصائية عام 1996م،

حوالي  30608نسمة.5

بعد احتالل إسرائيل لقطاع غزة عام 1967م ،شيدت إسرائيل على أراضي بلدة بيت الهيا أربع

مستوطنات ،هما أيرز ،وايلي سيناي ،ودوغيت ،ونيسانيت ،6وقد انسحبت قوات االحتالل اإلسرائيلي منها في
عام 2005م.

 2.1.5.2بيت حانون

تقع بيت حانون في محافظة شمال غزة ،وكلمة بيت تعني (القصر) ،وحانون بمعنى (حنون) ،أو

(صاحب النعم) ،وتلك التسمية ترجع إلى زعيم من زعماء مدينة غزة ونواحيها.7

وقد تعددت الروايات التي ُذكرت في سبب تسمية بلدة بيت حانون بهذا االسم ،حيث قيل أن حانون من

جذر حنن ،وحنون هي زهرة الحناء.

وقيل حانون هو المالح العربي اليمني الذي قاد مركبة في البحر األحمر حول أفريقيا ،حتى دخل

البحر األبيض المتوسط إلى ليبيا.8
1
2
3
4

المرجع السابق :العدوان على غزة ،ص.18
عمر ،خليل عمر2013( ،م) ،بلدتي بيت الهيا ،فلسطين ،ص.4
المزين ،عبد الرحمن( ،د.ت) ،المدن والبلدات الفلسطينية ،مركز الرأي لإلعالم والنشر ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،غزة ،ص.27
شراب ،محمد ،معجم بلدان فلسطين2000( ،م) ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.199

 5قاجة ،جمعة أحمد :غزة خمسة آالف عام حضور وحضارة ،ط ، 1شركة بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم ،بيروت2003 ،م ،ص112؛ المركز القومي
للدراسات والتوثيق2006( ،م) ،ذاكرة فلسطين ،فلسطين ،ص.25

6

دائرة اإلحصاء المركزية 1998م ،ص6؛ المرجع السابق :بلدتي بيت الهيا ،ص.15

8

الزعانين ،محمود( ،د.ت) ،بيت حانون تاريخ وحضارة ،منشورات المركز القومي للدراسات والتوثيق ،فلسطين ،ص.27

7

شراب ،محمد2000( ،م) ،معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.83
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تبلغ مساحة بلدة بيت حانون حوالي  3040دونماً تقريباً ،وتحيط بها أراضي غزة ،ودمرة ،1وبيت الهيا،

وجباليا.2

 3.1.5.2جباليا

تقع جباليا في شمال قطاع غزة ،حيث ُوصفت جباليا بأنها لطيفة الهواء ،عذبة المياه ،أهلها طيبون،
وقد ُعثر فيها على العديد من المواقع األثرية المهمة ،والتي تعود إلى العصر الروماني ،والبيزنطي.3
تبلغ مساحة جباليا حوالي  28ألف دونم تقريباً ،4وترتفع عن سطح البحر حوالي 35م تقريباً ،5فمناخها

يعتبر مناخ معتدل ،وموقعها يعد من المواقع المهمة ،ومن قراها قرية النزلة والتي تعتبر ضاحية لجباليا.6

تنتج أراضي جباليا جميع أصناف الفواكه المعروفة في فلسطين ،وتختص بأشجار الجميز الذي

اشتُهرت به جباليا بالتحديد ،7كما يوجد فيها أماكن أثرية مهمة ،مثل المسجد العمري القديم ،ومسجد تاريخي
آخر على اسم أبو برجس.8
 2.5.2ثانيا :محافظة غزة
تقع محافظة غزة في الجزء الجنوبي الغربي من فلسطين ،حيث يحدها من الغرب البحر األبيض

المتوسط ،ومن الشرق فلسطين المحتلة ،ومن الشمال حدود محافظة شمال غزة ،ومن الجنوب وادي غزة.9

كان ُيطلق على مدينة غزة في عهد الفراعنة "جزاتي" ،و"جازاتو" ،أما العرب فقد أطلقوا عيها اسم "غزة
هاشم" ،وذلك نسبة إلى هاشم بن عبد مناف جد الرسول الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم.10
شيدت غزة القديمة على تل يرتفع زهاء 45م عن سطح البحر ،وكان يحيط بها سور يحميها ،11وقد

أُنشئت قبل الميالد بثالثة آالف عام تقريباً.12

1
2
3
4
5
6

المرجع السابق :غزة خمسة آالف عام حضور وحضارة ،ص.123
المرجع السابق :ذاكرة فلسطين ،ص.27
مجموعة باحثين( ،د .ت) ،غزة بوابة الشام ،ص.35
المرجع السابق :تعال معي إلى غزة ،ص.44
المرجع السابق :ذاكرة فلسطين ،ص.27
سكيك ،إبراهيم1980.1986( ،م) ،غزة عبر التاريخ ،آثار وأمجاد ،المطبعة العربية الحديثة ،القدس ،ص.27

7

المرجع السابق :معجم بلدان فلسطين ،ص.244

9

أبو الرب ،صالح الدين ،مقال إلكتروني بعنوان":مدينة غزة" ،موقع إلكتروني www.wata.cc/forums/showthread.php.

8المرجع السابق :تعال معي إلى غزة ،ص.44
www.drsalah.maktoobblog.com.

10
11
12

عاشور ،سعيد( ،،د.ت) ،غزة هاشم( ،مدن فلسطين الكبرى) ،دار الضياء للنشر والتوزيع ،غزة( ،د.ت) ،ص.9
المرجع السابق :غزة خمسة آالف عام حضور وحضارة ،ص97؛ المرجع السابق :معجم بلدان فلسطين ،ص.567

رشيد ،هارون هاشم( ،د.ت) ،قصة مدينة غزة سلسلة المدن الفلسطينية ( ،) 12المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،دائرة الثقافة بمنظمة التحرير

الفلسطينية( ،د.ت) ،ص.10
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وقيل أن تل العجول هو المكان األول لقيام مدينة غزة (وادي غزة حالياً).1
قيل أن معنى كلمة غزة مشتقة من ِ
العزة ،والمنعة ،والقوة ،2وقد ذكر الحموي كلمة غزة بمعنى "قد غز

فالن بفالن ،واعتز به إذا اختصه من بين أصحابه ،ومعنى ذلك أن الذين بنو مدينة غزة قد اختصوا هذا

الموقع لبنائها من بين المواقع األخرى الواقعة على شاطئ البحر األبيض المتوسط.3

وتعتبر مدينة غزة بوابة آسيا ،وذلك بحكم موقعها الجغرافي بين مصر والشام ،وبين قارتي آسيا وأفريقيا،

عبارة عن عقدة مواصالت ،ومحطة قوافل ،وبالتالي مرك اًز تجارياً وعالمياً ،4فهي قريبة من الصحراء ،ومن
البحر المتوسط ،وهي واقعة على أم الطريق إلى مصر ،قال عنها الجغرافيون أنها واقعة في اإلقليم الرابع،
على خط طول  34درجة ،وعرض  32درجة ،5كما وصفها ابن بطوطة بأنها "أول بالد الشام مما يلي
مصر ،وهي متسعة األقطار ،كثيرة العمارة ،حسنة األسواق ،بها المساجد العديدة ،6"....ولد فيها اإلمام محمد

بن إدريس الشافعي رضي هللا عنه.7

ارتفع عدد سكان مدينة غزة في آخر إحصائية لسنة 2008م ،حيث أشارت تلك اإلحصائية إلى أن

عدد سكان محافظة غزة ارتفع ليصبح حوالي  496,410نسمة تقريباً.8

المغربي ،وجامع المحكمة
ولعل أبرز ما يميز محافظة غزة العديد من المعالم األخرى مثل ،مسجد ُ
البرديكية ،وسوق القيسارية ،وقصر الباشا سبيل السلطان ،والزاوية األحمدية ،وحمام السمرة ،وتل المنطار،

وغيرها من األماكن األثرية والسياحية.9

وتلك األماكن التاريخية ،والمعالم األثرية المهمة ،قد أضفت على مدينة غزة الطابع السياحي ،هذا

إضافة إلى أنها تطل على البحر األبيض المتوسط ،وهو ما جعل منها م از اًر هاماً لكل زائر لقطاع غزة.

1
2
3

شراب ،محمد2006( ،م) ،غزة هاشم عروس الشام ،وثغر المرابطين ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.47
العارف ،عارف1934( ،م) ،تاريخ غزة ،مكتبة الطاهر إخوان ،يافا ،فلسطين ،ص.7
الحموي ،ياقوت ،بن عبد هللا ياقوت (شهاب الدين)1993( :م) ،معجم البلدان ،مج ،5دار صادر للنشر ،بيروت ،ج ،4ص202

4

المرجع السابق :ذاكرة فلسطين ،ص.16

6

المرجع السابق :غزة خمسة آالف عام حضور وحضارة ،ص.94

5

7

الطباع ،عثمان مصطفي1999( :م)ٍ ،إتحاف األعزة في تاريخ غزة ،مج ،1ط ،1تحقيق :عبد اللطيف أبو هاشم ،مكتبة اليازجي ،غزة ،ص.26
المرجع السابق :إتحاف األعزة ،ص26؛ المرجع السابق :معجم بلدان فلسطين ،ص567

8

المرجع السابق :العدوان على غزة ،ص19؛ أسعد ،حسن ،قطاع غزة جغرافياً وسكانياً ،مقال إلكتروني،

9

مقال إلكتروني ،أبرز المعالم التاريخية األثرية والدينية في قطاع غزةwww.wafsinfo.ps/atemplate.aspx. ،

http//jamahir.alwehda.gov.sy/archives.asp.filename
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 3.5.2المحافظة الوسطى

سميت المحافظة الوسطى بهذا االسم لوجودها في وسط قطاع غزة ،وتعتبر مدينة دير البلح المركز اإلداري

للمنطقة الوسطى ،1وتشمل المحافظة الوسطى باإلضافة إلى مدينة دير البلح ،أربع مخيمات ،وعدة قرى

أخرى ،ومن أبرزها:

 1.3.5.2مخيم النصيرات
تبرز أهمية مخيم النصيرات أيضاً في أنه يطل على ساحل البحر األبيض المتوسط ،ويعد من أكبر

مخيمات المحافظة الوسطى ،حيث تبلغ مساحته تقريباً حوالي  1838دونم ،ويعتبر من بين أكبر المخيمات

في قطاع غزة من حيث عدد السكان والمساحة ،2فقد ُقدر عدد سكانه سنة 1984م بنحو  23,500نسمة،3
ثم ارتفع في آخر إحصائيات ليبلغ حوالي  55ألف نسمة تقريباً.4

 2.3.5.2مخيم البريج

أحد المخيمات الفلسطينية التي تقع ضمن الحدود اإلدارية للمحافظة الوسطى ،5يقع وسط قطاع غزة

من الجهة الشرقية ،6والى الشمال الشرقي لمدينة دير البلح ،7أُنشئ عام 1952م ،بإشراف من وكالة غوث
وتشغيل الفلسطينيين (األونروا).8

ُقدرت مساحة مخيم البريج حوالي  109000دونم تقريباً ،9كما بلغ عدد سكانه بعد عام 1994م ليصبح
نحو  26ألف نسمة تقريباً.10
 3.3.5.2الزوايدة
بلدة صغيرة تقع جنوب مخيم النصيرات ،على ساحل البحر األبيض المتوسطُ ،قدرت مساحة الزوايدة
حوالي  10آالف دونم تقريباً ،11وبلغ عدد سكانها سنة 1984م نحو  2,60نسمة ،12ثم ارتفع بعد عام

1996م إلى نحو عشرة آالف نسمة تقريباً.13
1
2

مقال إلكت روني ،أبرز المعالم التاريخية األثرية والدينية في قطاع غزةwww.wafsinfo.ps/atemplate.aspx. ،
دائرة اإلحصاء المركزية ،ص.22

3
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 4.3.5.2مخيم المغازي

أحد المخيمات الفلسطينية التي تتبع المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة ،1يقع مخيم المغازي شمال

شرق مدينة دير البلح ،ويبعد عنها حوالي 5كم ،2كما تبلغ مساحة المخيم حوالي  1700دونم تقريباً ،3وقد

ارتفع عدد سكانه بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ليصبح حوالي  22945نسمة ،وذلك حسب تعداد عام

1996م.4

وهناك عدة قرى أخرى تتبع المحافظة الوسطى أبرزها ،قرية المصدر ،ووادي السلقا ،وأبو العجين،

وغيرها من القرى األخرى.

 5.3.5.2مدينة دير البلح
تقع مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ،على ساحل البحر األبيض المتوسط ،وعلى بعد  16كم جنوب

مدينة غزة.5

كانت من الناحية اإلدارية مرك اًز للمنطقة الوسطى لقطاع غزة أثناء اإلدارة المصرية ،6واحدى أكبر

المناطق في المحافظة الوسطى حالياً.7

ولعل اسم مدينة دير البلح ،أو (الداروم) قديماً مركبة من (دار  +روم) ،أي دار الروم ،ألن منطقة غزة
كانت عربية بدوية منذ القدم ،حيث كان يقل فيها الروم ،وهي بمعنى دار الحنان والكرم ،8فتحها المسلمون

سنة  13هجري.

كان أول دير أُقيم في فلسطين بمدينة دير البلح ،حيث أقامه القديس هيالريون (278م372-م) ،وقد

ُنسب إليه اسم المدينة سابقاً ،ثم سميت دير البلح الشتهارها بزراعة النخيل ،وانتاج البلح.9
ارتفع عدد سكانها ليصبح حوالي  19000نسمة عام 1980م ،10وفي عام 1984م بلغ حوالي

 26,200نسمة تقريباً ،11وفي عام 1996م بلغ سكانها قرابة  40328نسمة تقريباً.12
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احتلتها إسرائيل عام 1967م ،وأقامت عليها مستوطنة كفار داروم على مساحة  50دونماً تقريباً ،1وعند

دخول السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة عام 1994م ،كانت مدينة دير البلح أول مدينة فلسطينية تطأها

أقدام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات "أبو عمار" ،ورجال القوات الفلسطينية العائدين من الشتات.2

تنتج مدينة دير البلح بعضاً من أنواع المحاصيل الزراعية ،كالحبوب ،والخض اروات ،والفواكه ،كما تشغل

أشجار النخيل أكبر مساحة من أراضيها.3

أهم المعالم السياحية والتاريخية واألثرية التي تتميز بها مدينة دير البلح ،تلة أم عامر ،ومقام الخضر،

ومقبرة دير البلح ،التي يعود تاريخها إلى العصر البرونزي.4
 4.5.2رابعا :محافظة خان يونس

خان يونس اصطالحاً تعني فندق ،ويونس يرجع السبب في تسميتها إلى مؤسسها األمير يونس

النوروزي ،أحد كبار ديوان اإلنشاء المكلف بالرد على مكاتبات السلطان الرسمية ،واعداد الرسائل التي يبعث
بها السلطان إلى الملوك واألمراء ،5فهو عبارة عن وزير وقائد في العهد المملوكي ،وسميت تلك المدينة نسبة

إليه.6

نشأت مدينة خان يونس نشأة حربية وظلت تشتهر بأنها مدينة حربية حتى يومنا هذا .وقد كانت

الوظيفة الحربية (العسكرية) مبر اًر لنشأة خان يونس ،إذ كانت قلعتها تشكل النواة األولى للمدينة وكان الهدف
من إقامتها هو حماية طريق القوافل التجارية وقوافل الحجاج التي تمر في الموقع الذي أنشئت خان يونس

فوقه فيما بعد.7

تقع مدينة خان يونس على ساحل البحر األبيض المتوسط ،على بعد 22كم جنوب مدينة غزة ،وتبلغ

مساحتها حوالي  53800ألف دونم.8

تعتبر خان يونس إحدى المحافظات الخمس في قطاع غزة ،وثاني أكبر مدينة في قطاع غزة ،وذلك

بعد مدينة غزة ،9فهي تعد من أكبر المحافظات مساح ًة ،وتعداداً للسكان ،حيث تشمل تلك المحافظة ،مدينة
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خان يونس ،ومخيم خان يونس ،والق اررة ،وقرية بني سهيال ،وعبسان الكبيرة ،وعبسان الجديدة ،وخزاعة،

والفخاري.1

ولعل أبرز ما يميز مدينة خان يونس هي قلعة برقوق ،والتي بنيت بأمر من السلطان المملوكي

برقوق ،2أول وأشهر ملوك المماليك الشركسية ،3وذلك لحماية وتأمين سالمة الطريق البري الذي كان يربط

مصر بالشام ،4حيث تعتبر قلعة برقوق ،والتي تتوسط خان يونس حالياً ،النواة الحقيقية للمدينة الحديثة.5

وقد زار مدينة خان يونس العديد من الرحالة المسلمين والغربيين ،ووصفوا خانها بأنه أفضل خان على

الطريق القديم بين مصر وفلسطين ،6كما تمتاز مدينة خان يونس أيضاً بوجود األسواق والمساجد.7

لذا فإن مدينة خان يونس تعتبر من أبرز المدن الفلسطينية ،ولعل موقعها الجغرافي المهم ساهم في

بروز مكانتها ،إضافة إلى أنها تعتبر المدينة االقتصادية الثانية في قطاع غزة ،وذلك بعد مدينة غزة.

وتكمن أهمية خان يونس في أنها تشكل مع مدينة غزة البوابة الجنوبية التي عبرت منها إلى مصر

الجيوش والغزوات والقوافل التجارية والهجرات البشرية .وخان يونس أشبه بواحة على الحافة الغربية لصحراء

النقب التي تعد ضهي اًر هاماً ،لذا ارتبطت خان يونس بالنقب بطريق تتجه شرقا عبر قرى بني سهيلة وعبسان
وخزاعة ،وقد اكتسب موقع خان يونس أهمية خاصة ألنه يمثل نقطة انقطاع بين بيئة النقب الصحراوية وبيئة

السهل الساحلي المتوسطية ،وألن منتجات البيئتين تجد لها في سوق خان يونس مكانا مناسبا للتبادل.8
 5.5.2خامسا :محافظة رفح

كانت رفح تسمى قديماً عند الفراعنة روبيهوي ،وعند اآلشوريين رفيحو ،وعند اليونان رافيا ،وعند العرب

رفح ،9ومجموع معانيها يدل على الرفاه والخير ،ألنها كانت آخر الخصب ،وأول الشقاء لمن يقصد مصر،
وآخر الشقاء ،وأول الرفاه لمن يقصد الشام.10
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ترجع أهمية مدينة رفح كونها بوابة فلسطين الجنوبية ،وعقدة الوصل التي تلحم أفريقيا بآسيا ،كما تعتبر

معب اًر لموجات الهجرة البشرية التي تدفقت على وادي النيل ،وبالد الشام.1

أما حديثاً فتعد محافظة رفح من أكبر محافظات قطاع غزة ،حيث تشمل مدينة رفح ،ومخيم رفح،

والمشاريع السكنية الحديثة حول المدينة.2

تبعد مدينة رفح حوالي 38كم جنوب مدينة غزة ،3وتقدر مساحتها حوالي 20ألف دونم تقريباً ،4أما

مخيمها فيعد من أكبر مخيمات قطاع غزة من حيث عدد السكان ،وقد أُنشئ تلك المخيم من قبل وكالة غوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين عام 1948م.5

يعمل معظم سكان رفح في الزراعة والتجارة ،كما تكثر في مدينة رفح المياه الصالحة للزراعة ،6كذلك

يوجد بها العديد من الخرب ،والتالل األثرية مثل ،تل رفح ،وتل مصبح.7

 6.2األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في لواء غزة قبيل عام 1948م

على الجانب السياسي فقد برز جوهر الصراع العربي الصهيوني في غزة ،وذلك بسبب صدور تصريح

بلفور ،الذي وعد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ،وصدور قرار التقسيم  181بتاريخ 1947/12/29م،

والتي قامت بموجبه إسرائيل ،8حيث استغلت الحركة الصهيونية التنافس الشديد بين الدول الكبرى على

االستعمار ،خصوصاً في الشرق األوسط ،9وبدأت بريطانيا بتسهيل الهجرات اليهودية إلى فلسطين عبر

الموجات المتتالية ،10وتلك الهجرات أثارت غضب الجماهير الفلسطينية ،وخصوصاً في غزة ،حيث اندلعت
عدة مظاهرات وثورات في فلسطين ،وتصدرت غزة األحداث السياسية والعسكرية فيها ،من أبرزها:
 .1ثورة 1920م ،وهي أول مظاهرة ضد اإلنجليز.
 .2ثورة البراق 1929م.

 .3ثورة الشيخ عز الدين القسام 1935م.

 .4إضراب عام 1936م ،وذلك بعد استشهاد الشيخ عز الدين القسام في أحراش قرية يعبد في مدينة
جنين الفلسطينية.11
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انتقلت تلك المواجهات لغزة ،حيث واجه المواطنون القوات اإلنجليزية ،كما عم اإلضراب معظم لواء
غزة.

كما خاض أهالي غزة بكافة فئاته نضاالت عديدة تمثلت في استنكار الدعم الغربي ،وخصوصاً

البريطاني واألمريكي للحركة الصهيونية ،كما تمثلت أيضاً مقاومة الجماهير الفلسطينية ،من خالل مهاجمة
المستوطنات الصهيونية التي ُبنيت عنوة فوق أراضي سكانها األصليين ،1عالوة على ذلك فقد برزت حركة
وطنية موزعة على جميع أطياف المجتمع الفلسطيني تحت راية واحدة ،وهدف واحد ،وهو محاربة الهجرات
اليهودية القادمة من أوروبا ،وانهاء االحتالل البريطاني لفلسطين ،حيث ظهرت الجمعيات الوطنية واإلسالمية

والمسيحية ،2واألحزاب السياسية ،3كما ُعقدت المؤتمرات الوطنية ،4والتي كانت تهدف لدعم النضال الشعبي
التي تخوضه الجماهير العربية.

أما على الجانب االجتماعي ،فلم تكن غزة بمنأى عما يحدث في فلسطين ،فقد ساد قبيل عام 1948م
النظام العائلي (العشائري) ،والمعيار الديني والسياسي داخل األسرة الفلسطينية في قطاع غزة ،وكانت تلك

عبارة عن قوى اجتماعية تشكلت لمواجهة التحديات التي تعصف بفلسطين ،وقد انعكس تماسك األسرة

الفلسطينية في قطاع غزة اجتماعياً على السياسة العامة التي مرت بها فلسطين ،5والتي ساهمت في بروز

الكيان السياسي واالقتصادي أيضاً.6

على الجانب االقتصادي ،فقد انعكست األوضاع السياسية تماماً على األوضاع االقتصادية ،حيث

أثرت على حياة المواطنين الفلسطينيين ،فقد كان يعتمد لواء غزة حينها على الزراعة ،وذلك ألن المجتمع

الفلسطيني بمجمله كان مجتمعاً ريفياً ،شكل الفالحون غالبيته الساحقة.7

كما كانت للصناعات اليدوية والحرفية البسيطة دو اًر بار اًز في االزدهار االقتصادي لغزة ،ومن تلك
الصناعات ،عصر الزيتون ،الصابون ،والفخار ،وغيرها من الصناعات األخرى.8
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(1992م) ،دور الحركات اإلسالمية في االنتفاضة الفلسطينية المباركة ،ط ،1دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع ،إربد ،ص341؛ الكيالي ،عبد
الوهاب1939( :م) ،وثائق المقاومة ضد االحتالل البريطاني والهجرة الصهيونية 1918م1939 -م ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ص.3

5
6
7
8

المرجع السابق :التطور الثقافي في غزة ،ص.25
كوتراني ،وجيه1988( :م) ،السلطة والمجتمع وا لعمل السياسي من تاريخ الوالية العثمانية في الشام ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ص.64
الساعاتي ،أحمد :التطورات السياسية االقتصادية واالجتماعية في عهد االنتداب ،ص.774
المرجع السابق :التطور الثقافي في غزة ،ص.24
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ولكن مع سوء األوضاع السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية بعد عام 1914م ،ساءت األحوال

االقتصادية واالجتماعية ،فقد لعب االنتداب البريطاني وبالتعاون مع الوكالة الصهيونية دو اًر كبي اًر في إضعاف

البنية االجتماعية واالقتصادية وحتى السياسية لسكان غزة ،وذلك حتى يسهل االنقضاض عليه واحتالله،

وسهولة السيطرة عليه.

يرى الباحث بأن الفترة التي سبقت نكبة عام  ،1948شهدت أحداثاً سياسية جمة ،ساهمت في ظهور

المقاومة الفلسطينية النابعة من الغضب الجماهيري ،نتيجة سياسة بريطانيا المنحازة لصالح الصهاينة ،من
خالل فتح باب الهجرة أمامهم ،وتوفير بيئة مناسبة الجتذابهم ،إضافة إلى أن بريطانيا لم تسهم في تطور

وازدهار المجتمع الفلسطيني ،بل على العكس ،فقد قامت بالسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني ،وتمكين
الجماعات اليهودية من األراضي الخصبة والصالحة للزراعة.
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الفصل الثالث
األوضاع السياسية واإلدارية في قطاع غزة فترة
اإلدارة المصرية
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 1.3تمهيد
بعد نكبة عام 1948م ،ازدادت معاناة الفلسطينيين سواء في األراضي المحتلة ،حيث عانوا من القتل
والتشريد واالعتقال والتهجير ،أو من الفلسطينيين داخل األراضي الفلسطينية التي لم تحتل بعد (الضفة

الغربية وغزة) ،حيث تكدس الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ،مشكلين مخيمات صغيرة
تكاد تخلو من مقومات الحياة األساسية ،تلك المعاناة فاقمت من الوضع اإلنساني في قطاع غزة ،وتسببت في
انتشار األمراض واألوبئة والفقر ،بسبب نقص الخدمات التي تقدمها المؤسسات اإلغاثية ،وتشير سجالت

وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (أونروا) ،إلى أن عدد الالجئين المسجلين عام 1948م يناهز

 700ألف الجئ ،منهم  200,000الجئ في قطاع غزة.1

تدخلت بعض المؤسسات الدولية إلغاثة قطاع غزة ،وتقديم بعض االحتياجات األساسية من ملبس

ومشرب ومأكل ومأوى ،لكن لم تدم تلك المساعدات ،حيث بدأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
بالتدخل ،وبناء بعض المخيمات الفلسطينية التي كانت تتبع المدن الرئيسية.

ظل قطاع غزة يعاني من الفراغ اإلداري والسياسي ،إلى أن قامت مصر ببسط سيطرتها اإلدارية عليها

بعد اتفاقية رودس عام 1949م ،ومن ثم اتبع قطاع غزة إلى سلطة الحاكم اإلداري المصري.

ساهمت مصر في إصالح الجوانب اإلدارية ،وتقديم كل ما يلزم لسكان قطاع غزة من احتياجات

أساسية ،كما قامت بإبراز كيانه السياسي من خالل دعم حكومة عموم فلسطين بتاريخ 1948/9/1م،

وحركات النضال الثوري.

سيتناول هذا الفصل نشأة قطاع غزة بعد اتفاقية رودس سنة 1949م ،كما سيتناول السياسات اإلدارية
والسياسية واالقتصادية والقانونية التي اتبعتها اإلدارة المصرية فترة حكمها لقطاع غزة ،وينقسم الفصل إلى
مبحثين ،المبحث األول بعنوان :العوامل التي ساهمت في نشأة قطاع غزة ،والمبحث الثاني بعنوان :سياسة

اإلدارة المصرية في قطاع غزة.

1

شبيب ،سميح :األصول االقتصادية واالجتماعية للحركة السياسية في فلسطين 1920م – 1948م ،مؤسسة األسوار ،عكا ،بالتعاون مع و ازرة الثقافة

الفلسطينية ،رام هللا ،ص.36
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المبحث األول :العوامل التي أسهمت في نشأة قطاع غزة
غزة بعد حرب عام 1948م
 2.3اإلدارة
المصرية لقطاع ّ
ّ
كان من أهم نتائج الحرب العربية اإلسرائيلية عام 1948م احتالل العصابات الصهيونية فلسطين
بالكامل ،عدا (الضفة الغربية ،وقطاع غزة) ،حيث أن دراستنا هذه تتمحور حول قطاع غزة ،وأبرز اإلدا ارت

التي حكمته بدءاً من عام  ،1948وحتى يومنا هذا.

ولعل اإلدارة المصرية لقطاع غزة قد باشرت أعمالها في القطاع يوم  27أيار (مايو)1948م ،1أي بعيد

النكبة الفلسطينية بأيام ،حيث كانت أجزاء كبيرة من لواء غزة قد وقعت في براثن االحتالل اإلسرائيلي ،فمن

أصل ثالث مدن ،هي غزة ،والمجدل ،وخان يونس ،و 54قرية كان يضمها لواء غزة ،استطاع الصهاينة
احتالل مدينة المجدل ،إضافة إلى  45قرية أخرى.2

وقد أُتبع قطاع غزة إلى حرس الحدود المصري ،وتم تعيين اللواء أحمد سالم باشا حاكماً إدارياً للمناطق

التي تخضع لرقابة القوات المصرية في فلسطين سنة 1949م ،واتخذ مق اًر له في غزة.3

ولم يكن إشراف مصر على قطاع غزة تدخالً عسكرياً وادارياً محضاً ،حيث إنه لم يستغل نتائج النكبة

التي حلت بسكان فلسطين عامة ،وقطاع غزة خاصة ،فقد أصبحت قضية الالجئين الفلسطينيين تشكل عبئاً
على كاهل الوطن العربي بأسره.

 3.3اتفاقية رودس سنة 1949م
اجتمع مجلس األمن الدولي في  6يناير عام 1949م ،واستمع إلى تقرير رالف بانش (الوسيط الدولي)،

الذي رفعه للمجلس في  29يناير عام 1948م ،وذكر فيه أن القوات اإلسرائيلية هاجمت القوات المصرية،

ودخلت األراضي المصرية وأصبحت على بعد عشرة كيلومترات عن مدينة العريش ،4حيث أصدر مجلس

األمن الدولي ق ارره بوقف إطالق النار في السادس عشر من شهر نوفمبر 1948م ،وجاء فيه" :من أجل إزالة

التهديد للسالم في فلسطين ولتسهيل االنتقال من الهدنة الحاضرة إلى السالم الدائم ،ستقام هدنة في جميع

قطاعات فلسطين".5

1

المرجع السابق :الحركة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية (1948م – 1967م) ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية،

نابلس1999 ،م.ص.62

2
3
4
5

المرجع السابق :غزة  5آالف عام حضور وحضارة ،ص.172
صحيفة الوقائع الفلسطينية :الجريدة الرسمية لقطاع غزة ،العدد األول ،ص1949/12/9،31م ،غزة ،فلسطين.
يخا ونضاالً ،ط ،1دار الجليل للنشر ،عمان1985 ،م ،ص.557
األحمد ،نجيب ،فلسطين تأر ً

عبد المجيد ،أحمد عصمت( :د.ت) ،ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية4 ،مج ،بيروت،

لبنان ،مج ،2ص.180
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أثمرت المفاوضات بين الجانب المصري والجانب اإلسرائيلي إلى توقيع اتفاقية رودس بتاريخ

 ،11949/2/24حيث التزمت الدولتان بما يلي:

 .1عدم القيام بأي عدوان من قبل دولة ضد أخرى.
 .2توافق الدولتان على إقامة خطوط للهدنة ،ويتعهد الطرفان بعدم السماح لقواتهما باجتيازهما.

 .3انسحاب الحامية المصرية في الفالوجة ،ومبادلة المنطقة بقرية بيت حانون الواقعة شمال قطاع غزة.
 .4إقامة منطقة منزوعة السالح في عوجا حفير ،جنوب مدينة بئر السبع في فلسطين المحتلة.2

 .5يحتفظ المصريون بالسيطرة على الممر الساحلي الممتد من قرية رفح على الحدود المصرية
الفلسطينية ،إلى نقطة تبعد ثمانية أميال إلى الشمال من غزة.

عرف فيما بعد تحت اإلشراف الفعلي لإلدارة المصرية،
 .6وبهذه االتفاقية أصبح قطاع غزة كما صار ٌي َ
علماً بأن اإلدارة المصرية قد باشرت أعمالها في غزة يوم  27أيار 1948م.3

ويتضح تماماً أن إسرائيل هي المستفيد األول واألخير من تلك المعاهدات واالتفاقيات التي جرت مع

الدول العربية ،فبمجرد انتهاء الحرب ،رضخ العرب للمطالب اإلسرائيلية ،ولم يتمكنوا حتى من إل ازم إس ارئيل

بقرار  181لسنة  1947م ،والذي يقضي بتقسيم فلسطين ،ولكنهم قبلوا بما هو أقل من ذلك بكثير ،فأصبحت
فلسطين عب ارة عن كتلتين جغرافيتين متباعدتين ،وزاد في األمر غرابة أن تلك الكتلتين أصبحت تستوعب

أعدادا كبيرة من الالجئين الفلسطينيين بما ال تحتمل قدرتهما ،حيث غلب على سكانهما الفقر ،والحرمان،
ً
والتشرد ،فقد تركوا أراضيهم رغم أنفهم ،هرباً من إجرام عصابات الهاغاناة ،والبالماخ ،وغيرهما ممن تلطخت
أيديهم بدم الفلسطينيين.

وقد كلفت جامعة الدول العربية مصر باإلشراف على قطاع غزة بعد حرب 1948م ،بقرار مجلس

جامعة الدول العربية المؤرخ في 1950/4/13م ،4بموجب اتفاقية الهدنة في رودس اليونانية ،والتي وقعت

بين مصر واسرائيل سنة 1949م.5

وبموجب السياسات الممنوحة للحكومة المصرية على قطاع غزة ،فقد باشرت األخيرة تولي مسئولياتها

الكاملة عن القطاع ،حيث قامت بتمثيله خارجياً ،إلى جانب احتفاظ اإلدارة المصرية بحقها في إصدار أوامر
لها قوة القانون في كل ما يتعلق بالتدابير الالزمة لسالمة القوات المصرية في قطاع غزة ،ومقتضيات الدفاع

العسكري عنه.6

1
2

3
4

المرجع السابق :غزة هاشم ،ص.91
حبيب ،ابراهيم محمود :المقاومة الفلسطينية وأثرها على األمن القومي المصري ،2013،ص.125

العاجز ،فؤاد علي :تطور التعليم العام في قطاع غزة من عام 1886م إلى 2000م ،ط ،2رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية1988 ،م ،ص.90
سيسالم؛ وآخرون :اإلدارة المصرية لقطاع غزة ،نصوص قانونية ،مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي ،غزة2012 ،م ،ص.12

5

المرجع السابق :التطور الثقافي في غزة ،ص.122

6

حبيب ،إبراهيم محمود :المقاومة الفلسطينية وأثرها على األمن القومي المصري ،جامعة الزعيم األزهري ،السودان1433 ،هـ2013،م .ص.127
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قامت اإلدارة المصرية لقطاع غزة بإصدار عدة قوانين لتنظيم األوضاع اإلدارية والسياسية لقطاع غزة

أهمها قانون رقم  255لسنة 1955م بإصدار القانون األساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية
بفلسطين ،حيث انقسمت السلطات كاآلتي:

المصرية وفقا لقانون رقم  255لسنة 1955م
غزة في ظل اإلدارة
السلطة
اإلدارية في قطاع ّ
ّ
ّ
ّ 4.3
السلطة التنفيذية في قطاع غزة يتوالها الحاكم اإلداري العام مع المجلس التنفيذي (المادة التاسعة) في
حين يتولى الحاكم اإلداري العام باالشتراك مع المجلس التشريعي السلطة التشريعية (المادة العاشرة) ،كما
نصت المادة الحادية عشرة على أن "السلطة القضائية تتوالها المحكمة العليا والمحاكم األخرى.1

من الواضح تماماً أن مصر أرادت بإدارتها لقطاع غزة أن تلملم الصف الفلسطيني المبعثر ،وأن تبرز

الكيان الفلسطيني من خالل تمثيل فلسطين خارجياً بما يتناسب مع مكانتها ورمزية قضيتها العادلة ،ولم َتر
مكونات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ،أو حتى من الجئيه أي حرج في مواقف مصر العسكرية
والسياسية وحتى اإلدارية أيضاً؛ ألنها من المرجح أرادت أن تكون جهة إدارية لقطاع غزة ،ال قوة عسكرية

تريد احتالله واخضاعه لها؛ ألن ما ُعرف فيما بعد عن تلك اإلدارة أنها نجحت ولو بحد معقول وبسيط في
نقل القضية الفلسطينية نقلة نوعية ،من خالل دعمها للفصائل الفلسطينية التي تبنت الكفاح المسلح ،أو من
خالل تمثيل فلسطين بكيان سياسي وتنظيمي مستقل (منظمة التحرير الفلسطينية)،

نقلت صالحيات المندوب السامي البريطاني إلى الحاكم اإلداري العام ،حيث تم تقسيم قطاع غزة إلى

أربع مناطق إدارية ،وذلك بموجب قانون صادر من ديوان الرئاسة المصرية في  11مايو 1955م ويحمل رقم

 255وفق القانون األساسي للمناطق الواقعة تحت الرقابة المصرية وهى كالتالي:

 .1منطقة غزة :وتضم مدينة غزة ،ومعسكر الشاطئ ،وجباليا ،والنزلة ،وبيت حانون.
 .2منطقة دير البلح :وتضم دير البلح ومعسكرها ،والبريج والنصيرات ،والمغازي.

 .3منطقة خان يونس :وتضم مدينة خان يونس ومعسكرها ،وقرى عبسان ،وبني سهيال ،خزاعة.
 .4منطقة رفح :وتضم بلدة رفح ومعسكرها.2

وقد كان يرأس كل إدارة من هذه اإلدارات ضابط مصري ،أو موظف كبير ،حسب طبيعة عمل
الدوائر ،3حيث َّ
نظم القانون السلطات اإلدارية للقطاع على الوجه التالي:
 .1الحاكم العام للقطاع :وهو أعلى سلطة تنفيذية ،ويترأس كذلك المجلس التنفيذي ،ويعين بقرار من
رئيس الجمهورية المصرية.4

1
2

المرجع السابق :قطاع غزة بين الكيانية اإلدارية والكيانية السياسية ،ص.181
المرجع السابق :قطاع غزة بين الكيانية اإلدارية والكيانية السياسية ،ص184؛ المرجع السابق :تطور التعليم العام في قطاع غزة ،ص91؛ المرجع

السابق :اإلدارة المصرية لقطاع غزة ،ص.15

3
4

المرجع السابق :الحركة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ،ص.62
سيسالم ،وآخرون :اإلدارة المصرية لقطاع غزة ،نصوص قانونية ،مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي ،غزة ،2012 ،ص.14
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 .2نائب الحاكم العام :ويعين بقرار من وزير الخارجية المصرية.
 .3مديرو المديريات :ويعينهم وزير الحربية ،ويصبح كل مدير عضواً في المجلس التنفيذي ،وهي
مديريات تتولى الشئون التي تتوالها الو ازرات في الدول .1
بذلك شهد قطاع غزة مرحلة إدارية جديدة من الحكم ،وذلك بموجب قانون رقم  55لعام 1955م ،حيث

استهدفت تطوير اإلدارات ،وزيادة مسئولية الموظفين الفلسطينيين ،والعمل على توليهم بعض المرافق العامة،
واشراكهم في تسيير أمور المواطنين .2

وبهذا لم تغفل اإلدارة المصرية ما يمتلكه المواطن الفلسطيني من إدارة وعمل ،فلقد استعانت بأصحاب

الخبرات في الدوائر واإلدارات ،وذلك رغبة منها في إقحامهم مجال العمل اإلداري ،والذي أصبح فيما بعد
ومسمع منها.
عمالً سياسياً خالصاً أنتجته اإلدارات المصرية تحت مرأى
ٍ

وهناك بعض المديريات التي شكلتها اإلدارة المصرية مثل :مديرية الشئون القانونية ،ومديرية الداخلية

واألمن العام ،ومديرية المالية واالقتصاد ،ومديرية الشئون االجتماعية والالجئين ،ومديرية الشئون البلدية
والقروية ،ومديرية التربية والتعليم ،ومديرية األشغال العمومية والمواصالت ،ومديرية الصحة ،ومديرية الشئون

المدنية "المستخدمون".3

وتلك المديريات جميعها كانت تعمل عمل الو ازرات لخدمة المواطن الفلسطيني ،وتوفير ما يلزمه من

احتياجاته األساسية خصوصاً بعد ما حلت عليه عدة كوارث ،أبرزها النكبة والتي كان من تبعياتها تكدس

الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ،وتشكيلهم نحو  %70من سكانه ،حيث لم يكن بمقدورهم توفير ما

يلزمهم للعيش بحياة كريمة ،إال إذا كانت هناك مديرية تدير لهم شئونهم ،وتلبي لهم احتياجاتهم ،وتبع ذلك في

األساس إلى اإلدارة المصرية التي قامت بتمثيل الشعب الفلسطيني أيضاً خارجياً ،وتحدثت باسمه فيما يتعلق
بالنواحي السياسية ،والدبلوماسية ،والتجارية ،واالقتصادية،4

 5.3االتحاد القومي الفلسطيني

تأسس االتحاد القومي الفلسطيني في 1958/5/15م ,بقرار من الحكومة المصرية ,بحيث تولى معظم

األطر القيادية فيه ممثلو كبار المالك والتجار ,ولم تشارك جماهير قطاع غزة في قواعد أو مؤسسات هذا

االتحاد.5

عقد االتحاد القومي العربي الفلسطيني 6جلسة استثنائية في  1958/5/15قرر فيها تشكيل المجلس

التشريعي لقطاع غزة ،وبعد ذلك دعا الحاكم العام المصري أعضاء االتحاد إلى االجتماع في 1962/5/16
1
2

المرجع السابق :غزة هاشم عروس الشام ،ص.177
المرجع السابق :غزة  5آالف عام حضور وحضارة ،ص.173

3

المرجع السابق :اإلدارة المصرية لقطاع غزة ،ص.14

5

مقابلة مع أ .غازي الصوراني 2015/6/13م ،كاتب ومؤرخ فلسطيني ،غزة.

4

األسطل ،عواد( :نيسان1987 ،م) ،الوضع القانون لقطاع غزة تحت اإلدارة المصرية ،شئون فلسطينية ،العددان  ،168،169ص.10

6
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النتخاب أعضاء المجلس التشريعي ،حيث انتُ ِخ َب له  22عضواً ،وتم تعيين  11عضواً ،1حيث كان يتألف
من:
 .1الحاكم العام :رئيس المجلس.

 .2رئيس مجلس بلدية غزة :ويتألف من أعضائه ،وينتخبهم المجلس لمدة ثالث سنوات.
 .3رئيس مجلس بلدية خان يونس واثنين من أعضائه.

 .4عضو من كل المجالس القروية في رفح ،ودير البلح ،وجباليا.2
وفي جلسته األولى ،تم انتخاب أول رئيس مجلس تشريعي فلسطيني ،فانتخب الدكتور حيدر عبد الشافي ،كما

انتخب محمد نجم وكيالً.3

 6.3النظام الدستوري لقطاع غزة عام 1962م
في 1962/3/5م أصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة إعالناً بالنظام
الدستوري لقطاع غزة ،ويتضمن:
نص الباب األول (الذي يتكون من المادة األولى والثانية) على أن قطاع غزة جزء ال يتج أز من أرض

فلسطين ،وأن شعبها جزء من األمة العربية ،وعلى أن الفلسطينيين يكونون اتحاداً قومياً للعمل المشترك من أجل
استرداد األرض المغتصبة من فلسطين ،وللمساهمة في تحقيق رسالة القومية العربية.

نص الباب الثاني (الذي يتكون من المادة رقم - 3المادة رقم )14على تنظيم الحريات والحقوق والواجبات

العامة ،وقد كفل النظام الدستوري حرية اإلقامة والتنقل واالعتقاد والقيام بشعائر األديان وحرية الفكر والرأي،

ونص على حرية الملكية وعلى حق الفلسطينيين في مخاطبة السلطات العامة .وتناول الباب الثالث الذي يتكون

من المواد رقم  11وحتى المادة رقم  61السلطات العامة التنفيذية أو التشريعية والقضائية؛ فناط السلطة التنفيذية
والتشريعية بالحاكم العام مع المجلس التنفيذي ،وناط السلطة القضائية بالمحكمة العليا وغيرها من المحاكم وفقا

لألحكام التي نص عليها النظام الدستوري والقوانين األخرى.4

الجديد في النظام الدستوري عام  1962الذي أصدره الرئيس المصري جمال عبد الناصر ،هو ما

نصت عليه المادة ثالثين ،بإنشاء وتشكيل المجلس التشريعي ،كسلطة جديدة في قطاع غزة ،إلى جانب

السلطة التنفيذية القائمة والممثلة في الحاكم اإلداري العام ،والمجلس التنفيذي ،5الذي هيأ انتقال العمل
اإلداري واستقالله ،إلى العمل السياسي والعسكري في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.

1
2
3
4
5

المرجع السابق :غزة هاشم ،ص.93
المرجع السابق :غزة هاشم عروس الشام ،ص ،178المرجع السابق :غزة خمسة آالف عام حضور وحضارة،
المرجع السابق :غزة هاشم ،ص.94
المرجع السابق :قطاع غزة بين الكيانية اإلدارية والكيانية السياسية ،ص.184
المرجع السابق :سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية ،ص.196
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ص.175

 1.6.3السلطات الثالث في النظام الدستوري لعام :1962
أوال :السلطة التشريعية

وفقاً للمادة  30من النظام الدستوري ,أقرت لألول مرة تشكيل المجلس التشريعي الذي يتكون من:
 الحاكم العام رئيساً

 أعضاء بالتعين عشرة أعضاء
 أعضاء باالنتخاب  22عضواً

إال أن صالحيات هذا المجلس تقيدت فيما يتعلق بإصدار القوانين بشرط تصديق الحاكم العام عليها ,لذلك

فان الحاكم العام وحده يملك الحق في الدعوة إلي عقد المجلس أو فضه.1

ثانيا :السلطة التنفيذية

يتولي الحاكم العسكري العام حق إعالن أو إلغاء اإلحكام العرفية ,ويشاركه في هذه السلطة مجلس

تنفيذي من رؤوسا المديريات التسع في قطاع غزة وهي:
 مديرية الشئون القانونية

 مديرية الداخلية واألمن العام

 مديرية الشئون البلدية والقروية
 مديرية الشئون الصحية

 مديرية الشئون المدنية والمستخدمين
 مديرية المالية واالقتصاد

 مديرية الشئون االجتماعية والالجئين
 مديرية التربية والتعليم

 مديرية األشغال العامة

وقد كان ُيعين لكل ُمديرية مستشا اًر مصرياً خاصاً ,إال أنه في واقع األمر كان المدير له أمر كل ما
يتعلق بشئون المديرية ,خاصة مع وجود عدد من المديرين من أبناء قطاع غزة.2
ثالثا :السلطة القضائية

تتكون السلطة القضائية من:

 المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في قطاع غزة ,ويعين رئيسها بقرار من رئاسة
الجمهورية المصرية ,وأعضائها يتم تعينهم بقرار وزير الحربية.

 المحاكم القضائية األخرى من أبناء قطاع غزة ,وبعالقة مباشرة مع مديرية الشئون القانونية ,التي
تولى رئاستها بعد عام  ,1962أحد أبناء قطاع غزة (فاروق الحسيني).3

1
2
3

الصوراني ،غازي ،دراسة تاريخية سياسية اجتماعية ،قطاع غزة  ،1993-1948غزة ،2011 ،ص.32
المرجع السابق ،قطاع غزة  ،1993-1948ص.33
المرجع السابق ،قطاع غزة  ،1993-1948ص.35
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المبحث الثاني :سياسة اإلدارة المصرية في قطاع غزة
 7.3سياسات اإلدارة المصرية تجاه سكان قطاع غزة بعد عام 1949م
قامت مصر بعدة إجراءات وسياسات تجاه غزة وسكانها ،كان من أبرزها تلك اإلجراءات التي هدفت
إلى الحفاظ على الهوية الفلسطينية ،وابراز الكيان الفلسطيني والشخصية الفلسطينية لقطاع غزة.

عينت مصر الضابط مصطفي حافظ سنة 1948م ،1مسئوالً وموجهاً لنشاط الفدائيين في قطاع غزة،2
حيث أخرج من المعتقالت كافة الفلسطينيين الذين لم يقترفوا جرماً سوى التسلل إلى أراضي .31948
وهذا يوضح مدى حرص اإلدارة المصريَّة على تعبئة الشعب الفلسطيني وتدريبه لخوض غمار المعارك

في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي؛ كي يتسنى له مقاومته بطرق عسكرية عكس ما تم في حرب .1948

على الجانب السياسي ،فلم يختلف الوضع كثي اًر عن سابقتها العسكرية ،فقد ساهمت اإلدارة المصرية

في تاريخ  1948/9/1في إنشاء حكومة عموم فلسطينية ،حيث تقدمت باقتراح إنشاء تلك الحكومة الفلسطينية
إلى جامعة الدول العربية ،تحت مسمى "حكومة عموم فلسطين".4

ان اإلدارة المصريَّة في دعم القضية الفلسطينية ،والمضي قدماً في تحريرها من االحتالل
لم تتو َ
اإلسرائيلي ،وقد برزت تلك المواقف المصريَّة قبيل وبعد الحرب العربية اإلسرائيلية سنة  ،1948والتي أظهرت
اء كان
فيها دعماً مصرياً واضحاً بامتياز ،جعل منها أحد أكبر الدول دعماً وتضحية للشعب الفلسطيني ،سو ً
فداء لفلسطين.
دعماً ماديًّا أو عسكريًّا ،أو حتى في تقديم أرواح أبنائها العسكريين والمتطوعين ً
حكمت مصر قطاع غزة إدارياً ولم تترك برنامجها العسكري والسياسي بمجرد توليها إدارة قطاع غزة،

بل على العكس تماماً فقد زاد اهتمام اإلدارة المصريَّة على الناحية السياسية والعسكرية ،5وباشرت في تغيير

قواعد نضالها برفقة الشعب الفلسطيني ،ومواجهة سياسات اإلسرائيليين في فلسطين.

أصدر الحاكم اإلداري العام المصري لقطاع غزة في أوائل الستينات قانوناً للتدريب الشعبي تدعيماً
ض هذا القانون على جميع األفراد الذين
للقوات المسلحة الفلسطينية ،وتعبئة للشعب السترداد وطنه ،وقد ُف ِر َ

بلغوا سن الثامنة عشرة وحتى سن األربعين ،كما نص القانون على أنه ال يجوز الترخيص ألي فرد ممن
تنطبق عليه أحكام المادة الخاصة بالتدريب الشعبي بالحصول على تأشيرة خروج من قطاع غزة ،أو االلتحاق

بأي وظيفة عامة ،أو االلتحاق بعمل عن طريق مكتب العمل ،إال إذا كان حاصالً على شهادة التدريب

1

مصطفي حافظ مواليد  25ديسمبر  1920م من قرية كفر أبو النجا (بندر طنطا) ،تخرج من الكلية الحربية برتبة مالزم ثاني ،وعين بسالح الفرسان،

وفي 1948م انتدب لسالح الحدود وعين حاكماً لبلدة بيت جبريل ثم حاكما لرفحُ ،كلف بإنشاء كتيبة الفدائيين ،استشهد في غزة يوم  2يوليو 1956م
بمتفجرات إسرائيلية.

2
3
4
5

مقابلة شخصية مع المؤرخ أ.سليم المبيض بتاريخ 2015/6/10م ،كاتب ومؤرخ فلسطيني ،غزة.
المرجع السابق :غزة  5آالف عام حضور وحضارة ،ص.178
المرجع السابق :سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية ،ص.61
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الشعبي في قيادة الحرس الوطني.1
 8.3دور مصر في إبراز الكيان الفلسطيني
أعطت مصر حرية التعبير للحكومة الفلسطينية ،وقد احتوت مصر األزمة الفلسطينية األردنية ،عندما
دعمت اختيار "أحمد حلمي عبد الباقي" لرئاسة الحكومة بديالً عن الحاج أمين الحسيني ،الذي كان محل

عداء من قبل الملك عبد هللا األول ملك األردن ،حيث جاهر الملك األردني بعدائه ألمين الحسيني ومن يقف

خلفه.

كان هذا موقف اإلدارة المصريَّة إلبراز الكيان الفلسطيني ،وذلك من خالل إنشاء حكومة عموم فلسطين

التي تعمل لخدمته داخلياً وتتحدث باسمه خارجياً.

ومع قيام ثورة  23يوليو  1952بقيادة جمال عبد الناصر ،وعدداً من الضباط األحرار ،بدأت اآلمال
خصوصا أن جمال عبد
تتنامى في أوساط الجماهير الفلسطينية والعربية2؛ حيث استبشر الفلسطينيون خي اًر،
ً

الناصر قائد الثورة كان أحد الذين شاركوا في حرب النكبة سنة .31948

لم تكن تبعية قطاع غزة لمصر مجرد شعارات ،حيث كانا وما زاال في خندق واحد ،وأمام هدف واحد،

فقد اتضح ذلك في عدوان 1956م ،والتي شنته فرنسا وبريطانيا واسرائيل وسمي بالعدوان الثالثي.

أما بريطانيا وفرنسا ،فقد كان سبب عدوانهما على مصر تأميم شركة قناة السويس ،وأما إسرائيل فقد

كان سبب عدوانها على قطاع غزة ،أن القطاع كان منطلقاً لحركة فدائية ،أقلقت اإلسرائيليين وكبدتهم خسائر

فادحة في األرواح.4

 9.3السياسات العسكرية والسياسية لإلدارة المصرية في قطاع غزة
كان تبني القيادة المصريَّة للعمل الفدائي عام 1956م تبنياً لعمل موجود قائم ،فقد أفرزت التجارب

الفدائية السابقة في قطاع غزة مجموعات مدربة ذات خبرة باألرض المحتلة ,5حيث وجدت الحكومة المصرية
في مواجهة التزاماتها التي قطعتها للجماهير المنتفضة بدعم العمل الفدائي ،أنه ال بد من إطالق يد الفدائيين

الفلسطينيين في التحرك ،والتصدي للمحتلين الصهاينة.6

من الواضح أن العمل العسكري في قطاع غزة كان عمالً مدروساً وممنهجاً ،ضمن سياسات القيادة
المصريَّة ،وال شك أن التدريب المصري للمجموعات الفلسطينية ساهم في تغيير خارطة المواجهة بين

الفلسطينيين واليهود في أواخر خمسينات القرن الماضي.
1
2
3
4
5
6

المرجع السابق :اإلدارة المصريَّة لقطاع غزة ،ص.24
المرجع نفسه ،ص.66
المرجع السابق :المقاومة الفلسطينية وأثرها على األمن القومي المصري ،ص.129
المرجع السابق :غزة هاشم عروس الشام ،ص .178
المرجع السابق :غزة هاشم ،ص .97
المرجع السابق 5 :آالف عام حضور وحضارة ،ص.176
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أما سياسيا فقد تباينت مواقف اإلدارة المصريَّة تجاه األحزاب الموجودة في قطاع غزة ،فقد أثرت

األوضاع السياسية في مصر على قطاع غزة ،خصوصاً بعد ثورة 1952م ،حيث هاجم الشيوعيون الثورة،
واعتبروها انقالباً ديكتاتورياً عسكرياً ،ولم يختلف موقف الشيوعيون في غزة عن رفاقهم في مصر ،1أما

اإلخوان المسلمين في قطاع غزة فكانوا عبارة عن وجه آخر لإلخوان في مصر ،فقد اختلفوا عن سابقيهم

الشيوعيين في موقفهم مع حكومة الثورة في مصر ،ومما عزز العالقة بين إخوان قطاع غزة ،واإلدارة

المصريَّة ،هي إتباع النهج الذي اتبعته الجماعة في مصر ،2والتي أيدت الثورة واعتبرتها انتصا اًر إلرادة

الشعب ،وقد انعكس ذلك على قطاع غزة ،حيث احتفل اإلخوان بإعالن ثورة 1952م ،3فكان ردة فعل اإلدارة
المصريَّة أن سمحت لهم بممارسة نشاطاتهم علنياً ،تحت رعاية الحاكم العام أو نائبه في قطاع غزة .4

اتضحت تلك العالقة بين األحزاب الفلسطينية واإلدارة المصريَّة بعد 1956م ،عندما احتلت إسرائيل

قطاع غزة ،فخرجت المظاهرات في جميع أنحاء قطاع غزة تطالب برحيل قوات الطوارئ الدولية وعودة اإلدارة
المصريَّة إلى القطاع.5

وفي  7آذار 1957م ،انسحبت إسرائيل من قطاع غزة ،وكان دخول الحاكم اإلداري العام لقطاع غزة

في  14آذار 1957م تعتبر نهاية لمشاريع تدويل قطاع غزة ،وغيرها من المحاوالت الرامية إلبقاء اإلدارة
المدنية في قطاع غزة بيد قوات الطوارئ الدولية.6

أما على الجانب الثوري ،والنضالي الفلسطيني فقد ساهمت مصر بشكل كبير في بلورة تشكيل جسم
ّ
فلسطين حاضن لكافة فئات الشعب الفلسطيني ،يكون الكفاح المسلح أحد أهدافه الرئيسية ،وتكون معاركه

جيا إحدى مبادئه ،من خالل تعريف العالم بالثورة الفلسطينية ،وكشف حقائق االحتالل
السياسية خار ً
اإلسرائيلي ،وما يرتكبه من مجازر ،وابادة ،وتهجير ،بحق الشعب الفلسطيني.
جاء تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية بقرار من الجامعة العربية في مؤتمر القمة األول بالقاهرة عام

 1964م ،وبتشجيع وتوجيهات من الرئيس جمال عبد الناصر؛ وذلك بمثابة بلورة لمفهوم الهوية الوطنية
الفلسطينية ،وتشكيل الكيانية السياسية الفلسطينية ،على الرغم من فشل التجارب الكيانية الفلسطينية السابقة

لحكومة عموم فلسطين.7
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خلة ،محمد إسماعيل :سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية ،رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات التاريخية ،القاهرة2002 ،م .ص.121
المرجع السابق :قطاع غزة ،تطورات ،ص.357
المرجع السابق :سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية ،رسالة ماجستير ،ص.121
المرجع السابق :قطاع غزة ،تطورات ،ص ،175المرجع السابق :سياسة مصر تجاه غزة ،ص.121
مقابلة مع أ.سليم المبيض بتاريخ 2015/6/10م ،كاتب ومؤرخ فلسطيني ،غزة.
المرجع السابق :تطور التعليم العام في قطاع غزة ،ص.92
المرجع السابق :غزة خمسة آالف عام حضور وحضارة ،ص.189
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فقد وضعت اإلدارة المصريَّة لقطاع غزة جميع اإلمكانيات في خدمة منظمة التحرير الفلسطينية ،حيث
أصبح قطاع غزة في فترة وجيزة ،قاعدة شعبية عريضة لمنظمة التحرير الفلسطينية ،بوجود جيش التحرير

الفلسطيني ،وضريبة التحرير ،والحرس الوطني الفلسطيني ،والتنظيم الشعبي.1
ِ
تكتف مصر بدعم فلسطين عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية فحسب ،بل ساهمت أيضاً وبشكل
لم
كبير في الثورة الفلسطينية عام 1965م ،والتي أعادت صياغة الشخصية الوطنية الفلسطينية من خالل

النضال الثوري ،حيث شهدت أبرز مالمح الساحة الفلسطينية ممثلة في بروز حركة التحرير الوطني
الفلسطيني "فتح" ،التي أعلنت انطالق الثورة الفلسطينية وأعطت المرحلة الجديدة للفلسطينيين شعو اًر قوياً
بالذات والهوية الوطنية.2

كان إبراز الكيان الفلسطيني سياسياً وعسكرياً جزءاً من التصور القومي العام لجمال عبد الناصر ،الذي
كان يعتبر أن النضال ،ال بد أن يكون إال والشعب الفلسطيني في الطليعة ،وكان كثي اًر ما يركز على الجانب

العسكري.3

أصبحت بعدها منظمة التحرير الفلسطينية والتي تألفت من عدة فصائل وحركات قومية نضالية وثورية

فلسطينية ،الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،حيث نالت هذا االعتراف سنة 1974م ،بقرار من

القمة العربية.4

ولم يكن االعتراف محطة سهلة بالنسبة للفلسطينيين ،حيث ساهمت مصر والدول العربية في تشكيله

واب ارزه ،فقد كان لعبد الناصر دو اًر مهماً ،من خالل إص ارره على مشاركة الملك حسين في المؤتمر الفلسطيني

األول لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس؛ وذلك لضمان موافقة األردن على هذا الكيان ،وذلك لضمان

توحيد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت هذا الكيان.5

وبعد ميالد منظمة التحرير الفلسطينية ،ازداد شعور الفلسطينيين داخل قطاع غزة نحو االستقاللية

والكيانية ،بعد أن فقد الشعب الفلسطيني مؤسساته ووجوده على أرضه بعد حرب عام 1948م.6

بمجرد اعتراف مصر بمنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964م ،قامت بتعديل النظام الدستوري لقطاع

غزة ،بحيث أصبح ينص على حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في االنضمام إلى منظمة التحرير

الفلسطينية ،والكفاح من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب.7

برزت في الساحة الفلسطينية أربع تيارات رئيسية ،هي التيار القومي بزعامة حركة القوميين العرب،
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المرجع السابق :اإلدارة المصرية لقطاع غزة ،ص.25
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والتيار القومي البعثي بقيادة حزب البعث ،والتيار الشيوعي ويتزعمه الحزب الشيوعي الفلسطيني ،باإلضافة
إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ،وكان غائباً بشكل كبير التيار اإلسالمي المتمثل باإلخوان

المسلمين.1

ان مصر وادارتها في قطاع غزة في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني وطموحاته بكافة اإلمكانيات
لم تتو َ
المتاحة ،حيث أسهمت مصر بشكل كبير في تغيير خارطة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي بدعمها الحركة

الوطنية الفلسطينية ،وهذا لم يكن غريباً ،وال جديداً عليها ،فهي دعمت قبلها وبعدها كافة الحركات التحررية
في الوطن العربي ،وفي أفريقيا ،وفي العالم بأسره.

عملت اإلدارة المصريَّة باتجاه مساعدة هذا الكيان بإحداث تغييرات واجراءات وخطوات دستورية،

بدء من تغيير
وعسكرية ،وتعبوية ،وسياسية تجاه قطاع غزة ،بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ،وذلك ً
الخطاب السياسي تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته ،2والتي ارتبطت به عالقة جيدة ،انبثقت من إيمان عبد
الناصر بضرورة أن يكون للشعب الفلسطيني دور أساسي في الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي.3

كانت األوضاع السياسية في قطاع غزة خالل فترة اإلدارة المصريَّة ما بين عامي ()1948-1967

مستقرة ،وقد ساعد االستقرار السياسي على تحسن األوضاع االقتصادية ،ومن ثم إحداث تغييرات اجتماعية
في المجتمع ،مما أثر إيجابياً على واقع التعليم في القطاع ،حيث أصبح التعليم في قطاع غزة مجاني ،كما تم

قبول الطلبة الفلسطينيين في الجامعات المصرية مجاناً.4

المصرية لقطاع غزة
 10.3السياسات االقتصادية المصرية فترة حكم اإلدارة
َّ

أثر االحتالل اإلسرائيلي والنزوح على األكثرية الساحقة من الشعب العربي الفلسطيني ،مما أدى إلى

انعزال قطاع غزة في صحراء سيناء ،وانفصلت الضفة الغربية عن الموانئ الفلسطينية ،وخسر سكان قطاع
غزة والضفة الغربية قسماً كبي اًر من أراضيهم الزراعية.5

كانت األوضاع االقتصادية لسكان قطاع غزة في بداية اإلدارة المصريَّة بصورة عامة أوضاعاً متردية
جداً ،نتيجة لعدم تناسب القوى البشرية مع موارد القطاع الزراعية ،والصناعية ،والتجارية ,6يذكر أن حوالي

 60ألف شخص من أصل  90ألف شخص من الفلسطينيين قد فقدوا مواردهم االقتصادية في غزة ،إضافة
إلى ذلك فقد لجأ حوالي  200ألف الجئ إلى قطاع غزة من المدن والقرى الفلسطينية في الداخل ،فأصبحوا

في قطاع غزة بدون عمل ،كما أدى إلى ازدحام قطاع غزة من السكان ،والتي أصبحت الكثافة السكانية
1
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تساوي حوالي  3000شخص في الميل المربع.1
كانت تلك األوضاع المتردية إحدى األسباب الرئيسية التي نتجت عن نكبة عام 1948م ،ليست فقط

في قطاع غزة فحسب ،بل على كافة المخيمات داخل وخارج فلسطين المحتلة.

تعتبر فترة الخمسينيات ( 1950إلى عام 1952م) ،أي قبيل الثورة المصريَّة (ثورة الضباط األحرار)،

فترة صعبة للغاية على سكان قطاع غزة ،حيث انتشر الفقر ،والجوع والبطالة بين السكان ،وكانت هناك
جمعية أمريكية (كويكرز) معنية بتوزيع المساعدات على سكان القطاع ،قبل أن تباشر وكالة الغوث الدولية

التابعة لألمم المتحدة أعمالها في القطاع في .21950/5/20

انعدمت ميادين العمل في قطاع غزة ،وأدى ذلك لتدني األجور ،وانخفاض مستوى المعيشة ،3وارتفاع

نسبة البطالة التي كانت من أبرز المشكالت التي واجهها سكان القطاع ،4وقد واجهت اإلدارة المصريَّة مشكلة
البطالة للتخفيف من حدتها ،إال أن الفقر ظل مشكلة حادة ،حيث كان حوالي  40ألفاً من السكان يعتمدون

على المساعدات العينية التي تقدمها الحكومة المصريَّة.5

بعد الثورة المصريَّة عام 1952م ،ووصول الضباط األحرار إلى سدة الحكم ،ساهمت اإلدارة المصريَّة

في إنعاش االقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة ،حيث عقدت اإلدارة المصريَّة اتفاقيات تبادل تجاري مع دول
يوغوسالفيا ،وروسيا ،يتم بموجبه تصدير الحمضيات إليهما من قطاع غزة ،6حيث شهدت فترة جمال عبد

الناصر نوعاً من الرواج االقتصادي ،تمثل ذلك أيضاً في توفير الوظائف للمواطنين في الخارج والداخل ،كما

ازدهرت الزراعة ،حيث بلغت زراعة الحمضيات حوالي  73ألف دونم تقريباً.7

طلبت الدول العربية من جمهورية مصر "المشرفة على قطاع غزة" ،عددا كبي اًر من الخريجين
الفلسطينيين سنة 1959م ،8حيث ذهب الخريجون إلى دولة الكويت ،والى المملكة العربية السعودية ،وكانت
تتم لهم مقابالت بسيطة ،وكان الرئيس محمود عباس 9حينها أحد المقابلين فيها.10
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حصل على إجازة في القانون من جامعة دمشق عام 1958م ،وفي عام  1982م حصل على شهادة الدكتوراة في موسكو ،عضو اللجنة المركزية لحركة
فتح منذ عام 1964م ،أصبح رئيس ًا لفتح عام 2004م ،أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1996م حتى عام 2004م ،ترأس
دائرة شئون المفاوضات منذ عام 1974م ،ترأس اللجنة المركزية لالنتخابات المركزية بين عامي 1996م2002 -م ،أول رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية
عام 2003م ،انتُخب لرئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005م ،ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية 2004م ،ألف ما يزيد عن  60كتاباً .للمزيد .أنظر:
اإلخبارية،
سما
وكالة
عباس"
محمود
الفلسطيني
الرئيس
حياة
من
ومحطات
الذاتية
" السيرة
بعنوان
مقال
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في الفترة التي شهدت احـتالل إسرائيل لقطاع غزة أي سنة 1956م ،ثم رجوع اإلدارة المصريَّة إليه
1957م ،اطمأن األهالي على مصيرهم بـعد االنسحاب اإلسرائيلي ،حيث أعاد السكان اإلعمار ،وانفتحت
األسواق ثانية أمام أهالـي القطاع للعمل في الدول النفطية الخليجية.1

كان من أهم أعمال الفلسطينيين أنهم استثمروا أموالهم في مجالين رئيسيين ،هما التجارة ،واستصالح

األراضي الزراعية عامة ،والحمضيات خاصة ،2حيث شهدت الزراعة نشاطاً ملموساً ،نتيجة لتشجيع الحكومة

المصريَّة للسكان في حفر اآلبار ،وتحويل األراضي البعلية إلى أراضي مروية ,3وفي مجال الصناعة فقد

عرف قطاع غزة بعض الصناعات اليدوية والحرفية ،ولم يعرف قطاع غزة نهضة صناعية أو تطو اًر صناعياً

ملموساً ،حيث تحسنت الصناعة بعد عام 1957م؛ لوجود االستقرار النسبي الذي ساعد على قيام بعض
الصناعات الحديثة ،باإلضافة إلى الصناعات التي كانت قائمة من قبل ,4ومن أهم الصناعات الفلسطينية،
تشميع البرتقال ،وصناعة الغزل والنسيج ،وغيرها من الصناعات اليدوية.5

ساهمت اإلدارة المصريَّة في رواج االقتصاد وتحسينه في قطاع غزة ،فبعد أن كان القطاع يعتمد على

المساعدات ،حيث أرسلت مصر إلى القطاع فترة النكبة الفلسطينية عام 1948م ،قطار الرحمة الذي كان
يحمل مساعدات من كافة المحافظات المصرية ،كنوع من المساعدات العينية والغذائية للشعب الفلسطيني.

قام جمال عبد الناصر برفع شأن الوضع االقتصادي في قطاع غزة ،حيث كان يمنع استيراد الكماليات

للمصريين ،ويترك األمر لغزة ،كما كانت عالقة المصريين والفلسطينيين التجارية عالقة قوية مبنية على
التبادل التجاري ،وكان لتصدير البرتقال إلى يوغوسالفيا دور في نهضة قطاع ،حيث تم عقد اتفاق بين

الرئيس اليوغسالفي جوزيف بروز تيتو والرئيس المصري جمال عبد الناصر ،تكون بموجبه العائدات إلنعاش

االقتصاد الفلسطيني.6

أما بالنسبة للتعليم ،فقد انعكست األوضاع االقتصادية على التعليم ،إذ تمكن الكثير من أبناء الطبقة

الوسطى والفقيرة من االستفادة من الظروف التعليمية ،ومن ثم إكمال تعليمهم الجامعي وحصولهم على
وظائف مرموقة داخل القطاع وخارجه.7
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المرجع السابق :التطور الثقافي في غزة ،ص.138
المرجع السابق :تطور التعليم العام في قطاع غزة ،ص.84
المرجع السابق :التطور الثقافي في غزة ،ص.141
مقابلة مع أ .سليم المبيض بتاريخ 2015/6/10م ،كاتب ومؤرخ فلسطيني ،غزة.
مقابلة مع أ .سليم أبو حجير بتاريخ 2015/6/7م ،مؤرخ فلسطيني ،غزة.
المرجع السابق :التطور الثقافي في غزة ،ص.144
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 11.3السياسات االجتماعية في قطاع غزة فترة اإلدارة المصرية
عملت اإلدارة المصريَّة على رفع الطبقة الوسطى (عامة الشعب) على حساب الطبقة العليا (األغنياء

وأصحاب رؤوس األموال)1؛ حيث شهدت فترة اإلدارة المصريَّة تغيرات اجتماعية هامة نتجت عن حدوث

تطورات في األوضاع االقتصادية ،2بعد أن تركت النكبة آثارها االجتماعية على القطاع ،وكان على قوافل

النازحين في غياب القوى المنظمة تدبير أمورهم بأنفسهم ،حيث كانت تساعدهم في ذلك هيئات رسمية وخيرية
عربية ودولية ،3ومع ذلك كانت تنقصهم المساكن الصحية ،والمياه الصالحة ،حيث انتشرت األمراض،
واألوبئة ،والقمل ،والبق ،والبعوض بين السكان.4

 12.3دور اإلدارة المصرية في تحسين الوضع االجتماعي في غزة

فتحت اإلدارة المصرية سوق العمل أمام الخريجين واألنشطة االقتصادية والصناعية ،حيث أثر ذلك

إيجابياً على األوضاع االجتماعية ألفراد المجتمع ،5فالشباب الذين تخرجوا من الثانوية العامة (التوجيهي)،

استقدمهم عبد الناصر ليدرسوا في الجامعات المصريَّة ،وكان الشاب يأخذ إعانة من الحكومة المصريَّة حوالي

 6جنيهات ،وكان المبلغ كافي للطالب ،أما الخريجين الذين ذهبوا إلى الكويت ،والسعودية ،فكانوا يرسلون
أموالهم إلى ذويهم في القطاع ،فتحسن الوضع االجتماعي في قطاع غزة إلى حد كبير.6

هكذا ساهمت اإلدارة المصريَّة في انتعاش االقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة ،وهذا أثر بشكل كبير

على األوضاع االجتماعية والتعليمية.
أما على المستوى الثقافي ،فقد أسهمت اإلدارة المصريَّة في الكثير من النواحي الثقافية في قطاع غزة،
فعلى سبيل المثال برامج محو األمية للكبار ،حيث تم إعداد مراكز خاصة مسائية وليلية لتعليم الكبار منذ
بداية 1950م ،وحتى عام 1967م ،وساهمت هذه المراكز مساهمة فعالة في محو األمية لكثير من الناس،
وكان لبشير الريس ،وعلي الغف دور كبير في إنجاح هذه البرامج.7

ساهمت السلطات المصريَّة في قطاع غزة بتوفير األمن الذي كان يفتقده القطاع قبل وضعه تحت

اإلدارة المصريَّة ،وال يستطيع أحد أن ينكر أن الظروف الموضوعية القائمة في قطاع غزة ،باإلضافة إلى

العوام ل واألسباب التي توفرت في القطاع ،قد هيأت له مناخه الثقافي الخاص ،مما أدى إلى قيام حركة
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مقابلة مع أ .سليم المبيض بتاريخ 2015/6/10م ،كاتب ومؤرخ فلسطيني ،غزة.
المرجع السابق :تطور التعليم العام في قطاع غزة ،ص.88
المرجع السابق :التعليم والتحديث ،ص.43
مقابلة مع أ .محمود إدغيش بتاريخ 2015/6/11م ،مؤرخ فلسطيني ،غزة.
المرجع السابق :تطور التعليم العام في قطاع غزة ،ص.89
مقابلة مع أ .سليم أبو حجير بتاريخ 2015/6/7م ،مؤرخ فلسطيني ،غزة.
المرجع السابق :تطور التعليم العام في قطاع غزة ،ص.101
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نشطة ومؤثرة في القطاع ،1فقد ظهرت المكتبات والسينمات والمسارح والصحف ،وكان هناك حركة صحفية
جيدة ،لكن بعضها كانت تموت واقفة ،حيث كانت أشبه بالصحافة العائلية ،فقد ظهرت صحيفة "االنتعاش"
ٍ
صحف فقط ،كما كانت هناك نوادي ثقافية
لعدد واحد ثم أقفلت ،وكانت الصحف ال تتعدى خمس أو ست
مثل النادي القومي في الشجاعية ،والنادي األرثوذكسي ،ونادي الشعبية الذي ترأسه األغنياء.

وكانت تقام في هذه النوادي ،الندوات ،والمباريات ،والورشات ،والمسرحيات ،والعديد من األنشطة

الثقافية األخرى ،وظهرت في عهد اإلدارة المصريَّة اإلذاعة والتلفزيون التي وجهت الجماهير الفلسطينية إلى

الثورة ،والى الثقافة ،والتعليم.2

كل هذه العناصر عملت على رفع درجة الوعي عند المواطن بشكل طبيعي ،وأدت بالضرورة إلى خلق

مناخ ثقافي يترابط ويتكامل مع عناصر الحياة األساسية األخرى.3
 13.3السياسات العمرانية في قطاع غزة فترة اإلدارة المصرية

كان لإلدارة المصريَّة أثر واضح في المجال العمراني ,وساهمت في ارتفاع النمو العمراني ،فقد تم بناء

مجمع ناصر الطبي في خانيونس ,وبناء أفرع للمعاهد األزهر الشريف في إنحاء قطاع غزة كافة والعديد من

المدارس التعليمية .وساهمت في بناء المخيمات التي آوت الالجئين ،وساهمت في حل بعضاً من مشاكلهم.4

وقد سمحت الحكومة المصرية للجهات الدولية المانحة بمساعدة سكان قطاع غزة في مجال العمراني

حيث قامت جمعية األصدقاء األمريكية (كويكرز) ببناء حوالي  23مدرسة بعد حرب عام 1948م ،كما

ساهمت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ،ببناء المستوصفات ،والعيادات ،والمدارس،

بعد توليها مسئولية تعليم الالجئين ،وتسكينهم.5

من الواضح تماماً أن قطاع غزة في ظل اإلدارة المصرية كان ينعم باالستقرار ،واألمن ،واالزدهار إلى حد

كبير ،بعيداً عن األحداث العرضية البسيطة ،التي شابت وظهرت خالل تلك اإلدارة ،فكان من أبرز

اإليجابيات التي طرأت على قطاع غزة فترة اإلدارة المصرية ،تعاظم الحركة الوطنية الفلسطينية ،واختالف

أسلوب نهجها في مقاومة إسرائيل ،ونضالها داخل فلسطين وخارجها ،والذي انعكس جلياً على قطاع غزة
وسكانه ،حيث انطلقت منه قوافل الفدائيين الفلسطينيين إلى الداخل اإلسرائيلي ،وبمحرك من اإلدارة المصرية،

التي أفرزت لكتيبة الفدائيين الشهيد "مصطفي حافظ" ،أحد الضباط المصريين الذين اغتالتهم إسرائيل.
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المرجع السابق :التطور الثقافي في غزة ،ص.156
مقابلة مع أ .سليم المبيض بتاريخ 2015/6/10م ،كاتب ومؤرخ فلسطيني ،غزة.
المرجع السابق :التطور الثقافي في غزة ،ص.156
المرجع السابق :مدينة غزة ،دراسة في جغرافية المدن ،ص.112
المرجع السابق :تطور التعليم العام في قطاع غزة ،ص.90
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 14.3خاتمة الفصل
 .1قامت مصر بدعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً وعسكرياً ،حيث قدمت العديد من الشهداء في
المعارك التي خاضتها في غزة ،كما عينت مصطفي حافظ لتدريب الفدائيين الفلسطينيين ،الذين قاموا

بعمليات بطولية في العمق اإلسرائيلي.

 .2اهتمت اإلدارة المصرية بسكان قطاع غزة بعد حرب 1948م ،حيث قامت بتقديم المستلزمات الحياتية
لهم ،مما ساعدهم في تخطي العقبات التي يواجهونها ،في ظل صمت العالم تجاههم.

 .3كان للدور المصري أثره الكبير والواضح على تطور الحياة السياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية،
والثقافية ،والتعليمية ،فقد انتقلت تلك القطاعات نقلة نوعية ،وقفزت بشكل كبير ،بعد أن ساءت أحوال

الفلسطينيين بعيد النكبة الفلسطينية ،وحتى قبلها (في عهد االنتداب البريطاني على فلسطين).
.4

تحسنت األوضاع االقتصادية واالجتماعية والعمرانية في قطاع غزة في عهد اإلدارة المصرية ،وذلك
نتيجة اهتمام اإلدارة المصرية في تلك الجوانب المهمة.

 .5على الجانب االقتصادي والتجاري والثقافي واالجتماعي ،فقد احتملت اإلدارة المصرية ما ال تحتمله أي
إدارة في العالم تجاه سكانها األصليين ،وهذا ينبع من الدافع الوطني والقومي لدى المصريين،

خصوصاً بعد ثورة يوليو 1952م ،والتي أطاحت باألسرة الملكية ،وتحويل مصر إلى جمهورية

ديمقراطية ،على غرار دول العالم المتحرر من العبودية والديكتاتورية ،حيث كانت األوضاع في قطاع

غزة خصوصاً بعيد عام 1948م ،أوضاعاً سيئة وصعبة للغاية؛ نتيجة تهجير الفلسطينيين ،وتشريدهم

من أرضهم ،وازدياد معاناتهم ،وعدم توفر أبسط مقومات الحياة لهم من مسكن ،ومشرب ،وملبس لدى

المواطن الغزي البسيط ،الذي خرج من نكبات متتالية ما زال يعاني عواقبها حتى اليوم.

 .6اإلدارة المصرية لم تتأخر للحظة في تخطي تلك العقبات ،وازاحة الصعاب أمام التنمية الفلسطينية،
ومحاربة انتشار البطالة بين سكان قطاع غزة ،فقامت بعقد اتفاقيات مع دول االتحاد السوفيتي لتصدير

الحمضيات إليها من قطاع غزة ،كما عملت على إنشاء المصانع البسيطة ،وتدعيم الصناعات اليدوية

الفلسطينية ،إضافة إلى تبني سياسات نهضوية وتنموية أخرى منها:

 تعليم الشباب في الجامعات المصرية ،ومن ثم فتح باب العقود والعمل في الخليج العربي لهم،
حيث عملوا هناك مدرسين ومهندسين ،أسهموا بشكل كبير وبارز في نهضة الخليج العربي

وتطوره ،وهذا كان أحد العوائد المهمة على عوائلهم وأسرهم في قطاع غزة ،ومن ثم على االقتصاد

الفلسطيني.

 سنت اإلدارة المصرية بعض القوانين والتشريعات التي مكنت السكان الفلسطينيين في قطاع غزة
من ممارسة حياتهم اإلدارية بشكل طبيعي ،وزاد ذلك اهتمام اإلدارة المصرية ببناء المؤسسات

اإلدارية التي أسهمت في تسهيل أمور سكان قطاع غزة
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 1.4تمهيد
تطلعت إسرائيل الحتالل قطاع غزة منذ العدوان الثالثي على مصر سنة 1956م ،بعد أن قامت
مصر بتأميم قناة السويس ،مما جعل إسرائيل تشن هجوماً على قطاع غزة ،بهدف عزله عن محيطه
المصري ،1حيث هاجمت قطاع غزة سنة 1956م من المحور الشمالي ،والذي أسفر عن استسالم الحاكم

المصري ،وسقوط مدينة غزة ،2كما تم سحب نحو  3400جندي من جنود األمم المتحدة الذين كانوا
يتمركزون في شبه جزيرة سيناء على الحدود مع إسرائيل في نهاية حرب عام 1956م ،3حيث سيتناول

الفصل حرب 1967م ،وأبرز الق اررات األممية والدولية التي صدرت بخصوصها ،وكذلك السياسات
االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والسياسية واإلدارية والقانونية التي اتبعها االحتالل اإلسرائيلي تجاه قطاع

غزة بعد عام 1967م ،وينقسم الفصل إلى مبحثين ،المبحث األول بعنوان :قطاع غزة تحت حكم االحتالل
اإلسرائيلي عام 1994-1967م ،والمبحث الثاني بعنوان :سياسة إسرائيل في قطاع غزة بعد عام 1967م.

غزة تحت حكم االحتالل اإلسرائيلي عام 1967م
المبحث األول :قطاع ّ

 2.4حرب 1967م واآلثار المترتبة عليها

في الخامس من يونيو عام 1967م ،شنت إسرائيل عدوانها على أربعة دول عربية (مصر – لبنان –

سوريا – األردن) ،وتمكنت من هزيمة جيوشها ،واحتالل ما تبقى من فلسطين االنتدابية (الضفة الغربية
وقطاع غزة) ،إضافة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية ،وهضبة الجوالن السورية.4

كانت تلك الحرب (1967م)؛ نتيجة للدعم المتواصل من الواليات المتحدة األمريكية إلسرائيل؛ أما

االتحاد السوفيتي فكان يعد نفسه حليفاً لمصر ،بينما على الجبهة األخرى ،كان يضغط على مصر بأال تكون

البادئة في الحرب ،ولم يساعد مصر على اإلطالق في الحصول على المعلومات الالزمة عن الحشود

اإلسرائيلية على الحدود ،5حيث هدفت إسرائيل لفصل قطاع غزة ،وضمه إلى مصر تحت إدارة جيش الدفاع
اإلسرائيلي.

إن أهمية قطاع غزة ,بالنسبة إلسرائيل لم يكن موضع إجماع داخل المؤسستين العسكرية والسياسية

اإلسرائيلية  ,بل كان موضع خالف شديد ,وتبين ذلك من خالل البرامج والحمالت االنتخابية والتصريحات
العلنية ,وتجسد بشكل واضح بعد انطالق االنتفاضة الفلسطينية األولي عام  ,1987فقد برزت أراء عديدة في

إسرائيل ترى أنه ال يوجد في قطاع غزة أراض ذات قيمة تذكر ,فال يوجد فيه جبل مسيطر على محيطه من
1

دونالدينف1965( :م) ،حرب السويس ،ترجمة :أحمد خضر ،مطبعة مدبولي ،القاهرة ،ص ، 528المرجع السابق :الحركة الوطنية الفلسطينية في قطاع

غزة ،ص .132

2

المرجع السابق :الحركة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ،ص.133

3

فيرساي ،أندريه2007( :م) ،ستون عاماً من الصراع في الشرق األوسط ،شهادات للتاريخ (شمعون بيريس ،بطرس غالي) ،ط ،2دار الشروق للنشر

4

المرجع السابق :المقاومة الفلسطينية وأثرها على األمن القومي المصري ،ص.152

والتوزيع ،القاهرة ،ص.95

5

المرجع السابق :دارسات منهجية في القضية الفلسطينية ،ص.301
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الناحية اإلستراتيجية أو نقطة رقابة لمتابعة تحركات جيوش معادية وليس لليهود فيه أي صالت تاريخية.1
وقد برزت أراء أخرى تعتبر قطاع غزة ضرورة إستراتيجية أمنية بغايات الدفاع عن كيان دولة إسرائيل,

ومضمون أطروحة الضرورات األمنية واإلستراتيجية ,تتمثل في أن إسرائيل في حدود اتفاقيات الهدنة ,تفتقد
إلى العمق االستراتيجي أمام التهديدات العربية ولذلك اعتبر الزعماء والقادة العسكريين اإلسرائيليين هذا

الوضع استراتيجي وجعلوه مبر اًر وحاف اًز الستمرار السيطرة على قطاع غزة.

رغم وجود اختالف داخل المؤسستين العسكرية والسياسية ,إال أنه كان لالحتالل اإلسرائيلي العديد من

المظاهر ,لعلى أهامها اختالفه شكالً ومضموناً عن أي احتالل آخر ,مدفوعاً بتوجهات إيديولوجية صهيونية,

تعتبر األراضي الفلسطينية المحتلة جزءاً من الحق التاريخي للشعب اليهودي ,مما يفسر كونه احتالل احاللياً,

يهدف أساساً إلي اقتالع الفلسطينيين من ديارهم ,عبر سلسلة منظمة من اإلجراءات الهادفة إلي تدمير بنية

المجتمع وتضيق الخناق على أفراده.

كانت اآلثار المترتبة على نكسة عام 1967م ،واحتالل إسرائيل ما تبقى من فلسطين التاريخية (الضفة
الغربية ،القدس ،قطاع غزة ،العديد من النتائج المباشرة أهمها:

 الهجرة القسرية ,لعشرات اآلالف من الفلسطينيين الذين تركوا قطاع غزة خوفاً من ارتكاب الجيش
اإلسرائيلي المجازر ضدهم ,كما فعل عام  ,1956ولم يتمكن الكثيرون من الذين كانوا خارج المنطقة
قبيل نشوب الحرب من العودة ,ألن اإلحصاء اإلسرائيلي لم يشملهم ,وتم اعتبارهم نازحين ,ال حق لهم

في اإلقامة في قطاع غزة.2

 فرض العقوبات الجماعية على سكان قطاع غزة ,مثل اقتحام المنازل ليالً بحجة البحث عن السالح,
وجمع الرجال في أماكن عامة ,واعتقالهم مددا مختلفة دون توجيه تهم لهم ,وفرض نظام منع التجوال
بين حين وآخر.

 تبدل مراكز القيادة في قطاع غزة ,ففي حين كان أصحاب الثروات من الوجهاء واألعيان مقربين من

النظام المصري ,وتم اعتمادهم رموز سياسية ,جاء االحتالل اإلسرائيلي ليغير هذا الوضع الفلسطيني,

مما أدى إلى اختفاء هذه الرموز عن القيادة ,وبدا االلتفاف حول التنظيمات رغم عدم ظهورها بشكل
علني وواضح ,ألن إسرائيل منعت قيام أي مؤسسة فلسطينية.3

1
2

الضميري ،عطا ،غزة شوكة في الحلق ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،العدد ،1993 ،13ص.153
اللهيبي ،أديب صالح 2012( :م) ،موقف الواليات المتحدة األمريكية من مشكلة الالجئين الفلسطينيين 1948م – 1967م ،ط ،1دار غيداء للنشر

والتوزيع ،عمان ،ص.107

3

العارف ،عارف ،غزة ،نافذة على الجحيم ،مركز أبحاث منظمة التحرير ،بيروت ،ط ،1973 ،1ص.698
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 3.4دور قطاع غزة النضالي في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي

كبير من سياسات استيطانية جديدة ،حيث
شهد قطاع غزة على المستويين العسكري والسياسي ،تطو اًر ًا
يبق في الساحة
أدرك العرب بعد أن جسدت إسرائيل في انتصارها العسكري واحتاللها لألراضي ،أنه لم َ

العربية من يعترض على ممارسة الفلسطينيين لحقهم في الكفاح المسلح ضد إسرائيل ،1بل على العكس،
كانت معظم الدول العربية تؤكد على مبدأ االنسحاب الكامل من األراضي المحتلة ،وفًقا للق اررات األممية
الصادرة عن مجلس األمن الدولي ،2حيث كان قطاع غزة نقطة بداية النطالق العمليات الفدائية.3
استمرت العمليات الفدائية بعد هزيمة 1967م ،ولم يتباطأ سكان قطاع غزة عن واجبهم الوطني تجاه

قضيتهم العادلة ،حيث مارس سكان قطاع غزة وبمساعدة قياداته الوطنية في الخارج عمله الثوري ضد
المحتل اإلسرائيلي ،على الرغم من الضربات المتتالية التي لحقت بقيادة المنظمة في األردن ولبنان من قبل

إسرائيل.4

حيث كانت مقاومة الفلسطينيين في قطاع غزة عبارة عن جزء من الحالة األمنية العسكرية التي يعيشها

القطاع ،فكانت السمة األبرز هي مهاجمة المستوطنات اإلسرائيلية ،والتسلل داخل األراضي الفلسطينية،
ومقاومة المستوطنين القابعين فوق قراهم.5

ومما يدل على التطور السياسي والعسكري في قطاع غزة فترة احتالل قطاع غزة من قبل إسرائيل،

تحول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من شبان يلقون الحجارة ،إلى عمليات بطولية ونوعية بشكل جديد

ومفاجئ ،إضافة إلى المواجهات المباشرة المسلحة مع عناصر القوات اإلسرائيلية.6

حيث تم إعداد وتشكيل طالئع المقاومة الشعبية ذراعاً عسكرياً وسياسياً لحركة القوميين العرب في قطاع

غزة عام  ,1967معلنة بداية العمل المسلح ,كما صدرت جريدة الجماهير عام  ,1967وأصبحت الطالئع في

فبراير عام  1968فرع لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ,ومن ناحية أخرى بدأت حركة فتح نشاطها السياسي

والعسكري منذ األيام األولي من االحتالل عبر العمل السري المنظم لكوادرها ,الذين انتشروا في كافة مناطق
قطاع غزة ,كذلك قرر عدد من ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني بتأسيس خالياهم السرية العسكرية

تحت اسم قوات التحرير الشعبية.7
1

المرجع السابق :الندوة الفكرية السياسية ،ص.52

3

المرجع السابق :المقاومة الفلسطينية وأثرها على األمن القومي المصري ،ص.153

2

4
5
6
7

الرفاعي ،محمد خضر1984( :م) ،اتفاقيات السلم المصرية -اإلسرائيلية في نظر القانون الدولي ،ط ،1دار الجليل للنشر ،عمان ،ص.28
المرجع السابق :دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ،ص.318
المرجع السابق :االستيطان اإلسرائيلي في قطاع غزة ،ص.35

مقابلة مع أ .سليم أبو حجير بتاريخ 2015/6/7م ،مؤرخ فلسطيني ،غزة.

مقابلة مع أ .غازي الصوراني بتاريخ 2015/6/13م ،كاتب ومؤرخ فلسطيني ،غزة.
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فقد كانت الفترة من عام 1967م إلى عام 1970م ،هي الفترة الذهبية للعمل الفلسطيني والثورة

الفلسطينية ،فقد أخذ الفلسطينيون زمام المبادرة في مواجهة المشروع الصهيوني ،بعد أن انكشف لهم مدى

ضعف األنظمة العربية إثر هزيمة عام  ،11967وقاموا بعمليات نوعية في العمق اإلسرائيلي ،وفي المناطق
دور كبير في بداية مرحلة جديدة من العمل
التي ُ
احتلت عام 1967م ،وقد كان لتلك العمليات البطولية ٌ
المسلح.2
ار ضد القوات اإلسرائيلية المحتلة،
أدت العمليات الفدائية والبطولية التي ينفذها الفلسطينيون م ار اًر وتكرًا
إلى إنشاء إسرائيل للمستوطنات اإلسرائيلية داخل قطاع غزة ،لكبح جماح المقاومة الفلسطينية المتعاظمة
تدريجياً.

أدت سياسات االحتالل التعسفية في قطاع غزة إلى تولد روح جديدة ومقاومة لدى سكان القطاع ،مما

تنج عن ذلك تواصل بعض من أفراده مع المجموعات الفلسطينية في الخارج ،ومن أبرزها حركة التَّحرير

الوطني الفلسطيني فتح 3،وبتاريخ  ,1987/8/12بدأت انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي,
وكان السبب المباشر عملية دهس قام الجيش اإلسرائيلي بها ضد أربع عمال من جباليا ,لتنتشر االنتفاضة

كالنار في كل أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية ,معلنة إدراك الشعب الفلسطيني لوجوده المهدد بالزوال ووقف

الشعب الواحدة للتصدي لالحتالل اإلسرائيلي.4

اختلفت أيديولوجية سكان قطاع غزة في محاربة ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي ،حتى على مستوى المرأة

الفلسطينية في قطاع غزة ،فقد اختلفت آراء النساء الفلسطينيات عن ذي قبل ،حيث وصلت المرأة الفلسطينية
في ظروف االحتالل إلى درجة كبيرة من النضج الفكري ،والوعي السياسي ،أدت إلى رفضها قيود المجتمع
المفروضة عليها ،فسعت إلثبات وجودها على الساحة الفلسطينية باالنتماء إلى المنظمات الفلسطينية ،فبرزت

صورة المرأة الفلسطينية القوية ،الشجاعة ،الذكية ،الواعية ،المؤمنة بعدالة قضيتها ،وبحتمية انتصار شعبها

في استرداد حقوقه المغتصبة ،وانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض الوطن.5

1
2
3
4
5

المرجع السابق :دراسات منهجية ،ص.315
مقابلة مع أ .سليم المبيض بتاريخ 2015/6/10م ،كاتب ومؤرخ فلسطيني ،غزة.
مقابلة مع أ.سليم أبو حجير بتاريخ 2015/6/7م ،مؤرخ فلسطيني ،غزة.
الدجاني ،علبة ،المرأة والطفل في مواجهة الغزوة الصهيونية ،دار المستقبل العربي ،القاهرة ،ط ،1992 ،1ص.123
العطاونة ،ميسون1986( :م) ،المرأة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي ،جمعية الدراسات العربية ،القدس ،ص.17
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المبحث الثاني :سياسة إسرائيل ضد قطاع غزة بعد عام 1967م
 4.4السياسات التي اتبعها االحتالل اإلسرائيلي تجاه سكان قطاع غزة

اتبع االحتالل اإلسرائيلي سياسة الحكم العسكري مع أهل قطاع غزة والضفة الغربية ،مما حذا باالحتالل

بفرض حكمه العسكري على القطاع ،حيث تسبب في سيطرته الكاملة على جميع أوجه حياة المجتمع ،وفي

آفاق تطوره الالحقة.1

 5.4السياسات اإلدارية فترة احتالل إسرائيل لقطاع غزة ()1994 - 1967

أسندت سلطات االحتالل اإلسرائيلي لقيادة الجيش مسؤولية التشريع واإلدارة ,وأصبح القائد العسكري

هو المسئول عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ,إضافة إلى الهيمنة على السلطة العسكرية ,وقد أصدر القائد

العسكري أمر عسكري يحمل رقم ( )2بموجبه يتم نقل الصالحيات التشريعية والتنفيذية له ,2وأصبح قطاع

غزة تحت اإلشراف المباشر لالحتالل اإلسرائيلي ولنظام حكم عسكري شمولي تعينه و ازرة الحرب اإلسرائيلية,
وقد تألف هذا الحكم من منسق عام في و ازرة الدفاع اإلسرائيلية ,وحاكم عسكري لقطاع غزة ,يساعدهم
مجموعة من ضباط الجيش اإلسرائيلي يتولى كل منهم إدارة قطاع أو قطاعات معينة ,فكان هناك ضابط

للتعليم ,وضابط لالقتصاد ,وآخر للصحة ,وهكذا ,ولم يتغير هذا التركيب للحكم العسكري ,ولكن تعبير الحكم

العسكري استُبدل باإلدارة المدنية ,حيث بقيت كافة الصالحيات بأيدي الضباط اإلسرائيليين ,على الرغم من
تعيين بروفيسور على رأس اإلدارة المدنية ,هو مناحيم ميلسون ,في بداية تشكيلها في العام .1980

ولم تلتفت اإلدارة العسكرية لقطاع غزة آنذاك الستكمال النشاط البرلماني والبناء عليه ،بل على العكس

عمد االحتالل اإلسرائيلي إلى وأد التجربة البرلمانية الفلسطينية واحالل إرادة الحاكم العسكري محلها ممثلة

باألوامر العسكرية ،وامعاناً من االحتالل في طمس معالم التجربة البرلمانية الفلسطينية حولت إدارة االحتالل
في قطاع غزة مبنى المجلس التشريعي الرئيس في وسط قطاع غزة والذي ُشِيد في عهد اإلدارة المصرية إلى

مركز اعتقال واحتجاز للفلسطينيين وبالتالي تحول المبنى من رمز للتعبير عن إرادة الفلسطينيين إلى مقر

لسلب اإلرادة الفلسطينية ومصادرة الحريات.

بعد ذلك شرع الحكم العسكري اإلسرائيلي في قطاع غزة في إصدار أوامر عسكرية تهدف إلى دعم

س ياسات السيطرة واإلخضاع للمواطنين الفلسطينيين ,ويهدف فرض مزيد من الهيمنة على مصادر عيشهم
وبيئتهم وخاصة في األراضي والمياه ,والثروات السياحية والطبيعية وغيرها ,ولعل من أخطر هذه األوامر,

األمر رقم ( )2لسنة  ,1967الذي نص على تخويل الحاكم العسكري اإلسرائيلي كافة الصالحيات التي
سلطات الحاكم المصري في قطاع غزة.

1
2

تقرير :االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة ،دراسة قانونية ،ص.4

الجنيدي ،سليم ،المستقبل السياسي لألراضي المحتلة ،مجلة شئون عربية ،جامعة الدول العربية ،العدد  ،1989 ،60ص.52
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وطال التدخل اإلسرائيلي أنظمة االنتخابات كافة ,في البلديات والغرف التجارية والنقابات وغيرها.

فبموجب األمر العسكري رقم ( )80جرى تعطيل انتخابات البلديات.

صدر األمر العسكري رقم  2لسنة  ،1967وقد نص على إلغاء أية قوانين سارية المفعول في المناطق

المحتلة في حال تعارضها مع األوامر الصادرة عن إدارة االحتالل .وبعد نشر األمر العسكري رقم  947لسنة

 ، 1981نقلت جميع الصالحيات القانونية واإلدارية إلى ما سمي بـ "اإلدارة المدنية" التي أسست حديثا في
حينه .ومنذ بدء االحتالل احتفظت المحاكم العسكرية واللجان العسكرية المشكلة بوالية كاملة على قضايا في
مسائل جنائية معينة وجميع منازعات األراضي والضرائب والمصادر الطبيعية واألمور المالية .وبشكل عام،

تناولت األوامر الصادرة خالل فترة االحتالل بتنظيم كافة جوانب الحياة.

انتهجت سلطة االحتالل بعد  1967/6/5في وضع األوامر العسكرية نفس األسلوب الذي انتهجته

السلطات السابقة بالنسبة لقطاع غزة  ،بأن أصدر القائد العام العسكري في قطاع غزة  ،القرار رقم ( )2لسنة

 1967يؤكد فيه سريان جميع القوانين والق اررات واألوامر المعمول بها في السابق ما لم يتم إلغاؤها أو
تعديلها.

 6.4السياسات االستيطانية واألمنية في قطاع غزة فترة االحتالل اإلسرائيلي
كانت السياسة المعلنة من قبل اإلسرائيليين في قطاع غزة تتمثل بزرع المستوطنات في األماكن

الحيوية واإلستراتيجية ،واحتلت على ِ
نحوها محاور المدن والمحافظات ،حتى يتسنى لها تقطيع أوصاله ،بما

تروج لها سياساتها األمنية ,1وفي هذا السياق يقول موشي ديان" :إن المستوطنات في المناطق المحتلة

أساسية ،ليس ألنها تضمن األمن أفضل من الجيش؛ ولكن ألننا ال نستطيع بدونها المحافظة على الجيش في
تلك المناطق"..2

سوء ،وذلك ضمن حزمة
زادت األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في األراضي المحتلة ً
إجراءات قامت بها إسرائيل ،حيث مضت في تنفيذ برامجها االستعمارية ببناء شبكة مستوطنات في قطاع

غزة ،ضمن محاولة تغيير الوجه العربي في قطاع غزة.3

رسميا من قاموس
منذ احتالل إسرائيل لقطاع غزة عام 1967م اُسقط اسم الضفة الغربية وقطاع غزة
ً
مؤسسات السلطة في إسرائيل ،وأطلق عليها االسم التوراتي (يهودا ،والسامرة ،وغزة) وعرفتها بأنها المناطق

المدارة (قطاع غزة وشمال سيناء).4

حيث زادت مساحة إسرائيل بعد حرب حزيران 1967م أكثر من أربعة أضعاف ،ثم ما لبثت الحركات

1
2
3
4

مقابلة شخصية مع أ .سليم المبيض بتاريخ 2015/6/10م ،كاتب ومؤرخ فلسطيني ،غزة.
المرجع السابق :االستيطان اإلسرائيلي في قطاع غزة ،ص.43
المرجع نفسه :ص.27
المرجع السابق :االستيطان الصهيوني في قطاع غزة ،ص.41
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القومية أو الدينية أن اعتبرت هذه الغزوات المعجزة "بداية للتفكير اإللهي" ،فبدأت التحرك من أجل زرع
مستوطنات في األراضي المحررة أقيمت عشوائياً ،اعتبرت واقعاً ال رجعة فيه ،سوف يؤدي بالضرورة إلى ضم

األراضي المستعمرة.1

سارعت إسرائيل إلنشاء عدة مستوطنات في قطاع غزة ،بذريعة دينية وتاريخية مزيفةُ ،بنيت على أساس
باطل من قبل زعمائهم الدينيين ،وقياداتهم في الحركة الصهيونية ،فقد سيطرت إسرائيل على حوالي 4300

دونم بعد حرب عام 1967م ,2ويقول شمعون بيرز عن مستوطنات غزة بقوله" :كنا ننظر إلى المستوطنات
بصورة أساسية على أنها منشآت عسكرية دفاعية".3

إضافة إلى أن بناء فكر ديني متماسك ،ساهم في جذب الهجرات اليهودية نحو االستيطان في قطاع

غزة4؛ وذلك بهدف إيجاد تغيير في الديمغرافية السكانية بين العرب واليهود؛ ألنهم ينظروا إلى صراعهم مع

سياسيا ،ومما يدل على ذلك أنهم وضعوا خطة سميت (خطة داليت) قبيل
العرب بأنه صراعاً عقائدياً ،وليس
ً
نكبة عام 1948م ،تستهدف طرد السكان المحليين من العرب.5

عالوة على أن إسرائيل أرادت في زرع االستيطان بقطاع غزة ،أن تجزئ القطاع إلى عدة أقسام؛ حتى

يتسنى لها السيطرة عليه ضمن محاور عدة.

فقد أقامت إسرائيل منذ عام 1967م كالً من مستعمرة (جان أورونيسانيب ،وايلي سنياي ،وايرز )،في

بلدة بيت الهيا ،ومستعمرة (تل المنطار) في غزة ،ومستعمرة (بدلوح ،وجان طال ،وغديد ،وغوش قطيف،
وموراج) في مدينة خان يونس ،ومستعمرة (نتساريم) في أراضي أبو مدين ،ومستعمرة (كفار داروم) في مدينة

دير البلح ،ومستعمرة (موراج ،وعتصمون ،ورفيح يام) في مدينة رفح.6

وقد كان قطاع غزة يمثل لإلسرائيليين حزام األمان في إقامة دولتهم ،والدليل على ذلك أن في أعقاب

حرب 1967م أيد غالبية اإلسرائيليين بحماس االحتفاظ باألراضي المحتلة.7

1

المرجع السابق :ستون عاماً من الصراع في الشرق األوسط ،ص.115

3

المرجع السابق :ستون عاماً من الصراع في الشرق األوسط ،ص.116

5

عبد السالم ،أحمد لطفي( :د.ت) ،االنحياز األمريكي إلسرائيل دوافعه التاريخية واالجتماعية والسياسية ،مكتبة النافذة للنشر والتوزيع ،ص.87

2

عطية ،إحسان نزار( :د.ت) ،مصادرة األراضي في المناطق العربية المحتلة 1967م 1980-م ،جمعية الدراسات العربية ،القدس ،ص.30

4

المرجع السابق :االستيطان الصهيوني في قطاع غزة ،ص.42

6
7

أبو حرب ،قاسم( :د.ت) ،المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة وقطاع غزة ،ص .54،55،56،57
الغوري ،هالة :فلسطين! كشف المستور فيما آلت إليه األمور ،ط ،1مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع ،القاهرة1997 ،م ،ص.369
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غزة عام 1967م
 7.4السياسات اإلسرائيلية
االقتصادية بعد احتالل إسرائيل لقطاع ّ
ّ
بعد احتالل إسرائيل لقطاع غزة عام 1967م ،تعرض فيها االقتصاد الفلسطيني ألوضاع قسرية جديدة،
أفقدته القدرة على النمو والتطور واالزدهار ،بعيداً عن شروط االحتالل وتحكمه في كافة الموارد ،1واعتمدت
سلطات االحتالل منذ بداية احتاللها لقطاع غزة خطة وزير الدفاع موشيه ديان ,التي هدفت إلي دمج

االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي.2

كما اتخذت إسرائيل جملة من اإلجراءات ،بهدف نهب الموارد الطبيعية وعلى رأسها األرض والمياه،

وفرض الضرائب ،ووضع العراقيل أما الصناعة المحلية ،وربط التجارة بالسلع اإلسرائيلية ,ومن أهم تلك
اإلجراءات:

 .1خلق ظروف اقتصادية تساهم في إضعاف مقاومة االحتالل.
 .2ربط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي ،وهذا سيؤدي إلى عواقب سيئة على عجلة اإلنتاج
الفلسطيني.3

 .3إضافة إلى أن إسرائيل منعت البنوك العربية من العمل منذ االحتالل وحتى عام 1986م ،وسمحت
بفتح فروع للبنوك اإلسرائيلية.4

أساسا في التجارة الداخلية الفلسطينية في
 .4قامت إسرائيل بتسويق منتجاتها ،وجعل السلع اإلسرائيلية ً
قطاع غزة ،بحيث ال يمكن االستغناء عنها أبداً.5
 .5اتسم االقتصاد الفلسطيني بالركود خالل الفترة الممتدة من عام 1967م حتى عام 1993م ،حيث

تدنت مساهمة القطاع الزراعي لحساب قطاع البناء والصناعة التي كانت في معظمها مشاريع صغيرة وعائلية

لخدمة االقتصاد اإلسرائيلي.6

اعتمادا مباش اًر على العمل داخل إسرائيل ،فقد استفادت إسرائيل مما
يعتمد
.6أصبح العامل الفلسطيني
ً
ُ
تنتجه العمالة الفلسطينية ،في ظل تدني أجورها لصالح االقتصاد اإلسرائيلي ،7حيث وصل عدد العاملين من

قطاع غزة في االقتصاد اإلسرائيلي أكثر من  120ألف عامل.8

 .7إصدار أمر عسكري رقم  919لعام  ,1987حيث أعطي الحق لكل قائد عسكري  ,إن يأمر

بانغالق أي محل تجاري أو صناعي آو مطعم ,ومنع إدارته من العمل.

1
2

الصوراني ،غازي2011( :م) ،المشهد الفلسطيني الراهن ،ط ،2مكتبة ومطبعة األخوة ،غزة فلسطين ،ص.147

أبو عامر ،عدنان ،االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى  ،1993-1987رسالة

ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،2004 ،ص.52

3
4
5
6
7
8

المرجع السابق :االستيطان اإلسرائيلي في قطاع غزة ،ص.39
عبد الرزاق ،عمر( :د.ت) ،أبعاد االتفاق االقتصادي اإلسرائيلي ،فلسطين ،ص.12
النقيب ،فضل 1997( :م) ،االقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،لبنان ،ص.291
تقرير :قطاع غزة بعد االنسحاب ،ص.20
مقابلة شخصية مع أ.سليم المبيض بتاريخ 2015/6/10م ،كاتب ومؤرخ فلسطيني ،غزة.
المرجع السابق :أبعاد االتفاق االقتصادي الفلسطيني ،ص.12
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وبالتالي أراد االحتالل اإلسرائيلي من وراء السياسة االقتصادية تحقيق عدة أهداف:
 .1تحطيم االقتصاد الفلسطيني

 .2إخماد الروح الوطنية وطمس الهوية الفلسطينية
 .3حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية

 .4تحويل حياة الفلسطينيين إلي مسلسل من المعاناة المؤلمة.1
ويتضح لنا أن االحتالل اإلسرائيلي ساهم بشكل كبير في تضييق الخناق على قطاع غزة وسكانه من

خالل االعتماد على خطة مدروسة ،تتضمن انهيار االقتصاد الفلسطيني ،وتبعيته إلسرائيل ,وساهم االحتالل
اإلسرائيلي في تعطيل عجلة اإلنتاج الفلسطيني الوطني في قطاع غزة ،وذلك بعد أن شل قطاع الزراعة،

حيث صادر آالف الدونمات ،واقتطع المئات منها ،بحجة عمل كانتونات زراعية واقتصادية وسكانية ،تخدم
باألساس (دولة إسرائيل) ,أضف إلى ذلك أن قامت إسرائيل بتجريف األراضي الزراعية في قطاع غزة ،والتي

تحتوي على الحمضيات والزيتون ،حيث تشكل عائداً على االقتصاد الفلسطيني ،وتساهم في الدخل العام

لسكان قطاع غزة.

لذلك عمدت السياسية االقتصادية اإلسرائيلية في قطاع غزة تشويه هيكلية االقتصاد الفلسطيني وربطه

باالقتصاد اإلسرائيلي ،وافشال أي إمكانية لقيام اقتصاد فلسطيني قادر على االكتفاء الذاتي والنمو ،ونتيجة
للسياسات اإلسرائيلية.
غزة عام 1967
 8.4السياسات اإلسرائيلية التعليمية بعد احتالل إسرائيل لقطاع ّ
أما األوضاع التعليمية ،فلم تكن في منأى عن األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،بل كانت

2
شديدا
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألحداث السياسية في قطاع غزة ،حيث تأثر التعليم بشكل كبير  ،ولقي إهماالً ً

إبان الحكم اإلسرائيلي المباشر لقطاع غزة ،حيث صدرت عدة أوامر عسكرية إسرائيلية خاصة بمجال التعليم

في قطاع غزة على النحو التالي:

 .1أمر عسكري رقم ( )538لسنة  1976الصادر عن دافيد ميمون قائد منطقة قطاع غزة ،والقاضي
برفع رسوم التعليم حتى للمرحلتين اإللزاميتين مع أنها مجانية ،وأيضا بدفع غرامات تأخير بنسبة

 %10من المبلغ المطلوب ،لذلك واجهت األسر الفلسطينية مشكلة في تأمين دفع الرسوم ألبنائها مع

دخل ٍ
متدن يميز الوضع االقتصادي لألسرة الغزية ،آخذين باالعتبار معدالت الخصوبة المرتفعة في
المجتمع الفلسطيني ،ما يعنى بالضرورة وجود أكثر من فرد في األسرة في سن التعليم ،وهذا يؤثر

سلباً على اإلقبال على التعليم لدى األسر الفقيرة الكثيرة العدد ،3إذ لم ِ
يذكر على هذا
يجر أي تحسن َ
1
2
3

المرجع السابق ،االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى  ،1993-1987ص.52
مقابلة شخصية مع أ .سليم أبو حجير بتاريخ 2015/6/7م ،مؤرخ فلسطيني ،غزة.

صالح ،منذر ،مقومات البنية التعليمية لدولة فلسطين ،مجلة شئون عربية ،عدد  ،1989 ،60ص.39
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القطاع الحيوي والمهم ،حيث تشير اإلحصائيات إلى أن حوالي  %66من الطلبة تلقوا تعليمهم في
مدارس وكالة الغوث (األونروا)1؛ ألن المدارس الحكومية خضعت للرقابة اإلسرائيلية ،والتضييق على

التعليم والمعلمين.2

 .2أمر عسكري رقم ( )574لسنة 1980م ينص عل منع مدارس الوكالة وكليات األزهر وغزة من العمل
دون تصريح جديد ,وتم تحديد المدارس وفق األمر العسكري ب 136مدرسه.

 .3أمر عسكري رقم ( )619إسحاق سيفد قائد منطقة قطاع غزة ,ينص على أن يتحمل األهالي
والمدرسين والطلبة حراسة المدارس.

 .4أمر عسكري رقم ( )387لسنة 1970م الصادر عن الجنرال جامى اوفيرر الذي أجاز إغالق
المدارس لعدة أشهر.

 .5أمر عسكري رقم ( )76لسنة 1985م وينص على إلغاء الكتب المدرسية.

 .6أمر عسكري رقم ( )854ينص إلغاء التعليم اإللزامي ويسمح لالحتالل التدخل في مجال التربية
والتعليم وضم الجامعات الفلسطينية ويهدف االحتالل من هذا القرار للسيطرة على الجامعات.3

غزة عام 1967
 9.4السياسات اإلسرائيلية االجتماعية بعد احتالل إسرائيل لقطاع ّ
أما األوضاع االجتماعية والخدمية فقد ساءت في قطاع غزة بعد عام 1967م ،وذلك وفق خطة
إسرائيلية ممنهجة ومنظمة إدارياً أحياناً ،وقانونياً أحياناً أخرى ،4حيث قامت إسرائيل باتخاذ إجراءات أمنية

للتأثير على البناء االجتماعي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ،كفرض الرقابة على المناهج التعليمية،
والصحف ،واالستيالء على التراث الفلسطيني ،وتغيير نشاطات الجمعيات الخيرية واالجتماعية .5ومن أبرز

األوامر العسكرية في مجال السياسات االجتماعية:

 .1أمر عسكري رقم ( )378لعام  ,1970فقد أعطي هذا األمر الحق لكل جندي إسرائيلي صالحية
إيقاف أي شخص لمدة سبع أيام من قبل الضابط اإلسرائيلي وتسعة أشهر من قبل المحكمة
العسكرية دون مذكرة توقيف أو الئحة اتهام.

 .2أمر عسكري رقم ( )398لعام  ,1970فقد أعطي هذا األمر الحق لكل ضابط وجندي أن يدخل في

أي وقت والي أي مكان للتفتيش ,سواء كان المكان بيتاً سكنياً أو محالً تجارياً ,وال يوجد أي اعتبار
كون المكان مدرسة أو مستشفي أو مسجد أو كنيسة ,وبدواعي األمن يستطيع الجندي تفتيش
األشخاص واألمتعة واحتجازها.

1

المرجع السابق :قطاع غزة بعد االنسحاب ،ص.21

2

مقابلة شخصية مع أ .محمود إدغيش بتاريخ 2015/6/11م ،مؤرخ فلسطيني ،غزة.

4

تقرير :دراسة حول السكن في قطاع غزة ،دراسة مشتركة بين المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومؤسسة الحق ،ص.11

3

المرجع السابق ،االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى  ،1993-1987ص.61

5

المرجع السابق :االستيطان اإلسرائيلي في قطاع غزة ،ص.38
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 .3أمر عسكري رقم  941لعام  ,1988أعطى هذا األمر الحق لقائد المنطقة صالحية أن يأمر باعتقال

أي شخص اعتقاالً إدارياً لمدة تزيد عن ستة أشهر ,وله أن يمدد االعتقال لستة أشهر أخرى ,حتى
في حالة عدم وجود تهمة معينة تؤدي إلي محاكمة المواطن العادي.

 .4أمر عسكري ,يسمح للقائد العسكري صالحية فرض حظر التجول على أي منطقة ولمدد يراها
مناسبة ,وكل من يخالف ذلك من الفلسطينيين ,يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات أو غرامة مالية ,أو

كليهما معاً ,ومن صالحياته كذلك اإلعالن عن مناطق مغلقة ,ومنع المواطنين من الدخول إلي
ساحات معينة.1

حاول االحتالل اإلسرائيلي تفكيك النسيج االجتماعي لسكان قطاع غزة ،وذلك من خالل ترسيخ مفاهيم

وأفكار خاطئة ،تهدف إلى الوقيعة المجتمعية بين أطياف الشعب الفلسطيني ،لكن المعادلة التي رسمها
االحتالل في مخيلته لم تصل إلى نتيجة تخدم مصالحه ومخططاته ،فقد احتضن سكان قطاع غزة المقاومة،

ينج ،أو يسلم أحد من
حيث خرج من كل بيت فلسطيني إما مقاوماً ،أو أسي اًر ،أو شهيداً ،أو جريحاً ،ولم ُ
ممارسات االحتالل اإلسرائيلية القمعية.
غزة عام 1967
 10.4السياسات اإلسرائيلية الصحية بعد احتالل إسرائيل لقطاع ّ
منذ وقوع قطاع غزة تحت االحتالل اإلسرائيلي ,تدهور الوضع الصحي بشكل ملموس ,حيث مارست
سلطات االحتالل اإلسرائيلي إجراءات تعسفية ضد هذا المجال ,حيث قامت بمنع تقديم الخدمات الصحية

للسكان ,وعدم تخصيص مبالغ كافية للنهوض بالقطاع الصحي ,بل عملت على تقيد دور القطاع الخاص

والخيري في المجال الصحي ,فقد كانت الخدمات الصحية قبل االحتالل تقدم مجاناً في قطاع غزة ,قامت

سلطات االحتالل بفرض رسوم باهظة على العالج ,إضافة إلي النقص في اإلمكانيات واألدوات الطبية,

حيث كان يلجأ سنوياً إلي المستشفيات اإلسرائيلية لتلقي العالج حوالي ( )2000-3000مريض فلسطيني من

قطاع غزة.2

من خالل تلك األوامر العسكرية اإلسرائيلية المختلفة ,تمكنت قوات االحتالل اإلسرائيلي من السيطرة
على أوجه حياة المجتمع في قطاع غزة ,واستطاعت فرض سيطرة كاملة على جوانب حياة سكان قطاع غزة,

فقد تحكمت بالمصادر الطبيعية كالمياه ,واألراضي ,والتخطيط والتنظيم ,وسيطرة على المجالس البلدية
والقروية ومختلف جوانب الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

1
2

المرجع السابق ،المرأة والطفل في مواجهة الغزوة الصهيونية ،ص.124

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،السكن في قطاع غزة ،المركز الفلسطيني ومؤسسة الحق ،غزة ،ط ،1997 ،1ص.26
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 11.4خاتمة الفصل
.1
.2

احتلت إسرائيل قطاع غزة بعد حرب حزيران عام 1967م ،وقد استمرت في احتاللها لغزة ،وقامت
ببناء المستوطنات في عدة مدن في القطاع.

خاض الفلسطينيون مقاومة ضارية ضد اإلسرائيليين بعيد عام 1967م ،وكان لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،والفصائل المنطوية تحت مظلتها دور كبير في تلك العليات البطولية ،التي انطلقت

.3

معظمها من قطاع غزة ،والتي أدت لمقتل واصابة عدد كبير من اإلسرائيليين.

ساءت األوضاع السياسية واإلدارية في عهد االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة ،فلم تعمل إسرائيل
على بناء منظومة إدارية تشمل مؤسسات خدماتية ،ومؤسسات الحكم المحلي والبلديات ،كما أضر

االحتالل اإلسرائيلي بالجانب السياسي ،من خالل مالحقة قادة الفصائل الفلسطينية ،ومن ثم
.4

عمليات االغتياالت التي حدثت ضد قادة العمل السياسي والعسكري.

لم تكن األوضاع االقتصادية واالجتماعية والتعليمية بمنأى عن األوضاع اإلدارية والسياسية ،فقد

ساءت جميعها في ظل احتالل إسرائيل لقطاع غزة ،ونتج عن تلك السياسات الممنهجة والمتبعة من

قبل إسرائيل إلى انفجار الشارع الفلسطيني ،واشتعال االنتفاضة الفلسطينية عام 1987م.

.5

مارس االحتالل اإلسرائيلي شتى أنواع القهر والتشريد بحق سكانه.

.6

مالحقة االحتالل للقادة السياسيين ومن ثم اعتقالهم وتشريدهم.

.8

اتبعت السياسات القمعية بحق سكانه ،ومصادرة األراضي ،وحالة االحتقان المتزايد بسبب االعتقال

.7

.9

فشلها التام في تحمل أعباء ومسؤوليات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
التعسفي ضد أبناء قطاع غزة.

عملت إسرائيل على ربط قطاع غزة مع سيناء تحت إدارة قيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي لقطاع غزة

وشمال سيناء.

.10

ألحق االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي ،وذلك بهدف التبعية االقتصادية ،والتجارية

.11

دأبت إسرائيل عن طريق عدة إجراءات قامت بها ،إلى إخضاع االقتصاد ،والزراعة الفلسطينية إلى

والصناعية التي ترمي إسرائيل إلى تحقيقها.
القوانين اإلسرائيلية.
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الفصل الخامس
األوضاع السياسية واإلدارية في قطاع غزة فترة إدارة
السلطة الوطنية الفلسطينية
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 1.5تمهيد
بعد مرور عدة أعوام على اندالع االنتفاضة الفلسطينية ،والتي استشهد خاللها المئات ،وأصيب
واعتقل اآلالف ،اتجه فريق من منظمة التحرير الفلسطينية نحو التسوية السياسية مع إسرائيل ،وذلك بدعم

عربي ،وبرعاية دولية،بدأت بمؤتمر مدريد للسالم عام 1991م ,ومن ثم مفاوضات أوسلو للسالم انتهت
بتوقيع اتفاقية سالم بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عرف باتفاق (أوسلو) عام 1993م

لكن أهداف القيادة الفلسطينية لم تكن منصبة فقط نحو العملية السلمية مع إسرائيل ،وانما كانت الرؤية

تختلف عن ما كان معلن ،وهو تأسيس سلطة سياسية فلسطينية معترف بها دولياً ،تهدف إلبراز الكيان
الفلسطيني على المستوى الدولي ،وتكشف ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين ومقدساتهم ،كما

تهدف تلك السلطة إلدارة شئون الفلسطينيين ،وتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم لنيل الحرية واالستقالل والدولة،
وذلك من خالل تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.
يتناول هذا الفصل نشأة السلطة الفلسطينية ،وأهم العقبات التي واجهتها في مراحلها األولى ،كما وسيتم

تناول السياسات اإلدارية والسياسية والتعليمية والثقافية واالقتصادية التي اتبعتها السلطة الفلسطينية تجاه قطاع
غزة منذ عام 1994م ،وحتى عام 2007م.

وينقسم الفصل إلى مبحثين ،المبحث األول بعنوان :العوامل التي ساعدت على نشأة السلطة الوطنية

الفلسطينية ،والمبحث الثاني بعنوان :السياسات األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي اتبعتها
السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة.
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المبحث األول :نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية

أسهمت االنتفاضة الفلسطينية بازدياد الدعم الشعبي ،والعربي ،والدولي مع أبناء قطاع غزة وفلسطين،

كما أسهمت في بناء لحمة اجتماعية بين أبناء الوطن الواحد في كافة أراضيه ،1فأصبح التواصل بين الشعب

الفلسطيني في الضفة الغربية ،وقطاع غزة ،والمناطق المحتلة عام 1948م ،هي السمة البارزة في تلك

المرحلة ،2لذا فإن الفترة الممتدة من عام 1967م حتى دخول السلطة الوطنية الفلسطينية األراضي الفلسطينية
عام 1994م ،شهدت صعوداً سياسيًّا وعسكريا بار اًز ،وهذان الخطان أسهما أيضاً في تطور الحياة السياسية

التي أنتجت عدة مبادرات ومؤتمرات للتسوية ،وذلك في الفترة التي سبقت دخول السلطة الفلسطينية لقطاع

غزة ،كان من أبرزها توقيع اتفاق مدريد ،واتفاقية أوسلو للسالم ،3وتحول موقف الواليات المتحدة من موقف
ٍ
معاد لقضية فلسطين ،إلى موقف داعم لعملية السالم ،وان كان ذلك في العلن فقط ،أما في الخفاء فلم يتغير
موقف الواليات المتحدة األمريكية من القضية الفلسطينية ،وال من القضايا العربية ،وخاصة المتعلقة بالنزاع مع

إس ارئيل.

أما على المستوى الدولي ،فقد كان هناك إجماعاً دولياً على أن قراري مجلس األمن الدولي رقم ،242
ٍ
تسوية حقيقية ،كما أن العرب قبلوا بهذا الموقف من خالل تأييدهم له في
 338يعتبران حجر األساس ألي
قمم الجزائر عام 1973م ،والرباط عام 1974م ،وقمة فاس عام 1982م ،وقمة عمان عام 1987م.4

 2.5العوامل التي ساعدت على نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية

 .1كان التحضير لدعوة مؤتمر سالم دولي يبدو صعباً جداً ،بسبب التعنت الشديد لحكومة شامير اليمينية،

فقد وضع في طريقه عقبات كثيرة ،تجعل عقده مستبعداً ،وغير أكيد ،حيث لم يرفض فقط قبول ممثلين
لهم عالقة بمنظمة التحرير الفلسطينية ،بل رفض أيضاً أن يكون هناك ممثلون عن مدينة الُقدس,5،
وفي عام 1992م ،وعقب االنتخابات اإلسرائيلية ،عاد إلى السلطة تآلف األقليات الحزبية ،برئاسة حزب

ًّ
وتمكن من تشكيل حكومة مستقرة بدعم إضافي من حزبين صغيرين مرتبطين
العمل واسحاق رابين،6
1
2
3

مقابلة مع أ .سليم أبو حجير بتاريخ 2015/6/7م ،مؤرخ فلسطيني ،غزة.
المرجع السابق :االستيطان الصهيوني في قطاع غزة ،ص.38
عاروري ،نصير حسن :أمريكا الخصم والحكم ،دراسة توثيقية في عملية السالم ومناورات واشنطن منذ 1967م ،ترجمة :منير العكش ،مركز دراسات

الوحدة العربية ،بيروت2007 ،م.ص.125-123

4
5
6

المرجع نفسه :ص.103
روبي ،أنطونيو( :د.ت) ،مع عرفات في فلسطين ،ترجمة :مجير األحمد ،ص.242-241

ولد في مدينة القدس سنة 1922م ،في عام  ،1940أنهى تعليمه في "خاضوري" ثم انضم إلى (إحدى أذرع المنظمات اليهودية التي عملت في

فلسطين زمن االنتداب البريطاني ،والتي حاربت من أجل إقامة دولة إسرائيل) وعند نشوب نكبة عام 1948م ،عين بوظيفة ضابط ،في عام  1968وبعد
جاهدا لتحسين العالقات،
سفير إلسرائيل في الواليات المتحدة -فترة الفتور في العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة -فعمل
تسريحه من الجيشُ ،عين ًا
ً
في عام  ، 1973عاد إلى إسرائيل وانضم إلى قائمة العمل في الكنيست ،وبعد فترة قصيرة ،تم تعيينه لرئاسة الحزب ورئاسة الحكومة ،بين السنين
 1984 -1977وبعد االنقالب الذي أعاد الليكود إلى الحكم ،كان رابين عضو كنيست ،ثم تسلم منصب وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية حتى
سنة 1990م ،في سنة  1992تسلم اسحق رابين منصب رئيس الحكومة ثانية بعد  15عام ًا من استقالته ،في أيلول سنة  1993وقع على وثيقة المبادئ
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بالناخبين العرب والشيوعيين.1
 .2واجهت منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المنطوية تحت مظلتها (حركة فتح – الجبهتين الشعبية

والديمقراطية) ،وغيرها من الفصائل الفلسطينية تحديات جمة مع األنظمة العربية التي كان البعض منها
يسعى إلى احتواء منظمة التحرير ،أو إحدى فصائلها كورقة ضغط لتنفيذ مصالحها ومخططاتها ،لكن

قيادة منظمة التحرير أبت آال تكون أداة لتنفيذ أجندات غير وطنية ،تتبع األنظمة العربية المتسلطة.

 .3بداية عمل سياسي دولي ،يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية ،والوصول إلى حل يضمن إنهاء الصراع
الدائر بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،2وقد انطلقت تلك البدايات من مؤتمر مدريد عام 1991م ،3حيث
يعتبر هذا المؤتمر النواة األولى في العمل السياسي والتفاوضي تحت عباءة دولية وعربية.4

كانت منظمة التحرير الفلسطينية هي المخولة حينها بالتفاوض مع إسرائيل ،حيث أكد المؤتمر على
العيش في سلم ،وكرامة ،وأمن متبادل ،في الوقت التي تعترف فيه بحقوقهما الشرعية والسياسية المتبادلة ،كما

مهدت إلى اتفاق سالم ُع ِرف فيما بعد باتفاق المبادئ ،الذي ُوقع في واشنطن ،وسمي باتفاق أوسلو ،نسبة
المفاوضات التي كانت دائرة في تلك الفترة في العاصمة النرويجية.5
إلى
َ

فعلى الجانب الفلسطيني ،كان ال بد من القبول بالتسوية السياسية ،حتى وان لم تكن ترقى إلى الحد

الوطنية،
الوطنية ،ومرحلة مهمة على طريق المطالب َ
األدنى لمتطلباته ،ولكنه قبوالً واقعياً تحتمه المصلحة َ
وحق تقرير المصير ،وتكوين الدولة الفلسطينية ،أما على الجانب اإلسرائيلي ،فقد تبين للغالبية ضرورة التخلي

عن الحكم الصهيوني بدولة إسرائيل الكبرى؛ وذلك الصطدامه بصمود الشعب الفلسطيني ،وانتفاضته ضد

االحتالل ،والتهجير ،والسياسات اإلقصائية ضده ،6وان كانت إسرائيل ستبقى محافظة على طبيعتها
العنصرية االستيطانية االحتاللية ،إلى جانب دورها ووظيفتها ،رغم تلك االتفاقيات ،بل وبمقتضى ما جاء

فيها.7

مع منظمة التحرير الفلسطينية ،وفي  1995/11/4اغتيل رئيس الوزراء اسحق رابين عن عمر يناهز  73سنة ،وذلك بعد االنتهاء من المهرجان
الجماهيري في ميدان إسرائيل في مدينة تل أبيب تحت شعار "نعم للسالم ال للعنف" .للمزيد ،أنظر :إدارة المجتمع والشباب ،الوسط العربي ،مركز
اإلرشاد ،الناصرة2005 ،م.
1
2
3

كمرلينج ،باروخ2003( :م) ،اإلبادة حرب شارون ضد الفلسطينيين ،ترجمة :فاطمة نصر ،ط ،1دار  ،versoلندن ،نيويورك ،ص.123
ُمقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
مؤتمر مدريد عقد استجابة لمبادرة ودعوة أطلقها الرئيس األمريكي بوش األب في مارس 1991م ،بعد الحرب التي شنتها أمريكيا وحلفائها على العراق

إلخراجه من الكويت ،للمزيد انظر :نوفل ،ممدوح1996 :م .االنقالب – أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني اإلسرائيلي "مدريد – واشنطن" ،الطبعة

العربية ،اإلصدار األول ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان.19 ،

4
5

ُمقابلة مع أ .هشام عبد الرازق بتاريخ 2015/7/5م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
سلسلة الوثائق الفلسطينية1994( :م) ،اتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا ،القاهرة  5أيار  ،1994ترجمة واعداد :مركز القدس لإلعالم واالتصال،

ص. 5

6
7

النيرب ،محمد( :د.ت) ،إلى حكم ذاتي والى أين ،ص.140
المرجع السابق :المشهد الفلسطيني الراهن ،ص.39
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يرى الباحث بأن هناك عدة أسباب رئيسية جعلت من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،وكذلك إسحاق

رابين رئيس الوزراء اإلسرائيلي يرون الحل السلمي بديالً للحالة المستعصية التي تعيشها المنطقة ،ومن تلك

األسباب:

 .1صعود التيار االئتالفي في إسرائيل برئاسة إسحاق رابين ،وهزيمة شامير في االنتخابات ،مهد السبيل

أمام الحل السلمي ،وامكانية تحقيقه بصورة أفضل مما قبل.
 .2اشتداد المقاومة ،وخصوصاً في ِقطاع غزة ،وانتقالها إلى العمل العسكري ،بعد أن كان الحجر عنواناً
لها في بدايتها.

 .3المتغيرات اإلقليمية والدولية التي حدثت في تلك الفترة ،من بينها احتالل العراق لدولة الكويت (حرب
الخليج) ،أسهم في تطلع اإلدارة األمريكية إلى إيجاد حل سلمي ،يضمن التعايش بين الطرفين ،في
ظل وجود قيادة جديدة تؤمن بالعملية السياسية ،للوصول إلى حلول جذرية ومؤقتة.

 1.2.5اتفاقية أوسلو

يرى الكاتب السياسى طالل عوكل أن المفارقات واالختالفات في الرأي والفكر بين حركة فتح وحركة

حماس وباقي الفصائل الفلسطينية،أدت إلى توجه قيادة منظمة التحرير منفردة إلى إيجاد حل سلمي مع

إسرائيل ،1بينما يرى القيادي في حركة فتح هشام عبد الرازق أن نتيجة لتنامي التنافس بين حركتي فتح

وحماس ،فأرادت فتح أن تصنع لها دو اًر جديداً في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،2وعندما استجابت المنظمة

سر
إلى الضغوط الدولية والعربية ،للمشاركة في مؤتمرات السالم ،قامت منظمة التحرير الفلسطينية بالتفاوض اً

مع إسرائيل ،حيث توصلت إلى اتفاق أوسلو ،3على قاعدة االعتراف المتبادل ،من خالل رسائل رابين–
عرفات ،4وانشاء الحكم الذاتي الفلسطيني في ِقطاع غزة ،والضفة الغربية ،في أيلول عام 1993م.5
في المقابل كانت حركة فتح والفصائل األخرى المنطوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ال

تزال تؤمن بالكفاح المسلح بهدف تحرير فلسطين ،6حيث أكدت الجبهة الشعبية ذلك م ار اًر وتك ار اًر ،7كما كانت
1
2
3

ُمقابلة مع أ .طالل عوكل بتاريخ 2015/7/30م،كاتب ومحلل سياسي ،غزة.
ُمقابلة مع أ .هشام عبد الرازق بتاريخ 2015/7/5م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

اتفاقية وقعت بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني تحت رعاية دولية وأمريكية ،كان من أهم عناصر االتفاق الرئيسية حوالي سبع عشرة مادة وخمسة

مالحق ،تتضمن االنسحاب اإلسرائيلي ،واألمن والنظام العام ،ومجلس الحكم الذاتي الفلسطيني وغيرها ،للمزيد انظر :المرجع السابق :أي حكم ذاتي والى
أين ؟ ،ص140؛ المرجع السابق :سلسلة الوثائق الفلسطينية ،اتفاق حول ِقطاع غزة ومنطقة أريحا ،ص.6

4

تعتبر تلك الرسائل الطريق التي مهدت لقيام مؤتمر أوسلو للسالم ،وتلك الرسائل عبر فيها الطرفين عن مدى اعترافهما ببعض مما أنتج أرضية

خصبة تقوم عليها المفاوضات فيما بعد ،للمزيد حول تلك الرسائل انظر :قاسم ،عبد الستار1993( :م) ،لماذا نرفض اتفاق غزة  -أريحا وما هو البديل

مع نصوص قراري مجلس األمن واالتفاق والرسائل المتبادلة ،فلسطين ،ص.4-3

5
6
7

المرجع السابق :االنقسام الفلسطيني ،ص.249
ُمقابلة مع محمد جودة النحال ،غزة ،قيادي في حركة فتح.
ُمقابلة مع د .رباح مهنا بتاريخ 2015/7/28م ،قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،غزة.
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سياسة عرفات هي المزاوجة بين العمل السياسي والعمل العسكري؛ لنيل االعتراف الدولي ،وإليصال رسالة
الشعب الفلسطيني السامية ،والتي تؤكد حقه في العيش بكرامة فوق ترابه الفلسطيني ،1فلم يكن من السهل
على ياسر عرفات إقناع منظمة التحرير الفلسطينية بمؤتمر سالم وصفه بسالم الشجعان ،حيث عبر البعض

عن اقتناعهم ،فاضطر عرفات إلى اللجوء إلى الجدل المنطقي والديالكتيكية ،من أجل الحد والتخفيف من

المعارضة.2

رأت القيادة الفلسطينية أن ثمة مواقف سياسية يجب أن تنتهجها منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ وذلك من أجل المزاوجة بين المقاومة ،والكفاح المسلح ،وبين

العمل السياسي ،الذي كان يلقى دعماً متواصالً من األشقاء العرب ،لحل القضية الفلسطينية على أسس دولية
وشرعية ،وذلك بعد أن حققت االنتفاضة الفلسطينية عام 1987م جل مكاسبها ،فكان البعض يرى أن
استم اررية االنتفاضة ال يعني فقط المحافظة على وتيرة المصادمات والمواجهات ،واالنزالق إلى االشتباكات

العسكرية غير المحسوبة ،3وانما هي مكاسب أخرى تمثلت في االعتراف الدولي بالشعب الفلسطيني ،وبحقوقه
السياسية ،وعودة القيادة الفلسطينية من الخارج مع حوالي  100ألف من ذوي الخبرة التنظيمية ،والسياسية،
والعسكرية ،والعلمية إلى فلسطين ،وهناك مكسب آخر ،أال وهو إصدار القرار الدولي رقم  1397الصادر عن

مجلس األمن الدولي ،والذي نص على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود عام 1967م.4

تكلل نجاح اتفاقية أوسلو في النرويج عام 1993م ،بإنشاء نظام سياسي فلسطيني ،وقانون أساسي

5
الوطنية
"الدستور"  ،وان كان مقتص اًر في البداية على قطاع غزة وأريحا ،عالوة على تشكيل ونشأة السلطة َ
الفلسطينية ،والتي سيكون ِقطاع غزة أولى محطاتها نحو الدولة واقامتها ،6فقد اعترف فاروق القدومي( 7أحد

قادة حركة فتح) ،بأن إعالن المبادئ شيء مهم ،ويعني اعترافاً كامالً من قبل إسرائيل بالفلسطينيين كشعب له

1
2
3
4
5
6
7

مقابلة مع أ .إبراهيم أبو النجا بتاريخ 2015/7/14م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
المرجع السابق :مع عرفات ،ص.243
عميرة ،حنا( :د.ت) ،اآلفاق السياسية لالنتفاضة ،ص.62
أحمد ،حسن محمد( :د.ت) ،االنتفاضة المباركة انتصارات وبشائر ،مركز اإلعالم العربي ،ص.73
صقر ،مصباح2011( :م) ،انكشاف األمن القومي الفلسطيني ،مفردات في دائرة الضوء ،ط ،1فلسطين ،ص.16
ُمقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
ولد فاروق القدومي (أبو اللطف) عام 1931م بنابلس في الضفة الغربية ،ثم هاجر مع أسرته إلى حيفا ،قبل أن يعود إلى نابلس ،درس االبتدائية

والثانوية في يافا عام  1954م ،ألتحق بالجامعة األمريكية بالقاهرة ،حيث أنهى دراسته الجامعية في تخصص االقتصاد والعلوم السياسية ،مارس عدة
وظائف في بلدان عربية ،فقد ألتحق بالجيش األردني بعد النكبة ،كما عمل في مجلس اإل عمار الليبي ،ثم في و ازرة النفط السعودية ،ثم في و ازرة الصحة
الكويتية ،انضم في بداياته إلى حزب البعث االشتراكي ،أسس مع عرفات وأبو إياد ،وأبو مازن حركة فتح ،في عام 1969م رشحته فتح لعضوية اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير ،التي أصبح رئيساً لدائرتها السياسية في  1973م ،عارض اتفاق أوسلو ،كما نشب خالف بينه وبين الرئيس عباس حول خالفة
حركة فتح .للمزيد  :أنظر ،مقال بعنوان "فاروق القدومي سيرة ذاتية" ،موقع الجزيرة اإلخباريhttp://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/7/14 ،
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حقوق ،1رغم معارضة عدة أطراف فلسطينية من حيث المبدأ على اتفاقية أوسلو ،2الذي وصفه البعض بأنه
جرم في حق الفلسطينيين ،أما الطرف المؤيد فاعتبره الخطوة األولى في طريق األلف خطوة.3

ألزمت المرحلة األولى طبقاً لخطوطها في إعالن المبادئ نقل معظم ِقطاع غزة (باستثناء المستوطنات
اليهودية في كتلة كاتيف ،والتي تتكون من حوالي مائة عائلة صغيرة ،تشغل ما يقرب من ربع أكثر منطقة

الوطنية الفلسطينية
كثافة سكانية في العالم) ،ومنطقة أريحا ،وفقاً التفاقية القاهرة  14مايو 1994م للسلطة َ

حديثة التأسيس.4

وفي األول من تموز عام 1994م ،وضع ياسر عرفات قدمه على تراب فلسطين ،وبخاصة قطاع غزة،

وذلك بعد  36عاماً من التشرد والشتات ،وسط هتافات شعبه وأهله ،الذين كانوا ينتظرون ذلك اليوم منذ 27

عاماً.5

بدأت أول سلطة وطنية فلسطينية عملها في ِقطاع غزة وأريحا ،وأخذت على عاتقها مواصلة تنفيذ ما تم

التوقيع عليه من اتفاقيات ،وصوالً إلى الحل الشامل ،وبناء المؤسسات الفلسطينية ،ومرافق البنية التحتية التي
تعرضت للتخريب واإلهمال من قبل االحتالل اإلسرائيلي من جهة ،والعمل على تنفيذ الخطط التنموية

للنهوض بالمجتمع الفلسطيني ،وتأمين الدعم المالي الالزم لعمليات البناء والتنمية.6

الوطنية الفلسطينية ،هي بناء مؤسسات رسمية وفق
أهم االلتزامات التي كانت عبأً ثقيالً على السلطة َ

اتفاقية أوسلو ،وتتفرع منها المؤسسات التشريعية الممثلة بالمجلس التشريعي الفلسطيني ،والسلطة القضائية،
والسلطة التنفيذية (الممثلة بالرئاسة الفلسطينية ،وأعضاء الو ازرة التنفيذية).7

يذكر أن المؤسسات الفلسطينية التي ُذكرت سابقاً جميعها تندرج تحت مظلة أوسلو ،وأن الفصائل التي

جيدا أن هذا هو جزء من االتفاقية المبرمة عام 1993م.8
دخلت قبة البرلمان الفلسطيني تعلم ً

يرى المعارضين لالتفاق أن أوسلو وثمراتها هي نتاج يأس قيادة منظمة التحرير من الموقف العربي

والدولي ،ويأسها من المقاومة ،إذ لم تعد ترى فيها القدرة على تحقيق مكاسب تفضل ما هو معروض في
1

المرجع السابق :مع عرفات ،ص.60

ُ 2مقابلة مع د .رباح مهنا بتاريخ 2015/7/28م ،قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،غزة؛ ُمقابلة مع د.أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م،
مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.
ُ 3مقابلة مع أ .محمد النحال بتاريخ 2015/7/11م ،عضو المجلس الثوري لحركة فتح ،غزة ،.مقابلة مع أ.إبراهيم أبو النجا بتاريخ 2015/7/14م،
قيادي في حركة فتح ،غزة.
4
5
6
7

المرجع السابق :اإلبادة ،ص.154
المرجع السابق :مع عرفات ،ص.259
المرجع السابقِ :قطاع غزة بعد االنسحاب ،ص.19
البرغوثي ،سمر جودت 2009( :م) ،سمات النخبة السياسية الفلسطينية قبل وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ،ط ،1مركز الزيتونة للدراسات

واالستشارات ،بيروت ،ص.155

8

ُمقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
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مفاوضات أوسلو السرية ,1ويقول القيادي في حماس أحمد يوسف أن الرئيس ياسر عرفات حاول استيعاب

حركة حماس تحت عباءته ،إال أنه لم ينجح في ذلك ،بسبب تصادم برنامجه السياسي ،مع ما كانت ترى فيه
مشروعا ال يمكن المساومة عليه ،وهو االستمرار بالمقاومة المسلحة ضد االحتالل.2
حماس حقاً
ً

فيما يرى إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ،أن اتفاقية أوسلو انتهت منذ توقيعها ،أي أنها

(وِلدت ميتة) ،3وأن الفصائل الفلسطينية عندما قررت الدخول في االنتخابات التشريعية عام 2006م ،كان
ُ
4
بناء على ما توصل إليه المجتمعون من قادة الفصائل الفلسطينية في اتفاق القاهرة ،الذي ُعقد عام 2005م .
ً

أما األحزاب اليسارية والتي تنطوي تحت منظمة التحرير ،فقد رفضت في البداية الدخول في المعترك

السياسيًّ ،
ظنا منها أنها سوف تنساق إلى نفق أوسلو ،5لكن بعيد ذلك قررت الجبهة الشعبية الدخول في
االنتخابات التشريعية الفلسطينية ،بعد أن انتهت مدة الخمس سنوات كصالحية لتنفيذ بنود أوسلو على حد

قولهم.6

في حين يرى المؤيدين أن أوسلو هي بداية التطلع لبناء مجتمع مؤسساتي واداري ،يضمن التمهيد

لوجود كيان فلسطيني (دولة) فوق أرضه ،7ومحاولة لملمة الشتات الفلسطيني الذي تبعثر بين مطرقة بعض

األنظمة العربية ،وسنديان األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي يعيشونها في المخيمات الفلسطينية ،8حيث
استلمت السلطة الفلسطينية قطاع غزة وهو ِ
خال تماماً من المؤسسات الخدمية ،والحكم المحلي ،وغيرها.

يرى الباحث بأن مرحلة ما بعد مدريد ،والدخول في أوسلو ،هي مرحلة جديدة من مراحل الصراع

الفلسطيني اإلسرائيلي ،التي ال يجب أن تكون حرباً مسلحة ،بل هي أكبر بكثير مما يتخيله البعض ،فتمثيل
منظمة التحرير الفلسطينية لكيان فلسطين ،ومن ثم رفع العلم الفلسطيني فوق عواصم أوروبية وعالمية ،يعكس
باإلجماع حجم النضال السلمي ،الذي رافق النضال الشعبي ،والمسلح في رفع مكانة واسم فلسطين ،وهذا إن

دل فإنه يدل على حجم عطاء القيادة الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الشرعي
والوحيد للشعب الفلسطيني) ،حيث دأبت تلك القيادة على المزاوجة بين برنامجي المقاومة والسياسة ،للوصول

غطاء لتلك الحلول ،دون تنازل أو تفريط في
إلى حلول يقبلها المجتمع الدولي ،وتكون ق اررات األمم المتحدة
ً
الثوابت الفلسطينية ،مثل (الُقدس ،والعودة ،واألسرى ،والمياه ،وانهاء االستيطان) ،كما تهدف تلك المراوحة
1
2
3
4

رزقة ،يوسف :تجربة المقاومة واالنتفاضة وآفاقها حتى عام  ،2015بدون دار نشر ،غزة ،2005 ،ص.49
يوسف ،أحمد2015( :م) ،التغريبة الفلسطينية وطن وأحالم ودموع ،شركة مطابع دار األرقم ،غزة ،ص.168
ُمقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.
ُمقابلة مع د .إسماعيل رضوان بتاريخ 2015/7/22م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.

5

ُمقابلة مع أ .طالل عوكل بتاريخ 2015/7/30م،كاتب ومحلل سياسي ،غزة.
ُمقابلة مع د .رباح مهنا بتاريخ 2015/7/28م ،قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،غزة.

8

ُمقابلة مع أ .هشام عبد الرازق بتاريخ 2015/7/5م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

6
7

مقابلة مع أ .إبراهيم أبو النجا بتاريخ 2015/7/14م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
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السياسية إلى كشف الغطاء عن ممارسات إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني ،وخصوصاً في ِقطاع غزة ،بعد

تراكمات اقترفها ،أدت في النهاية إلى انفجار الشارع الفلسطيني واندالع االنتفاضة الفلسطينية المباركة.
 3.5العقبات التي واجهتها السلطة الفلسطينية منذ نشأتها عام1994م

بعد تحقيق المكاسب الفلسطينية بعيد اتفاق أوسلو لم يهنأ لإلسرائيليين بال ،فقد ذكرت صحيفة اللومند

الفرنسية :أن " رئيس الوزراء اإلسرائيلي ينتهك من خالل مواصلة االستيطان روح اتفاق أوسلو ،ويستغل ميزان
القوى لصالح إسرائيل ،لتهميش منظمة التحرير ،والعمل على فرض السالم بشروط إسرائيلية ،وحرمان

1
الفلسطينيين من تقرير مصيرهم"  ،في حين يرى د .يوسف رزقة بأن الكسب كان هزيالً ،لم يحقق رضاً شعبياً

داعماً.2

كانت تلك الممارسات اإلسرائيلية هي ردة فعل قامت بها بعد الزخم الشعبي ،والجماهيري ،والعربي،

والدولي ،التي حظيت به منظمة التحرير الفلسطينية ،3والتي إن دلت فإنما تدل على أن الفلسطينيين يمدون

أيديهم إلى السالم ،رغم ما يحدث لهم في أرضهم من سياسات إقصائية ،تتضمن تهجير اإلنسان الفلسطيني
وبناء المستوطنات.4

حيث تضاعف معدل مصادرة األراضي بعد اتفاق أوسلو في قطاع غزة عما كان عليه أثناء االنتفاضة

 ،%79أي أنه تضاعف إلى  1.8ضعفاً عما كان عليه سابقاً.5
يرى جيمي كارتر بأن إحدى المميزات الرئيسية التي حصلت عليها إسرائيل من اتفاقية أوسلو ،هو

تخلصها من مسئولياتها السابقة عن األحوال المعيشية ،ورفاهية سكان هذه األراضي ،الذي يتزايد تعدادهم

بسرعة ،مع استم اررية احتفاظ القوات اإلسرائيلية بسيطرتها الكاملة على تلك األراضي.6
الوطنية الفلسطينية في ِقطاع غزة ،وجدت نفسها أمام أعباء ومهام ثقيلة
بعد أن استقرت السلطة َ
للنهوض بهِ ،
فالقطاع وبعد مضي  27عاماً من االحتالل اإلسرائيلي كان يعاني الكثير من المشاكل.7
ولم تعمل سلطات االحتالل اإلسرائيلي طيلة احتاللها ِلقطاع غزة على تنميته أو الرقي به ،بل على

اء على
العكس تماماً ،فقد ساهمت إدارته في تراجعه وعدم تطوره ،من خالل إتباعه لها ،والصاقه بها ،سو ً
الصعيد الحكم المحلي ،أو اإلدارات األخرى ،8فلم تقم إسرائيل ببناء المؤسسات ،التي تعمل لخدمة المواطن
الوطنية الفلسطينية ِقطاع غزة دون مؤسسات تذكر ،وعلى أرضية لم تكن
والمجتمع ،بل تسلمت السلطة َ
1

سليمان ،داود1995( :م) ،السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994م – 1995م ،سلسلة تقارير  ،14مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان،

ص.39-38

2
3
4
5
6
7
8

ُمقابلة مع د .يوسف رزقة بتاريخ 2015/7/25م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.
ُمقابلة مع أ .هشام عبد الرازق بتاريخ 2015/7/5م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

ُمقابلة مع إبراهيم أبو النجا ،بتاريخ 2015/7/14م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
المرجع السابق :السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994م1995 -م ،ص.39-38

كارتر ،جيمي2007( :م) ،فلسطين سالم ال تفرقة عنصرية ،ترجمة :عادل نجيب بشرى ،حقوق النشر محفوظة للمترجم ،ص.130
المرجع السابقِ :قطاع غزة بعد االنسحاب ،ص.19
ُمقابلة مع أ.سليم المبيض بتاريخ 2015/6/10م ،كاتب ومؤرخ فلسطيني ،غزة.
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خصبة ،لقيام كيان فلسطيني حديث التكوين ،وفي طور اإلنشاء.1
 4.5اإلسهامات السياسية التي حققتها السلطة الفلسطينية في قطاع غزة

الوطنية الفلسطينية في بناء مجتمع ديمقراطي ومؤسساتي في
على المستوى السياسي أسهمت السلطة َ

الوطنية ،والتعددية الحزبية ،2وفق ما يقرره الشعب ،وتفرزه الصناديق،3
قطاع غزة ،يقوم على مبدأ الشراكة َ
فيما رأى البعض أن هذه الطريقة تؤدي حتمياً إلى االنجرار نحو هاوية أوسلو وتبعاتها.4

في عام 1996م ،وقبيل إجراء االنتخابات الفلسطينية (الرئاسية والتشريعية) ،والتي تعد أولى تجارب

الكيان الفلسطيني الحديث نحو الديمقراطية والتعددية ،5كان من الواضح تماماً أن اإلسرائيليين يتحكمون
بالكامل في جميع الجوانب السياسية ،والعسكرية ،واالقتصادية ،واالجتماعية للوجود الفلسطيني في الضفة

الغربية ،وِقطاع غزة ،وكانت المستوطنات اإلسرائيلية منتشرة في جميع أنحاء األراضي المحتلة ،والطرق

السريعة ،التي تصل ما بين المستوطنات وبعضها البعض.6

ورغم كل هذه المعيقات ،فقد قررت القيادة الفلسطينية دخول األراضي الفلسطينية تجربة جديدة من

الديمقراطية تحت إشراف دولي ،7حيث يتم إنشاء الكيان (المجلس التشريعي) ،وشروطه ،وفقا لما نصت عليه

اتفاقية أوسلو (.8)2

كما ورد في المادة الثالثة من وثيقة إعالن المبادئ الموقعة في 1993/9/13م أيضاً" :من أجل أن
يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وِقطاع غزة من حكم نفسه وفقاً لمبادئ الديمقراطية ،ستجرى

انتخابات سياسية عامة ،ومباشرة ،وحرة للمجلس ،تحت إشراف ومراقبة دولية يتفق عليها ،بينما تقوم الشرطة

الفلسطينية بتأمين النظام العام".9

ُعقدت االنتخابات في العام 1996م ،وتقدم نحو  700مرشح مؤهل إلى مقاعد البرلمان ،الذي بلغ
مقعدا ،خصص  6مقاعد منها للمسيحيين ،ومقعداً للسامريين ،وكان نصيب قطاع غزة 37
عددها 88
ً
ُ 1مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
ُ 2مقابلة مع أ .محمد النحال بتاريخ 2015/7/11م ،عضو المجلس الثوري لحركة فتح ،غزة؛ ُمقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م،
قيادي في حركة فتح ،غزة.
3

ُمقابلة مع أ .طالل عوكل بتاريخ 2015/7/30م،كاتب ومحلل سياسي ،غزة.
ُمقابلة مع د .رباح مهنا بتاريخ 2015/7/28م ،قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،غزة.

6

المرجع السابق :فلسطين سالم ال تفرقة عنصرية ،ص.135

8

نصت تلك االتفاقية على أن يتم انتخاب  88عضواً ورئيس للسلطة التنفيذية ،ويعد المجلس أعلى سلطة تشريعية خالل الفترة االنتقالية ،وهو الهيئة

4
5

7

مقابلة مع أ .إبراهيم أبو النجا بتاريخ 2015/7/14م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

مقابلة مع أ.محمد النحال بتاريخ 2015/7/11م ،عضو المجلس الثوري لحركة فتح ،غزة.

المسئولة عن التشريع ،وأن  %80من وزراء السلطة التنفيذية يتم اختيارهم من أعضاء المجلس المنتخب ،للمزيد انظر :المجلس التشريعي الفلسطيني:
(1997م) ،الُقدس ،مركز الُقدس لإلعالم واالتصال ،ومؤسسة فريد ريش ايبرت ،ص.7
9

البرغوثي ،مروان2010( :م) ،األداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني (1996م – 2006م) ،رسالة دكتوراه ،معهد البحوث

والدراسات العربية ،القاهرة ،ص.135
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عضواً ،1ولم يتقدم للرئاسة إال شخصان مؤهالن هما "ياسر عرفات" ،وامرأة تسمى "سميحة خليل".2

وبعد عملية انتخاب مباشرة ،وبإشراف دولي واسع ،انتُخب فيها أعضاء المجلس التشريعي ،ورئيس
السلطة التنفيذية ،وهم من يشكلون سلطة الحكم الذاتي االنتقالية ،التي لن تتعدى خمس سنوات من تاريخ

توقيع اتفاقية (غزة – أريحا) الموقعة في القاهرة .31994/5/4

حيث اتخذت حركة حماس موقفاً رافضاً لالنتخابات التشريعية األولى عام 1996م ،مستندة في ذلك

على الثوابت اإلسالمية والسياسية.4

فازت حركة فتح والمرشحون المرتبطون بها بغالبية ساحقة من األصوات ،5وفيما يخص ِقطاع غزة،

فإنه تم الحصول على ما يزيد عن  %85من األصوات المسجلة ،وفي المحصلة ،فاز ياسر عرفات بنسبة

 %88من األصوات في انتخابات الرئاسة ،أما أعضاء فتح فقد حصلوا على  %75من مقاعد المجلس
التشريعي.6

شككت المعارضة الفلسطينية بنتائج االنتخابات التشريعية ومدى صحتها ،والتي كانوا يرونها عبارة عن

قالب وضعته منظمة التحرير الفلسطينية ،ونجحت في ذلك.7

أما الطرف اآلخر ،فقد دافع المؤيدون لهذه الفكرة (إجراء االنتخابات) ،وتحدثوا على أن البعض ممن

فاز باالنتخابات ،أو شارك فيها ،كان يختلف مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ،ويعارض سياساتها،
ومن بين تلك الشخصيات :د .عماد الفالوجي ،8وأ .خالد البطش ،الذي دخل سباق االنتخابات الفلسطينية

عام 1996م ولم ينل ثقة المجتمع حينها ،وغيرهم من المعارضين الفلسطينيين.9

1
2
3
4

مقابلة شخصية مع فؤاد محمود عيد ،عضو المجلس التشريعي الفلسطيني السابق ،تاريخ المقابلة 2015/11/11م ،غزة.
المرجع السابق :القضية الفلسطينية سالم ال تفرقة عنصرية ،ص.135
المرجع السابق :سمات النخبة السياسية الفلسطينية.156 ،

الدبس ،معتز سمير 2010( :م) ،التطورات الداخلية الفلسطينية وأثرها على حركة المقاومة اإلسالمية حماس (2000م – 2009م) ،رسالة ماجستير،

جامعة األزهر ،غزة ،ص.81
5
6
7
8

المرجع السابق :اإلبادة ،ص.130
المرجع السابق :القضية الفلسطينية سالم ال تفرقة عنصرية ،ص.138
ُمقابلة مع د .رباح مهنا بتاريخ 2015/7/28م ،قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،غزة.
ولد في جباليا عام  1963م ،هاجرت عائلته من مدينة دمره ،تلقى تعليمه األساسي في مدارس جباليا ،درس الشريعة اإلسالمية في الجامعة اإلسالمية،

كما حصل على الدكتوراة في هندسة اإلدارة من جامعة العالم األمريكية ،انتمى إلى جماعة اإلخوان المسلمين عام 1978م ،ث اعتقلته إسرائيل عدة

مرات ،أصبح عضواً في المكتب اإلداري لحركة حماس ،أسس صحيفة الوطن ،اختلف مع حماس حول مشاركته في االنتخابات الفلسطينية ،التي فاز
بها ،ورفقته للرئيس عرفات إلى مؤتمر عمان عام 1995م ،تولى و ازرة البريد واالتصاالت في ثالث حكومات متعاقبة ،كما ُعين مستشا اًر خاصاً لشئون
االتصاالت والمواصالت .للمزيد :أنظر :موقع المهندس عماد الفالوجيhttp://www.imadfalouji.ps/main/curriculum_vitae ،

9

ُمقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
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كان أحد أهداف السلطة الفلسطينية الرئيسية ،هو تأسيس وعي وطني مشترك لكل سكان المناطق

المحتلة ،واذا أمكن لفلسطينيي المنفي أيضاً.1

وعلى أية حال وبعد نجاح تلك التجربة السياسية األولى من نوعها ،كان كل المراقبين الدوليين سعداء

بنوعية هذه االنتخابات ،والذي لم يكن إال تفويضاً شامالً لتشكيل حكومة فلسطينية ،وللصلح بين اإلسرائيليين

والفلسطينيين أيضاً.2

1
2

المرجع السابق :اإلبادة ،ص.130
المرجع السابق :القضية الفلسطينية سالم ال للتفرقة العنصرية.139 ،
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المبحث الثاني :السياسات األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي اتبعتها السلطة
الفلسطينية تجاه قطاع غزة
 5.5سياسة السلطة الفلسطينية األمنية تجاه قطاع غزة عام 2007 -1994م
كانت سلطة رئيس السلطة الفلسطينية تطغى على كل المناحي؛ وذلك ألنه لم يكن هناك تنازع

للصالحيات بين الرئيس والحكومة؛ ألنه ال يوجد رئيس حكومة ،بل وزراء في مجلس وزراء يعينهم الرئيس.1

لم يستطع المجلس التشريعي الفلسطيني أن يقوم أيضاً بعمله بفعالية؛ نتيجة لسيطرة الرئيس والنخبة

المغلقة حوله على السلطة التنفيذية ،والقوة المالية ،واألجهزة األمنية ،وبذلك ُشلت حركة المجلس التشريعي
تقريباً ،وسادت حالة من التخبط في الوضع الفلسطيني بكل مؤسساته التنفيذية والتشريعية.2
أقر المقربون من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بأن السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس ومعاونيه ،كانت
تهيمن على جميع ِ
القطاعات والمجاالت ،سواء المالية ،أو األمنية ،3وأن هذا يعتبر تفرداً بالق اررات
والسياسات ،بعيداً عن روح الجماعة والعمل بفريق متكامل يتجه من خالله لتكليف الكفاءات الوطنية وتوزيع

األدوار ،4حيث تدخل الرئيس ياسر عرفات مباشرة في العمل األمني كنوع من السيطرة على القادة األمنيين،
وكنوع من استقطاب الوالء لكل جهاز أو شخص.5

إال أن البعض عزى ذلك لعدم وجود قيادة في األجهزة األمنية ،وأن كل جهاز أمني هو عبارة عن

جيش ،أو عناصر تنتمي إلى قائده فقط ،مثلما كان يحدث في األمن الوقائي ،والمخابرات ،وجهاز

االستخبارات العسكرية ،فكان الوالء لقائد الجهاز فقط ،ولم يكن الوالء للجيش.6

من ناحية أخرى ساهمت السلطة الفلسطينية في الحفاظ على النسيج االجتماعي ،والترابط بين مكونات

المجتمع في قطاع غزة ،كما ساهمت في وحدة الجغرافيا السياسية واإلدارية بين شطري الوطن (قطاع غزة
والضفة الغربية).
عدا عن ذلك فقد نقلت السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية نقلة نوعية ،من خالل تدويلها على كافة
المحافل والمؤسسات الدولية واألممية ،كما أبرزت السلطة الفلسطينية المعاناة والحصار ،وسياسة الخنق

والتضييق التي تتبعها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة مما جعل قادة إسرائيل سواء السياسية أو العسكرية تحت
طائلة المساءلة القانونية في شتى أنحاء العالم.

1
2

المرجع السابق :األداء التشريعي والسياسي للمجلس التشريعي ،ص.103
المرجع السابق :سمات النخبة السياسية الفلسطينية ،ص.156

3

ُمقابلة مع أ .هشام عبد الرازق بتاريخ 2015/7/5م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
ُمقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

6

ُمقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.

4
5

المرجع السابق :سمات النخبة السياسية الفلسطينية ،ص.167
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اكتسبت السلطة الفلسطينية زخماً شعبياً واسعاً في قطاع غزة ،وذلك بعد السياسات اإلدارية واالقتصادية

التي أنجزتها في فترة قصيرة ،حيث أسهمت تلك اإلجراءات في التخفيف عن معاناة سكان قطاع غزة ،والتي
كان أبرزها التحاق عدد كبير من الشباب الفلسطينيين في القطاع في و ازرات ومؤسسات السلطة الفلسطينية

سواء العسكرية أو المدنية ،كما أسهمت في االرتقاء بالخريجين والعمال ،وعملت على توظيفهم ،واعطائهم

الفرصة في التعليم والعمل ،مما انعكس إيجاباً على األوضاع االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة.

أضف إلى ذلك فقد قامت السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بتسهيل سفر الطالب والتنسيق لهم مع

الدول المضيفة لكي يحصلوا على المنح التعليمية التي تساهم في التخفيف عن ذويهم في قطاع غزة.
 6.5الصدام بين األجهزة األمنية وحركة حماس في قطاع غزة عام 1996م

يقول القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن تبعية األجهزة األمنية في ِقطاع غزة إلى أشخاص

متفردين بزعامتها ،عمل على وجود شرخ كبير بين المعارضين للسلطة ،وبين األجهزة األمنية ،مما دفع
باألجهزة األمنية إلى ممارسة االعتقاالت السياسية ضد كوادر وعناصر حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في

عام 1996م.1

ِ
األمنيَّة في قطاع غزة فساداً ،واعتقاالً ،وقتالً،
فقد انتشرت الفوضى بشكل كبير ،كما عاثت األجهزة
ِ
َّ
المسلحة ،2حيث انطلقت حماس في رسائل
الفلسطينية ،والتشكيالت
ومالحقة لعناصر وقيادة المقاومة
طا أعدته حركة فتح الغتيال وتصفية قادة حماس ،3كما أنها أصدرت عدة
تهديدها مدعية أنها كشفت مخط ً
بيانات ونداءات تشجب فيها وتستنكر ما أسمته مؤام ارت االستسالم والتنازل.4

كانت ردة فعل حركة حماس والجهاد اإلسالمي ضعيفة إلى حد ما ،فقد اكتفت حركتي حماس والجهاد

اإلسالمي بعمل مظاهرات احتجاجية ،وأنشطة طالبية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،أدت إلى
تصادم األجهزة األمنية مع عناصر حركة حماس ،ثم تطورت حتى طالت مالحقة قادة حركة حماس في

قطاع غزة.5

قامت السلطة الفلسطينية بحملة اعتقاالت واسعة في صفوف حركة حماس عام 1996م ،وذالك بسبب

قيام حركة حماس بسلسلة عمليات داخل إسرائيل ،تتابع هذا النهج من قبل السلطة الفلسطينية إثر كل عملية
تقوم بها حركة حماس ،فانعقد مؤتمر شرم الشيخ في 1996/3/13م رداً على هذه العمليات.6

1
2

ُمقابلة مع د.إسماعيل رضوان بتاريخ 2015/7/22م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.
عبد المقصود ،صالح؛ وآخرون( :د.ت) ،حماس من المعارضة إلى السلطة ،قراءة في أبعاد التجربة وآفاقها ،سلسلة دراسات فلسطينية ( ،)9مركز

اإلعالم العربي ،ص.23

3
4
5
6

النواتي ،مهيب( :د.ت) ،حماس من الداخل ،ص.172
للمزيد انظر :وثائق حركة المقاومة اإلسالمية حماس ،المكتب اإلعالمي.
ُمقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
الزيناتي ،محمد أحمد :التجربة السياسية لحركة حماس في حكم قطاع غزة 2007م2013-م ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة2013 ،م،

ص.42
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كانت تلك الخطوات هي األولى في حالة التصدع القائمة ،والتي أنتجت موجة غاضبة وصاخبة من

االنتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية ,1وبرر القيادي في حركة فتح عبد الرحمن حمد أن الحملة التي قامت
بها السلطة ،جاءت كردة فعل طبيعية ِلما كانت تقوم به حركتي حماس ،والجهاد اإلسالمي ،من عمليات
تستهدف نسف االتفاقيات المبرمة مع االحتالل اإلسرائيلي ،أو ِأما أن تكون حمالت االعتقال حماية لبعض

القيادات من حركة حماس من محاولة اغتيالهم من قبل إسرائيل.2

ومما يدل على ذلك أن قوات األجهزة األمنية كانت هدفاً للقصف والتدمير اإلسرائيلي ،وأن عناصرها

كانت هدفاً إلسرائيل ،فقد اغتالت إسرائيل الكثير من منتسبيها ،3عالوة على اعتقال الكثير منهم أيضاً.
 7.5السياسات االقتصادية في قطاع غزة فترة إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية

تسبب االحتالل اإلسرائيلي بعدة مشكالت االقتصادية ،وساهم في تدهور الواقع االقتصادي الفلسطيني،
واضعاف السلطة الفلسطينية في أداء مهامها االقتصادية والمالية ،وذلك من خالل ترجمة سياستها الرامية

إلى التحكم في االقتصاد ،عبر سلسلة من األوامر اإلدارية.4

كان اعتماد الرئيس ياسر عرفات كله منصباً على المعونات ،وكان دائماً يتحدث" :اآلن كل شيء

خطوة شجاعة وصعبة ،لذلك ينبغي على العالم أن
يتوقف على المجموعة الدولية ،لقد قمنا بواجبنا وخطونا
ً
وسياسيا،
يدعم ،بل أن يحمي هذه اإلمكانية ،يجب أن يتيح لنا الفرصة بالسير قدماً ،وأن يدعمنا معنوياً،
ً

واقتصادياً.5

فقد تعهدت الدول المانحة إلى تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني ،لكنها تنصلت من تلك

المعاهدات ،وتبين أن تلك الدول لم تكن معنية بتقديم المساعدات لسلطة الحكم الذاتي ،إال بعد تثبت هذه

السلطة ،وحفظ األمن والسيطرة على مناطق الحكم الذاتي.6

الوطنية الفلسطينية ،انطلقت وهي غير محملة بأعباء المديونية ،ولكن
وعندما جاءت انطالقة السلطة َ

سرعان ما اتضح أن إيرادات السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها ،ال تكفي لسد النفقات ،عالوة على سياسة
الخنق االقتصادي ،التي تتبعها إسرائيل ،وخصوصاً في ِقطاع غزة ،حيث أسهم في تفاقم الوضع
االقتصادي.7

وعشية اندالع االنتفاضة الثانية سنة 2000م ،قامت إسرائيل على الفور بإجراءات ألحقت أض ار اًر
1

3

ُمقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.
ُمقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

المرجع السابق :سمات النخبة السياسية الفلسطينية ،ص.166

4

أبو عامر ،عدنان :االنتفاضة الفلسطينية الكبرى في قطاع غزة  "1987-1993انتهاكات صهيونية ،وثائق ،شهداء ،جرحى ،معتقلون ،مبعدون "،

2

المركز العربي للبحوث والدراسات ،غزة2005 ،م.ص.35

5
6
7

المرجع السابق :مع عرفات ،ص.260
الوطنية الفلسطينية ،ص.35
المرجع السابق :السلطة َ

تقرير :مؤتمر حول الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية2003 ،م ،ص.23
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جسيمة باالقتصاد الفلسطيني ،مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة من  %10إلى  ،%34كما تعطلت معظم
األنشطة االقتصادية في ِقطاع غزة ،مما أدى إلى انخفاض نسبة مساهمتها في الناتج المحلي ،الذي تراجع
بنسبة  .1%50فقد مارست على القطاع سياسات اإلغالق ،والحصار ،والتبعية االقتصادية المتمثلة في
اعتماد سكان قطاع غزة على المنتجات اإلسرائيلية ،مع إتباع سياسة هدم االقتصاد الفلسطيني ،من خالل
شل قدرته اإلنتاجية بشكل كبير ،وهذا تمثل في عدم إدخال اآلالت والمعدات للمصانع الفلسطينية في قطاع

غزة ،مما جعل تلك المصانع تنتج فقط الصناعات اليدوية التي ال ترقى إلى مستوى الصناعات اإلسرائيلية
األخرى ،وأصبحت تلك المصانع تنتج السلع المحلية البدائية ،وذلك ضماناً الستهالك المنتج اإلسرائيلي ،كما
أدى إغالق المعابر من جانب االحتالل اإلسرائيلي إلى تفاقم عدة مشكالت في قطاع غزة ،أبرزها ارتفاع

نسبة البطالة بشكل كبير.
هكذا عانى سكان ِقطاع غزة من ويالت االحتالل اإلسرائيلي وسياساته ،حتى بعد رجوع السلطة الوطنية
الفلسطينية ،وتثبيت إدارتها في ِ
القطاع؛ وذلك بسبب سياسة التضييق والخناق الشديد على السلطة ،في

محاولة منها إلخضاع الشعب الفلسطيني ،وفرض اإلمالءات واألجندات عليه ،فكان قد نجم عن تدفق

المساعدات منذ عام  1998م على قطاع غزة ،أن تحسن االقتصاد ،ولو بشكل طفيف ،إال أنه انتهى فجأة،
لدى اشتعال انتفاضة األقصى المباركة عام 2000م.2

وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن الدول والكيانات التي تقوم على المساعدات الخارجية تبقى

محكومة لجهات التمويل ،أو الجهات المانحة في كل سياساتها وبرامجها ،األمر الذي يجعل السلطة

الفلسطينية خاضعة لشروط الدول المانحة.3

كان االقتصاد الفلسطيني قبيل تلك الكبوات التي شهدت ارتفاع في مستوى المعيشة في ِقطاع غزة،

ولكن هذا االرتفاع صاحبه تبعية اقتصادية شبه كاملة لالقتصاد اإلسرائيلي ،4أي أن إسرائيل كانت تريد أن
تضمن أن تكون العالقة االقتصادية مع أي كيان سياسي فلسطيني متوافقة مع مصالحها ورغباتها.5

كان أحد آمال الفلسطينيين هو أن انتقال السيطرة اإلسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية ،وبالتالي سيرفع

الوطن العربي ،والتي انعكست على سكان
من مستوى معيشتهم ،ومع كل األحداث التي تدور رحاها في َ
ِقطاع غزة ،مثل طرد الفلسطينيين من الكويت ،وتوقف تدفق النقود التي كان يرسلها العاملون إلى أسرهم.6

1
2
3
4
5
6

المرجع السابقِ :قطاع غزة بعد االنسحاب ،دراسة تقييمية للواقع ورؤية مستقبلية ،ص.20
المرجع السابق :اإلبادة ،ص.136
الوطنية الفلسطينية ،ص.38
المرجع السابق :السلطة َ

المرجع السابق :أبعاد االتفاق االقتصادي الفلسطيني اإلسرائيلي ،ص.12
المرجع السابق :االنتفاضة الفلسطينية الكبرى في ِقطاع غزة ،ص.37
المرجع السابق :اإلبادة ،ص.136
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الوطنية الفلسطينية في فتح آفاق جديدة على االقتصاد الفلسطيني ،والتخفيف من
ساهمت السلطة َ
معاناة سكان ِقطاع غزة ،والتي أنتجت قبل ذلك عدة مشكالت أخرى ،تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية،
واغالق المعابر أمام العمال الفلسطينيين ،والبضائع التي تخرج من ِقطاع غزة.1

وحسب تقد َيرات البنك الدولي ،أن نصف سكان أراضي السلطة الفلسطينية ،ومعظم سكان قطاع غزة يعيشون
تحت خط الفقر ،حيث فقد حوالي  80000فلسطيني عملهم في إسرائيل ،و 60000فقدوا وظائفهم في أراضي

السلطة نفسها.2

 8.5أثر اتفاقية باريس عام 1994م على االقتصاد الفلسطيني
يشكل برتوكول باريس االقتصادي الموقعة في 1994/4/29م الملحق لالتفاقية إعالن المبادئ (اتفاق

أسلو) االتفاق التعاقدي الذي يحكم العالقات االقتصادية بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني ,ومن أبرز ما
تضمنه برتوكول باريس ,أنه أبقى على نظام االتحاد الجمركي ما بين االقتصاديين الفلسطيني واإلس ارئيلي
وغياب الحدود االقتصادية بين الطرفين ,ونقل العالقات االقتصادية التي كانت قائمة ما قبل توقيع اتفاق أسلو

وحولها من حالة أمر واقع إلى حالة تعاقدية متفق عليها بين الطرفين ,ويقوم االتحاد الجمركي على أساس
حرية حركة التجارة ما بين األراضي الفلسطينية واإلسرائيلية ,والتزام الطرفين بسياسة تجارية واحدة تجاه

األطراف األخرى مع بعض االستثناءات.

ينظم برتوكول باريس العالقات التجارية والنقدية والمالية بين الطرفين ,حيث نص على آلية جباية

الضرائب والجمارك بين إسرائيل السلطة الفلسطينية ,كما تضمن البرتوكول بعض البنود التي تنظم عمل
العمال الفلسطينيين في إسرائيل ,إن بنود برتوكول باريس عامة جداً ويعتمد تطبيقها بشكل أساسي على
االلتزام األخالقي من قبل الطرفين حيث يقوم البرتوكول على أساس التفاهم والتعاون المتبادل بين الطرفين,
ويعتمد بشكل أساسي على االجتماعات واللقاءات الدورية ,ونتيجة تدهور الوضع السياسي وفشل العملية
السلمية وزيادة االستيطان وتوسعه والحصار على غزة ,وسيطرة إسرائيل الكاملة على جميع معابر وطرق

االستيراد والتصدير ,أصبح عبئ البرتوكول يتزايد على االقتصاد الفلسطيني ,خصوصاً بسبب انتقائية التنفيذ

من قبل إسرائيل.

أما االقتصاد الفلسطيني فقد أرهقته اتفاقية باريس االقتصادية ،وجعلت منه تابعاً لالقتصاد اإلسرائيلي،
وأداة لالحتالل يتحكم بها كيفما شاء ،ومتى أراد ،دون أن يطبق بنودها عليه ،لكن يلزم السلطة بتطبيقها ،فقد

تقيد السوق الفلسطيني ،وعجز عن تلبية االحتياجات االقتصادية الفلسطينية المتجددة ،وفي هذا السياق

يتحدث الخبير االقتصادي نافذ أبو بكر" :إن اتفاقية باريس االقتصادية هي عبارة عن غالف التحاد جمركي
1
2

ُمقابلة مع أ .علي الحايك بتاريخ 2015/8/2م ،رئيس جمعية رجال األعمال ،غزة.
المرجع السابق :اإلبادة ،ص.137
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بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،حيث تتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين من خالل منطق لكم المياه والكهرباء

واالقتصاد ،1لكن ال تنسوا بأن الحنفية مربوطة بأيدينا ،وهذا ينطبق على سيطرة إسرائيل بالكامل على المعابر
والموارد األساسية التي تصل للسلطة الوطنية الفلسطينية".2

ساهمت اتفاقية باريس الموقعة سنة 1994م في تحجيم دور السلطة الوطنية الفلسطينية ،وعدم سيطرتها

على المصادر الطبيعية والمعابر الحدودية وربطت االقتصاد الفلسطيني الناشئ ذات النمو الضعيف المحدود

باالقتصاد اإلسرائيلي القوي ذات النمو الكبير والذي اعتبره البنك الدولي من ضمن أفضل االقتصاديات في

العالم".3

فعبارة التعاون االقتصادي ،هي آخر ما يمكن أن توصف به العالقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،4
حيث بلغ الناتج القومي اإلجمالي اإلسرائيلي عام 1994م حوالي  65مليار دوالر ،بينما بلغ الناتج القومي في

الضفة الغربية ،وِقطاع غزة حوالي  3مليار دوالر تقريباً ،أو لم يتجاوزها أصالً ،5يأتي ثلثاه من العمالة داخل

إسرائيل.6

انعكست األوضاع االقتصادية السيئة على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة ،وأصبحت البطالة

المتفشية بين سكانه إحدى سمات المرحلة الصعبة التي تلت بناء السلطة الفلسطينية ،ناهيك عن اعتماد
سكان القطاع على المعونات اإلغاثة العاجلة التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

(أونروا) ،وغيرها من المؤسسات الدولية اإلغاثية ،كما أثرت تلك األوضاع المتردية أيضاً على النواحي
األخرى من تجارة وصناعة وزراعة ،وأصبح قطاع غزة عبارة عن تجمع سكاني هائل ،يفتقد الكثير من
مقومات الحياة ،واحتياجاته األساسية.7

اتبعت السلطة الفلسطينية سياسات اقتصادية ناجحة ،تضمنت تلك السياسات إنشاء المصانع والم ارفق
الصحية والتعليمية الخاصة والحكومية ،وذلك بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من سكان قطاع غزة ،ونجحت

السلطة الفلسطينية في ذلك ،حيث ازدهرت الحياة االقتصادية بشكل ملحوظ في قطاع غزة ،مما أثر إيجابياً

على األوضاع االجتماعية والسياسية واإلدارية ،إضافة إلى األعداد الكبيرة التي احتوتها السلطة الفلسطينية
للعمل ضمن مؤسساتها ،مما أسهم في انخفاض نسبة البطالة في قطاع غزة.
1
2

الشعيبي ،هالة ،ورقة عمل ،بروتوكول باريس االقتصادي ،مراجعة الواقع التطبيقي .معهد أبحاث السياسات االقتصادية ،القدس ورام هللا.2013 ،

جريدة الحياة الجديدة ،مقال بعنوان " اتفاقية باريس ..تقيد السوق وتعجز عن تلبية االحتياجات االقتصادية الفلسطينية المتجددة" ،األحد،

2015/11/15مwww.alhaya.ps/arch-page.php ،

3
4
5
6
7

مقابلة شخصية مع د .ماهر الطباع ،بتاريخ 2015/11/10م ،خبير اقتصادي ،غزة.
المرجع السابق :أمريكا الخصم والحكم ،ص.151
المرجع السابق :أبعاد االتفاق االقتصادي ،ص.13
المرجع السابق :أمريكا الخصم والحكم ،ص.151
مقابلة مع أ .علي الحايك بتاريخ 2015/8/2م ،رئيس جمعية رجال األعمال ،غزة.
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 9.5الجانب اإلداري في قطاع غزة فترة السلطة الفلسطينية

تم إنشاء كيان إداري وسياسي فلسطيني ,بموجب اتفاق إسرائيلي فلسطيني إلقامة حكم ذاتي في

الضفة الغربية وقطاع غزة لرعاية مصالح الفلسطينيين ,وتتوزع مؤسسات السلطة الفلسطينية على منطقتي

الضفة الغربية وقطاع غزة ,وأنشئت السلطة الفلسطينية بناء على قرار صادر عن المجلس المركزي
الفلسطيني في دورته المنعقدة بتاريخ  1993/10/12في تونس ,لتكون أداة مؤقتة لحكم الذاتي في الضفة

الغربية وقطاع غزة.

 1.9.5هيكلية السلطة الوطنية الفلسطينية
تتألف هيكلة السلطة الوطنية الفلسطينية من المؤسسات التالية :

أوال :المجلس التشريعي الفلسطيني

هو إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ,وقد تم إجراء أول انتخابات تشريعية عام 1996م,

ومهامه سن القوانين وتعديلها والغاءها ,والرقابة على سلوك السلطة التنفيذية ومدي التزامها بالقواعد الدستورية,
وتمتلك حق استجواب أعضاء السلطة التنفيذية ,ورفع توصياتها عن حجب الثقة عن الحكومة ككل أو بعض

األشخاص في الحكومة ,وينتخب المجلس التشريعي كل أربع سنوات.
ثانيا :السلطة القضائية

تتضمن المحاكم التي يتكون منها القضاة ,تنقسم إلى محاكم نظامية وغير نظامية ,والمحاكم العسكرية,

ومحكمة جرائم الفساد ,ومحاكم الجمارك ,وتشمل أيضاً جهاز النيابة العامة.
ثالثا :السلطة التنفيذية
هي األداة التطبيقية لما يتخذ من ق اررات وتختص بتسيير أمور الحكم الذاتي في مناطق السلطة

الفلسطينية وتنقسم إلى المؤسسات التالية:

 .1الرئاسة وينتخب رئيس السلطة مباشرة من الشعب.

 .2مجلس الوزراء وهو األداة التنفيذية واإلدارية العليا وتكون كل صالحيات التنفيذية واإلدارية من

اختصاص مجلس الوزراء ويكون رئيس مجلس الوزراء مسئول أمام الرئيس ,ويتكون من رئيس

مجلس الوزراء وزراء الحكومة ومن مهام مجلس الوزراء ,وضع الموازنة العام إعداد الجهاز اإلداري

ووضع هياكله ,واإلشراف على أداء الو از ارت وسائر وحدات الجهاز اإلداري.
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رابعا :األجهزة األمنية

تتكون األجهزة األمنية من:

 .1قوات األمن الوطني تتولي حفظ األمن العام في داخل الوطن والسيطرة على كافة مداخل ومخارج
المدن.

 .2المخابرات العامة وهي الجهة المخولة رسمياً بممارسة األنشطة األمنية خارج الحدود.
 .3الشرطة ومهامها حفظ األمن الداخلي وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من المحاكم.

 .4األمن الوقائي ومن مهامه الكشف المسبق عن الجريمة قبل وقوعها سواء كانت أمنية أو جنائية أو
سياسية ,والكشف عن الجرائم التي تستهدف اإلدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

 .5الدفاع المدني ويتولي حماية األفراد والمرافق العامة في أوقات الحرب والكوارث.1

الوطنية الفلسطينية بناء مؤسسات وطنية قادرة على إدارة شؤون األراضي الفلسطينية
حاولت السلطة َ

في الضفة الغربية وِقطاع غزة ،2لكن تلك المحاوالت كانت تشوبها الفشل؛ وذلك بسبب سياسات االحتالل
اإلسرائيلي تجاه ِقطاع غزة ،والذي يسعى بأن يكون المجتمع الفلسطيني يتبع باألساس إلى إدارة إسرائيلية،
تتحكم في كافة مناحي الحياة فيه.3

يرى البعض بأن السبب الرئيسي في التراجع اإلداري ،والتبعية اإلدارية والمؤسساتية ،يرجع إلى سلطة

الرئيس ،الذي كان يتحكم في معظم شئون تلك اإلدارات ,4حيث تفرد الرئيس (ياسر عرفات) بالعمل على
توجيه سياسات تلك المؤسسات ،وهذا يدل على نقص الخبرة واإلدارة في هذا الكيان الحديث.5

أما فيما يتعلق بالقوانين ،فكانت معظم القوانين في غزة قوانين مصرية معمول بها قبل احتالل إسرائيل

ِ
للقطاع ،إضافة إلى تراكمات بعض القوانين اإلسرائيلية ،حيث كانت هناك محاوالت من الفلسطينيين لتنفيذ
خطوة مهمة على هذا الصعيد ،فقد تحدث النائب العام خالد القدرة في نهاية التسعينات" :نحن حالياً مهتمون
بتوحيد التشريعات والقوانين بين إقليم غزة ،وأريحا ،والضفة الغربية ،وايجاد جهاز قضائي موحد وتنقيح كافة

القوانين.6

1

الجزبرة نت ،السلطة الفلسطينية ،الموسوعة ،منظمات وهياكلwww.aljazeera.net .

2

ُمقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
مقابلة مع أ .إبراهيم أبو النجا بتاريخ 2015/7/14م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

5

مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

3
4

6

مقابلة مع أ .هشام عبد الرازق بتاريخ 2015/7/5م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

الوطنية الفلسطينية ،ص.48
المرجع السابق :السلطة َ
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واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء مجتمع مؤسساتي في قطاع غزة عدة تحديات في

الجانب اإلداري:

 .1رغبة إسرائيل في إخضاع األجهزة اإلدارية لها ،والعمل بالقوانين اإلسرائيلية ،التي تسعى لتحجيم
عمل السلطة الفلسطينية وضعف أدائها ،إضافة إلى أن اإلسرائيليين تنصلوا من أوسلو عملياً؛ ألنهم

أقنعوا أنفسهم أن الجانب الفلسطيني فاقد ألي قوة ،وعاجز عن التأثير على إسرائيل بأي شكل من

األشكال.1

 .2قيام إسرائيل باستهداف المؤسسات الوطنية والو ازرات والهيئات اإلدارية للسلطة الفلسطينية في قطاع
غزة ،مما أضر بعملها إلى حد كبير ،ناهيك عن تدمير البنية التحتية بشكل كبير ،حيث يقول أحد

المحللين اإلسرائيليين لصحيفة يديعوت أحرونوت رون بي يشاي" :يجب أن نفهم أن عرفات ونظامه
هم أعداؤنا ،ويجب أن نضربهم بشكل منتظم ودقيق".2

 .3نقص الخبرة اإلدارية للوزراء والمسئولين في هيئات ومؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة،
مما أدى النتشار الرشاوى ،والفساد المالي واإلداري في تلك الفترة.

 .4التحديات المالية التي واجهت السلطة الفلسطينية ،حالت دون بناء مؤسسات خدمية وأهلية بالشكل
المطلوب ،كما ساهمت في تقليص خدماتها للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

 .5هيمنة السلطة التنفيذية المتمثلة بالرئيس ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حينها على
المؤسسات والهيئات اإلدارية والقضائية في قطاع غزة ،حال دون أن يعمل المجلس التشريعي
الفلسطيني والو ازرات المؤسسات اإلدارية والمالية والقضائية األخرى بمهنية وادارة صحيحة ،مما أدى

لتراجع أدائه ،وأصبح مسير إلى حد كبير.

 10.5السياسات التعليمية والثقافية والسكانية فترة إدارة السلطة الفلسطينية
بعد أن مارست سلطات االحتالل اإلسرائيلي سياساتها التعسفية إزاء السلطة الفلسطينية ،ومحاوالتها

المتكررة في إفشال عملها اإلداري واالقتصادي والسياسي ،إال أن تلك السياسات لم تنجح في النيل من عزيمة
وارادة سكان قطاع غزة ،حيث واجه سكان قطاع غزة تلك الممارسات بمقاومة تختلف عن مقاومة السالح
والسياسة ،وذلك من خالل التعليم والثقافة ،ومع سوء األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،وانعكاسها

على األوضاع التعليمية ،إال أن السلطة الفلسطينية استمرت في مواجهة تلك التحديات من خالل فتح
المدارس والمعاهد والجامعات.

الوطنية الفلسطينية مسألة النهوض بالتعليم على سلم أولوياتها ،فرسمت الخطط
فقد وضعت السلطة َ

الالزمة ،ورصدت الميزانيات الكافية للتعليم ،فكانت نتيجة هذه الجهود ارتفاع عدد المدارس ،وازدياد عدد
1
2

الريس ،ناهض( :د.ت) ،نظرات في هموم الوطن ،غزة ،فلسطين ،ص.90
باجس ،دالل 2011( :م) ،الدبلوماسية العامة الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية ،المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،رام هللا ،فلسطين،

ص.77
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المعلمين ،ووضع منهاج جديد ،أما فيما يخص التعليم العالي ،فقد أ ِ
ُنشئت جامعات عديدة ،كجامعة األقصى،
وجامعة القدس المفتوحة ،واتسعت الجامعة اإلسالمية.1

الوطنية الفلسطينية تقديمها وايجادها ،وذلك
كان هذا الجهد يعتمد على مقومات رئيسية ،حاولت السلطة َ

للنهوض بالتعليم ،فقد تم االعتماد على المدرسين القادمين من دول الخليج العربي ،بعد دخول السلطة

الفلسطينية لقطاع غزة سنة 1994م ،كما أسهمت ميزانية التعليم الممنوحة في تلك الفترة إلى إرسال الطالب

للتعليم ،من خالل المنح الدراسية.2

فقد ارتفع النمو السكاني في ِقطاع غزة ،حيث بلغت نسبته حوالي  ،%6,85وبلغت الزيادة الطبيعية 62

ألف نسمة ،3وذلك نتيجة التحسن االقتصادي بعد قدوم السلطة الفلسطينية أي في عام 1996م.4

كما عملت السلطة الفلسطينية على تنشيط الحركة الثقافية في قطاع غزة ،خاصة بعد زوال االحتالل
من قلب التجمعات السكانية الفلسطينية ،فانتشرت النوادي الرياضية ،وعلى صعيد المراكز الثقافية ،فقد ازداد

مركزا ،كما نظمت العديد من المهرجانات
عددها في قطاع غزة لتصل في تلك الفترة إلى ما يزيد عن 30
ً
والمؤتمرات.5
 11.5السياسات االجتماعية والمجتمعية في قطاع غزة فترة السلطة الفلسطينية
أما على الناحية االجتماعية في ِقطاع غزة في ظل حكم السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1994م،
فقد شابت العالقات الفلسطينية الداخلية في ِقطاع غزة نوعاً من المناكفات واالضطرابات ،تمثل ذلك في حملة
االعتقاالت الفلسطينية التي نفذتها (األجهزة األمنية) في ِقطاع غزة ،ضد كوادر وقيادات حركة حماس،
والجهاد اإلسالمي في عام 1996م.6

حيث أثارت تلك االعتقاالت واالستجوابات ،ضجة واسعة على الساحة الفلسطينية في ِقطاع غزة ،مما

جعل العالقات الفلسطينية الفلسطينية (بين الفصائل) تتصدع ،وتنحدر نحو الهاوية أو الصراع.7
لكن على المستوى المجتمعي فقد تحسنت الظروف االجتماعية في ِقطاع غزة ،وفيما يتعلق بحالة

حقوق اإلنسان ،فقد اتبعت السلطة الفلسطينية عدة إجراءات تحفظ كرامة المواطن ،وهيبة الدولة ،حيث كرست
نظام المؤسسات والقوانين ،والتي تعمل على تسيير أمور السكان ،دون التضييق عليهم.8

1
2
3
4
5
6
7
8

المرجع السابقِ :قطاع غزة بعد االنسحاب ،ص.21
ُمقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
المرجع السابق :دراسة حول السكن في ِقطاع غزة ،ص.13
مقابلة مع أ .إبراهيم أبو النجا بتاريخ 2015/7/14م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
المرجع السابقِ :قطاع غزة بعد االنسحاب ،ص.22
ُمقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.
ُمقابلة مع د .محمود العجرمي بتاريخ 2015/7/29م ،أكاديمي فلسطيني ،غزة.

ُمقابلة مع أ .إياد أبو حجير بتاريخ 2015/7/30م ،نائب مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ،غزة.
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وقد شابت تلك الفترة بعض األخطاء التي ارتكبتها األجهزة األمنية واإلدارية التابعة للسلطة الفلسطينية،
والتي أسست لعالقة جديدة مع المواطن الفلسطيني في غزة ،بعد أن كان ِقطاع غزة يعاني طيلة  38عاماً من
ويالت الحصار والتضييق والخناق ،وهو في كنف االحتالل اإلسرائيلي حينها.1

لكن في المحصلة فإن أي نظام سياسي جديد وحديث ال بد من أن يمر بعقبات ومراحل صعبة ،يمكن

أن يجتازها إذا أصلح من الهيئات الحقوقية واإلدارية والقضائية في الدولة ،واذا تكاتفت جميع مفاصل الدولة

في اإلصالح ،ومحاربة الفساد.2

الوطنية الفلسطينية ِقطاع غزة ،كانت فترة مليئة
من الواضح تماماً أن الفترة التي أدارت فيها السلطة َ

بناء على االنجازات اإلدارية
بالسلبيات واإليجابيات ،وان كانت اإليجابيات أكثر بكثير من السلبيات ،وذلك ً
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،حيث واجهت السلطة الفلسطينية تحديات جمة في قطاع غزة ،كان من
أبرزها الممارسات اإلسرائيلية المتكررة ضد األرض والسكان ،حيث شعر المواطن داخل ِقطاع غزة أن

االنفراجة باتت قريبة ،وذلك من حيث التطلع إلى االستقالل واقامة الدولة ،والنهوض باالقتصاد الفلسطيني،
الوطن.
الوطنية الفلسطينية إلى أرض َ
وهذا اتضح جلياً بعد أن عادت السلطة َ

وبينت تلك الفترة ،أن السلطة الوطنية الفلسطينية بعد أن وقعت اتفاق أوسلو ،كانت تعلم يقيناً أن ثمة
معيقات ستواجهها ،وذلك نتيجة إجراءات إسرائيل في الحيلولة دون النهوض بالكيان الفلسطيني ،وبعد
اإلصرار الفلسطيني ،ومحاولة فضح سياسة إسرائيل ،ولملمة الصف الفلسطيني ،وادراج اسم فلسطين في

المحافل الدولية ،كبحت السلطة الفلسطينية من جماح إس ارئيل نوعاً ما ،مما جعل االحتالل يعترف ضمنياً
بوجود ٍ
شعب يريد الحياة ،وان كان يعيش تحت االحتالل.
ويرى الباحث أن السلطة الوطنية الفلسطينية نجحت في بناء و ازرات ومؤسسات تعمل على خدمة
المواطن ،وان غابت عنها الرقابة اإلدارية نوعاً ما ،إال أنها استطاعت تسيير أمور أهالي ِقطاع غزة وتسهيل

أمورهم ،سواء على صعيد الخدمة المدنية ،أو الصحية ،أو االجتماعية ,كما ساهمت السلطة الفلسطينية في
رسم سياسات الدولة المستقبلية ،بعد أن وضعت قواعدها القيادة الفلسطينية بدعم عربي واسالمي؛ لتحقيق

مطالب الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية على التراب الفلسطيني ،وعاصمتها الُقدس الشريف.
حيث حاولت إسرائيل جاهدة إفشال تلك المشاريع الرامية إلقامة الدولة ،وذلك من خالل الحصار الذي
فرضته عليها ،عالوة على حملة االعتقاالت والتدمير التي طالت مقرات األجهزة األمنية في ِقطاع غزة.

الوطن ،وأسهمت في إيجاد فجوة بين
وكذلك ساعدت إسرائيل في وجود بعد جغرافي بين شطري َ
مؤسسات السلطة الفلسطينية.

1
2

ُمقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.
ُمقابلة مع أ .إياد أبو حجير بتاريخ 2015/7/30م ،نائب مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ،غزة.
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ويرى الباحث أيضاً أن فترة السلطة الوطنية الفلسطينية ،وادارتها لقطاع غزة قد شهدت مراحل سياسية

واقتصادية وادارية عديدة ،حيث ساهمت السلطة الفلسطينية ومنذ نشأتها في إبراز الكيان الفلسطيني داخلياً
من خالل الوصول إلى مجتمع مؤسساتي تتفرع فيه الهيئات والمؤسسات المنبثقة من االتفاقيات الموقعة،

عالوة على االستحقاقات الرئاسية والتشريعية التي تكفل للشعب مشاركته في الحياة السياسية.

لكن لم تكن تلك النجاحات وحدها تلوح في األفق ،بل واجهت السلطة الفلسطينية بالمقابل تعنتاً إس ارئيلياً

في االلتزام باالتفاقيات الموقعة ،أما داخلياً ،فقد واجهت السلطة معيقات عدة أبرزها ،معارضة حماس لبرنامج
منظمة التحرير ،واالتفاقيات التي وقعتها مع إسرائيل ،على الرغم من أن تلك االتفاقيات لم تكن بالصورة التي

تنظر إليها حركة حماس.

اقتصادياً ،لم تسهم االتفاقيات االقتصادية التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في ازدهار

االقتصاد وتطوره ،بل على العكس ،ساهمت تلك االتفاقيات في تراجع األداء االقتصادي (الصناعي-

التجاري-الزراعي) وأصبح االقتصاد الفلسطيني مرتبط ارتباطاً وثيقاً باالقتصاد اإلسرائيلي ،مما جعل قطاع
غزة سوقاً للمنتجات اإلسرائيلية.
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 12.5خاتمة الفصل
 .1في عام 1994م نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة مبدئياً ،فيما عرف باتفاق غزة
أريحا أوالً ،حيث واجهت السلطة الفلسطينية عدة عقبات رئيسية في القطاع ،كان أبرزها وجود

االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة ،واحتالله مساحة كبيرة من أراضيه ،ومصادرته المتكررة لألراضي

الفلسطينية ،مما أضر بعمل السلطة الفلسطينية ،وبأجهزتها اإلدارية واألمنية.

 .2تسلمت السلطة الفلسطينية قطاع غزة دون مؤسسات تذكر ،وذلك بعد أن اتبعت إسرائيل سياسات

إدارية مجحفة بحق سكان قطاع غزة ،مما استغرق وقتاً كبي اًر في بناء مؤسسات وهيئات تعمل في

قطاع غزة.

 .3بعد بناء المؤسسات والو ازرات في قطاع غزة ،قامت إسرائيل بتوجيه ضربات ضد تلك المؤسسات
والو ازرات أدى ذلك لتدميرها بالكامل ،مما أفقدها على أداء عملها بالشكل المطلوب ،كما الحقت

إسرائيل عناصر األجهزة األمنية في قطاع غزة ،بحجة انضمامهم للكتائب المقاتلة ضد إسرائيل.

 .4قامت السلطة الفلسطينية بالسعي لبناء مؤسسات وهيئات وو ازرات في قطاع غزة ،حيث نجحت في
بناء الكثير منها ،إال أن االحتالل اإلسرائيلي أقدم على تدمير البنية التحتية لتلك المؤسسات ،بهدف

إفشال السلطة الفلسطينية إدارياً ،وعدم قدرتها على تأدية واجبها الوطني والخدمي لسكان قطاع غزة.

 .5عملت السلطة الفلسطينية على وحدة النسيج االجتماعي الفلسطيني في قطاع غزة ،والمحافظة على
الجغرافية السياسية واإلدارية بين قطاع غزة والضفة الغربية ،دون أن تكون هناك سياسات فصل
القطاع عن الضفة الغربية ،بل عملت على تكريس الوحدة الجغرافية والسكانية بين شطري الوطن،
والمحافظة على الثوابت الفلسطينية بما فيها القدس الشريف ،من خالل تمثيلها في المجالس

التشريعية والمحلية ،والهيئات التابعة للسلطة الفلسطينية.

 .6واجهت السلطة الفلسطينية في قطاع غزة تحديات كبيرة تمثلت في الفساد المالي واإلداري لبعض

الوزراء والمسئولين ،كما أثرت هيمنة الرئيس الفلسطيني على شتى الو ازرات والسلطات في تراجع أداء

تلك الو ازرات في قطاع غزة.

 .7استمرت المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة ،وغير المباشرة ،بهدف الوصول لحل شامل
للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية ،واقامة الدولة

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

 .8انسحبت إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005م ،في خطوة أحادية الجانب ،وتركت خلفها مآسي

وويالت على مدى  37عاماً ،وزاد ذلك ما تطلعت إليه إسرائيل وخططت له ،آال وهو االقتتال
الفلسطيني الفلسطيني في قطاع غزة ،والذي سيتم من خالله تنفيذ ما تطمح إليه إسرائيل في تشتيت

كلمة الفلسطينيين وتراجع قضيتهم ،بل ويصبحوا عبارة عن كتلتين جغرافيتين منفصلتين تماماً عن
بعضهما البعض سياسياً واقتصادياً وفكرياً.
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الفصل السادس
األوضاع السياسية واإلدارية فترة حكم حركة حماس
في قطاع غزة
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 1.6تمهيد

شهد قطاع غزة عام 2006م تحوالً جذرياً على المستوى السياسي ،وتمثل ذلك في فوز حركة حماس

في االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006م ،وحصولها على األغلبية التي تمكنها من تشكيل حكومة
فلسطينية بمفردها ،حيث كان لهذا الفوز نتائج سلبية على المستويين الفلسطيني والدولي ،فقد أسهم ذلك الفوز

في إعادة نظر المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية نظرة مغايرة عن ذي قبل ،أضف إلى ذلك قيام حركة

حماس بالتفرد بتشكيل حكومة فلسطينية ،وعدم إيمانها بمبدأ الشراكة الوطنية ،مما مهد الطريق أمامها

للسيطرة على قطاع غزة عسكرياً عام 2007م.

سيتناول هذا الفصل مشاركة حركة حماس في االنتخابات المحلية والتشريعية الفلسطينية عام ،2006

والتي أدت إلى فوزها في أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني ،كما سيتناول سيطرة حماس العسكرية

على قطاع غزة عام 2007م ،وأهم السياسات االقتصادية واإلدارية والسياسية التي انتهجتها حركة حماس

تجاه قطاع غزة وسكانه ،وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين ،المبحث األول بعنوان :الممارسات التي انتهجتها
حركة حماس منذ وصولها للحكم ،والمبحث الثاني بعنوان :سياسات حركة حماس في قطاع غزة بعد عام

2007م.
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المبحث األول :الممارسات التي انتهجتها حركة حماس منذ وصولها للحكم
 2.6موقف حركة حماس من االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 1996م
ِ
فلسطينية ر ِ
ئيسية في االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 1987م ،وهو
برزت حركة حماس باعتبارها قوة

المتغير الذي بدأ للرئيس الراحل ياسر عرفات أخذه فعالً في االعتبار ،1حيث قدم ياسر عرفات تسهيالت عدة
َّ
المسلحة؛ وذلك لمجابهة االحتالل اإلسرائيلي ومقاومته ،فقد كان يزاوج بين السياسة التي تطلبت منه
للفصائل
للعمليات االستشهادية ،وبين دعم المقاومة وتسليحها من تحت الطاولة ،وهذا ما كان سبباً في
استنكاره َ
حصاره واغتياله فيما بعد.

وبالرغم من حالة التصدع بين حركتي فتح وحماس ،إال أنه تم التغلب عليها ،حيث انصب الحوار بداي ًة
على حل ومعالجة المشاكل الميدانية التي كانت تنشأ بين الحركتين ،ومع مرور الزمن ،ظهرت الحاجة إلى

بقوة بعد توقيع اتفاقية أوسلو.2
معالجة الخالف السياسي ،والذي اتضح ًّ

رفضت حركة حماس المشاركة في االنتخابات التشريعية لعام 1996م ،معتبرة إياها بأنها إحدى ثمار
ِ
اتفاقية أوسلو ،وضمن سياسات ُمنظمة التحرير
الفلسطينية ،التي تعتبرها حماس بأنها ليست ممثالً شرعياً
3
اء عن طريق االنتخاب ،أو الترشح.
لشعب فلسطين  ،حتى وصل األمر إلى تحريم المشاركة فيها ،سو ً
وعلى الرغم من أن ظروف إجراء االنتخابات األولى عام 1996م كانت أقل تعقيداً ،إال أنها تمت في
ظروف استثنائية و ِ
أمنيَّة معقدة ًّ
جدا ،من أبرزها استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.4
ِ
تكتف حماس بتشكيل حزب الخالص
شكلت حركة حماس حزب الخالص اإلسالمي لمآرب أخرى ،ولم
لتفادي مأزق عدم المشاركة في السلطة فحسب ،بل قامت بالسماح لعدد من أعضاءها وكوادرها بالمشاركة

في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ،ولكن أعضاء وكوادر حركة حماس ممن شارك في هذه
االنتخابات بشكل مستقل نجح فيها ،وأصبح عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني سنة 1996م ،5حيث
ِ
الفلسطينية ،وعلى المبادئ التي وضعتها حركة حماس،
كانت تلك المشاركة مجرد التفاف على االنتخابات
وقطعتها على نفسها بعدم المشاركة فيها.

ِ
الفلسطينية مع االحتالل
وقبلها رفضت حماس كل المؤتمرات واالتفاقيات التي أبرمتها ُمنظمة التحرير
اإلسرائيلي برعاية عربية ودولية ،حيث كان موقف الشيخ أحمد ياسين( 6الزعيم الروحي لحركة المقاومة
1
2
3
4

التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 2006م ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبنان ،ص.24
الفالوجي ،عماد عبد الحميد :الحوار الفلسطيني ،مكتبة اليازجي للطبع والنشر والتوزيع ،غزة ،فلسطين ،ص.105
حسين ،حسن خليل1992( :م) ،من القلب حوار مع حماس( ،حول المؤتمر الدولي للسالم) ،ص.17
الشقاقي ،خليل؛ وآخرون 2007( :م) ،االنتخابات الفلسطينية الثانية (الرئاسية ،والتشريعية ،والحكم الذاتي)2005( ،م – 2006م) ،المركز الفلسطيني

للبحوث السياسية والمسحية ،رام هللا ،ص.7

5
6

المرجع السابق :حماس من الداخل ،ص.179
ولد الشيخ أحمد ياسين في قرية الجورة ،وبدأ نشاطه بعد عام 1967م تحت االحتالل اإلسرائيلي ،فأنشئ المجمع اإلسالمي ،اعتقلته إسرائيل عام

1983م ،وحكمت عليه بالسجن مدة 13عاماً ،لكنها أفرجت عنه قبل انقضاء عام ،في عملية تبادل أسرى ،ومع قيام االنتفاضة عام 1987م ،أسس مع
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اإلسالمية حماس) من تلك االتفاقيات ثابت ،وال يتغير بحسب وجهة نظر الحركة ،فقد كانت ترى أنه إذا كان

البعض من األهل سيقبلون بحلول جزئية ،فإن األجيال القادمة سيكون لها نفس موقف حماس من عدم

التنازل ،أو التفاوض.1

ورغم أن العالقة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية كان يسودها التوتر في معظم األحيان ،إال أن

هذا لم يمنع من وجود عناصر قيادية من حركة حماس ،سعت مع عدد من شخصيات السلطة الوطنية،
وقيادات من حركة فتح ،إلى إيجاد قنوات مشتركة لتجاوز أي أحداث تطرأ ،أو حتى لمحاولة تنسيق األمور

فيما بينهم ،من أجل إيجاد طرق لاللتقاء الدائم ،بدالً من المواجهة.2

حيث اتسمت لهجتها في المعارضة لكل التسويات التي جرت بتصعيد المقاومة ،ووافق ذلك تصاعد
َّ
المسلحة.3
العمليات العسكرية التي نفذتها كتائب عز الدين القسام
َ
 3.6االنتخابات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة وتطلع حماس إلى السلطة والحكم
تغيرت العالقة بين حماس والسلطة من جديد ،فقد تدهورت األوضاع الداخلية بعد االنتفاضة ،بسبب

تفاقم االنفالت األمني ،وتراجع أو غياب السلطة الفعلية على األرض ،حينها وضعت حماس قدمها على
شر ال
العتبة الس َياسية ،لكنها كانت خطوة متهيبة ،مترددة ،ومشدودة إلى اإلرث القديم ،الذي يعتبر السياسة ًّا

بد منه ،4قبل ذلك قامت السلطة الفلسطينية واألجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال العشرات من عناصر وكوادر

حركة حماس.5

ِ
الفلسطينية في االنتخابات البلدية ،بعد مشاركتها في اتفاق التهدئة الذي
جاءت مشاركة جميع الفصائل

أ ِ
ُنجز في ربيع عام 2005م بالقاهرة ،حيث شكلت تهدئة 2005م إسهاماً في جعل انسحاب إسرائيل من غزة

هادئاً ،فقد أشهرت حركة حماس بعدها صور قادتها الميدانيين في مختلف مناطق قطاع غزة ،حيث نظر
البعض إلى تلك الخطوة على أنها إعالن انتهاء الحرب المفتوحة مع إسرائيل على جبهة قطاع غزة ،بينما
نظر البعض اآلخر لتلك الخطوة على أنها تمهيد لخطوة أكبر ،تنوي حركة حماس اتخاذها ،وهي المشاركة

في االنتخابات المحلية ،والتشريعية.6

آخرين حركة حماس ،واعتبر الزعيم الروحي لها ،وتعرض لالعتقال عام  1989م ،كان ياسين يرفض بشدة مشاركة حماس في السلطة ،بحجة أنها تحت
غطاء مباحثات أوسلو ،استشهد يوم  22مارس 2004م .للمزيد :أنظر ،فيصل ،نعمان( :د.ت) ،أعالم من جيل الرواد ،ص.684

1
2
3
4

المرجع السابق :حوار مع حماس ،ص.16
المرجع السابق :حماس من الداخل ،ص.180
المرجع السابق :دارسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس ،ص .197
يوسف ،أحمد2010( :م) ،تجربة حماس السياسية مربعات الرؤية والحسابات ،أوراق سياسية فلسطينية ( ،)2بيت الحكمة للدراسات واالستشارات ،غزة،

ص.20

5
6

المرجع السابق :حماس من المعارضة إلى السلطة ،ص.23
صالح ،محسن؛ وآخرون2007( :م) ،قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها 2006م – 2007م ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت،

ص.25
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أُجريت االنتخابات المحلية في عام 2005م (في مدينة دير البلح – المغازي – النصيرات – البريج –

بيت الهيا – بيت حانون – رفح) ،وقد أشارت نتائج االنتخابات إلى أن حركة حماس باتت فاعالً أساسياً

منافساً بقوة لحركة فتح ،وأنها مؤهلة لمزيد من التأييد الشعبي في الشارع الفلسطيني ،ففي المرحلة األولى من

االنتخابات ،فازت حركة حماس بنحو  77مقعداً ،في حين حصلت فتح على  26مقعداً من أصل 118

مقعداً جرت عليها االنتخابات البلدية في المرحلة األولى.1

لكن النتائج النهائية أظهرت فوز فتح بأغلبية المقاعد في ( 124هيئة محلية من  ،)264أي  %47من

مجمل الهيئات المحلية ،فيما فازت حماس بأغلبية المقاعد في  58هيئة محلية ،أي  ،%22مما أعطى

تصوًار لدى األطراف اإلقليمية والدولية بقدرة فتح على التفوق في االنتخابات التشريعية ،لكن نتائج تلك
االنتخابات المحلية ،تشير إلى أن تفوق فتح ناجم عن فرق بسيط  %3فقط في عدد األصوات ،حيث حصلت

فتح على  ،%37مقابل  %34لحماس ،فقد فازت فتح في العدد األكبر من المجالس القروية ،فيما فازت
حماس في عدد أقل من المجالس ،لكنها األكبر في عدد السكان.2

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتلك الخطوة ،واعتبرها بداية للدخول إلى انتخابات تشريعية

ديمقراطية ،وأتاح لحماس فرصة العمل في الحكم المحلي ،خاصة في قطاع غزة ،دون تضييق أو تدخل،3
حيث أصر الرئيس عباس على مشاركة حماس في االنتخابات ،التي حدد تاريخها في  ،2006/1/26رغم

اء الدولية ،أو المحلية ،التي كانت تحذره من ذلك؛ حيث كان يرمي إلى استيعاب الحركة
بعض األصوات سو ً
مكونا من مكونات بنية النظام السياسي الفلسطيني.4
وجعلها ً
ال شك بأن االنتخابات التشريعية ظلت الهدف الذي تصبو إليه حركة حماس ،وال يتناقض ذلك مع

شعاراتها ،فقد رأى الكثيرون في قرار حماس المشاركة في االنتخابات التشريعية عام 2006م ،تحوالً كيفياً في
استراتيجية الحركة ،وتغي اًر يعيد قراءة مسارها السياسي.5

كان دخول حركة حماس وقرارها في المشاركة في االنتخابات؛ نتيجة التفاهمات التي حدثت في القاهرة
ِ
الفلسطينية صفحة أوسلو نهائياً ،6ويعتبر توقيع حركة
عام 2005م ،والتي أنهت كما ترى حماس والفصائل

حماس على وثيقة لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية ،والتي كانت مشكلة تحديداً في قطاع غزة
من جميع القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية ،تلك الوثيقة التي تمت في مارس 2005م ،بداية التوجه

1
2

العمور ،ثابت محمد( :د.ت) ،مستقبل المقاومة اإلسالمية في فلسطين ،حركة حماس نموذجاً ،رسالة علمية ،مركز اإلعالم العربي ،ص.402
ِ
الفلسطينية الثانية ،ص.23
المرجع السابق :االنتخابات

3

مقابلة مع السيد الرئيس الدكتور محمود عباس بتاريخ 2013/1/1م ،رئيس دولة فلسطين ،رام هللا.

5

المرجع السابق :مستقبل المقاومة اإلسالمية في فلسطين ،ص.204

4

6

أبو رمضان ،محسن :حماس في الحكم ،بدون دار نشر ،رام هللا ،بدون تاريخ ،ص.19
مقابلة مع د.إسماعيل رضوان بتاريخ 2015/7/22م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.
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1
أيضا من
اإليجابي والجاد من قبل حماس للمشاركة في مؤسسات السلطة  ،لكن تلك االنتخابات وما سبقها ً
انتخابات بلدية ،ورئاسية ،كانت قد حددتها اتفاقية أوسلو لسكان الضفة الغربية ،وقطاع غزة.2

قبل المشاركة في االنتخابات التشريعية في يناير 2006م ،كانت لدى حماس رؤية بأن الحالة
ِ
الفلسطينية ليست دولة ،بل سلطة تحت االحتالل ،وافراز هجين التفاقية أوسلو ،التي ال يمكن القبول بها أو
التعامل على أساسها ،إضافة إلى أن حماس لم تكن تنظر إلى العمل السياسي أنه عمالً مجدياً ،ويمكن أن

يؤدي إلى إنجاز حقيقي بشأن حل الصراع القائم في المنطقة ،ومن ثم آثرت التركيز على العمل المقاوم،
ورفعت شعار المقاومة هي إستراتيجية لتحرير فلسطين.3

لكن على األرض لم يتغير أي شيء ،فلم تقم دولة لفلسطين ،ولم يرحل المحتل اإلسرائيلي عن أرضها،

بل زاد في استيطانه ،وتعذيبه ،واعتقاله ألبناء شبعنا ،وخصوصاً في قطاع غزة ،4فقد أصرت حماس الدخول

عمليات ضد إسرائيل،5
والمشاركة في االنتخابات بعد أن تعاظمت قوتها الشعبية ،وازدادت بعد تنفيذها عدة َ
هذا ما دفع حماس للمشاركة في انتخابات 2006م ،على العكس من موقفها عام 1996م ،والذي لم يكن في

حينها وجود قاعدة شعبية كبيرة لحماس كما في 2006م.6

 4.6تطلع حركة حماس للمشاركة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006م
أدركت حركة حماس أن قرار مشاركتها في االنتخابات التشريعية سنة 2006م يقتضي أسلوباً

ومصطلحات سياسية جديدة ،وهذا يناقض ميثاقها بوضوح ،واالتجاه إلى استخدام لغة براغماتية نسبياً ،وتجنب

الدعوة للقضاء على إسرائيل.7

كانت هناك نقاط عدة اختلفت رؤية حماس فيها مع السلطة الفلسطينية ،كان أبرزها التمسك باالتفاقيات

الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي ،وأهمها اتفاقية أوسلو ،حيث اعتبرت حماس بأن تلك االتفاقيات ال تخدم
ِ
ِ
الفلسطينية ،بل على النقيض تماماً؛ فهي تهدف إلى ضرب المقاومة وعناصرها ،واخماد الثورة
القضية
ِ
الفلسطينية ضد إسرائيل ،8كما أكدت رفضها لكل ترتيبات اتفاق أوسلو من اتفاقيات جزئية ،كاتفاق باريس
االقتصادي واتفاق غزة وأريحا أوالً.9
1
2

المرجع السابق :حماس في الحكم ،ص.18
المرجع السابق :التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 2006م ،ص.24

3

المرجع السابق :تجربة حماس السَياسية ،ص.8

5

مقابلة مع أ.هشام عبد الرازق بتاريخ 2015/7/5م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

4

مقابلة مع محمد النحال ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

6

مقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.

7
8
9

المرجع السابق :التجربة السياسية لحركة حماس في حكم قطاع غزة 2007م2013-م ،ص.42
مقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.

الحمد ،جواد؛ وآخرون1997( :م) ،دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس (1987م – 1996م) ،مركز دراسات الشرق األوسط،

عمان ،ص.233
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في الخامس والعشرين من يناير عام 2006م ،أجريت االنتخابات التشريعية الثانية ،بوجود مراقبين من
ِ
الفلسطينية كافة باستثناء حركة
الخارج والداخل ،1والتي شاركت فيها األحزاب والحركات والفصائل الس َياسية
الجهاد اإلسالمي.2
وتعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت عام 2006م األولى التي تشارك فيها التيارات

والفصائل الفلسطينية كافة بكل اتجاهاتها السياسية والفكرية ،باستثناء حركة الجهاد اإلسالمي.3

حرصت حماس على أن يكون قرار دخولها االنتخابات التشريعية هو رأي أغلبية مؤسساتها ،وقياداتها

الر ِ
ئيسية ،والميدانية؛ لذا عملت على توسيع دائرة استشاراتها على كافة المؤسسات ،وفي جميع المناطق
الجغرافية في الضفة الغربية ،وقطاع غزة ،والشتات ،وكان االتجاه واضحاً لدى األغلبية باتجاه المشاركة في

االنتخابات التشريعية.4

وتأتي مشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية عام 2006م ،ودخولها في الحياة السياسية كقوة

وطنية مركزية للتغيير في بنية منظمة التحرير الفلسطينية ،والسلطة الفلسطينية ،عبر انتخابات حرة ونزيهة.5
ِ
الفلسطينية على أساس نظام مختلط ،أعتمد على الدوائر الفردية،
وقد ُع ِق َدت االنتخابات التشريعية
والقوائم النسبية معاً.6
 5.6نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006م
جاءت النتيجة على غير التوقعات ،فقد فازت حركة حماس بأغلبية كاسحة ،بنسبة كبيرة حازت بموجبها

على  74مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي ،ساعدها في ذلك قانون االنتخابات ،الذي يجمع بين الدوائر،
والتمثيل النسبي ،وحازت حركة فتح على نسبة  45مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي ،لتصبح حزب

المعارضة الرئيسي ،بعدما كانت الحزب الحاكم ،وبال منازع ،خالل أكثر من عشر سنوات.7

1

المرجع السابق :التطورات الداخلية الفلسطينية أثرها على حركة حماس ،ص.88

2
3

المجلس التشريعي الفلسطيني2010( :م) ،أربع سنوات من العطاء رغم الحصار ،ص.21

الزيناتي ،محمد أحمد :التجربة السياسية لحركة حماس في حكم قطاع غزة 2007م2013-م ،ص.42

4

المرجع السابق :مستقبل المقاومة اإلسالمية في فلسطين ،ص.403

5

6
7

شبيب ،محمد :مقال إلكتروني بعنوان " مشاركة حماس والنظام السياسي الفلسطيني"2005 ،م،
http://www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=17666
المرجع السابق :التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعام 2006م ،ص.25
المرجع السابق :حماس في الحكم ،ص.19
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وكانت نتائج االنتخابات الّنهائية على الّنحو ال ّتالي:
القائمة

م

عدد المقاعد

1

قائمة التغيير واإلصالح

 74مقعد

2

قائمة حركة فتح

3

قائمة الشهيد أبو علي مصطفي

 45مقعداً
 3مقاعد

4

قائمة الطريق الثالث

 2مقعد

5

قائمة البديل

 2مقعد

6

قائمة فلسطين المستقلة

 2مقعد

قائمة المستقلون

7

 4مقاعد

ليصبح إجمالي المجلس التشريعي  132مقعداً.1

كانت تلك هي المفاجأة الكبرى ،وجاءت على عكس التوقعات اإلحصائية ،والسياسية ،واالستطالعية،
ِ
الفلسطينية في أزمة ،ومأزق جديد ،2لكن نزاهة االنتخابات وحياد األجهزة ،يجب أن ُيسجل
مما أدخل الساحة
في مصلحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.3
 6.6حماس وتشكيلها الحكومة الفلسطينية عام 2006م

منحت تلك النتائج حركة حماس الحق في تشكيل الحكومة العاشرة دون مشاركة أي من الكتل

البرلمانية ،أو األحزاب غير الممثلة في المجلس التشريعي؛ بسبب عزوفهم ،وليس بسبب رغب ًة من حماس في
التفرد بالحكم.4
فقد دخلت حماس في حوار مع القوى الفلسطينية ،في محاولة إليجاد قواسم مشتركة ،من أجل تشكيل

حكومة وطنية ،5حيث فرضت حماس إمالءاتها السياسية على الفصائل الفلسطينية ،لتنفيذ برنامجها الذي
يختلف مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.6

لم تكن حماس طوال مسيرتها النضالية تُفرد مساحة كافية للرؤية االستشرافية ،أو التحرك السياسي،7
لكن بعض قادة حماس السياسيين ،اعترف بأن حركة حماس لم تكن لتؤمن بمبدأ الشراكة الوطنية ،ورأت في

فوزها عزوًفا لن يسمح لها بالتطلع إلى الشراكة؛ ألنها حسب وجهة نظرهم لن تجدي نفعاً.8
1
2
3
4
5

لجنة االنتخابات المركزية ،فلسطين2006 ،م.
المرجع السابق :قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها ،ص.115
المرجع السابق :التقرير االستراتيجي الفلسطيني ،ص.27
المرجع السابق :المجلس التشريعي الفلسطيني ،أربع سنوات من العطاء رغم الحصار ،ص.21
سعد ،وائل؛ وآخرون :ملف األمن في السلطة الفلسطينية ( )1التطورات األمنية في السلطة الفلسطينية 2006م – 2007م ،مركز الزيتونة للدراسات

واالستشارات ،بيروت ،ص.27

6

مقابلة مع أ .وليد العوض بتاريخ 2015/7/27م ،قيادي في حزب الشعب الفلسطيني ،غزة.؛ مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م،

قيادي في حركة فتح ،غزة.

7
8

المرجع السابق :تجربة حماس السَياسية ،ص.16

مقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.
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في حين يرى البعض في فوز حركة حماس ،وانتكاسة حركة فتح ،عبارة عن عدة تراكمات اجتمعت

ِ
بالحزب الحاكم (حركة فتح) ،وتصعد بالتيار اإلسالمي المتمثل في حركة المقاومة اإلسالمية حماس.1
طيح
لتُ َ
ولم يكن انتصار حماس هو التفاف جماهيري على برنامجها ،أو تاريخها؛ ألن كل الحركات اإلسالمية

والوطنية ترى أنها قدمت تضحيات جمة من أجل القضية الفلسطينية ،2ولم يقتصر النضال على حركة بعينها
ِ
األمنيَّة
دون األخرى ،3لكن هناك أسباب تتعلق بالفساد والفوضى ،تمثل ذلك بتمرد عدد كبير من األجهزة
على الفصائل المقاومة ،والحاق األذى بهم ،4إضافة إلى المستقلين المنتمين لحركة فتح ،الذين كانوا سبباً في

تشرذم الحركة ،وضعفها.5

يقول القيادي في حركة حماس غازي حمد أن رصيد حماس من المقاومة والتضحية ،كان له الباع

الكبير في فوز الحركة ،وذلك بعد أن قدمت قادتها فداء لهذا الوطن ،6إضافة إلى أن حماس رفعت شعار

التغيير واإلصالح ،ومحاربة الفساد ،وفوضى السالح وخصوصاً في قطاع غزة ،وهو الشعار الذي التف

حوله الشعب الفلسطيني ،وأيده وسانده؛ ألنه عانى من انتشار ظاهرة الفساد وتداعياتها الخطيرة على

المجتمع.7

كما كان لفقدان الثقة بالعملية السلمية؛ وذلك بعد جمود عملية السالم ،وتمثل ذلك في فشل مفاوضات

كامب ديفيد عام 2000م ،دو اًر كبي اًر في فوز حماس.8

على أية حال كان هناك توقعا أن تشكل االنتخابات مدخالًّ
صحيحا إلنهاء حالة التشرذم ،واالزدواجية
ً
ً
بالسلطة ،التي كانت مكرسة ميدانياً في قطاع غزة ،وأن تساهم في إنهاء حالة الفلتان األمني ،وتثبيت أسس

سيادة القانون.9

ِ
الفلسطينية العاشرة سنة 2006م ،10حيث قامت
شكلت حماس بعد فوزها في االنتخابات الحكومة

بتشكيل تلك الحكومة منفردة بعد رفض الكتل البرلمانية المشاركة معها ،لكن هذه الحكومة واجهت تحديات
وصعوبات كثيرة ،داخلية ،وخارجية ،تقف حائالً بينها وبين قدرتها على السيطرة على السلطة ،11ومن أبرز

المعيقات:
1
2
3

مقابلة مع د .إسماعيل رضوان بتاريخ 2015/7/22م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.
مقابلة مع أ .إبراهيم أبو النجا بتاريخ 2015/7/14م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

4

مقابلة مع د .إسماعيل رضوان بتاريخ 2015/7/22م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.
ِ
الفلسطينية ،ص.173
المرجع السابق :االنتخابات

7

المرجع السابق :مستقبل المقاومة اإلسالمية في فلسطين ،ص.405
ِ
الفلسطينية الثانية ،ص.171
المرجع السابق :االنتخابات

5
6

8
9

مقابلة مع د .غازي حمد بتاريخ 2015/7/21م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.

المرجع السابق :حماس في الحكم ،ص.20

10
11

المرجع السابق :حماس من المعارضة إلى السلطة ،ص.83
ِ
الفلسطينية الثانية ،ص.177
المرجع السابق :االنتخابات
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.1

أعلنت حماس قبولها حقيقة أن إسرائيل موجودة ،لكنها ترفض االعتراف بإسرائيل كدولة شرعية ،وكان
العرض الذي تقدمت به حماس للقبول بدولة فلسطينية على طول حدود 1967م أكبر مثال على

ذلك.1
.2

المشاكل العائلية ،وأمثلة القتل ،والقتل المضاد بين العائالت في قطاع غزة ،كان أحد أبرز الشواهد
ِ
الفلسطينية بتدحرجها من أيام سلطة فتح ،إلى أيام سلطة
على االنحطاط الذي وصلت إليه الحالة
حماس الحالية ،واألمثلة في ذلك كثير ،منها مقتل األطفال الثالثة من عائلة بعلوشة وغيرهم من

.3

مظاهر الفوضى التي انتشرت في قطاع غزة.2

إضافة إلى تفرد حماس بالحكومة ،والذي يعني أن اتجاه الشراكة الوطنية مغلق أمام الفصائل
ِ
الفلسطينية ،ويهدد تلك الحكومة الناشئة حديثاً ،والتي لم تقم بدعوة الفصائل كافة لتشكيل حكومة

ائتالفية على برنامج سياسي معين ،يجمع في طياته جميع الرؤى ،واألفكار الوطنية ،دون فرض

.4

برنامج معين تنطوي تحته الفصائل المشاركة.3

ِ
الفلسطينية
العملية السلمية التي يطالب الجميع فيها حماس بااللتزام باالتفاقيات الموقعة بين السلطة

واسرائيل ،كما أن حماس مطالبة بنبذ العنف ،واالعتراف بإسرائيل ،كشرط لتعامل األطراف الدولية

معها.4

.5

على مستوى فتح ،فمنذ إعالن النتائج ،كان التوجه هو رفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية

.6

ِ
الفلسطينية وخاصة في
تردي الوضع االقتصادي :أدى اإلغالق ،والعدوان اإلسرائيلي على المناطق

.7

5
أيضا.6
تقودها حماس  ،كما رفضت الجبهة الشعبية الدخول ً

قطاع غزة إلى خسائر فادحة أُلحقت باالقتصاد الفلسطيني.7
ِ
المنظمة الذي يرى
موقف حماس من ُمنظمة التحرير الفلسطينية :حيث أن حماس لم تعترف ببرنامج ُ
الكثير بأنه لم يلزمها باالعتراف بإسرائيل ،حالها حال حركة فتح ،التي انطوت تحت مظلة ُمنظمة
َّ
المسلح كمبدأ رئيسي من مبادئها.8
التحرير ،وأقرت الكفاح

Patrick Truffer,(2012): The Softening of Hamas Moderation Through Political Participation,

1

http://smallwarsjournal.com/author/patrick-truffer
2

بركة ،السيد 2007( :م) ،مجموعة مقاالت من إصدارات األمة لدراسات الحضارة ،منتدى األمة للتنمية ،غزة ،فلسطين ،ص.28

3

مقابلة مع وليد عوض.

5

المرجع السابق :التقرير السنوي لعام  ،2006ص.27
ِ
الفلسطينية الثانية ،ص.177
المرجع السابق :االنتخابات
ِ
المرجع السابق :االنتخابات الفلسطينية الثانية ،ص.177

4

6
7
8

ِ
الفلسطينية الثانية ،ص.177
المرجع السابق :االنتخابات

مقابلة مع د.عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
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.8

ِ
نوعا من انتقاص
سيطرة حركة فتح على األجهزة األمنيَّة ،خصوصاً في قطاع غزة ،مما شكل ً
صالحيات وزير الداخلية الفلسطيني ،1حيث تدخل رشيد أبو شباك (مدير األمن الوقائي) ،في

.9

تنازع الصالحيات مع رئيس السلطة الفلسطينية ،حيث يتمتع الرئيس بصالحيات كبيرة في النظام

صالحيات وزير الداخلية ،والتصرف وفق رؤيته بإدارة األجهزة األمنية في قطاع غزة..2

السياسي ،كتوقيع القوانين واصدارها ،وحق النقض لمشاريع القوانين المقرة من المجلس التشريعي،
كما أن للرئيس الحق في اختيار رئيس الوزراء ،وتكليفه بتشكيل الحكومة ،وله التوصية باإلطار العام

لسياسات الحكومة ،وللرئيس تعيين السفراء ،وكبار موظفي الدولة.3
ِ
الفلسطينية التي تحصلها السلطات اإلسرائيلية
 .10الحصار اإلسرائيلي بوقف مستحقات الضرائب والرسوم
ِ
الفلسطينية ،كما فرضت إجراءات تضييق على العمال الفلسطينيين ،4حيث أسهمت
لحساب السلطة
ِ
فلسطينية تقشفية جديدة ،نتج عنها انكماش االقتصاد
تلك اإلجراءات اإلسرائيلية باتباع سياسة

الفلسطيني وخصوصاً في قطاع غزة.5

لكن فيما يخص حركة حماس ،وبعد أن استلمت الحكم عام 2006م ،ظلت حماس تناور

بين خطابها الديني ،ومتطلباتها السياسية ،لذا جاء خطابها خليطاً من كال االتجاهين ،مع غياب
االنسجام بينهما ،باإلضافة إلى أن قيادات حركة حماس لم تكن لها دراية مسبقة بشئون الحكم ،حيث

أن خلفية الثقافة لألغلبية منهم ،هي أنهم إما أساتذة جامعات ،أو أئمة مساجد ،أو أطباء ومهندسون،
أي لم تكن للسياسة حظوظ في حياتهم المهنية والعملية.6

في مارس 2007م شهد النظام الفلسطيني حدثاً هاماً لم تعهده من قبل خبرة السياسة ،وصناعة القرار

الفلسطيني ،وهي تشكيل أول حكومة وحدة وطنية في عمر هذه السلطة ،بعد اتفاق مكة ،7وذلك بعد محاوالت
عربية ،واسالمية عديدة ،لرأب الصدع بين حركة حماس ،وحركة فتح.8
 7.6وصول حركة حماس للحكم

منذ فوز حركة المقاومة اإلسالمية حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006م ،اتخذت

الحركة عدة سياسات خصوصاً تجاه قطاع غزة ،لما يمثل من أهمية كبيرة لديها ،حيث تعتبر حركة حماس

قطاع غزة قاعدة وركيزة أساسية لعملها السياسي والمقاوم ،وذلك بعد أن اكتسبت زخماً شعبياً واسعاً في
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مقابلة مع د .إسماعيل رضوان بتاريخ 2015/7/22م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.
المرجع السابق :التطورات األمنية في السلطة الفلسطينية.67 ،
ِ
الفلسطينية الثانية ،ص.178
المرجع السابق :االنتخابات
المرجع السابق :التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعام 2006م ،ص.28
مقابلة مع أ .علي الحايك بتاريخ 2015/8/2م ،رئيس جمعية رجال األعمال ،غزة.
مقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.
المرجع السابق :حماس من المعارضة إلى السلطة ،ص.143
أبو مصبح ،أحمد صبحي :مقال بعنوان "نتفق على أن ال نتفق" ،دنيا الوطن،
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.http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/09/05/771120.html

القطاع ،من خالل الشعارات التي رفعتها قبيل االنتخابات التشريعية ،والتي نادت بمحاربة الفساد ،وتطبيق
الشريعة اإلسالمية ،ودعم المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي ،وهذا ما لم يتم بعد فوزها

باالنتخابات عام 2006م ،بل على العكس تماماً فقد ازدادت األمور سوءاً ،وخاصة في قطاع غزة ،حيث
ساءت األوضاع االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،واإلدارية ،نتيجة ممارسات حركة حماس التي حكمت

وقدمت خدماتها حسب اللون الحزبي والسياسي ،حيث تكدس آالف الخريجين بنسب عالية دون وظائف أو
عقود ،واقتصرت حركة حماس على توظيف أبناءها فقط ،مستغلة بذلك الفراغ اإلداري ،كما تتطلع الستيعابهم
ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية في أي اتفاق مصالحة بين حركتي حماس وفتح ،أما على الناحية

االقتصادية ،فقد فرضت حماس الضرائب العالية التي أرهقت المواطن الفلسطيني ،وأرباب المهن ،ورجال

األعمال ،كما أدخلت البضائع بصورة غير رسمية عن طريق األنفاق ،التي ساهمت أيضاً في انتشار المواد
المخدرة والضارة على المجتمع الغزي ،لكن األبرز واألهم يتعلق بالجانب السياسي واإلداري ،فقد فصلت

حماس قطاع غزة عن الضفة الغربية سياسياً وادارياً وجغرافياً ،أدى ذلك إلى تراجع القضية الفلسطينية في
المحافل الدولية ،كما ساءت عالقاتها مع جمهورية مصر العربية بسبب تدخلها في الشأن المصري الداخلي،

مما أثر سلباً على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة ،وعلى حركته وسفره إلى الخارج.
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المبحث الثاني :سياسة حركة حماس في قطاع غزة بعد عام 2007م
 8.6سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007
دخل قطاع غزة في  2007/6/14نفقا مظلماً؛ وذلك على وقع األحداث الدامية التي جرت بين

حركة حماس ،واألجهزة األمنية ،1والتي سبقتها عدة أحداث راح ضحيتها العشرات من كال الطرفين ،2وذلك

بعد أن هاجمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مواقع األجهزة األمنية في قطاع غزة ،فجوبهت
تلك الهجمات بردة فعل من األجهزة األمنية التي دافع بعضها عن مواقعها ،والبعض اآلخر قام بتسليمها

طواعي ًة حقناً للدماء ،حيث اتهمت حماس (محمد دحالن) مستشار الرئيس لشئون األمن القومي ،وبعض
قيادات األجهزة األمنية بإثارة الفتنة ،والفلتان األمني في قطاع غزة ،والسعي الدائم إلسقاط حكومتها ،فقد
حدثت حمالت إعالمية عنيفة متبادلة بين الطرفين.3

ومنذ ذلك الوقت أصبح المشهد الفلسطيني بالغ المأساوية ،مشهد ترسخت فيه حالة أقرب إلى
ِ
الفلسطينية في الضفة الغربية ،وبين حماس في قطاع غزة.4
القطيعة الكاملة بين السلطة
فقبيل األحداث الدامية كان التصدع قد حدث ،عندما شكل وزير الداخلية (سعيد صيام) حينها قوة

تنفيذية من عناصر القسام ،وعدد من الفصائل المعروفة بعالقتها الجيدة مع حماس مثل لجان المقاومة

الشعبية ،حيث أصدر الرئيس عباس ق ار اًر يلغي قرار وزير الداخلية ،5عالوة على أن وزير الداخلية ،اعتبر أن
ِ
ِ
األمنيَّة بمثابة وزراء أعلى من وزير
األمنيَّة ،وأن رؤساء األجهزة
ق ارراته غير نافذة على قادة األجهزة

الداخلية.6

بدأت حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في 2007/6/14م بتشكيل حكومة من جانب

واحد ،دون النظر إلى صالحيات الرئيس لتكليفه رئيس الوزراء كما يحدده القانون الفلسطيني ،7حيث ترى

حماس أن الرئيس محمود عباس فقد شرعيته ،وأن لحماس الحق في تشكيل الحكومة منفردة ،بعد أن

اكتسحت مقاعد المجلس التشريعي عام2006م.8

1

مقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.

3

المرجع السابق :التقرير االستراتيجي السنوي لعام 2006م ،ص.32

2

مقابلة مع أ .محمد النحال بتاريخ 2015/7/11م ،عضو المجلس الثوري لحركة فتح ،غزة.

4

المرجع السابق :حماس من المعارضة إلى السلطة ،ص.144

6

مقابلة مع د .إسماعيل رضوان بتاريخ 2015/7/22م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.

5

7
8

المرجع السابق :التقرير االستراتيجي السنوي لعام 2006م ،ص.35
مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
مقابلة مع د .إسماعيل رضوان بتاريخ 2015/7/22م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.
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كما قامت حركة حماس بفرض سلسلة من اإلجراءات بحق تنظيم حركة فتح في قطاع غزة ،1وبعض

الفصائل ،والشخصيات المستقلة ،التي تتعارض مع ما فعلته حماس في غزة 2007م ،2فكانت ردة فعل
ِ
الفلسطينية في الضفة الغربية ،هو اعتقال عناصر حماس ،وحظر نشاطهم.3
السلطة
 9.6االنقسام الفلسطيني وأثره على القضية الفلسطينية
َحدث االنقسام الفلسطيني عام 2007م الفصل السياسي والجغرافي ما بين الضفة الغربية ،وقطاع
أ َ
غزة ،وما صاحب ذلك من ضرب لوحدة النسيج االجتماعي ،وتجميد عمل المؤسسة واستبدالها بأدوات

االستقطاب المختلفة ،الس َياسية ،واإلعالمية ،والجماهيرية ،كل باتجاه محاولة تحقيق نقاط في مرمى الخصم
الفلسطيني ،في معادلة تم استبدال بها العدو المركزي المجسد باالحتالل ،بالخصم الداخلي ،المجسد بالطرف

السياسي المنافس.4

ِ
ِ
الفلسطينية ،وأرجعها إلى عقود من
بالقضية
لقد أضر االنقسام الفلسطيني وما حدث في قطاع غزة

الضبابية.5

ِ
العمليات ،والممارسات ،والتصرفات ،وجرائم
حيث مورَست في قطاع غزة أثناء األحداث الدامية ،بعض َ
المدانة والمرفوضة ،مثل اإلعدام واالعتداء على المؤسسات ،ونهبها ،وحرقها ،واالعتداء على دور
الميليشيات ُ
اقتتال دا ٍم كان قطاع غزة ساحته الر ِ
ٍ
ئيسية ،7وكانت
العبادة ورجال الدين (مسيحيين ،ومسلمين) ،6وانتهى إلى
مظاهر وممارسات القتل ،واالعتقال ،والتعذيب ،واإلقصاء وقد شكلت أسلوباً غريباً عن حياتنا الداخلية،
وخاصة بعد انقالب حركة حماس على السلطة الوطنية 2007م.8

فقد كان الدم الفلسطيني فيما قبل 2007م محرًما ،وال يجوز التعدي عليه ،حيث كان يدعو الرئيس
ِ
ِ
الفلسطينية كثي ار.9
بالقضية
عرفات إلى رص الصف ،وعدم االقتتال الداخلي الذي سيضر
أضف إلى ذلك بأن الشيخ أحمد ياسين قال قبيل استشهاده" :نختلف في وسائل الوصول إلى الحق،

ولكننا نختلف بشكل ديمقراطي ،واننا نرفض االقتتال بسبب الخالف".10
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المرجع السابق :حماس في الحكم ،ص.44
مقابلة مع أ .طالل عوكل بتاريخ 2015/7/30م،كاتب ومحلل سياسي ،غزة.
مقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.
المرجع السابق :حماس في الحكم ،ص.44
مقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.
المرجع السابق :قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها ،ص.238
المرجع السابق :حماس من المعارضة إلى السلطة ،ص.144
المرجع السابق :الحوار الفلسطيني ،ص.101

 9مقابلة مع أ .محمد النحال بتاريخ 2015/7/11م ،عضو المجلس الثوري لحركة فتح ،غزة.
ِ
الفلسطينية المباركة ،ص.127
 10المرجع السابق :دور الحركات اإلسالمية باالنتفاضة
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 10.6األوضاع االجتماعية والسكانية فترة حكم حركة حماس لقطاع غزة 2007م

من الناحية االجتماعية ،فقد تفكك النسيج االجتماعي الفلسطيني في قطاع غزة ،وأصبح التفرق من

سمات فترة حكم حركة حماس لقطاع غزة ،نتيجة حاالت القتل والثأر التي شهدها قطاع غزة ،مما أدى إلى

انعكاس ذلك على الوضع االجتماعي في قطاع غزة ،كما قامت حركة حماس بحمالت اعتقال وتنكيل
بعناصر وقيادات حركة فتح بتهمة التواصل مع السلطة الفلسطينية في رام هللا ،1كما قامت حركة حماس

بفرض حظر على األفراح العامة التي تتم بالشوارع والساحات العامة ،والتي تتضمن رفع أعالم ،وأغاني
لصالح حركة فتح ،وقامت بحملة من االستجوابات ألعضاء الحركة ،وخاصة أعضاء المكاتب التنظيمية

واألعضاء الناشطين.2
فيما رأى البعض أن ممارسات حماس على األرض ،واشتراطاتها في بناء ميناء ،ومطار في قطاع
غزة ،في منأى عن الضفة الغربية ،وحكومة الوحدة الوطنية ،إضافة إلى اتفاقها على تمديد هدنة طويلة األمد

مع إسرائيل ،إنما هي إحدى مقومات الدولة التي تسعى حماس لتأسيسها ،3لكن ما يحدث على األرض،
والواضح تماماً ،أن حركة حماس لم تغادر الحكم ،وانما غادرت الحكومة فقط ،فال زالت تبسط سيطرتها
ِ
االقتصادية ،والرياضية ،والتجارية على قطاع غزة ،حتى بعد تشكيل حكومة التوافق الوطنية ،التي
األمنيَّة ،و َ
تضم فقط الكفاءات الوطنية من خارج التنظيمات الفلسطينية.
 11.6سياسات حركة حماس االقتصادية في قطاع غزة بعد عام 2007م
اتبعت حركة حماس سياسة إقصائية فترة حكمها لقطاع غزة ،وتمثل ذلك في فرض الضرائب العالية
التي أرهقت المواطن بشك كبير ،عالوة على احتكار طبقة معينة من المقربين لحركة حماس مجال التجارة

والتصدير واالستيراد ،مستغلة بذلك فتح آفاق ومشاريع اقتصادية للحركة ،تمكنها من تجاوز األزمات المالية

التي تتعرض لها حكومتها ،4إضافة إلى ذلك فقد ظهرت طبقة من تجار األنفاق ،الذين استغلوا سوء

األوض اع االقتصادية في قطاع غزة ،حيث عملوا على إدخال البضائع والمواد الغذائية ،وغيرها من

االحتياجات األساسية وغير األساسية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة ،وارتبطت هذه الطبقة ارتباطاً مباش اًر

مع حركة حماس ،5حيث عملت على إدخال األموال والسالح من سيناء ،مما أضر باالقتصاد الفلسطيني

المتهاوي أصالً نتيجة سياسات االحتالل اإلسرائيلي ،وحصاره المستمر على قطاع غزة منذ عام 2006م.

كما عملت حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007م بإنشاء الشركات االقتصادية مثل

المنتجعات ،والفنادق ،والمشاريع الصغيرة ،والمطاعم ،والمخابز ،ومكاتب السيارات ،والمدارس الخاصة،
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مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
المرجع السابق :حماس في الحكم ،ص.44
مقابلة مع أ .وليد العوض بتاريخ 2015/7/27م ،قيادي في حزب الشعب الفلسطيني ،غزة.
مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
مقابلة مع أ .علي الحايك بتاريخ 2015/8/2م ،رئيس جمعية رجال األعمال ،غزة.
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والمؤسسات التعليمية الحديثة مثل جامعة األمة وكلية الزيتونة ،حيث تدر تلك المشاريع والشركات االقتصادية

قرابة حوالي  80مليون دوالر سنوياً ،1كما عملت حركة حماس على فصل االقتصاد في قطاع غزة عن

الضفة الغربية من خالل جمع الضرائب ،والجباية ،والحصول على الدعم المالي من جهات أخرى لها أهداف
ومصالح ،وأسهمت بشكل كبير في تعزيز االنقسام الفلسطيني.

ويقول رجل االقتصاد علي الحايك ال يمكن تحميل حركة حماس وحدها وادارتها لشئون الحكم وبصورة

مطلقة بعد عام 2007م المسئولية المباشرة في تدهور معدالت النمو االقتصادي ،وتراجع المعيشة ،وازدياد
معدالت الفقر ،والبطالة بصورة غير مسبوقة ،فقد كان للحصار الذي ُف ِرض على قطاع غزة وبصورة مشددة

هاما وبار اًز في فرز النتائج الخاصة به ،2حيث قامت إسرائيل بفرض حصار
بعد عام 2007م ،دو اًر ً
اقتصادي غير مسبوق على القطاع ،واغالق بعض المعابر الدولية مع القطاع ،وتهديدها بإعادة احتالله ،بعد
خطف الجندي جلعاد شاليط عام 2006م ،3ويقول علي الحايك أيضا أن الحصار التي فرضته إسرائيل على

الفلسطينيين في قطاع غزة ،من خالل عدم إدخال البضائع االستهالكية ،والمواد الخام ،أدى إلى مضاعفة

األزمة اإلنسانية واالقتصادية التي يعيشها القطاع ،وانعكس تماماً على المواطن الفلسطيني بشكل كبير ،حيث

أدت إلى تكدس الخريجين ،وازدياد نسب البطالة بينهم ،وكذلك بين العمال الفلسطينيين ،بسبب عدم دخول
المواد الالزمة في أعمالهم كمواد البناء ،والمواد الخام الخاصة بالمصانع والشركات.4

أدى الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة ،إلى تردي األوضاع االقتصادية ،والمجتمعية

لمعظم سكان قطاع غزة ،والمعزولين تماماً عن بقية العالم ،األمر الذي خلق ما يسمى (اقتصاد اإلغاثة،
والتواكل) ،جنباً إلى جنب مع أنشطة السوق السوداء ،والمحتكرين ،والمهربين.5
لم تقف حماس مكتوفة األيدي فيما تواجهه من أخطار وممارسات إسرائيلية بحق سكان قطاع غزة،

حيث اتبعت عدة إجراءات تحول دون استمرار الحصار ومحاولة كسره ،من خالل استقدام األموال ،والمواد

الخام ،والمساعدات العينية إلى قطاع غزة عن طريق البحر ،أو عن طريق معبر رفح.6

أما فيما يتعلق برؤية حركة حماس لألوضاع االقتصادية المتذبذبة فهي تختلف كثي اًر عن رؤية السلطة

الفلسطينية ،وذلك يكمن في طموح حماس لتوفير االستقاللية لالقتصاد الفلسطيني عن االقتصاد اإلسرائيلي،
واقامة عالقات مع األطراف العربية واإلسالمية ،7حيث أسهمت اتفاقية باريس االقتصادية بين السلطة

الفلسطينية واسرائيل ،إلى تبعية االقتصاد الفلسطيني وعدم نهوضه واستق ارره.8
 1مقابلة مع أ .غازي الصوراني بتاريخ 2015/11/11م ،كاتب فلسطيني.

2
3
4

المرجع السابق :حماس في الحكم ،ص.52
المرجع السابق :الحوار الفلسطيني ،ص.171
مقابلة مع أ .علي الحايك بتاريخ 2015/8/2م ،رئيس جمعية رجال األعمال ،غزة.

5

المرجع السابق :التطورات الداخلية الفلسطينية أثرها على حركة حماس ،ص.106

7

المرجع السابق :قراءات نقدية في تجربة حركة حماس وحكومتها ،ص.186

6

8

مقابلة مع د .غازي حمد بتاريخ 2015/7/21م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.

مقابلة مع أ .علي الحايك بتاريخ 2015/8/2م ،رئيس جمعية رجال األعمال ،غزة.
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ترى حركة حماس بأنها كانت تمتلك رؤية اقتصادية شاملة ،للنهوض باالقتصاد الفلسطيني ،وفك

ارتباطه مع إسرائيل من خالل االتفاقيات المبرمة ،1ومن الرؤى التي وضعتها حركة حماس في برنامجها:

 .1محاربة الفساد المالي واإلداري ،ووقف الهدر من المال العام ،ومنع االحتكار ،واعتماد المحاسبة
والشفافية.

 .2تشجيع االقتصاد المحلي ،وخاصة في مجالي الزراعة والصناعة.

 .3تشجيع االستثمارات العربية واإلسالمية ،من خالل توفير بيئة قانونية وتشريعية حاضنة ،وشروط
استثمارية جاذبة.

 .4العمل على االنفكاك من التبعية االقتصادية لالحتالل ،والتوجه صوب الدول العربية واإلسالمية
كبديل ،وعمق طبيعيين لالقتصاد الفلسطيني.2

ويقول القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن حماس لم تنجح في تحقيق ما وعدت به ،نتيجة
لممارسات إسرائيل في تشديد الحصار على قطاع غزة ،وسياسات السلطة الفلسطينية التي انتزعت الشرعية

من حكومة حماس ،مما افقدها الدعم السياسي والمالي ،3كما ترى حركة حماس ،أضف إلى ذلك ،قيام

إسرائيل بحروب مدمرة على مدى ست سنوات ساهمت في تدهور االقتصاد الفلسطيني.4
في حين يرى البعض بأن حركة حماس لم ِ
تول اهتماماً كبي اًر إلى المسائل العامة ،ولم تلتفت كثي اًر إلى
الوضع الداخلي ،الذي يتدهور منذ عام 1994م ،وكان بإمكانها أن تسهم في عالجها ومحاربتها ،دون
االنتقاص من قدرتها على مواصلة المقاومة ،وتكثيف العمل المسلح ،ولو منحت حماس شيئاً من االهتمام
للوضع الداخلي ،ورفعت شعار التغيير واإلصالح منذ عام 1994م ،لكان الوضع الفلسطيني برمته مختلفاً،

ولكان بإمكانها أن تدير الحكومة اليوم بطريقة أفضل.5

أما حركة فتح ،فترى أن حماس لم تضع أمامها المسئوليات االقتصادية لسكان قطاع غزة ،ولم يكن

ذلك ضمن أولوياتها ،ولو اعترفت ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية ،ولم تقم بالسيطرة على القطاع ،لما
شهد القطاع أي نوع من أنواع الحصار والمضايقة من إسرائيل .6وبالتالي فالمخرج الوحيد يتطلب قيادة

فلسطينية حكيمة تفكر بمجموع العقل الفلسطيني وليس ببعض غرف التفكير في هذا العقل ،7كما ويتطلع

الفلسطينيون جميعاً ،إلى الترفع عن سياسة التخوين ،والتشويه ،التي يطلقها الجميع في عنان السماء ،والتي
تُسيء إلى الشعب الفلسطيني ،وقضيته العادلة.8

1
2

مقابلة مع د .محمود العجرمي بتاريخ 2015/7/29م ،أكاديمي فلسطيني ،غزة.
المرجع السابق :حماس من المعارضة إلى السلطة ،ص.98

3

مقابلة مع د .إسماعيل رضوان بتاريخ 2015/7/22م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.

5

المرجع السابق :االنقسام الفلسطيني.261 ،

4

6
7
8

مقابلة مع د .غازي حمد بتاريخ 2015/7/21م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.

مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
مقابلة مع السيد بركة ،غزة ،مرشح سابق في االنتخابات الرئاسية.
المرجع السابق :مقال بعنوان "نتفق على أن ال نتفق" ،دنيا الوطن.http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/ 09/05/771120.html ،

[]103

 12.6سياسة حركة حماس األمنية في قطاع غزة عام  2006م
قامت حركة حماس عام 2006م بتشكيل أجهزة أمنية بديلة لألجهزة األمنية الفلسطينية بعد تشكيلها
الحكومة الفلسطينية بمفردها ،وتولي سعيد صيام و ازرة الداخلية ،حيث قام بتشكيل القوة التنفيذية التي تمثل

تشكيلها بحدوث اضطرابات ومشاحنات مع األجهزة األمنية الرسمية ،1وبعد سيطرة حركة حماس على قطاع
غزة عام 2007م ،قامت بتشكيل عدة أجهزة أمنية مثل (جهاز األمن الداخلي ،وجهاز المكافحة ،وجهاز

المباحث ،وجهاز أمن المؤسسات ،وجهاز الشرطة ،جهاز األمن والحماية ,وغيرها) ،وتلك األجهزة لم تتسم

بالمهنية ،لكنها تميل إلى حد كبير إلى االنتماء الفصائلي والحزبي لحركة حماس والوالء لها ،فقد قامت تلك
األجهزة بممارسات ضد أبناء حركة فتح ،والسلفية الجهادية ،والمستقلين المعارضين لها ،وشملت تلك

الممارسات االعتقال ،وفرض اإلقامة الجبرية ،وسياسة تكميم األفواه ،كما قامت األجهزة األمنية وكتائب

القسام بتنفيذ أحكام اإلعدام ،دون الرجوع إلى سلطة الرئيس في المصادقة على تلك األحكام.2
 13.6سياسة حركة حماس من خالل األنفاق الحدودية مع مصر

قامت حركة حماس ب تشريع سياسة العمل باألنفاق في مدينة رفح على الحدود ما بين مصر وقطاع

غزة ،حيث تم إدخال معظم المواد الالزمة استهالكيًّا ،والتي يحتاج إليها المواطن الفلسطيني ،3والتي أسهمت

بشكل كبير في تخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة بنسبة مقبولة ،لكن لم تر ِ
تق إلى المستوى المطلوب إلى

حد كبير ،4حيث كان لحركة حماس ما يقرب من  1000نفق حدودي مع مصر ،تعود معظم ملكيتها لحركة
حماس ،فقد ساهمت بإدخال البضائع والسالح وغيرها من المواد االستهالكية والوقود والمواد الغذائية

والسيارات والمواشي وغيرها ،حيث كان دخل حكومة حركة حماس من تجارة اإلنفاق أكثر من  200مليون

دوالر سنوياً ،بمعدل أكثر من نصف ميزانية حكومة حركة حماس من عام 2007م وحتى عام 2013م،
وكان يعمل بها قرابة  20.000عامل وموظف.5

في حين رأت حماس بأن السلطة الفلسطينية شريكة في الجريمة االقتصادية واإلنسانية التي ترتكبها

إسرائيل بحق قطاع غزة ،والتي تزيد من معاناة سكانه على كافة النواحي واألصعدة.6
 14.6سياسة حركة حماس تجاه المجلس التشريعي عام 2007م

منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007م ،قامت بعقد جلسات للمجلس التشريعي في

قطاع غزة دون الضفة الغربية ،وعملت على سن قوانين وتشريعات دون الحصول على األغلبية المطلوبة،
 1مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
 2مقابلة مع أ.وليد العوض بتاريخ 2015/7/27م ،قيادي في حزب الشعب الفلسطيني ،غزة.

3

المرجع السابق :حماس في الحكم ،ص.54

4

مقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.

6

مقابلة مع د .إسماعيل رضوان بتاريخ 2015/7/22م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.

5

مقابلة مع أ .غازي الصوراني بتاريخ 2015/11/11م ،كاتب فلسطيني.
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مع تعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية ،حيث ساهمت تلك السياسات التشريعية

الحمساوية في تكريس سياسة االنفصال واالنقسام الفلسطيني وتعزيزه بشكل كبير وهذا إجراء غير دستوري

ومخالف للقانون.1

 15.6سياسة حركة حماس تجاه جهاز القضاء
قامت حركة حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007م على فصل جهاز القضاء في قطاع غزة عن

الضفة الغربية ،والسيطرة عليه بشكل مطلق ،وذلك من خالل تعيين القضاة ،ووكالء النيابة ،والنائب العام،

دون النظر إلى اإلجراءات القانونية والدستورية في تعيينهم ،واالعتماد على الق اررات الحمساوية الفئوية لتعيين
أبناء الحركة ضمن المؤسسات القضائية لخدمة أهدافها ومصالحها ،كما قامت حركة حماس بتشكيل المجلس

األعلى للعدل وبتعيين قاضي قضاة في غزة ،مع وجود قاضي قضاة لفلسطين معين بشكل شرعي وقانوني.2
 16.6سياسة حركة حماس تجاه األوقاف والمساجد

أقصت حركة حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007م عسكرياً خطباء وأئمة المساجد الذين ال
يتبعون لحركة حماس ،وقامت بتعيين خطباء وأئمة مساجد يدينون بالوالء لحركة حماس ،كما قامت بالسيطرة
على معظم مساجد قطاع غزة ،وقدر عدد المساجد التي سيطرت عليها حركة حماس أكثر من  1000مسجد

ورفع راياتها وشعاراتها داخل وخارج تلك المساجد ،ومنعت األحزاب الدينية من ممارسة أنشطتها الدينية

والدعوية داخل تلك المساجد ،إضافة إلى العراقيل التي وضعتها أمام حجاج ومعتمري بيت هللا الحرام ،بحجة

أنها لم تأخذ نصيبها وحصتها من دائرة الحج الفلسطينية من عدد الحجاج والمعتمرين.3
 17.6السياسات اإلدارية فترة حكم حركة حماس لقطاع غزة

لم يختلف الجانب اإلداري لقطاع غزة في ظل حكم حركة حماس ،عن الجانب السياسي واالقتصادي،

فحركة حماس ومنذ أن سيطرت على قطاع غزة في منتصف عام 2007م ،لم تتعامل مع قطاع غزة ضمن

منظومة إدارية ،وانتهجت سياسة التنظيم والوالء للحركة ،فوق أي اعتبار ،أو أي معيار للكفاءات الوطنية

القادرة على العطاء في مجالها ،فقد انخرط الموظفون التابعون لحكومة حماس في المؤسسات الوطنية،
والتعليمية ،والخدماتية ،دون أي معيار للكفاءة والتخصص المطلوب ,أضف إلى ذلك بأن حركة حماس

انتهجت عند اختيارها موظفيها ،على أن يلتزم التزاماً كلياً للمواظبة على الصالة في المسجد ،وهذا لم يتم أبداً

(التوظيف) ،إال إذا حصل المتقدم على ورقة من أمير المسجد المنطوية تحت إدارته تكليف من يستحق

العمل ،أو العكس.

 1مقابلة مع أ.وليد العوض بتاريخ 2015/7/27م ،قيادي في حزب الشعب الفلسطيني ،غزة.؛
 2مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

 3مقابلة مع أ .محمد النحال بتاريخ 2015/7/11م ،عضو المجلس الثوري لحركة فتح ،غزة.
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وبالتأكيد فإن حركة حماس لم تنجح في إدارة قطاع غزة كما يروق للمواطن ،وكما كانت طموحاته

منصبة على الحركة في أن تنقل قطاع غزة نقلة نوعية في الجوانب اإلدارية إلى األفضل.1

ولسان حال الشعب الذي يعيش خارج التنظيمات يردد :بأن "ال فرق جوهري بين حماس في السلطة،

وبين فتح في السلطة" ،2على الرغم من أن قطاع غزة قبيل سيطرة حماس عليه ،شهد تطو اًر إدارياً ،وتحسًنا

في أداء الحكومة ،بفضل السياسات التي اتبعها محمود عباس في المحاسبة اإلدارية ،والمراقبة على

المؤسسات الرسمية ،حيث شهد الجانب اإلداري شفافية عالية ومحاربة للفساد.
 18.6سياسات حركة حماس تجاه األوضاع التعليمية والخدماتية

بعد أن سيطرت حماس على غزة مباشرًة ،انخرط عدد كبير من الخريجين ضمن و ازرة التربية والتعليم
تحت اسم (المساندة) ،حيث عمل خريج قسم الهندسة مدرساً للغة العربية ،وخريج الشريعة اإلسالمية مدرساً

للعلوم والجغرافيا ،وغيرها من النماذج ،وهذا إن دل فإنما يدل على نقص الخبرة اإلدارية التي تتمتع بها حركة

حماس.

ويقول القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان  ,أن حركة حماس نجحت إلى حد كبير في إدارة

قطاع غزة ،وذلك من خالل القضاء على الرشوة ،والمحسوبية ،والفساد المالي واإلداري ،3مع بعض
اإلخفاقات البسيطة التي ال تذكر ،في ظل وجود معيقات جمة تواجه الحركة ومشروعها في قطاع غزة.4

حيث حاولت حماس فتح ملفات الفساد منذ وصولها للحكم ،من خالل ما تضمنته تلك الملفات من

قضية االمتيازات الشخصية ألصحاب المناصب العليا في مؤسسات السلطة ،وعلى سبيل المثال السيارات
المسجلة حكومياً ،والتي ينتفع فيها المسئول وأفراد أسرته ،فقد بلغت حوالي  7آالف سيارة ،بتكلفة  700دوالر
وقود لكل سيارة ،أي أن جميع تلك السيارات تستهلك ما يقارب راتب  14ألف موظف شهري.5

ويرى الباحث أن قطاع غزة قبل سيطرة حماس عليه ،شهد تطو اًر إدارياً ،وتحسًنا في أداء الحكومة،
بفضل السياسات التي اتبعها محمود عباس في المحاسبة اإلدارية ،والمراقبة على المؤسسات الرسمية ،حيث

شهد الجانب اإلداري شفافية عالية ومحاربة للفساد.

1
2

مقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.
المرجع السابق :مركز األمة للتنمية ،ص.31

3

مقابلة مع د .إسماعيل رضوان بتاريخ 2015/7/22م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.

5

المرجع السابق :قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها ،ص.183

4

مقابلة مع د .غازي حمد بتاريخ 2015/7/21م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.
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 19.6سياسة حركة حماس تجاه المنظمات األهلية في قطاع غزة بعد عام 2007م
قامت حماس بإجراءات إقصائية فيما يتعلق بالمنظمات األهلية ،حيث أغلقت حركة حماس جميع

المؤسسات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ،أو حركة فتح ،1كما قامت بالرقابة الثقيلة إدارياً ومالياً على
المنظمات األهلية ،تحت حجج الشفافية ،والتأكد من مصداقية عمل ،وبنية ،وتركيبة ،وادارة ،ومالية الجمعية

األهلية المحددة ،حيث أقامت حركة حماس العشرات من المؤسسات والجمعيات التابعة لها ،والتي تعمل وفق

سياساتها ،ومن أجل مصالحها ،مثل جمعية النور ،وكلية الزيتونة ،وجامعة األمة....إلخ.

كانت تلك هي بعض الجوانب اإلدارية التي عاشها قطاع غزة في ظل حكم حركة حماس له ،والتي

اعتبرتها حماس بأنها من أفضل الفترات التي عاشها القطاع إدارياً ،2في حين يعتبر البعض من الفصائل
والمنظمات الفلسطينية األخرى ،بأنها فشلت فشالً ذريعاً في إدارتها لشئون قطاع غزة.3

ويرى الباحث أن حركة حماس لم تنجح في إدارة قطاع غزة بالشكل المطلوب ،والسبب أن حركة حماس

لم تكن تؤمن بمبدأ الشراكة الوطنية القائم على أساس الوحدة والتفاهم ،بل اعتمدت على لغة اإلصرار على

التقيد ببرنامجها ،وتهميش برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ،والعمل به ،إضافة إلى أن الحركة كانت تفتقد
للخبرة اإلدارية والسياسية.

تسع حركة حماس الحتواء الفصائل الفلسطينية بورقة عمل وطنية ،للخروج من النفق
ومع هذا لم َ
المظلم الذي دخله قطاع غزة ،من خالل فرض الحصار اإلسرائيلي عليه ،نتيجة سياسات حركة حماس

اإلقصائية ،فيما يرى الباحث أن لو أتاحت حركة حماس المجال للقوى الوطنية والفصائل األخرى للعمل
ضمن حكومة وطنية موحدة ،لما دخل القطاع إلى مرحلة صعبة من مراحله.
ِ
تكتف حماس بتشكيلها الحكومة منفردة ،بل قامت بالسيطرة على قطاع غزة عسكرياً ،وهذا ما أضر
ولم
بالقضية الفلسطينية ،وكانت األسباب الرئيسية لسيطرة حماس على القطاع كما يرى الباحث أن حماس كانت
تنظر للسيطرة على قطاع غزة منذ فترة ،وذلك من خالل محاوالتها في إضعاف عمل األجهزة األمنية،

ومحاوالتها المتكررة في إفشال االتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي.

اقتصادياً ،لم يعرف اقتصاد قطاع غزة أي ازدهار أو تطور ،وذلك نتيجة الحصار اإلسرائيلي المفروض

عليه ،عالوة على ارتفاع األسعار ،وفرض الضرائب الباهظة التي فرضتها حركة حماس على المواطن

الغزي.

أما إدارياً ،فقد ساهمت إسرائيل في تدمير البنية التحتية ،والمؤسسات اإلدارية ،نتيجة للحروب التي

شنتها على القطاع منذ وجود السلطة الفلسطينية ،وادارة حركة حماس ،حيث قامت بتدمير المقار األمنية

أيضاً ،مما أضعف من قدراتها على حفظ األمن ،وانتشار فوضى السالح.
1
2
3

مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
مقابلة مع د .محمود العجرمي بتاريخ 2015/7/29م ،أكاديمي فلسطيني ،غزة.
مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.؛ مقابلة مع أ.وليد العوض بتاريخ 2015/7/27م ،قيادي في حزب

الشعب الفلسطيني ،غزة.؛ مقابلة مع أ .طالل عوكل بتاريخ 2015/7/30م،كاتب ومحلل سياسي ،غزة.
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عالوة على ذلك فقد كرست حركة حماس االنفصال الجغرافي والسياسي واإلداري بين قطاع غزة
والضفة الغربية ،وعملت جاهدة على التفرد بقطاع غزة ،بعيداً عن الشطر الثاني من الوطن (الضفة الغربية)،
حيث ساهم في تكريس هذه الفكرة لدى حركة حماس بعض الدول العربية واإلسالمية في المنطقة ،حيث

قدمت تلك األنظمة الدعم المالي واإلعالمي لحماس ،كما ساهم صعود اإلخوان المسلمين للحكم في مصر

لتدعيم تلك الفكرة ،ومحاولة تنفيذها لما يخدم أجندات خارجية غير وطنية.
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 20.6خاتمة الفصل
 .1فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006م ،وشكلت حكومة

منفردة لم ِ
تلب أحالم وطموحات المواطن الفلسطيني ،وال األحزاب السياسية الفلسطينية ،التي كانت
تتطلع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ،لكن حماس

رفضت القبول ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية ،وعزت ذلك تمسكها بثوابتها ومبادئها وعلى رأسها

المقاومة والتحرير.

 .2عام 2007م أقدمت حركة حماس للسيطرة على قطاع غزة عسكرياً ،حيث قتل المئات من عناصر
األجهزة األمنية الفلسطينية ،وعدد من عناصر حركة حماس ،وذلك نتيجة االقتتال الدامي الذي أسفر

أيضاً عن انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية جغرافياً وسياسياً وفكرياً ،ومحاولة ربط قطاع غزة
بشمال سيناء ,من خالل األنفاق الحدودية وفكرة المنطقة الحرة والممر المائي مع قبرص.

 .3فشلت حركة حماس في المزاوجة بين المقاومة والحكم ،نتيجة سياساتها اإلقصائية مع األحزاب
السياسية الفلسطينية ،وتفردها بقرار الحرب والسلم.

 .4قامت حركة حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007م بتنفيذ سياسات واجراءات انفصالية

واقصائية بحق أبناء حركة فتح واألجهزة األمنية ،وكل من يختلف معها ،وتمثلت تلك السياسات
باالعتقال والمالحقة واإلقصاء ،وغيرها من أساليب التعذيب ،إضافة إلى منع المهرجانات

واالحتفاالت التي تقام في قطاع غزة مثل انطالقة حركة فتح ،وذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات.

 .5اتبعت حركة حماس سياسة االنفراد بقطاع غزة وانفصاله عن الضفة الغربية سياسياً واقتصادياً
وفكرياً ،وذلك بعد أن انفردت بق اررات الحرب والتهدئة مع إسرائيل بعيداً عن القيادة الفلسطينية،

ومرو اًر بعالقاتها الخارجية مع اإلخوان المسلمين وايران وقطر وتركيا ،التي مدت الحركة بالدعم
اللوجستي والمالي ،بحيث أغرت حماس للسيطرة على قطاع غزة ،فقد ساهم دعم حلفاء حركة حماس

لها في تعزيز االنقسام الفلسطيني.

 .6قطاع غزة يعتبر من المناطق الفلسطينية التي حافظت على الهوية الوطنية الفلسطينية في ظل اإلدارة
المصرية للقطاع وفي ظل االحتالل اإلسرائيلي وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ،وبالمقابل فإن

قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليه بالقوة العسكرية بدأ ينظر إليه من بعض الجهات الفلسطينية
كنقطة ارتكاز لتدمير الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز االنفصال التي قامت بها حكومة حركة حماس

في قطاع غزة حيث أنشأت مؤسسات موازية وبديلة عن المؤسسات الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
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الفصل السابع
المقارنة بين اإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة
منذ عام 1948وحتى عام 2014م
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 1.7تمهيد
بدء من اإلدارة
مر قطاع غزة منذ عام 1948م وحتى عام 2014م بحكم أربع إدارات متعاقبة عليهً ،
المصرية التي انتهى حكمها للقطاع بعد حرب سنة 1967م ،ومرو اًر باالحتالل اإلسرائيلي التي انتهت سنة

انتهاء بحركة حماس حتى عام 2014م ،حيث سيتم عمل
1994م ،ثم السلطة الفلسطينية سنة 2007م ،و ً
دراسة مقارنة بين تلك اإلدارات األربعة ،وتوضيح مساهمة بعضها مثل اإلدارة المصرية والسلطة الفلسطينية
في إبراز الكيان الفلسطيني ،وبيان السياسات اإلقصائية التي انتهجتها إسرائيل فترة حكمها لقطاع غزة ،كما

سيتم التطرق إلى األوضاع السياسية واإلدارية فترة حكم حركة حماس لقطاع غزة ،حيث عملت حركة حماس
على تكريس االنفصال الجغرافي والسياسي بين شطري الوطن ،كما تطلعت إلى إنشاء دولة في غزة تكون

قاعدة للتنظيم الدولي لإلخوان المسلمين ،ومن ثم التطرق إلى األوضاع اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية فترة
حكم اإلدارات األربعة لقطاع غزة من عام 1948م وحتى عام 2014م.

حيث سيتم تناول عمل مقارنة بين اإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة من عام 1948م وحتى عام

2014م ،والتي تضمنت الجوانب والسياسات اإلدارية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ينقسم الفصل إلى
أربعة مباحث ،المبحث األول بعنوان :األوضاع العسكرية والسياسية بين اإلدارات األربعة ،المبحث الثاني
بعنوان :الكيانية السياسية في قطاع غزة فترة حكم اإلدارات األربعة ،المبحث الثالث بعنوان :السياسات

اإلدارية في قطاع غزة فترة حكم اإلدارات األربعة ،المبحث الرابع بعنوان :السياسات االقتصادية واالجتماعية

واإلنسانية فترة حكم اإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة.
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المبحث األول :السياسات العسكرية والسياسية بين اإلدارات األربعة
 2.7الجانب العسكري فترة حكم اإلدارة المصرية لقطاع غزة

ساهم الجيش المصري بتدريب الفدائيين الفلسطينيين؛ لتنفيذ عمليات نوعية سواء في جوار قطاع

قائدا مقداماً "مصطفي حافظ"،
فداء لتلك المهام ً
غزة ،أو في الداخل اإلسرائيلي ،حيث قدم الجيش المصري ً
الذي كان له دور كبير وبارز في إخراج المعتقلين الفلسطينيين الذين ال جناية عليهم ،والحاقهم بالعمل
الوطني والفدائي.
َ
 3.7الجانب العسكري فترة االحتالل اإلسرائيلي

قامت إسرائيل بإجراءات عسكرية تجاه قطاع غزة وذلك مع ازدياد النشاط العسكري الفلسطيني،

وصعود التيار القومي في مصر ،والمتمثل في ثورة الضبط األحرار عام 1952م ،حيث تبنى النظام المصري
الجديد العمل الفلسطيني المسلح ،وذلك بعد هزيمة عام 1967م ،حيث تم دعم الحركات والفصائل التي

تنادي بتحرير فلسطين ،وانعكس ذلك جلياً على األوضاع العسكرية في قطاع غزة ،حيث انطلقت منه جموع
الفدائيين الفلسطينيين لتنفيذ عملياتهم ،سواء في المستوطنات اإلسرائيلية في قطاع غزة ،أو حتى في العمق

اإلسرائيلي ،بحيث تطور إلى قطاع األداء العسكري الفلسطيني ،وانتقل نقلة نوعية خاصة في قطاع غزة ،مما
حذا باالحتالل اإلسرائيلي أن يتبع سياسات مختلفة للتعامل مع الوجه الجديد للمقاومة الفلسطينية.

كانت الحالة العسكرية في تلك الفترة تمر بمراحل النضوج ،حيث مارست الحركات الثورية الناشئة

دور كبير في خروج الفدائيين لتنفيذ بعض العمليات
حديثاً ،دورها العسكري ،والنضالي ،وكان لقطاع غزة ٌ
ِ
تكتف حركة فتح بضرب إسرائيل على حدود قطاع غزة ،بل قامت بتنفيذ
التي شكلت هاجساً إلسرائيل ،ولم

عمليات في العمق اإلسرائيلي ،في (إيالت ،وديمونة) وغيرها ،وكانت تلك األحداث بمثابة التحول الجذري في

الصراع مع االحتالل.

كان لقطاع غزة الدور البارز في احتضان حركات المقاومة الفلسطينية ،وتسهيل مهام عملهم في

تنفيذ العمليات البطولية ،كما خرج منه عدد كبير من المقاتلين الذين التحقوا بالثورة الفلسطينية.

كانت القيادة الفلسطينية في الخارج تنادي بمبدأ الكفاح المسلح ،كجزء ال يتج أز من ثوابت القضية

الفلسطينية ،وذلك لتحرير األراضي الفلسطينية المحتلة ،واقامة الدولة الفلسطينية ،تلك الثوابت غيرت المعادلة

على األرض ،وجعلت إسرائيل تفكر ملياً للتوصل إلى حلول سلمية ،بعد أن عانت األمرين جراء العمليات
البطولية التي انطلقت من قطاع غزة.
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 4.7الجانب العسكري فترة السلطة الوطنية الفلسطينية
بعيد دخول السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتشكيل األجهزة األمنية الفلسطينية ،ساهمت األجهزة

األمنية بشكل كبير في صياغة البرنامج العسكري لقطاع غزة ،من خالل تأسيس تشكيالت عسكرية منطوية
تحت راية كل فصيل فلسطيني ،فخرجت تلك التشكيالت العسكرية ،وبدأ عملها فعلياً بعد اندالع انتفاضة

األقصى سنة 2000م ،حيث ساهمت تلك التشكيالت واألجنحة العسكرية في لعب دور مهم وفعال في
مقارعة الجيش اإلسرائيلي ،وتكبده خسائر بشرية ومادية كبيرة ،وقد ساعدت السلطة الفلسطينية في احتواء

قيادات وعناصر تلك التنظيمات ،قد وصل األمر لحماية قادة كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة ،من

بينهم محمد الضيف ،حيث ُوضع رهن االحتجاز في مقر األمن الوقائي بغزة.
 5.7الجانب العسكري فترة حكم حركة حماس لقطاع غزة
فقد أتيح المجال لكتائب عز الدين القسام للعمل بشكل شبه منفرد على الساحة العسكرية ،وتوفير ما

يلزمه من مال وعتاد ،في ظل تردي الوضع االقتصادي الذي يعيشه القطاع ،إال أن كتائب القسام كان لها

وضع مختلف على الساحة الفلسطينية في قطاع غزة ،فقد شنت إسرائيل على قطاع غزة ثالث حروب (حرب

2008م – حرب 2012م – حرب 2014م) ،لكن الفصائل الفلسطينية األخرى لعبت دو ًار إيجابياً وكبي اًر في

تصديها آللة الحرب اإلسرائيلية ،واطالقها صواريخ جديدة بعيدة المدى ،وذلك رغم المالحقات المتكررة من

حركة حماس لبعض التنظيمات التي تتبع حركة فتح بالذات ،حيث تتهمها دائماً بحمل السالح الذي سيقودها
يوماً ما لالنقالب عليها ،وكذلك مطاردة حركة حماس للسلفية الجهادية.
جدول توضيحي للمقارنة بين اإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة في الجانب العسكري
أوجه االختالف

أوجه الشبه

تشابهت كل من اإلدارة المصرية والسلطة الفلسطينية في اختلفت حركة حماس في الجانب العسكري عن اإلدارة

الجانب العسكري وكانت على النحو التالي:

المصرية والسلطة الفلسطينية وكانت على النحو التالي:

اإلدارة المصرية

 .1عملت حركة حماس ممثلة بكتائب عز الدين القسام
بشكل شبه منفرد على الساحة العسكرية.

 .1قامت بتدريب الفدائيين الفلسطينيين

 .2تقديم القادة العسكريين لتدريب الفلسطينيين أمثال  .2تطوير المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي إلى الصواريخ.
مصطفى حافظ.

 .3مالحقة حركة حماس بعض التنظيمات التي تتبع حركة

الوطني.

بينما اختلف االحتالل اإلسرائيلي في الجانب العسكري عن

 .3إخراج المعتقلين الذين ال جناية عليهم والحاقهم بالعمل فتح والسلفية الجهادية حيث تتهمها بحمل السالح.

كل من اإلدارة المصرية والسلطة الفلسطينية وحركة حماس

السلطة الفلسطينية

 .1تأسيس تشكيالت عسكرية منطوية تحت راية كل فصيل وكانت على النحور التالي:

اتبع االحتالل اإلسرائيلي سياسات مختلفة مع المقاومة

فلسطيني.

 .2ساعدت السلطة الفلسطينية في احتواء قيادات وعناصر الفلسطينية ،تمثلت في القمع والنفي والقتل واالعتقاالت.

التنظيمات الفلسطينية أمثال القائد /محمد الضيف من قادة
كتائب عز الدين القسام.
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السياسي فترة حكم اإلدارة المصرية لقطاع غزة
 6.7الجانب ّ
المؤسسات
فقد مرت الحالة السياسية الفلسطينية منذ عام 1948م بمراحل المد والجزر ،فتارًة تنطوي ُ
السياسية وان كانت ضعيفة حينها تحت ر ٍ
اية واحدة ،وتا ٍرة أخرى تريد بعض األنظمة العربية احتوائها؛ لغاية
تنفيذ أجندتها ومحاولة دمج بعض القادة السياسيين لتبني فكر تلك األنظمة.

بعد ثورة 1952م( ،ثورة الضباط األحرار) ،التي قادها محمد نجيب ،وجمال عبد الناصر وغيرهم،

الوطن العربي ،وأصبح الحس القومي أعلى
تغير الحال ليس في قطاع غزة فحسب ،بل في جميع أرجاء َ
بكثير ،مع تصاعد تيار القومية واالشتراكية ،المتمثل في الرئيس جمال عبد الناصر.
ساهم عبد الناصر ونظامه بتأسيس حركات ثورية فلسطينية نابعة من العمق الفلسطيني في الداخل،

وكان الهدف من إنشاء تلك الحركات هو إيجاد كيان سياسي وعسكري فلسطيني ،يحوي جميع أطياف الشعب

الفلسطيني ،ويكون ممثالً شرعياً لهم ،يحمل همومهم ،ويتحدث بلسانهم.

وكان لقيام ثورة يوليو المصرية عام 1952م ،بزعامة جمال عبد الناصر ،ومع انتصار ثورة الجزائر،

ومع وصول حزب البعث ذي األيديولوجية القومية االشتراكية في كل من سوريا ،والعراق إلى سدة الحكم،
حاف اًز كبي اًر في اعتناق الفلسطينيين القومية العربية طريقاً للتحرير.1

وما أن نضجت تلك الفكرة ،وبعد مشاورات عربية محضة ،نشأت منظمة التحرير الفلسطينية من رحم

معاناة الشعب الفلسطيني ،وكان لجمال عبد الناصر دور كبير في إفساح المجال أمامها للعمل السياسي
والعسكري ،وتقديم الدعم الكافي لها.

لم تكن المنظمة وحدها في الساحة الفلسطينية ،فجماعة اإلخوان المسلمين ،والشيوعيين وغيرهم ،كان

لهم دور سياسي في قطاع غزة ،وكانت عالقتهم باإلدارة المصرية ،والحكومة المصرية سيئة إلى حد ما ،وهذا
الوطني الفلسطيني فتح)،
حذا بالرئيس جمال عبد الناصر إلى دعم حركات ثورية وليدة ،مثل (حركة التحرير َ
التي انطوت برفقة الجبهتين الشعبية ،والديمقراطية ،تحت مظلة منظمة التحرير ،وأصبح لفتح الدور الكبير

فيما بعد في تسيير سياسات المنظمة.

ساهمت اإلدارة المصرية بإبراز الكيان الفلسطيني على المستوى السياسي ،حيث لعبت دو اًر كبي اًر في

تدويل قضيته ،ودعم المؤسسات السياسية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.

لم تستمر إدارة مصر لقطاع غزة ،فبعد الهزيمة العربية (النكسة) عام 1967م ،تغير الحال إلى

األسوأ ،وأصبحت فلسطين بكاملها تحت االحتالل اإلسرائيلي ،بما فيها قطاع غزة ،الذي أنهت مصر إدارتها
ِ
اء من
عليه بمجرد انتهاء الحرب لصالح إسرائيل ،ولم تكتف إسرائيل باحتالل فلسطين كامل ًة ،بل احتلت أجز َ
مصر (سيناء) ،واألردن (األغوار) ،وجنوب لبنان ،وهضبة الجوالن في سوريا.

1

المرجع السابق :االنقسام الفلسطيني ،ص.190
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السياسي فترة حكم االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة
 7.7الجانب ّ
حيث استلمت إسرائيل مقاليد اإلدارة في قطاع غزة بعد اإلدارة المصرية ،فقد اتبعت سياسة التنكيل
والتعذيب بحق أبناء قطاع غزة ،حيث مارست إسرائيل شتى أنواع القهر ،والتشريد بحق سكانه ،الذين صمدوا

في مواجهة المحتل.

معتركا صعباً ،تَ َمثل في مالحقة االحتالل لقادتها
من الناحية السياسية ،واجهت القضية الفلسطينية
ً
الوطني والجهادي ،وايصال صوت
السياسيين ،ومن ثم اعتقالهم ،وتشريدهم؛ لتثنيهم عن ممارسة عملهم َ

الشعب الفلسطيني إلى ربوع العالم.

وبالرغم من السياسات التي مارستها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ،إال أنه خرج من رحم هذه

الوطنية إلى غرس روح التضحية،
المعاناة قادة يحملون عبء هذه المسئولية ،وينطلقون بأفكارهم القومية ،و َ
الوطن.
والفداء في سبيل ّللا و َ
ار طمس الهوية السياسية الفلسطينية ،من خالل مشاريع التوطين ،حيث
ار وتكرًا
حاولت إسرائيل مرًا
كانت ترى في سيناء َوطناً لسكان قطاع غزة ،وفي األردن َوطناً بديالً لسكان الضفة الغربية.
وقف سكان قطاع غزة ،ومن خلفهم الحكومة المصرية ضد مشاريع التوطين على مدى عدة سنوات،

والتي تهدف إسرائيل لتنفيذها بكل حزم وقوة ،ومنعوا كل اإلجراءات التي من شأنها تنفيذ تلك المشاريع ،فقد

أسهم الدعم األمريكي والغربي إلسرائيل ،إلى تبني تلك الفكرة ،من خالل مقترحات عدة تقدمت بها الدول

الغربية لضم قطاع غزة إلى مصر.

لم تقبل مصر بأي سياسات من شأنها االنتقاص من القضية الفلسطينية ،أو التأثير سلباً عليها؛ ألن ذلك

يهدف إلى ضياع القضية ،وتهميش دور الالجئين في القضايا المحورية.

رفضت القيادة الفلسطينية التخلي عن الثوابت الفلسطينية ،وتنفيذ مخططات إسرائيل في توطين

الفلسطينيين في سيناء ،واجهاض االنتفاضة الفلسطينية المباركة ،والتي بدأت تقطف ثمارها بعد أن أربكت
الحسابات اإلسرائيلية.

مر قطاع غزة فترة االحتالل اإلسرائيلي بمراحل عديدة مفصلية ،كان من أبرزها اشتعال االنتفاضة

الفلسطينية الكبرى عام 1987م ،والتي انطلقت ش اررتها من قطاع غزة ،وكانت تلك االنتفاضة الحلقة األخيرة؛

لكي يتنفس سكان قطاع غزة الصعداء ،بعد التراكمات العديدة ،والتي كان من أبرزها ممارسات إسرائيل
التعسفية للجوانب السياسية ،وفشلها التام في تحمل أعباء ومسؤوليات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛

كونها الجهة المحتلة له.
أضف إلى ذلك السياسات القمعية بحق سكانه ،ومصادرة األراضي ،وحالة االحتقان المتزايد ،بسبب

االعتقال التعسفي ضد أبناء قطاع غزة.
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لقد ساهمت االنتفاضة الفلسطينية الكبرى سنة 1987م في تقديم صورة واضحة للعالم بأسره ،بأن هناك شعب
محتل يقاوم بحجارته جيوشاً مدججة بالسالح المتطور والفتاك ،وقد أبرزت تلك االنتفاضة الجانب السياسي

المتحول إلى نوع من الدعاية ،وابراز معاناة الشعب الفلسطيني ،ورفض ممارسات إسرائيل بحق سكان قطاع
غزة ،ناهيك عن العمل العسكري المتزايد ،والذي أسهم أيضاً بوالدة بعض الحركات اإلسالمية مثل حركة

المقاومة اإلسالمية حماس ،وحركة الجهاد اإلسالمي.

أسهمت االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 1987م في تغيير المعادلة على األرض ،فأصبحت

إسرائيل تخشى المحاوالت الفلسطينية في الثأر واالنتقام ،وبناء جيل جديد يقوم فكره على المقاومة وطرد

المحتل ،مما حذا بإسرائيل إلى اللجوء إلى الطرق السلمية ،وعقد المؤتمرات السياسية للوصول إلى حل ،وان

لم يكن عادالً بحق سكان قطاع غزة.

وبعد مرور عدة أعوام على اندالع االنتفاضة الفلسطينية عام 1987م ،وبيان دور سكان قطاع غزة

النضالي والبطولي في الصمود أمام آلة الحرب اإلسرائيلية المتطورة ،ذهب فريق من الشعب الفلسطيني،
والمتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني) ،إلى الدخول في

المعتركات األخرى غير العسكرية ،والتي نجحت في دمج الكفاح المسلح مع العملية السياسية.

تعتبر فترة حكم االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة من أسوأ الفترات التي مر بها القطاع سياسياً ،حيث

حاولت إسرائيل طمس الهوية الفلسطينية ،وتغيير معالمها بشكل كبير ،وذلك من خالل السياسات الممنهجة

في ضرب العمل السياسي الفلسطيني ،ومالحقة قادته في الداخل والخارج ،ناهيك عن تبريرها لعدم دعم وجود
كيان فلسطيني سياسياً كون هذا الكيان يدعم (اإلرهاب).

 8.7الجانب السياسي فترة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة
الوطن في عام 1994م  ،بعد أن عانى قادتها
الوطنية الفلسطينية إلى أرض َ
حيث دخلت السلطة َ
ط ِردت
من ويالت التشرد ،والتعذيب ،ومحاوالت االغتيال من إسرائيل ،ومن بعض األنظمة العربية ،حيث ُ

المنظمة من بيروت ،كما شهدت تحوالت عكسية من األردن ،أضف إلى ذلك بأن النظام السوري مارس شتى

أنواع التعذيب بحق قادتها وعناصرها ،بهدف احتوائها والعمل تحت رايته ومظلته.

ار
الوطن ،بعد المقدمات التي ذكرت سابقاً ،قرًا
كان رأي القيادة الفلسطينية في الرجوع إلى أرض َ
ووجيها ،فلم تعد التنظيمات الفلسطينية في الخارج ،وال قادتها السياسيين قادرين على التواصل مع
صائبا
َ
ً
شعبهم في الداخل ،وخصوصاً في قطاع غزة ،ولم يترك االحتالل اإلسرائيلي المجال مفتوحاً أمام قادتها
العسكريين والسياسيين ،فقام الموساد اإلسرائيلي باغتيال عدد كبير من رموز الفصائل الفلسطينية ومنظمة

التحرير الفلسطينية ،كما قام بمالحقة واعتقال البعض اآلخر منهم أيضاً.
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أما على الجانب السياسي فقد برزت القضية الفلسطينية على الساحة الدولية ،وأسهم ذلك الدور الذي
لعبه الراحل ياسر عرفات ،في تدويل القضية الفلسطينية ،وايضاحها للعلن ،بعد أن مارست إسرائيل سياسة
تكميم األفواه ،ومالحقة واغتيال الناشطين السياسيين الفلسطينيين.

عملت السلطة الفلسطينية على إبراز الكيان الفلسطيني ووحدته ،وذلك من خالل العمل المتواصل

الذي قام به الرئيس الراحل ياسر عرفات ،حيث قام بالتشهير واإلعالن بالممارسات اإلسرائيلية التعسفية ضد

أبناء شعبنا ،والذي كان لها األثر األكبر في تحول وجهات نظر عالمية ،لما يدور في فلسطين والتي كانت

ابرز محطاتها هي قصف قوات االحتالل اإلسرائيلي لمقرات األجهزة األمنية ،وشل حركتها ،إضافة إلى
المجازر التي ارتكبت في جنين ،ورفح ،وخان يونس ،وغيرها ،والتي استغلتها القيادة الفلسطينية في كسب

التأييد والزخم الدولي تجاه القضية الفلسطينية ،وقد نجحت في ذلك ،كما قامت السلطة الفلسطينية بتوحيد

شطري الوطن.

دخلت القضية الفلسطينية مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع العدو اإلسرائيلي ،وهذه المرة عن

طريق السلك السياسي والعسكري ،فانفجرت االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000م (انتفاضة األقصى)،

بعد أن دنس أرئيل شارون باحات المسجد األقصى بدخوله إليه ،كان قطاع غزة وقتها يتأرجح في الصمود
تارة في وجه االحتالل ،وأخرى بين الصعود والنهوض ببنيته ،وسياسته واقتصاده.

لكن االنتفاضة أدخلت قطاع غزة مرحلة جديدة ،شهد العالم بأسره شجاعة وصرامة أهله في وجه

المحتل ،فقد قاد العمل الجهادي والبطولي أبناء قطاع غزة ،كما احتضنوا المقاومة ورجاالتها ،ولم تكن األمور

سهل ًة لألجهزة األمنية ،فقد تعمدت إسرائيل إلحاق الضرر واألذى بعناصرها ،وفي بنيتها التحتية مرة أخرى؛
وذلك بعد أن اندمج عدد كبير من األجهزة األمنية في صفوف المقاومة مع ازدواجية عملهم ،تزامن ذلك

الصعود العسكري مع وقفات سياسية فلسطينية صارمة ،حيث انتقلت المعركة بين األزقة والمدن ،إلى
الساحات الدولية واألممية ،حيث ساهمت القيادة الفلسطينية في بلورة مشاريع عدة تقدم لألمم المتحدة وغيرها

من المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،توضح االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة ضد
أبناء الشعب الفلسطيني ،وخصوصاً في قطاع غزة ،مما جعل قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين تحت طائلة

المسائلة القانونية.

كان موقف السلطة الفلسطينية من العمليات الفدائية على العلن هو الشجب واالستنكار ،لكنه داخلياً

يتبنى دعم العمليات البطولية؛ وذلك لكسب الرأي العام الدولي والعالمي ،ونبذ العنف الذي تنتهجه إسرائيل

ضد الشعب الفلسطيني ،وهي سياسة نجحت في صياغتها القيادة الفلسطينية على المستوى الدولي.
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 9.7الجانب السياسي فترة حكم حركة حماس لقطاع غزة
عاش قطاع غزة حالة جديدة ،تمثلت في دخول حماس المعترك السياسي ،ونجاحها في االنتخابات
التشريعية عام 2006م ،وذلك بعد أن أصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إجرائها ،ودمج حركة
حماس في العملية السياسية.

أدركت حماس فور صعودها السلم السياسي صعوبة المرحلة المقبلة ،وتشكيل حكومة وحدة َوطنية،

ليس ألنها ضمن حركات التيار اإلسالمي فحسب ،وكذلك اختالفها أيديولوجياً وفكرياً عن باقي فصائل العمل
الوطنية المنطوي تحت مظلة شرعية واحدة،
الوطني واإلسالمي؛ بل ألن حماس لم تؤمن بمبدأ الشراكة َ
َ

وتدرك تماماً أن دخولها في منظمة التحرير سوف ينقص من شعبيتها ،ومن مبادئها أمام الشعب الذي
عنوة ،واال ستقوم بتشكيل
اختارها ،لذا ارتأت أن تكون آرائها ومقترحاتها مفروضة على الفصائل الفلسطينية
ً

حكومة منفردة لوحدها ،أضف إلى ذلك أن الفصائل الفلسطينية رفضت المشاركة في حكومة حماس ،لرفضها

الدخول في منظمة التحرير الفلسطينية ،أو القبول ببرنامجها السياسي.

قامت حركة حماس بعدها بتشكيل حكومة فلسطينية من قادتها والمحسوبين عليها ،وعلى الفور كانت

ردة الفعل الدولية رافضة لتلك الحكومة ،حيث فرضت الحصار االقتصادي والمالي عليها ،مما أجبرها إلى

القبول بتشكيل حكومة وحدة َوطنية بعد اتفاق مكة ،بعد تشكيل الحكومة الحادية عشرة.

ئيسيا في دورها السابق قبيل دخولها االنتخابات،
ًا
أما على الجانب السياسي ،فلم تشهد حماس
تطور ر ً
سوى االعتراف بحدود 1967م ،وان كان على استحياء.
كما حاولت حماس فصل قطاع غزة كلياً عن الضفة الغربية ،من خالل سياساتها المتبعة في

القطاع ،والتي كان من أبرزها تفرد حماس في ق اررات السلم والحرب ،والتحالفات السياسية مع بعض الدول

العربية واإلسالمية ،التي أغرت حماس باألموال وبالدعم اإلعالمي واللوجستي والعسكري ،كي تنفذ أجنداتها
في قطاع غزة ،كما تطلعت حركة حماس نحو تأسيس إمارة إسالمية في القطاع تكون قاعد لإلخوان

المسلمين ،ومنفصلة تماماً عن الشطر الثاني من الوطن (الضفة الغربية).

وعلى صعيد عالقاتها الخارجية ،فقد شهدت عالقاتها تطو ار إيجابيًّا مع روسيا في البداية ،كما

تطورت عالقتها بإيران ،التي أمدت الحركة بالدعم المالي والعسكري ،لوصول إيران إلى غايتها ،وهي محاولة
احتوائها لحركة حماس ،والعمل وفق رؤيتها كورقة ضغط قوية على الواليات المتحدة األمريكية ،واسرائيل.

تطور كبي اًر ،اتضح ذلك من خالل
ًا
أما على المستوى العربي ،فقد شهدت عالقة حماس بدولة قطر
الدعم المالي الكبير التي تقدمه قطر للحركة ،عالوة على الدعم اإلعالمي المنحاز لحماس (قناة الجزيرة

اإلخبارية) ،على عكس ما تفعله مع حركة فتح.
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فيما يخص مصر ،فقد شهدت عالقة حماس مع مصر مدا وجز اًر ،بعد تنحي الرئيس المصري محمد

حسني مبارك 1عن الحكم ،واستالم محمد مرسي (المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين) مقاليد الحكم ،حيث

سمح َبفتَح الحدود مع قطاع غزة ،وأمدهم بالدعم اللوجستي ،والمعنوي ،والمادي في بعض األحيان ،كما
ساعد صعود تيار اإلخوان المسلمين في مصر إلى تطلع حركة حماس إلقامة دولة منفصلة عن الضفة
الغربية في قطاع غزة ،لكن سرعان ما انهارت تلك العالقة بين مصر وحركة حماس نتيجة ثورة  30يونيو،

والتي أطاحت بحكم اإلخوان المسلمين ،وبالرئيس محمد مرسي ،وبروز الجيش المصري لحكم البالد من

جديد ،وتمثل بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ،الذي فوضه الشعب المصري في ذلك.

كانت عالقة حماس السلبية مع اإلخوة العرب في التدخل في الشئون الداخلية العربية سبباً في تراجع

دعم األنظمة العربية للقضية الفلسطينية وقطاع غزة ،وأثر سلباً على العالقات الوطيدة التي ُشكلت منذ
قرون.
جدول توضيحي للمقارنة بين اإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة في الجانب السياسي
أوجه االختالف

أوجه الشبه

تشابهت كل من اإلدارة المصرية والسلطة اختلفت حركة حماس في الجانب السياسي عن اإلدارة المصرية والسلطة
الفلسطينية في الجانب السياسي وكانت على الفلسطينية وكانت على النحو التالي:

النحو التالي:

 .1لم تؤمن بمبدأ الشراكة الوطنية المنطوي تحت مظلة شرعية واحدة.

اإلدارة المصرية:

 .2اختلفت أيديولوجياً وفكرياً عن باقي فصائل العمل الوطني واإلسالمي.
 .3ارتأت أن تكون آ ارئها ومقترحاتها مفروضة على الفصائل الفلسطينية

 .1ساهمت بإبراز الكيان الفلسطيني.

 .2دعم الحركات الثورية الوليدة مثل حركة عنوة.

 .4فرض الحصار االقتصادي والمالي على أبناء قطاع غزة نتيجة قيامها

التحرير الوطني الفلسطيني فتح.

 .3تقديم الدعم السياسي بإفساح المجال أمام بتشكيل حكومة فلسطينية من قادتها والمحسوبين عليها لم يعترف بها العالم
الدولي.

منظمة التحرير للعمل السياسي.

 .5حاولت حركة حماس فصل قطاع غزة كلياً عن الضفة الغربية ،من
 .4لعبت دو اًر في تدويل قضية فلسطين.
 .5كانت عالقة اإلخوان المسلمين باإلدارة خالل سياساتها المتبعة في القطاع.
 .6تفردت في ق اررات السلم والحرب.

المصرية سيئة.

 .6أنهت مصر إدارتها على قطاع غزة بعد  .7كان لعالقتها الخارجية تطو اًر إيجابياً مع روسيا في البداية ،وايران التي
1

ولد مبارك عام 1928م في قرية المصيلحة في محافظة المنوفية ،التحق بالكلية الحربية عقب انتهائه من تعليمه الثانوي ،حصل على البكالوريس في

العلوم العسكرية عام  1948م ،ثم حصل على البكالوريس في العلوم الجوية عام 1950م ،تلقى دراسته العليا في أكاديمية فرونز العسكرية باإلتحاد
السوفيتي السابقُ ،عين رئساُ ألركان حرب القوات الجوية المصرية ،ونائب ًا لوزير الدفاع عام 1972م ،في عام 1973م اشترك في التخطيط لحرب 6

أكتوبر ،حيث ُرقي بعدها إلى رتبة فريق ،في  14أكتوبر 1981م ،أدى محمد حسني مبارك اليمين الدستورية كرئيس للبالد ،أُعيد انتخابه رئيساً للبالد

في استفتاءات شعبية كمرشح أوحد أعوام 1987م1993 ،م1999 ،م ،في  11فبراير 2011م ،أعلن نائبه تخلي الرئيس عن منصبه ،وتكليف المجلس

العسكري

بإدارة

شئون

البالد.

للمزيد

أنظر:

مقال

بعنوان

نبذة

مبارك http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/02/110201_mubarak_profile
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عن

الرئيس

المصري

السابق

حسني

انتهاء حرب 1967م واحتالل إسرائيل قطاع أمدت الحركة بالدعم المالي والعسكري.

غزة.

السلطة الفلسطينية

 .8على المستوى العربي شهدت عالقة حماس بدولة قطر تطو اًر كبي اًر
اتضح من خالل الدعم المالي الكبير التي تقدمه قطر للحركة.

 .1برزت القضية الفلسطينية على الساحة  .9على المستوى المصري شهدت عالقة حماس مداً وجز اًر بعد تنحي

الدولية ،حيث لعب الراحل ياسر عرفات دو اًر الرئيس محمد حسني مبارك ،واستالم محمد مرسي (المنتمي لجماعة
اإلخوان المسلمين) مقاليد الحكم اإلمداد بالدعم اللوجيستي والمعنوي
بار اًز في تدويل القضية وايضاحها للعلن.
 .2عملت السلطة الفلسطينية على إبراز الكيان والمادي.
الفلسطيني ووحدته.

 .10ربطت حماس قطاع غزة مع سيناء وذلك من خالل األنفاق على

 .3استغالل السلطة الفلسطينية للمجازر الحدود مع مصر.
الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في رفح  .11كانت عالقة حماس مع اإلخوة العرب سبباً في تراجع دعم األنظمة

وخان يونس وجنين وغيرها في كسب التأييد العربية للقضية الفلسطينية وقطاع غزة ،وأثر سلباً على العالقات الوطيدة
والزخم الدولي تجاه القضية الفلسطينية وقد التي شكلت منذ قرون.

نجحت في ذلك.

االحتالل اإلسرائيلي:

 .4دخلت القضية الفلسطينية مرحلة جديدة من بينما اختلف االحتالل اإلسرائيلي في الجانب السياسي عن كل من اإلدارة
مراحل الصراع مع العدو اإلسرائيلي عن طريق المصرية والسلطة الفلسطينية وكانت على النحور التالي:
السلك السياسي.

.1اتبع االحتالل سياسة التنكيل والتعذيب بحق أبناء قطاع غزة.

 .5انتقال المعركة من بين األزقة والمدن إلى  .2مارس االحتالل اإلسرائيلي شتى أنواع القهر والتشريد بحق سكانه.
الساحات الدولية واألممية من خالل بلورة  .3مالحقة االحتالل للقادة السياسيين ومن ثم اعتقالهم وتشريدهم.
مشاريع عدة تقدم لألمم المتحدة وغيرها من  .4محاولة طمس الهوية السياسية الفلسطينية من خالل مشاريع التوطين.

المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان والقانون  .5تهميش دور الالجئين في القضايا المحورية.
الدولي اإلنساني.

 .6ممارسة التعسف في الجوانب السياسية.

الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي.

غزة.

 .6توضيح االنتهاكات اإلسرائيلية ضد أبناء  .7فشلها التام في تحمل أعباء ومسؤوليات الشعب الفلسطيني في قطاع
 .7موقف السلطة الفلسطينية من عمليات  .8اتبعت السياسات القمعية بحق سكانه ،ومصادرة األراضي ،وحالة
المقاومة الشجب واالستنكار على المستوى االحتقان المتزايد بسبب االعتقال التعسفي ضد أبناء قطاع غزة.

الدولي والعالمي ،ولكن داخلياً كان يتبنى دعم  .9عملت إسرائيل على ربط قطاع غزة مع سيناء تحت إدارة قيادة جيش
العمليات البطولية

الدفاع اإلسرائيلي لقطاع غزة وشمال سيناء.

 .8نبذ العنف الذي تنتهجه إسرائيل ضد الشعب
الفلسطيني
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المبحث الثاني :الكيانية السياسية في قطاع غزة فترة حكم اإلدارات األربعة
 10.7الكيانية السياسية في قطاع غزة فترة حكم اإلدارة المصرية
من الواضح أن الكيان الفلسطيني في عهد اإلدارة المصرية قد برز بشكل كبير ،وذلك بعد أن
ساهمت تلك اإلدارة بدعم وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ،والحركات الثورية مثل حركة فتح وغيرها،

وتسهيل مهامها ،وقد انعكست الحالة السياسية التي تمسكت بحقوق الفلسطينيين ،ورفضت محاوالت توطينهم،

انعكست على الحالة العسكرية ،والتي نجحت فيها مصر بتدريب عناصر فلسطينية لتنفيذ عمليات نوعية
داخل العمق اإلسرائيلي ،كان لها دور في تغيير بوصلة العمل المقاوم ،حيث أشرف على التدريب الضابط

المصري مصطفي حافظ.

 11.7الكيانية السياسية في قطاع غزة فترة حكم االحتالل اإلسرائيلي
أما في عهد االحتالل اإلسرائيلي ،فقد مارس االحتالل ضد قطاع غزة شتى أنواع التنكيل ،مما ساهم

في ظهور الروح القومية والنضالية ضد ممارساته ،إضافة إلى أن االحتالل أجهض المحاوالت الفلسطينية
السياسية في إبراز مكانته ،وذلك من خالل عمليات االغتيال الذي قام بها ضد سياسييه ومناضليه ،كما اتبع

االحتالل سياسات عسكرية قاسية ضد قطاع غزة ،حيث أدت تلك السياسات إلى انفجار الوضع في القطاع،
واشتعال االنتفاضة الفلسطينية عام 1987م ،وتحول الصراع العربي اإلسرائيلي إلى صراع سياسي وعسكري

محض.
 12.7الكيانية السياسية في قطاع غزة فترة حكم السلطة الفلسطينية

أما السلطة الفلسطينية ،فقد استلمت قطاع غزة من االحتالل اإلسرائيلي دون مؤسسات إدارية تذكر،

بل على العكس ،قامت إسرائيل بتحجيم عمل السلطة الفلسطينية ،وشل حركتها ،من خالل القيود التي
فرضتها عليها ،لكن واجهت السلطة كل هذه التحديات ،واستمرت في العمل السياسي الناجح ،الذي يجمع

بين العمل المسلح ،والعمل السياسي ،إضافة إلى أن السلطة الفلسطينية أبرزت الكيان الفلسطيني على المنابر
الدولية ،وخاصة األمم المتحدة ،ورفضت توطين سكان قطاع غزة في سيناء.
 13.7الكيانية السياسية في قطاع غزة فترة حكم حركة حماس
أما إدارة حماس لقطاع غزة ،فقد واجهت الحركة عدة عقبات وتحديات في طريقها للوصول للسلطة،

وهذا الوصول سوف يتخلله التنازل عن بعض المبادئ كما ترى الحركة ،مما جعلها تنفرد في ق ارراتها بشأن

تشكيل الحكومة ،واصرارها على قبول الفصائل الفلسطينية ببرنامجها ،رأت الفصائل الفلسطينية أن برنامج
حركة حماس ال يصلح للمرحلة المقبلة ،ونأت بنفسها عن الدخول في حكومة مع حركة حماس ،ومع تعنت
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حماس في هذا الجانبُ ،فرض الحصار على قطاع غزة ،بعدما اتخذ العالم ذريعة ،بعدم القبول بالعملية

السياسية ،والتخلي عن العنف.

لم تكن لدى حماس الخبرة السياسية ،وهذا أدخل قطاع غزة في دوامة الصراع مع بعض األنظمة

العربية ،واحتضان قطاع غزة من بعض األنظمة التي تدعم حركة حماس مالياً ،وسياسياً ،كما كان للحروب
التي شنتها إسرائيل على غزة ،وتشديد الحصار على القطاع ،دور كبير في تغيير مسار التسوية السياسية.

اتهمت بعض القيادات الفلسطينية حركة حماس بتأسيس إمارة لها في غزة ،كما ألصقت بها اتهامات

أيضاً بتمديد الهدنة مع الجانب اإلسرائيلي ،وتوطين بعضاً من السكان في المناطق الحدودية ،مقابل بناء

ميناء ومطار في غزة.

جدول توضيحي للمقارنة بين اإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة من خالل الكيانية السياسية
أوجه االختالف

أوجه الشبه

تشابهت كل من اإلدارة المصرية والسلطة الفلسطينية في اختلفت حركة حماس في الكيانية السياسية عن اإلدارة
الكيانية السياسية وكانت على النحو التالي:
اإلدارة المصرية:

المصرية والسلطة الفلسطينية وكانت على النحو التالي:

 .1واجهت الحركة عدة عقبات وتحديات في طريقها للوصول

 .1ساهمت اإلدارة المصرية بدعم وتأسيس منظمة التحرير إلى السلطة.
الفلسطينية ،والحركات الثورية مثل حركة فتح وغيرها.

 .2لم تكن لدى حركة حماس الخبرة السياسية مما أدخل

 .2تدريب عناصر فلسطينية لتنفيذ عمليات نوعية داخل قطاع غزة في دوامة الصراع مع بعض األنظمة العربية مما

العمق اإلسرائيلي.
السلطة الفلسطينية:

أدى لتشديد الحصار على القطاع والحروب التي شنتها

إسرائيل لتغيير مسار التسوية السياسية.

 .1استمرت في العمل السياسي الناجح الذي يجمع بين  .3سعت حركة حماس من خالل ممارساتها إلى عزل الكيان
العمل المسلح والعمل السياسي.

السياسي الفلسطيني وأضعفت التأييد الدولي للقضية

 .2أبرزت الكيان الفلسطيني على المنابر الدولية ،وخاصة الفلسطينية من خالل سيطرتها على قطاع غزة.
األمم المتحدة.

 .3رفضت التوطين لسكان قطاع غزة في سيناء.

االحتالل اإلسرائيلي:

بينما اختلف االحتالل اإلسرائيلي في الكيانية السياسية عن

 .4لم تساهم المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية في تقديم أي كل من اإلدارة المصرية والسلطة الفلسطينية وكانت على

جديد لدى الجانب الفلسطيني ،بل كانت تلك المفاوضات النحور التالي:

بمثابة مضيعة للوقت فقط.

 .1مارس االحتالل اإلسرائيلي شتى أنواع التنكيل ضد قطاع
غزة.
 .2أجهض المحاوالت الفلسطينية في إبراز مكانته من خالل
عمليات االغتياالت التي قام بها ضد سياسييه ومناضليه.

 .3اتبع االحتالل سياسات عسكرية ضد قطاع غزة.
 .4تحول الصراع العربي اإلسرائيلي إلى صراع سياسي

عسكري محض.
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المبحث الثالث :السياسات اإلدارية لقطاع غزة فترة حكم اإلدارات األربعة
 14.7السياسات اإلدارية فترة حكم اإلدارة المصرية لقطاع غزة
أدت التشريعات التي وضعتها الحكومة المصرية ،إلى إدارة وتسيير أمور السكان الفلسطينيين في
قطاع غزة ،كما ساهمت في وضع أسس للقوانين التي من شأنها الحفاظ على كيان المجتمع وتماسكه.

حيث كانت القوانين التي ُوضعت في قطاع غزة ،هي القوانين المعمول بها في مصر ،وهذا أسهم
بشكل كبير في نظرة الشعب الفلسطيني في القطاع إلى اإلدارة المصرية نظرًة إيجابية وحسنة ،والتي ال تميز

في سياستها بين مصري وال فلسطيني.

كما أصدر جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة في 1962/3/5م ،اإلعالن

الدستوري لقطاع غزة ،الذي نص فيه الباب األول على أن قطاع غزة جزء ال يتجزء من فلسطين ،وأن شعبها
جزء من األمة العربية ،أما الباب الثاني والذي يتكون من المادة رقم  3المادة رقم  14على تنظيم الحريات

والحقوق والواجبات العامة ،وقد كفل النظام الدستوري حرية اإلقامة والتنقل واالعتقاد والقيام بشعائر األديان
وحرية الفكر والرأي ،ونص على حرية الملكية وعلى حق الفلسطينيين في مخاطبة السلطات العامة.

في الجانب اإلداري ،أضفت مصر على قطاع غزة صفة الكيان المستقل ،من خالل بناء

المؤسسات ،وسن التشريعات والقوانين التي تحكم البلد ،وتسير أمور المواطن ،كما لم تلصق قطاع غزة بعبارة

أو بأخرى بجمهورية مصر؛ وذلك منعاً لمحاوالت إسرائيل المتكررة في إلصاق قطاع غزة بمصر ،وتوطين
سكانه في العريش ،حتى يتسنى لها التخلي عن ق اررات األمم المتحدة فيما يخص الالجئين والعودة.

ساهمت اإلدارة المصرية في بناء نظام سياسي ،ونظام إداري في قطاع غزة ،تمثل ذلك في البلديات،

ومجالس الحكم المحلي ،كما أبرزت اإلدارة المصرية الكيان الفلسطيني ،من خالل دعم ومساندة منظمة

التحرير الفلسطينية واحتوائها ،وتقديم الالزم لها ،كي تصبح ممثالً عن الشعب الفلسطيني ،كما قامت ببناء

هيئات أخرى مثل المجلس التشريعي لقطاع غزة ،وغيرها من المؤسسات األخرى التي أُبرز فيها الكيان

الفلسطيني بشكل كبير في هذه الفترة.

أخي اًر ،وبالرغم من كل المحاوالت المصرية التي تحاول فيها جاهدة إبراز الكيان الفلسطيني ،والعمل

بعيدا عن تدخالت األنظمة العربية ،فقد ساهمت مصر في فترة إدارتها
على استقاللية القرار الفلسطينيً ،
لقطاع غزة إلى جانب تحملها أعباء ومشقات المسئولية ،في تأسيس نظام سياسي واداري نوعاً ما ،يحتاج إلى
أداة فاعلة في المجتمع.
تطوير وترتيب ،كي يصبح ً
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 15.7السياسات اإلدارية فترة حكم االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة
في عهد االحتالل ،أ ِ
ُلحقت الدوائر اإلدارية في قطاع غزة باإلدارة اإلسرائيلية ،تحت سلطة الحاكم

العسكري اإلسرائيلي ،حيث عملت إسرائيل لتحقيق أهدافها ،من خالل فرض قوانين إدارية تحول دون بناء

المؤسسات واإلدارات ،ويعتمد على الكفاءات.
مجتمع مدني محلي يقوم على ُ
عددا كبي اًر من القوانين والتشريعات واألوامر في شتى
كما فرضت إسرائيل على سكان قطاع غزة ً
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلعالمية من قبل اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ،والتي تهدف إلى

إتباع قطاع غزة لسياسة إسرائيل ،الرامية إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تسع إسرائيل لبناء نظام إداري في قطاع غزة ،وال في الضفة الغربية أيضاً ،يقوم هذا النظام على
لم َ
المؤسسات ،أو المجالس البلدية والمحلية في
المؤسسات والهيئات اإلدارية ،بل كانت هي المسئولة عن إدارة ُ
ُ
قطاع غزة ،فكان من الصعوبة بمكان وجود سقف إداري يستند إلى متطلبات سكان قطاع غزة بالمستوى

نوة على
المطلوب ،وساهم إلى حد كبير في التبعية اإلدارية ،المستندة إلى القوانين اإلسرائيلية المفروضة ع ً
سكان قطاع غزة.
 16.7السياسات اإلدارية فترة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة
الوطن ،وتركت خلفها هموم
أما فترة حكم السلطة الفلسطينية ،فعندما دخلت السلطة إلى أرض َ
الماضي مع بعض األنظمة العربية ،قامت بتشكيل نواة رئيسية إلدارة قطاع غزة ،حيث قامت السلطة
المؤسسات والو ازرات لتسهيل مهام السكان الفلسطينيين ،فقد قامت
الفلسطينية
وبناء على تفاهمات أوسلو ببناء ُ
ً
بعد عامين من نشأتها بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية داخل األراضي الفلسطينية ،أفرزت مجلس تشريعي
جديد ،ومن بعده تم اختيار الوزراء إلدارة شئون األراضي الفلسطينية.

لم تترك إسرائيل السلطة الفلسطينية وشأنها في إدارة ُمؤسساتها وو ازراتها ،حيث ألحقت عدة و ازرات
فلسطينية بعملها مثل و ازرة الشئون المدنية ،كما عملت على تضييق الخناق على عمل هذه الو ازرات ،من
ِ
تكتف إسرائيل بذلك ،فقد عملت خالل
خالل سياسات تهدف إلى تبعية النظام اإلداري والسياسي لها ،ولم
عشرة أعوام في قطاع غزة على تدمير البنية التحتية للسلطة الفلسطينية ،ومقرات الو ازرة واألجهزة األمنية فيه،

مما أضر بعمل تلك الو ازرات ،إال أنها صمدت في وجه تلك التحديات ،عالوة على االبتزاز المالي الذي

كانت تتبعه إسرائيل في مواجهة السلطة الفلسطينية.

توالت المشاكل على السلطة الفلسطينية ،ولم تعد قادرة على العطاء بالنسبة المطلوبة ،فاألجهزة

األمنية في غزة كانت بمنأى عن ُمؤسسات الدولة ،وكانت عبارة عن مؤسسة يدين أفرادها بالوالء إلى قائد
الجهاز األمني فقط ،بدالً من أن تكون مؤسسات أمنية وادارية ُكرست لخدمة الوطن والمواطن.

نجحت السلطة الفلسطينية في تأسيس هيئات قضائية وادارية في قطاع غزة ،وان كان أغلبها يفتقد

إلى االستقاللية ،إال أنها مارست عملها َبوطنية ومهنية عالية ،أضف إلى ذلك أن السلطة قامت ببناء البنية
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التحتية ،من مدارس ،ومستشفيات ،وجامعات ،ودور عبادة وغيرها ،بعد أن استلمتها شبه منهارة ،فقامت ببناء
أول مطار في تاريخ الشعب الفلسطيني على أرض قطاع غزة.

أخي اًر نجحت السلطة الفلسطينية في بناء مجتمع ُمؤسساتي واداري ،ولو بالشكل المطلوب ،لكن
البنية اإلدارية،
التجاذبات الخارجية ،والعوامل األخرى من تحديات وصعاب ،ساهمت في إضعاف تلك ُ
وتغلغل فيها الفساد بشكل ملحوظ ،وهذا ال يعني باألساس أنها فشلت في بناء مجلس تشريعي ،وو ازرات،

وادارات ،وهيئات تعمل جميعها لخدمة سكان قطاع غزة ،وتهدف إلى إنهاء التبعية مع إسرائيل ،وتشجيع
العالم بأسره إلى تطوير وازدهار قطاع غزة ،وتطلع الجميع لفلسطين لالتجاه نحو االستقالل والحرية.
 17.7السياسات اإلدارية فترة حكم حركة حماس لقطاع غزة
أدارت حركة حماس قطاع غزة عام 2007م ،بعد أن تمت السيطرة عليه عسكرياً ،فتم نهب

الوطنية ،والو ازرات ،واإلدارات الفلسطينية في قطاع غزة ،بعدها أدركت حماس بأنها تسيطر على
المؤسسات َ
ُ
قطاع غزة دون منازع ،أو تفكير من أحد في المشاركة معها في الحياة السياسية أو اإلدارية؛ ألنها اتخذت
من استخدام القوة الضاربة ضد فئات من الشعب الفلسطيني ،سياس ًة لعدم تفشي الفوضى والفلتان ،مما جعل
الوطنية ،واألعراس والحفالت.
الناس يهابون من التظاهر ،أو المعارضة السلمية ،أو إحياء المهرجانات َ

حيث ساهمت حماس منذ سيطرتها على بناء هيكل كتائب القسام ،وتدعيمه بالسالح المغتنم من

الوطنية والوزارات،
بالمؤسسات َ
السلطة الفلسطينية ،وأجهزتها األمنية ،تارك ًة خلفها مسئولية النهوض ُ
فأصبحت كتائب القسام صاحبة السلطة العليا في قطاع غزة ،وهي من يعتقل ويدير السياسات ،في غياب

القانون واإلدارة.

لم تفلح حماس في بناء نظام سياسي واداري في قطاع غزة؛ وذلك لعدم خبرتها اإلدارية والسياسية في
هذا المعترك ،فيما ترى حماس بأنها أ ِ
ُفشلت في إدارة قطاع غزة ،بعد كل الضغوطات الدولية ،واإلقليمية،
والعربية ،والداخلية التي مورست ضدها ،والتي أجهضت كما ترى حماس محاوالت النهضة في قطاع غزة.

لكن حماس ومن منظور آخر ،أرت في قطاع غزة إمارًة يمكن تشكيلها ،وادارتها ،وفصلها عن
الجغرافية الفلسطينية ،حيث كان من الواضح من الممارسات الحمساوية على األرض ،بأنها تقوم بسياسة

بعيدا عن المركز (الضفة الغربية) ،حيث كانت شروط حماس في اآلونة األخيرة
فصل قطاع غزة ،والنأي به ً
(التهدئة مع إسرائيل) ،هي شروط منفردة ،دون الرجوع إلى القيادة الفلسطينية ،حتى بعد تشكيل حكومة الوفاق

الوطني عام 2014م ،ذهبت بممارساتها وشروطها إلى إيجاد بيئة خصبة تضمن فصل قطاع غزة عن
َ
الضفة الغربية إدارياً وسياسياً ،من خالل بناء ميناء ،ومطار وغيرها من التسهيالت األخرى ،سبق ذلك تقديم
حماس لوثيقة جنيف التي أعدها أحمد يوسف المستشار السياسي إلسماعيل هنية ،والتي َّ
تكفل العيش بسالم

مع إسرائيل ،ووجود ممر إلى القدس وغيرها من التسهيالت ،التي اعتبرها البعض بمثابة تنازالت حقيقية ،وال
تختلف كثي اًر عن االعتراف بإسرائيل ،والقبول بحدود عام 1967م.
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لكن أحمد يوسف نفي ذلك جمل ًة وتفصيالً ،داعياً األطراف جميعاً إلى نبذ الحرب اإلعالمية التي
اء من حماس أو من فتح ،وتحدث على أن هذه الوثيقة عبارة عن
تهدف لتشويه صورة القادة الفلسطينيين سو ً

آنفا.
تفاهمات لم تتضمن تلك البنود المذكورة ً

فشلت حركة حماس فترة حكمها لقطاع غزة إدارياً ،وذلك بسبب الممارسات اإلقصائية والمتفردة في

الق اررات أو في الحكم ،وتمثل ذلك لتشكيلها حكومة منفردة بعد نجاحها في االنتخابات التشريعية عام

2006م ،كما أنها قامت ببناء مؤسسات وجمعيات تابعة للحركة ،لتساهم في تدعيم ميزانيتها ،ومواجهتها
للتحديات المالية ،كما قامت بتشكيل أجهزة أمنية في قطاع غزة بديلة لألجهزة األمنية التابعة للسلطة

الفلسطينية ،مارست تلك األجهزة سياسات حركة حماس منها االعتقال والمالحقة وفرض اإلقامة الجبرية،
ومحاربة الحريات ،ومن تلك األجهزة جهاز األمن الداخلي.

على الجانب األمني والداخلي ،فقد نجحت حماس في بسط سيطرتها على الساحة
الفلسطينية ،وحجمت نوعا ما انتشار الفوضى ،والسالح بين العائالت والمواطنين ،كما ضربت ٍ
بيد من حديد
ً
َ

كل من يحاول أن يعبث بأمن واستقرار قطاع غزة.

جدول توضيحي للمقارنة بين اإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة في الجانب اإلداري
أوجه االختالف

أوجه الشبه

تشابهت كل من اإلدارة المصرية والسلطة اختلفت حركة حماس في الجانب اإلداري عن اإلدارة المصرية والسلطة

الفلسطينية في الجانب اإلداري وكانت على الفلسطينية وكانت على النحو التالي:
النحو التالي:
اإلدارة المصرية:

 .1أدارت حركة حماس قطاع غزة عام  2007بعد أن تمت السيطرة عليه
عسكرياً.

 .1أدت التشريعات التي وضعتها الحكومة  .2قامت بنهب المؤسسات الوطنية والو ازرات واإلدارات الفلسطينية في قطاع
المصرية إلى إدارة وتسيير أمور السكان غزة.

الفلسطينيين.

 .3ساهمت حماس منذ سيطرتها على بناء هيكل كتائب القسام ،وتدعيمه

شأنها الحفاظ على كيان المجتمع وتماسكه.

 .4لم تفلح في بناء نظام سياسي واداري في قطاع غزة ،لعدم خبرتها

 .2ساهمت في وضع أسس للقوانين التي من بالسالح المغتنم من السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية.
 .3أضفت مصر على قطاع غزة صفة الكيان اإلدارية والسياسية في هذا المعترك.

المستقل ،من خالل بناء المؤسسات وسن  .5ذهبت بممارساتها وشروطها إلى إيجاد بيئة خصبة تضمن فصل قطاع
التشريعات والقوانين التي تحكم البلد.

غزة عن الضفة الغربية إدارياً وسياسياً من خالل ميناء ،ومطار.

البلديات ومجالس الحكم المحلي.

 .7قامت ببناء مؤسسات وجمعيات تابعة للحركة ،لتساهم في تدعيم

 .4ساهمت اإلدارة المصرية في بناء نظام  .6فشلت حركة حماس فترة حكمها لقطاع غزة إدارياً ،وذلك بسبب
سياسي ونظام إداري في قطاع غزة ،تمثل في الممارسات اإلقصائية والمتفردة في الق اررات أو في الحكم.
 .5أبرزت اإلدارة المصرية الكيان الفلسطيني ميزانيتها.

من خالل دعم ومساندة حكومة عموم فلسطين  .8قامت بتشكيل أجهزة أمنية في قطاع غزة بديلة لألجهزة التابعة للسلطة

واحتوائها وتقديم الالزم لها.

الفلسطينية.
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 .6قامت ببناء هيئات أخرى مثل المجلس  .9مارست تلك األجهزة سياسات حركة حماس منها االعتقال والمالحقة
التشريعي لقطاع غزة.

وفرض اإلقامة الجبرية ،ومحاربة الحريات ،ومن تلك األجهزة جهاز األمن

السلطة الفلسطينية:

الداخلي.

 .1قامت بتشكيل نواة رئيسية إلدارة قطاع  .10نجحت حركة حماس في بسط سيطرتها على الساحة الفلسطينية،
غزة.

وحجمت نوعاً ما انتشار الفوضى ،والسالح بين العائالت والمواطنين ،كما

 .2قامت السلطة بناء على تفاهمات أوسلو ضربت بيد من حديد كل من يحاول أن يعبث بأمن واستقرار قطاع غزة.
ببناء المؤسسات والو ازرات لتسهيل مهام االحتالل اإلسرائيلي:

السكان الفلسطينيين ،أفرزت مجلس تشريعي  .1ألحقت الدوائر اإلدارية في قطاع غزة باإلدارة اإلسرائيلية تحت سلطة

جديد إلدارة شؤون األراضي الفلسطينية.

الحكم العسكري اإلسرائيلي.

وادارية في قطاع غزة.

محلي يقوم على المؤسسات واإلدارات ويعتمد على الكفاءات.

 .4مارست عملها بوطنية ومهنية عالية.

 .3فرضت على سكان قطاع غزة عدداً كبي اًر من القوانين والتشريعات

ومستشفيات وجامعات ودور العبادة وغيرها.

من قبل اإلدارة المدنية اإلسرائيلية.

 .3نجحت السلطة في تأسيس هيئات قضائية  .2فرض االحتالل اإلسرائيلي قوانين إدارية تحول دون بناء مجتمع مدني

 .5قامت ببناء البنية التحتية ،من مدارس واألوامر في شتى المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلعالمية
 .6بناء أول مطار في تاريخ الشعب  .4زيادة معاناة الشعب الفلسطيني من خالل اإلجراءات السابقة.
الفلسطيني على أرض قطاع غزة.

 .5لم تسع لبناء نظام إداري في قطاع غزة بل كانت هي المسئولة عن إدارة

واداري.

 .6التبعية اإلدارية المستندة إلى القوانين اإلسرائيلية المفروضة عنوة على

 .7نجحت السلطة في بناء مجتمع مؤسساتي المؤسسات أو المجالس البلدية والمحلية في قطاع غزة.
سكان قطاع غزة.
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المبحث الرابع :السياسات االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية فترة حكم اإلدارات األربعة التي
حكمت قطاع غزة
 18.7السياسات االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة فترة حكم اإلدارة المصرية
خالل حرب 1948م وبعدما قامت اإلدارة المصرية بتقديم الكثير من المساعدات العينية والغذائية،

التي ساهمت نوعاً ما في تذليل العقبات والصعاب لالجئين الفلسطينيين ،الذين ال مأوى لهم ،وال طعام ،وال
لباس.

لم تُِدر مصر وحكومتها ظهرها للشعب الفلسطيني ،بل زادت من دعمها له ،وتقديمها كافة
المساعدات ،والتسهيالت ،والقوانين ،لكي ينعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالحرية ،وعدم الحرمان.
لم تفكر مصر على اإلطالق في ابتزاز الشعب الفلسطيني أو احتقاره ،فكل المساعدات سواء

المعنوية ،أو المادية ،أو التضحيات التي قدمها الشعب ،والجيش المصري ،كانت بمثابة العمل ال َوطني

والواجب األخالقي الذي يجب على الجميع تقديمه ،ولم يكن من ًة أو صدق ًة يتصدق بها الشعب المصري على
شقيقه الشعب الفلسطيني.
على الجانب االجتماعي واالقتصادي ،اتضحت اللحمة بين أطياف المجتمع في قطاع غزة ،وذلك

بعد أن مد المواطن الغزي يد العون والمساعدة إلى شقيقه الالجئ من بلدته ،على وقع الهجرة ،والنكبة عام

1948م ،وتشكلت المخيمات الفلسطينية ،والتي كان لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا)،
دور في تقديم المساكن لهم في المخيمات الثمانية في قطاع غزة.

على الجانب االقتصادي ،ازدهرت الحياة االقتصادية في قطاع غزة ،مع وجود بطالة عالية إثر تدفق

الالجئين إليه.

ففي عهد جمال عبد الناصر ،تم إتباع عدة سياسات اقتصادية ،ساهمت في بناء نظام اقتصادي

متطور ،مثل تطوير الصناعات اليدوية ،واستيراد وتصدير المحاصيل الزراعية ،بما فيها الحمضيات ،كما
أفسح المجال أمام حركة التعليم ،فأصبح المواطن في قطاع غزة مخير أمام التعليم في مصر ،ويعامل حينها
صرف له معونة مقدمة من الحكومة المصرية ،أو الخروج إلى دول الخليج
معاملة المواطن المصري ،بل ُ
وي َ
العربي للعمل هناك ،حيث أسهمت تلك السياسات في ازدهار قطاع غزة ،وذلك بعودة األموال من الخارج،

التي يرسلها األبناء في الخليج ،إلى ذويهم في قطاع غزة.
 19.7السياسات االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة فترة حكم االحتالل اإلسرائيلي
أما في عهد االحتالل اإلسرائيلي ،أ ِ
ُلحق االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي؛ وذلك بهدف
التبعية االقتصادية ،والتجارية ،والصناعية التي ترمي إسرائيل إلى تحقيقها ،فأصبحت األيدي العاملة في

الداخل اإلسرائيلي تتقاضى رواتب زهيدة من الجانب اإلسرائيلي ،وان كانت فترة االحتالل اإلسرائيلي مزدهرة
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اقتصادياً نوعاً ما ،نظ اًر لتوفر العمل داخل إسرائيل ،إال أن االقتصاد الفلسطيني المتدحرج نحو الهبوط ،ظل

مالصًقا لالقتصاد اإلسرائيلي ،بهدف تسويق المنتجات اإلسرائيلية ،وكسر إرادة الفلسطينيين في الصمود،
واالستقالل االقتصادي الذي سيتبعه حتماً االستقالل السياسي ،واإلداري.

فقد دأبت إسرائيل عن طريق عدة إجراءات قامت بها ،إلى إخضاع االقتصاد ،والزراعة الفلسطينية

إلى القوانين اإلسرائيلية ،التي ال تهدف إلى الرقي والنهوض بسكان قطاع غزة ،بل على العكس ،ترمي إلى
تبعيته ،وعدم استق ارره.

كبير على المستوى االقتصادي والصناعي في قطاع غزة ،فقد
دمار ًا
ألحقت االنتفاضة الفلسطينية ًا
كانت إسرائيل دائماً تستهدف البنية التحتية ،والمنشآت الصناعية واالقتصادية ،كما عملت على فرض

الحصار واإلغالق أمام حركة العمال الفلسطينية ،مما أضر باالقتصاد الفلسطيني المتهاوي أصالً.

أما من االجتماعية فقد التحم الشعب الفلسطيني يداً واحدة لمواجهة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي

فترة االنتفاضة الفلسطينية عام 1987م ،حيث وقف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة صفاً واحداً لمقاومة

االحتالل اإلسرائيلي.

 20.7السياسات االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة فترة حكم السلطة الفلسطينية
أما عهد السلطة الفلسطينية ،شهد قطاع غزة ازدها اًر ملموساً نوعاً ما ،على غرار فترة حكم االحتالل

اإلسرائيلي ،تمثل ذلك في إنشاء المدارس ،والمصانع ،والمؤسسات وغيرها ،وهذا أدى إلى وجود طبقة عاملة،

ناهيك عن الطبقة الكبيرة من سكان قطاع غزة ،والتي تعمل داخل األراضي المحتلة عام 1948م.

لكن إسرائيل لم تترك االقتصاد الفلسطيني وشأنه ،بل ساعدت على عدم تطوره ،من خالل إلصاقه

باقتصادها ،والتقيد باالتفاقيات التي أنهكت االقتصاد المتهاوي أصالً نتيجة السياسات المفروضة عليه.

إال أن السلطة الفلسطينية ،ومن خالل عالقاتها العربية والدولية ،استطاعت أن تنهض بالجانب

االقتصادي ،والعمل على تطوره شيئاً فشيئاً ،حيث تعاقدت مع بعض البلدان العربية الستقدام الخريجين
والعمال إلى تلك البلدان ،للعمل فيها ضمن العقود والمشاريع ،وبالذات في منطقة الخليج العربي.

أما على الجانب االجتماعي ،فقد أظهرت االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000م ،تطوًار كبي اًر في

هذا الجانب ،تمثل في التفاف الجماهير الفلسطينية خلف القيادة الفلسطينية ،وخلف المقاومة الشعبية

والمسلحة ،حيث تبين ذلك بعد أن قامت إسرائيل باغتيال قادة حماس أحمد ياسين ،وعبد العزيز الرنتيسي

اء من فتح أو من حماس أو من الفصائل الفلسطينية األخرى
وغيرهم ،فكان ردة فعل الجماهير الفلسطينية سو ً
الشجب واالستنكار ،والرد على تلك العمليات الجبانة ،وكذلك حدث أثناء حصار إسرائيل للرئيس الراحل ياسر
احدة ،ومارس اإلضراب والعصيان في وجه
عرفات في مقر إقامته في المقاطعة ،فقد التحم الشعب لحم ًة و ً
االحتالل اإلسرائيلي رفضاً لسياسته اإلقصائية بحق قيادات الشعب الفلسطيني.
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 21.7السياسات االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة فترة حكم حركة حماس
في الجانب االقتصادي ،وفي ظل حكم حركة حماس لقطاع غزة ،أصبح القطاع أكبر بؤرة سكانية
عددا من العاطلين عن العمل؛ وذلك نتيجة التجاذب السياسي واالنحياز لصالح التنظيم على
في العالم تضم ً
المصلحة العامة ،حيث اتبعت حماس سياسات اقتصادية أرهقت المواطن ،من خالل فرض الضرائب،
والسماح بطبقة معينة من التجار المحسوبين على الحركة في مزاولة نشاطهم التجاري عن طريق األنفاق،
واحتكار البضائع ،مما جعل هناك طبقة رأسمالية تتمتع بنفوذ مالي ،انعكس على الوضع الفلسطيني العام،

من سيطرة تلك الفئة على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.

إضافة إلى سياسة الحصار ،واإلغالق ،التي فرضتها إسرائيل على قطاع غزة ،فقد منعت العمال

الفلسطينيين من الخروج ،وأغلقت المعابر األخرى التي يخرج منها الطالب ،والمرضى ،وأصحاب اإلقامات
وغيرهم.

لكن وبفضل جهود عربية ودولية لكسر الحصار ،خففت من حدة األزمة االقتصادية الخانقة ،التي

كسادا كبي اًر لم يشهد له التاريخ الفلسطيني من قبل ،حيث منعت إسرائيل دخول المواد الخام إلى
شهدت
ً
المصانع ،كما عملت على تدمير البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني ،بعد كل ٍ
حرب تخوضها في قطاع غزة
على مدى  6سنوات ،ناهيك عن دور السلطة الفلسطينية في تخفيف حدة الحصار من خالل صرف رواتب

الموظفين ،واألسرى ،والشهداء ،والجرحى ،والشئون االجتماعية.

تعتبر فترة حكم حركة حماس لقطاع غزة ،من الفترات الصعبة التي مر بها قطاع غزة اقتصادياً

واجتماعياً ،وتمثل ذلك بالسياسات التي اتبعتها حركة حماس ضد مواطني غزة ،من خالل فرض الضرائب،

والرسوم الجمركية التي أنهكت المواطن الغزي ،إضافة إلى الحروب المدمرة التي شنتها إسرائيل على القطاع،
وكان لها األثر األكبر في التأثير سلباً على األداء االقتصادي المتهاوي أصالً.

أما على الجانب االجتماعي ،فقد تخلخل النسيج االجتماعي في القطاع بعد أحداث االنقسام

الفلسطيني عام 2007م ،حيث أصبحت النزعة الحزبية تطغى على المجتمع الفلسطيني ،وأصبحت تمثل
هاجساً خطي اًر للتأثير على مكونات الشعب الفلسطيني ،حيث أصبحت الحكومة المسيطرة على القطاع ال
تؤمن بوجود معارضة لها ،وان كانت تلك الحركات ال تؤثر سلباً على عملها ،فمثالً :تعرض الكثير من
كوادر حزب الشعب ،والجبهة الشعبية إلى االعتقال ،والمطاردة ،مع العلم أن تلك الحركات وغيرها ،تعارض

أيضاً عمل وأداء السلطة الفلسطينية في الضفة ،ولكن ال تلقى نفس المعاملة.
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جدول توضيحي للمقارنة بين اإلدارات األربعة التي حكمت قطاع غزة في الجانب االقتصادي واالجتماعي
أوجه االختالف

أوجه الشبه

تشابهت كل من اإلدارة المصرية والسلطة الفلسطينية في الجانب اختلفت حركة حماس في الجانب االقتصادي
واالجتماعي

االقتصادي واالجتماعي وكانت على النحو التالي:

عن

اإلدارة

المصرية

الفلسطينية وكانت على النحو التالي:

اإلدارة المصرية:

والسلطة

 .1قامت اإلدارة المصرية بتقديم الكثير من المساعدات العينية  .1اتبعت حركة حماس سياسات اقتصادية أرهقت

المواطن من خالل فرض الضرائب والسماح بطبقة

والغذائية.

 .2ساهمت نوعاً ما في تذليل العقبات والصعاب لالجئين الفلسطينيين ،معينة من التجار والمحسوبين على الحركة في
مزاولة نشاطهم التجاري عن طريق األنفاق.
الذين ال مأوى لهم وال طعام ولباس.

 .3تقديمها المساعدات والتسهيالت لكي ينعم الشعب الفلسطيني في  .2بروز الطبقات الرأسمالية التي تتمتع بنفوذ مالي
انعكس على الوضع الفلسطيني العام من سيطرة

قطاع غزة بالحرية وعدم الحرمان.

 .4في الجانب االجتماعي واالقتصادي اتضحت اللحمة بين أطياف تلك الفئة على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.
المجتمع في قطاع غزة من خالل مد المواطن الغزي يد العون إلى  .3تخلخل النسيج االجتماعي في القطاع بعد

أحداث االنقسام الفلسطيني عام  ،2007حيث

شقيقه الالجئ من بلدته.

 .5على الجانب االقتصادي ،ازدهرت الحياة االقتصادية مع وجود أصبحت النزعة الحزبية تطغى بعد أحداث
بطالة عالية إثر تدفق الالجئين إليه.

عام2007م.

متطور ،مثل تطوير الصناعات اليدوية.

مفاصل الحياة اإلدارية واالجتماعية.

 .7أفسح المجال أمام حركة التعليم.

االحتالل اإلسرائيلي:

 .6إتباع عدة سياسات اقتصادية ساهمت في بناء نظام اقتصادي  .4ظهور الفساد المالي واإلداري في جميع

 .8الخروج إلى دول الخليج العربي للعمل هناك.

 .1ألحق االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد

السلطة الفلسطينية:

اإلسرائيلي ،وذلك بهدف التبعية االقتصادية،

 .1شهد قطاع غزة ازدها اًر ملموساً نوعاً ما ،على غرار فترة حكم والتجارية والصناعية التي ترمي إسرائيل إلى
االحتالل اإلسرائيلي ،تمثل في إنشاء المدارس والمصانع ،والمؤسسات تحقيقها.

 .2دأبت إسرائيل عن طريق عدة إجراءات قامت

وغيرها.

 .2استطاعت أن تنهض السلطة الفلسطينية بالجانب االقتصادي بها ،إلى إخضاع االقتصاد ،والزراعة الفلسطينية

والعمل على تطوره شيئاً فشيئاً ،رغم التحديات التي واجهتها ،حيث إلى القوانين اإلسرائيلية.

استغلت إسرائيل اتفاقية باريس االقتصادية حتى يتبع االقتصاد  .3استهدفت إسرائيل البنية التحتية ،والمنشآت

الفلسطيني القتصادها مباشرًة ،مما أثر سلباً على أداء السلطة الصناعية واالقتصادية.
 .4عملت على فرض الحصار واإلغالق أمام
الفلسطينية.

 .3تعاقدت مع بعض البلدان العربية إلرسال الخريجين والعمال إلى تلك حركة العمال الفلسطينية ،مما أضر باالقتصاد
البلدان ،للعمل فيها ضمن العقود والمشاريع.

 .4لم تنجح السلطة الفلسطينية في مكافحة الفساد المستشري في

مؤسساتها ،والذي ساهم في ضعف أداء المؤسسات االقتصادية ،مما
جعل السلطة الفلسطينية تعتمد على المساعدات
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الفلسطيني المتهاوي أصالً.

 22.7خاتمة الفصل
.1

حافظت مصر على الشخصية والهوية الفلسطينية لقطاع غزة ،واتضح ذلك في القانون رقم  255لسنة

1955م ،وكذلك البيان الدستوري الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1962م ،كما عملت
مصر بتوفير كافة اإلمكانيات لدعم قضية فلسطين ،وقامت بالمساهمة الفعلية في إنشاء المؤسسات

التمثيلية للشعب الفلسطيني ،وخصوصاً في قطاع غزة.

.2

قامت اإلدارة المصرية ببناء المؤسسات اإلدارية في قطاع غزة ،والتي تشرف على أمور سكانه ،من

.3

أبرزت مصر القضية الفلسطينية على الساحة الدولية ،من خالل تبنيها للرؤى والمواقف العربية التي

ور
خالل بناء المجلس التشريعي في القطاع ،وانشاء البلديات ،والهيئات األخرى ،التي كان لها د ٌ
بارز في تذليل العقبات أمام المواطنين في قطاع غزة.
تظهر وحشية االحتالل ،وعدم شرعيته ،وضرورة بناء كيان سياسي يلبي طموحات الشعب

.4

الفلسطيني.

لم تقف جهود مصر على الناحية السياسية فحسب ،بل قامت بدعم منظمة التحرير الفلسطينية،

وكافة التشكيالت والفصائل العسكرية الفلسطينية ،التي كان لها دور في تغيير المعادلة على

األرض.
.5

أما االحتالل اإلسرائيلي فقد سعى منذ احتالله لقطاع غزة على إذابة الهوية الفلسطينية ،وكبح جماح

.6

ألحقت إسرائيل الدوائر اإلدارية والمؤسسات والهيئات ،ومجالس الحكم المحلي إلى سلطة الحاكم

العمل السياسي الذي يسعى لتدويل القضية الفلسطينية.

العسكري اإلسرائيلي ،الذي اتبع مع سكان قطاع غزة سياسات تعسفية ،تهدف لعدم تطوره وتبعيته
إلسرائيل.

.7

.8

أما فترة إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية ،فقد برز الكيان السياسي الفلسطيني بشكل واضح ،وبدأ
يتفاعل على كافة األصعدة الدولية ،حيث قامت السلطة الفلسطينية بنشر وتوضيح السياسات

واإلجراءات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين وخصوصاً سكان قطاع غزة.

عملت السلطة الفلسطينية منذ قدومها لتأسيس بنية إدارية وسياسية فلسطينية ،وتمثل ذلك في إجراء

االنتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 1996م ،والذي نتج عنها تشكيل مجلس تشريعي فلسطيني،

وهيئات وو ازرات أخرى تلبي طم وحات وأحالم الفلسطينيين في وجود كيان سياسي خاص بهم ،ال
.9

يتبع لالحتالل اإلسرائيلي إدارياً وسياسياً.

واجهت السلطة الفلسطينية في قطاع غزة تحديات كبيرة تمثلت في الفساد المالي واإلداري لبعض
الوزراء والمسئولين ،كما أثرت هيمنة الرئيس الفلسطيني على شتى الو ازرات والسلطات في ت ارجع أداء

تلك الو ازرات في قطاع غزة.
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 .10أما فترة حكم حركة حماس لقطاع غزة ،فقد تأثرت األوضاع السياسية واإلدارية بشكل كبير ،وذلك
فيما يخص الكيان السياسي لقطاع غزة ،حيث انفصل القطاع جغرافياً وسياسياً وادارياً عن الضفة
الغربية ،مما أسهم بتراجع الكيان الفلسطيني ،وتراجع القضية الفلسطينية بشكل كبير.

تلب حكومة حركة حماس طموحات الشارع الفلسطيني وال األحزاب السياسية الفلسطينية ،وذلك
 .11لم ْ
بسبب اإلجراءات المنفردة التي اتخذتها حكومة حماس خصوصاً في قطاع غزة.
 .12قامت حماس بالسيطرة على قطاع غزة عسكرياً ،مما أضر بالعملية السياسية ،وبالبنية اإلدارية،
وباألجهزة األمنية الفلسطينية في القطاع ،ودخل بعدها القطاع في دوامة القتل والثأر والفوضى.

 .13أدارت حركة حماس قطاع غزة كما أنها تدير جماعة أو جمعية ،حيث فشلت في احتواء كافة أطياف
الشعب ،كما أنها اهتمت بشكل كبير في عناصرها ،وتقديم كافة الصالحيات واإلمكانيات لجناحها

العسكري ،وكذلك قامت حركة حماس ببناء أجهزة أمنية منفصلة عن األجهزة األمنية الفلسطينية،
وتلك األجهزة تنفذ أجندات حزبية ،من خالل مالحقة واعتقال الناشطين السياسيين المعارضين

لسياساتها.

 .14واجهت حركة حماس عدة معيقات دولية واقليمية ،حالت دون نجاحها في الحكم ،أو المزاوجة بين
الحكومة والحركة ،والفساد في جميع المفاصل.
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نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
.1

تميزت فلسطين بموقع جغرافي مميز ،جعل منها محط أنظار الطامعين والغزاة ،وهذا الموقع

.2

خاض أهالي فلسطين بكافة فئاته نضاالت عديدة قبل عام 1948م ،تمثلت في استنكار الدعم

االستراتيجي جعلها مم اًر للقوافل التجارية ،وطرق التجارة العالمية.

الغربي ،وخصوصاً البريطاني واألمريكي للحركة الصهيونية ،كما تمثلت أيضاً مقاومة الجماهير
الفلسطينية ،من خالل مهاجمة المستوطنات الصهيونية التي ُبنيت عنوة فوق أراضي سكانها

.3
.4

األصليين.

بناء على طلب الجامعة العربية ،فلم تكن تلك
أدارت مصر قطاع غزة بعد نكبة عام 1948م ،وذلك ً
اإلدارة احتالالً لغزة ،بل كانت إدارة لشئون السكان ،وتسيير أمورهم الحياتية.
ارتبط اسم قطاع غزة باألراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة المصرية ،إلى أن ُوقعت اتفاقية رودس
في اليونان سنة 1949م ،بعدها أطلق عليه اسم قطاع غزة ،وهي تسمية عسكرية أطلقها اللواء محمد

نجيب.

.5

ساهمت اإلدارة المصرية في تذليل العقبات أمام سكان قطاع غزة ،كما قامت بإبراز الكيان

.6

سنت اإلدارة المصرية بعض القوانين والتشريعات التي مكنت السكان الفلسطينيين في قطاع غزة من

.7

.8

الفلسطيني سياسياً ،من خالل دعم منظمة التحرير الفلسطينية.

ممارسة حياتهم اإلدارية بشكل طبيعي ،وزاد ذلك اهتمام اإلدارة المصرية ببناء المؤسسات اإلدارية
التي أسهمت في تسهيل أمور سكان قطاع غزة.

عملت إسرائيل على ربط قطاع غزة مع سيناء ،تحت قيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي ،وأجهضت كل

المحاوالت الفلسطينية التي ستفضي إلى تشكيل كيان فلسطيني موحد ،يبرز قضية فلسطين ،ومعاناة

سكانها ،كما يسهم في تدويل القضية الفلسطينية ،ومحاولة إكسابها زخماً دولياً واسعاً.

ساءت األوضاع السياسية واإلدارية في عهد االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة ،فلم تعمل إسرائيل على
بناء منظومة إدارية تشمل مؤسسات خدماتية ،ومؤسسات الحكم المحلي والبلديات ،كما أضر

االحتالل اإلسرائيلي بالجانب السياسي ،من خالل مالحقة قادة الفصائل الفلسطينية ،ومن ثم عمليات

االغتياالت التي حدثت ضد قادة العمل السياسي والعسكري.
.9

لم تكن األوضاع االقتصادية واالجتماعية والتعليمية بمنأى عن األوضاع اإلدارية والسياسية ،فقد

ساءت جميعها في ظل احتالل إسرائيل لقطاع غزة ،ونتج عن تلك السياسات الممنهجة والمتبعة من
قبل إسرائيل إلى انفجار الشارع الفلسطيني ،واشتعال االنتفاضة الفلسطينية عام 1987م.
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 .10ساهمت السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء مؤسسات وطنية ،وهيئات إدارية ،ومجتمع محلي
ومدني ،تمثلت انتخابات المجلس التشريعي ،والرئاسية سنة 1996م ،بعد أن تسلمت السلطة

الفلسطينية مؤسسات قطاع غزة وهي شبه منهارة ،جراء ممارسات إسرائيل.

 .11قامت السلطة الفلسطينية بالسعي لبناء مؤسسات وهيئات وو ازرات في قطاع غزة ،حيث نجحت في
بناء الكثير منها ،إال أنها واجهت عدة عقبات كان أبرزها االحتالل اإلسرائيلي الذي أقدم على تدمير

البنية التحتية لتلك المؤسسات ،بهدف إفشال السلطة الفلسطينية إدارياً ،وعدم قدرتها على تأدية
واجبها الوطني والخدمي لسكان قطاع غزة ،والفساد المالي واإلداري لبعض المسئولين والوز ارء في

تلك الفترة ،كما عملت على وحدة الكيان الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.

 .12أفضت نتائج انتخابات عام 2006م إلى فوز حركة حماس ،ودخولها المعترك السياسي ،وتشكيل
حكومة من جانبها ،لكنها لم تنجح في محاوالتها ،وذلك بسبب عدم اعترافها ببرنامج منظمة التحرير
الفلسطينية ،وعدم إيمانها بمبدأ الشراكة الوطنية.

 .13سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007م ،ومن بعدها حدث االنقسام بين شطري
الوطن ،األمر الذي أدى إلى إدارة حركة حماس على قطاع غزة كلياً ،والسيطرة على مفاصله
اإلدارية ،والثقافية ،والتعليمية ،وغيرها ،ولم تنجح حماس في إدارتها لقطاع غزة.

 .14عملت حركة حماس على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ،والعمل على محاولة ربط قطاع غزة
مع شبه جزيرة سيناء من خالل ممر عربي إلى قبرص ،بعيداً عن الجسد الفلسطيني.
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التوصيات
انتهت الدراسة إلى التوصيات التالية

 .1ضرورة نبذ التفرقة بين األشقاء الفلسطينيين ،وتحكيم لغة العقل والمنطق والحوار فوق النعرات
الحزبية ،وانهاء االنقسام الفلسطيني ،الذي أضر بقضيتنا ،وبشعبنا.

 .2ضرورة العمل على إيجاد صيغة موحدة ،وبرنامج سياسي موحد ،يضمن التفاف الفصائل الفلسطينية
حوله ،لمواجهة التحديات والصعاب المحدقة بقضيتنا الفلسطينية.

 .3إصالح النظام السياسي الفلسطيني ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات المواطن
الفلسطيني ،واألحزاب السياسية كافة.

 .4ضرورة تخلي حركة حماس فعلياً عن الحكم في قطاع غزة ،وعن الق اررات االنفرادية التي تتخذها في
تحديد مصير سكان قطاع غزة ،من خالل ق اررات السلم والحرب ،دون الرجوع إلى القيادة الفلسطينية.
 .5إعادة بناء وترميم المشروع الوطني الفلسطيني ،ومحاولة إصالح أدواته من خالل دمج الفصائل

الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ،والعمل على إصالح مؤسساتها ،وترتيب

العالقات بين الفصائل الفلسطينية بما يتماشى مع المصلحة العليا والوحدة الوطنية.

 .6إعادة بناء وترميم العالقة بين حركة حماس وجمهورية مصر العربية ،لما في ذلك مصلحة لألمن
القومي العربي ،ولسكان قطاع غزة.

 .7تناول موضوع قطاع غزة إدارياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً من قبل الباحثين والدارسين في هذا
المجال ،وذلك بشكل معمق ،يفيد موضوع الدراسة ،ويكون مكمالً للموضوع اإلداري والسياسي.

 .8يجب على الجهات اإلدارية والسياسية تذليل العقبات أمام الباحثين والدارسين في هذا المجال ،دون
تضييق أو تشديد في اإلجراءات والتي تعيق عملهم.
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أوال :القرآن الكريم.

قائمة المصادر والمراجع

ثانيا :المقابالت
.1

مقابلة مع الرئيس محمود عباس بتاريخ 2013/1/1م ،رئيس دولة فلسطين ،رام هللا.

.2

مقابلة مع أ .إبراهيم أبو النجا بتاريخ 2015/7/14م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

.4

مقابلة مع د .إسماعيل رضوان بتاريخ 2015/7/22م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.

.3
.5
.6

مقابلة مع د .أحمد يوسف بتاريخ 2015/7/17م ،مستشار رئيس الوزراء السابق ،غزة.
مقابلة مع د .السيد بركة بتاريخ 2013/3/2م ،مرشح سابق في االنتخابات الرئاسية ،غزة.

مقابلة مع أ .إياد أبو حجير بتاريخ 2015/7/30م ،نائب مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل

النزاعات ،غزة.

.7

مقابلة مع د .حجازي القرشلي بتاريخ 2015/6/13م ،مؤرخ وقانوني فلسطيني ،غزة.

.9

مقابلة مع أ .سليم أبو حجير بتاريخ 2015/6/7م ،مؤرخ فلسطيني ،غزة.

.8

مقابلة مع د .رباح مهنا بتاريخ 2015/7/28م ،قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،غزة.

 .10مقابلة مع أ .سليم المبيض بتاريخ 2015/6/10م ،كاتب ومؤرخ فلسطيني ،غزة.
 .11مقابلة مع أ .سليمان أبو نادي بتاريخ 2015/10/15م نائب مفوض العام للتوجيه السياسي
والمعنوي ،غزة.

 .12مقابلة مع أ .طالل عوكل بتاريخ 2015/7/30م،كاتب ومحلل سياسي ،غزة.
 .13مقابلة مع أ .علي الحايك بتاريخ 2015/8/2م ،رئيس جمعية رجال األعمال ،غزة.
 .14مقابلة مع د .عبد الرحمن حمد بتاريخ 2015/7/7م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.
 .15مقابلة مع أ .غازي الصوراني بتاريخ 2015/11/11م ،كاتب فلسطيني.

 .16مقابلة مع د .غازي حمد بتاريخ 2015/7/21م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.

 .17مقابلة مع أ .فؤاد محمود عيد ،عضو المجلس التشريعي الفلسطيني السابق ،تاريخ المقابلة
2015/11/11م ،غزة.

 .18مقابلة شخصية مع د .ماهر الطباع ،بتاريخ 2015/11/10م ،خبير اقتصادي ،غزة.

 .19مقابلة مع أ .محمد النحال بتاريخ 2015/7/11م ،عضو المجلس الثوري لحركة فتح ،غزة.
 .20مقابلة مع أ .محمود إدغيش بتاريخ 2015/6/11م ،مؤرخ فلسطيني ،غزة.

 .21مقابلة مع د .محمود العجرمي بتاريخ 2015/7/29م ،أكاديمي فلسطيني ،غزة.

 .22مقابلة مع أ .هشام عبد الرازق بتاريخ 2015/7/5م ،قيادي في حركة فتح ،غزة.

 .23مقابلة مع أ .وليد العوض بتاريخ 2015/7/27م ،قيادي في حزب الشعب الفلسطيني ،غزة.
 .24مقابلة مع د .يوسف رزقة بتاريخ 2015/7/25م ،قيادي في حركة حماس ،غزة.
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ثالثا :الرسائل العلمية
.1
.2

البرغوثي ،مروان :األداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني (1996م –
2006م) رسالة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة2010 ،م.

حبيب ،إبراهيم محمود :المقاومة الفلسطينية وأثرها على األمن القومي المصري ،جامعة الزعيم

األزهري ،السودان1433 ،هـ2013،م.

.3

خلة :محمد إسماعيل :سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية 1956م – 1967م ،رسالة ماجستير،

.4

الدبس ،معتز سمير :التطورات الداخلية الفلسطينية وأثرها على حركة المقاومة اإلسالمية حماس

.5

الزيناتي ،محمد أحمد :التجربة السياسية لحركة حماس في حكم قطاع غزة 2007م2013-م ،رسالة

.6

شقليه ،أحمد ،الجغرافيا اإلقليمية لقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،القاهرة1968 ،م.

.7

العاجز ،فؤاد علي :تطور التعليم العام في قطاع غزة من عام 1886م إلى 2000م ،ط ،2رسالة

.8

أبو عامر ،عدنان ،االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية في قطاع غزة خالل

.9

العثامنة ،زكريا :الحركة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية (1948م –

معهد البحوث والدراسات التاريخية ،القاهرة2002 ،م.

(2000م – 2009م) ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة2010 ،م.
ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة2013 ،م.

ماجستير ،الجامعة األردنية1988 ،م.

االنتفاضة األولى  ،1993-1987رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة2004 ،م.
1967م) ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس1999 ،م.

 .10العمور ،ثابت محمد :مستقبل المقاومة اإلسالمية في فلسطين ،حركة حماس نموذجاً ،رسالة علمية،
مركز اإلعالم العربي ،القاهرة ،بدون تاريخ.

 .11الفرا :محمد عبد السالم ،استيراتيجيات تحقيق تخطيط عمراني مستدام في قطاع غزة باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية ) ،(GISرسالة ماجستير ،غزة ،الجامعة اإلسالمية2010 ،م.

رابعا :الكتب العربية
.1

أحمد ،حسن محمد :االنتفاضة المباركة انتصارات وبشائر ،مركز اإلعالم العربي ،القاهرة.2006 ،

.2

يخا ونضاالً ،ط ،1دار الجليل للنشر ،عمان1985 ،م.
األحمد ،نجيب ،فلسطين تأر ً
األسطل ،كمال ،بحث مقدم لمؤتمر غزة المكان والحضارة بعنوان قطاع غزة بين الكيانية اإلدارية

.4

األغا ،إحسان خليل :خان يونس وشهداؤها 1956م المذبحة والصمود ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

.3

والكيانية السياسية ،جامعة القدس المفتوحة ،غزة2015/1/27-26 ،م ،ص.172

فلسطين.
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.5
.6

باجس ،دالل :الدبلوماسية العامة الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية ،المؤسسة الفلسطينية
لدراسة الديمقراطية ،رام هللا ،فلسطين2011 ،م.

بدران ،نبيل أيوب :التعليم والتحديث في المجتمع العربي الفلسطيني ،ج ،1967-1948 ،2مركز

األبحاث ،منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت1967 ،م.

.7

البرغوثي ،سمر جودت :سمات النخبة السياسية الفلسطينية قبل وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية،

.8

بركة ،السيد :مجموعة مقاالت من إصدارات األمة لدراسات الحضارة ،منتدى األمة للتنمية ،غزة،

.9

البطش ،جهاد شعبان :االستيطان الصهيوني في قطاع غزة ،مكتبة اليازجي ،غزة2005 ،م.
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