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أ

اإلعداء

اإلهداء
أىذُ ىزه انذساست إىل يين بهَغَ يٍ حسٍ اخلهُك ًسجبحت انعمم ًثببث انعمْذة غبّت نْس ًساءىب
يذٍ ننبظش ًال هنبّت دلسخضّذ  ..إىل لذًحِ ًٌَس عْين حمًذ سسٌل اهلل صهَ اهلل عهْو ًسهى.
إىل يٍ عهًين أٌ األعًبل انكبرية ال حخى إال ببنصرب ًانعضميت ًاإلصشاس ،إىل ًانذُ انغبيل أطبل اهلل
بمبءهً ،أنبسو ثٌة انصحت ًانعبفْتً ،يخعين بربه ًسد مجْهو.
إىل يٍ حصّنخين بذعبئيب ادلخصم ببنسًبء ًَ ,زسث عًشىب يف أداء سسبنت صنعخيب يٍ أًساق انصرب
ًطشصهتب يف ظالو انذىش عهَ سشاج األيم بال فخٌس أً كهم ..أيِ احلبْبت.
إىل بنْبحِ احلبْببث ششًق لشة عْين ًشيذ فخش جبْين ًىال بك صًًج ثٌة صببُ
إىل يٍ حيًهٌٌ يف عٌْهنى ركشّبث طفٌنيت ًشبببِ إخٌحِ ًأخٌاحِ.
إىل يٍ احخضنخين سنني عًشُ ًال صنج أيشِ يف ظهيب  ..فهسطني احلبْبت.
إىل يٍ ىى أكشو ينب يكبَت ً ..يٍ را ّنبصعيى اخلهذ شيذاء فهسطني؟!
إىل يٍ ضحٌا حبشّخيى يٍ أجم حشّت غريىى  ..األسشٍ ًادلعخمهني.
إىل أصذلبئِ ًصيالئِ األًفْبء انزٍّ مل ّرتددًا يف يذ ّذ انعٌٌ  ..إىل كم يٍ أسيى يف إجنبح ىزا
انعًم ،سبئال ادلٌىل عض ًجم أٌ جيًعين هبى يف يمعذ صذق عنذ يهْك يمخذس يع اننبْني ًانصذّمني
ًانشيذاء ًانصبحلني ًحسٍ أًنئك سفْمب.
الباحثة

ب

ذصرػوتقدغر

شكر وتقذير
شكر ل ينتيي
الميـ لؾ الحمد عمى نعمؾ العظيمة ،كآلئؾ الجسيمة ،كلؾ الشكر نا
أكلو ،كل ىي ٍنفىد آخره ،حيث أكرمتني بإتماـ ىذا العمؿ المتكاضع ،كرجائي أف تتقبمو مني،

كأف تجعمو خالصان لكجيؾ الكريـ.

انطالقان مف قكلو تعالى ( :ىك ىم ٍف ىي ٍش يك ٍر فىًإَّن ىما ىي ٍش يك ير لًىن ٍف ًس ًو) كامتثالن لقكؿ الرسكؿ صمى
اهلل عميو كسمـ( :ل يشكر اهلل مف ل يشكر الناس) كايمانا بفضؿ العتراؼ بالجميؿ كتقديـ
الشكر كالمتناف ألصحاب المعركؼ فإني أتقدـ بالشكر الجزيؿ كالثناء العظيـ لكؿ مف
ساعد في إنجاح ىذه الدراسة كأخص بالذكر :أستاذم كمشرفي الفاضؿ الدكتكر جميؿ
سالمة حفظو اهلل عمى قبكلو اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة كمتابعتو ليا منذ الخطكات األكلى
مف خالؿ تقديـ النصح كاإلرشاد إلى أف خرج ىذا العمؿ بيذه الصكرة  ..فجزاه اهلل عني
خير الجزاء.
كما أتقدـ بالشكر كالتقدير ألعضاء لجنة المناقشة عمى تفضميـ بقبكؿ مناقشة ىذه
الرسالة كالحكـ عمييا سكاء بتقديـ المالحظات القيمة أك التكجييات التي مف شأنيا إثراء
ىذه الدراسة ،كالشكر مكصكؿ لألخ الفاضؿ الدكتكر خميؿ حماد لتفضمو مشكك ار بتدقيؽ
الرسالة ليغكيان.
كل يفكتني أف أتكجو بالشكر كالعرفاف ألكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا
ممثمة برئيسيا الدكتكر محمد المدىكف.
ككذلؾ أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتكر رضكاف محمكد باركد كالذم كاف عكنان لي في

إعداد ىذه الدراسة بالشكؿ المطمكب ،كما كأتقدـ بالشكر لألخكة األفاضؿ كؿ باسمو كلقبو
الذيف أجريت معيـ العديد مف المقابالت حكؿ مكضكع الدراسة.

ت

ذصرػوتقدغر

كما أشكر كؿ مف ساعدني عمى إنجاز ىذه الدراسة سكاء بإسداء معركؼ أك بتقديـ
خدمة أك بدعاء في ظير الغيب ،فجزل اهلل الجميع عني خير الجزاء.
كختاما آمؿ مف اهلل أف أككف قد كفقت في إعداد ىذه الدراسة بالطريقة التي تخدـ
عمكـ الدارسيف كتنفع أبناء شعبي كأمتي كذلؾ طمعا في رضى الرحمف تبارؾ كتعالى.
الباحثة

ث
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ملخص الذراسة
النتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية  ،6002نقطةن فاصمة في التحكؿ في المشيد
تعتبر
ي
السياسي الفمسطيني ،حيث أف انتخاب حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" لـ يمؽ قبكلن إسرائيميان كل دكليان
كل إقميميان كحتى مف بعض الفصائؿ الفمسطينية ،مما أدل إلى حدكث انقساـ داخمي في بنية النظاـ

السياسي الفمسطيني كفرض الحصار عمى قطاع غزة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الدبمكماسية الفمسطينية بشقييا الرسمي كالشعبي لرفع

الحصار عف قطاع غزة خالؿ الفترة ( ،)6025-6002كناقشت الدراسة مراحؿ تطكر النظاـ السياسي
الفمسطيني ،كالمكاقؼ الدكلية مف نتائج النتخابات ،المتغيرات السياسية التي أثرت بالقضية الفمسطينية

محميان كاقميميان كدكليان ،إلى جانب ذلؾ معرفة الحصار بكافة أشكالو كآثاره عمى مناحي الحياة

القتصادية منيا كالجتماعية ،كتكضيح مدل انعكاس كتأثير النقساـ بيف شطرم الكطف فمسطينيان

كعربيان كدكليان .أيضان ،ألقت الدراسة الضكء بتكسع عمى أنشطة كفعاليات الدبمكماسية الرسمية ك الشعبية

في السعي لرفع الحصار.

استخدمت الباحثة في الدراسة المنيج التاريخي ،كالمنيج الكصفي التحميمي ،كمنيج تحميؿ النظـ،

نظ انر لتناسب ىذه المناىج مع مكضكع الدراسة  ،كما رفدت الباحثة الدراسة بالكثير مف الرؤل مف خالؿ

المقابالت التي أجرتيا مع القيادات الفمسطينية السياسية كالمينية بقطاع غزة.

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

السياسية كالقتصادية كالجتماعية كادخؿ المكاطف في العديد مف األزمات كزاد مف معدلت البطالة

ككصؿ الفقر إلى مستكيات غير مسبكقة .كظير كاضحان ،أف النقساـ شتت الجيكد كاضعؼ المكقؼ
الفمسطيني كأحبط الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج ،كأعطى فرصة إلسرائيؿ لمتيرب مف

اللتزامات الدكلية كعممية السالـ كحؿ الدكلتيف .كما أثبتت الدراسة أف النشاط الشعبي كاألىمي غير

الرسمي أكثر فعاليةن في التأثير عمى المجتمع الدكلي كاستقطاب الدعـ كالتضامف مع الشعب الفمسطيني
كقضاياه العادلة.

كأكصت الدراسة بضركرة مكاصمة العمؿ الدبمكماسي الرسمي كالشعبي جنبان إلى جنب لرفع

الحصار كابتكار أساليب جديدة ،كاإلسراع في إنياء النقساـ لما لو مف آثار سمبية عمى قضية الحصار
كمجمؿ الكضع الفمسطيني ،كتكثيؼ العمؿ مف أجؿ فتح معبر رفح البرم ،كرفع دعاكم قضائية أماـ

ج

طضخصػاضدرادة

المحاكـ الدكلية كاإلسرائيمية ،كتدكيؿ قضية الحصار لتصبح قضية رأم عاـ دكلي إنساني ،كالمحافظة
عمى مستكل الرأم العاـ الدكلي الذم عممت المؤسسات الشعبية عمى حشده ،كاستمرار التكاصؿ مع

المنظمات الدكلية كالعربية كاإلسالمية إلدامة حيكية األنشطة كاستمرار المطالبة برفع الحصار،

كضركرة قياـ حكار بناء كجدم بيف حركتي حماس كفتح إليجاد قكاسـ مشتركة تكحد مسيرة الشعب

الفمسطيني لفؾ الحصار كالتحرؾ نحك اليدؼ الكطني ،كىك التحرر كالستقالؿ كقياـ الدكلة الفمسطينية.

ح

Abstract

Abstract
The second Palestinian legislative elections in 2006 was a turning point
in the Palestinian political scene because electing the Islamic Resistance
Movement “Hamas” was not accepted by Israel nor by the international and
regional communities, not even by some Palestinian factions which lead to the
Palestinian political division and imposing the siege on the Gaza Strip.
This study aims to identify the role of the Palestinian official and
popular diplomacy which attempts to lift the siege on the Gaza Strip during
the period 2006-2015. The study discusses the Palestinian political system
development, the international attitudes of the elections’ results, the political
changes that befell the Palestinian issue locally, regionally and internationally,
siege forms and effects on economic and social life. Division between the two
parts of Palestine, and its implications on the Palestinian, Arab and
international levels also discussed. The study also sheds light on the expansion
of the activities of the official and popular diplomacy to lift the siege.
The researcher used the historical method, the descriptive and analytical
approach, in addition to systems’ analysis approach to conduct this research.
The researcher supported the study with many visions and opinions through
the interviews she did with the Palestinian political, professional leaders, and
key persons in the study topic in the Gaza Strip.
The study findings reveals that all attempts to release the siege is failed,
and neither the official nor the public diplomacy succeed in lifting the siege.
This long siege on Gaza has significant impact on political, economic and
social aspects. In addition, unemployment rates increased, poverty has reached
unprecedented levels, and people suffering were maximized. It appeared
clearly that the division has destroyed efforts and weakened the Palestinian
position as well as frustrated the Palestinian people inside and outside the
country. It also gave Israel the opportunity to escape from the international
obligations and the peace process as well as the two states solution. The study
also demonstrated that the popular and civil informal activities are more
effective in influencing the international community and attracting support
and solidarity with the Palestinian people and it just cause.
The study recommended the need to continue the official and popular
diplomatic activities side by side to lift the siege and to invent new methods
for this purpose. It also recommends ending the division as soon as possible
because of its negative effects on the issue of the siege and the entire
Palestinian situation. Also, it recommends intensifying efforts in order to open

خ

Abstract

the Rafah crossing, and instituting lawsuits before international and Israeli
courts in this regard. Moreover, making the siege an issue of public opinion
and maintaining the level of the international support that has been achieved
by popular institutions. This is in addition to maintaining the connections with
the international, Arab and Islamic organizations to sustain activities that
demand lifting the siege. It is also necessary to establish a constructive and
serious dialogue between Hamas and Fatah to find common grounds for unity
to lift the siege on the Palestinian people and move toward the national goal of
liberation and independence to establish the Palestinian state.

د

سكرسػاضطحتوغات

فيرس المحتويات
رقم الصفحة

الموضوع
آية قرآنية

أ

اإلىداء

ب

شكر كتقدير

ت

ممخص الدراسة بالمغة العربية

ج

ممخص الدراسة بالمغة النجميزية ()Abstract

خ

فيرس المحتكيات

ذ

فيرس الجداكؿ

ض

فيرس األشكاؿ

ط
الفصل األول

المقدمة

اإلطار الؼام للدراست

23-1
2

مشكمة الدراسة

4

أىداؼ الدراسة

5

أىمية الدراسة

6

حدكد الدراسة

7

مصطمحات الدراسة

7

منيج الدراسة

9

مجتمع الدراسة

9

عينة الدارسة

10

أدكات الدراسة

10

مصادر الدراسة

10

الدراسات السابقة

10

ذ

سكرسػاضطحتوغات

رقم الصفحة

الموضوع
الفصل الثاني

التحوالث يف النظام السياسي الفلسطيني وأثرها
ػلى فرض احلصار ػلى قطاع غزة

تمييد

67-24
25

المبحث األول :متغيرات النظام السياسي الفمسطيني()2015 – 1948

27

مقدمة

27

المطمب األكؿ -:النظاـ السياسي الفمسطيني ( )1993 - 1948

28

المطمب الثاني -:التحكلت في النظاـ السياسي الفمسطيني مابيف عامي(-1994
)2005
المطمب الثالث -تحكلت النظاـ السياسي (.)2015 -2006

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

31
33
46

مقدمة

46

المطمب األكؿ :أشكاؿ كصكر الحصار عمى قطاع غزة منذ العاـ 2015 -2006

47

المطمب الثاني -:اآلثار المترتبة عمى استمرار الحصار.

53

المطمب الثالث -:انعكاسات النقساـ عمى استمرار الحصار

65

الفصل الثالث

تمييد

دور الدبلوماسيت الرمسيت يف رفغ احلصار ػن قطاع غزة

106-68
69

المبحث األول دور الرئاسة والحكومة الفمسطينية

70

المطمب األكؿ -:دكر مؤسسة الرئاسة

71

المطمب الثاني -:دكر الحككمات الفمسطينية المتعاقبة

77

ر

سكرسػاضطحتوغات

رقم الصفحة

الموضوع
المطمب الثالث -:ك ازرة الخارجية الفمسطينية

89

المبحث الثاني دور المجمس التشريعي الفمسطيني

94

مقدمة

95

المطمب األكؿ :النتخابات التشريعية الثانية عاـ 2006

95

المطمب الثاني : -:فعاليات كانجازات المجمس التشريعي في مكاجية الحصار

96

المبحث الثالث دور منظمة التحرير الفمسطينية

99

المطمب األكؿ -:أجيزة كمؤسسات ـ.ت.ؼ

100

المطمب الثاني -:جيكد منظمة التحرير الفمسطينية في رفع الحصار عف قطاع غزة

102

الفصل الرابغ

تمييد

دور الدبلوماسيت الشؼبيت يف رفغ احلصار ػن قطاع غزة

155-107
107

المبحث األول دور الفصائل واألحزاب السياسية الفمسطينية

108

مقدمة

108

المطمب األكؿ -:الفصائؿ كاألحزاب السياسية الفمسطينية

109

المطمب الثاني -:دكر الفصائؿ الكطنية الفمسطينية في رفع الحصار عف قطاع غزة

118

المبحث الثاني المجنة الشعبية لمواجية الحصار

126

مقدمة

126

المطمب األكؿ -:نشأة المجنة الشعبية كتشكيميا

127

المطمب الثاني :أنشطة كفعاليات المجنة منذ بدء الحصار عمى قطاع غزة

128

المبحث الثالث دور منظمات المجتمع المدني

131

مقدمة

131

المطمب األكؿ -:خريطة المجتمع المدني كتأثيره

132

المطمب الثاني -:فعاليات كمبادرات منظمات المجتمع المدني

134

ز

سكرسػاضطحتوغات

رقم الصفحة

الموضوع
الخاتمة

155

النتائج والتوصيات والمقترحات

158

قائمة المراجع

162

س

سكرسػاضجداول

فيرس الجداول
رقم

الجداول

الجدول

رقم

الصفحة
22

.1

الفجكة البحثية بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة

.2

نتائج النتخابات التشريعية الثانية لعاـ 6002

34

.3

عدد شاحنات البضائع الكاردة إلى القطاع خالؿ العاـ األخير مقارنة بعددىا

55

.4

مستكل الدخؿ الشيرم لمصياديف مف العاـ  2006كحتى العاـ 2013

52

.5

عدد ساعات قطع الكيرباء خالؿ العاميف 2014 -2013

57

.6

يقارف كميات الغاز الكاردة خالؿ شيرم يكنيك كديسمبر  6022مع

59

.7

عدد التحكيالت لمخارج مف 6022-6022

62

.8

إحصائية لمجمعيات في قطاع غزة حسب مكقعيا الجغرافي (المحافظات)

133

.9

المشاريع التي نفذتيا جمعية قطر الخيرية كتكمفتيا

149

.15

المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في قطاع غزة خالؿ العاميف -6022
6022
المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في قطاع غزة خالؿ برنامج الدعـ

155

.12

المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في قطاع غزة خالؿ برنامج الدعـ

.13

المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في قطاع غزة خالؿ برنامج خطكات

.11

قبؿ فرض الحصار في يكنيك 2007

الحتياجات الفعمية لسكاف القطاع

152

الصحي كاألمف الغذائي لعامي 6022-6022

152

التعميمي كالثقافي لعامي 6022-6022
نحك التنمية لعامي 6022-6022

ش

153

سكرسػاألذصال

فيرس األشكال
رقم

الشكل

الشكل
.1
.2

التكزيع النيائي لمقاعد المجاس التشريعي

رقم

الصفحة
35

عدد شاحنات البضائع الكاردة إلى القطاع خالؿ العاـ األخير مقارنة بعددىا قبؿ
فرض الحصار في يكنيك .2007

55

.3

مستكل الدخؿ الشيرم لمصياديف مف العاـ  2006كحتى العاـ .2013

52

.4

عدد ساعات قطع الكيرباء خالؿ العاميف .2014 -2013

57

.5
.6

يقارف كميات الغاز الكاردة خالؿ شيرم يكنيك كديسمبر  6022مع الحتياجات

الفعمية لسكاف القطاع.

إحصائية لمجمعيات في قطاع غزة حسب مكقعيا الجغرافي (المحافظات).

ص

59
133

اضفصلػاألول
اإلطارػاضعامػضضدرادة

الفصل األول

اإلطار الؼام للدراست
 المقدمة مشكمة الدراسة أىداف الدراسة أىمية الدراسة حدود الدراسة مصطمحات الدراسة -منيج الدراسة

 مجتمع الدراسة عينة الدارسة أدوات الدراسة مصادر الدراسة -الدراسات السابقة

2

اضفصلػاألول
اإلطارػاضعامػضضدرادة

المقدمة:
تعتبر الدبمكماسية أحد أىـ األدكات التي ييعتمد عمييا في تنفيذ كتحقيؽ أىداؼ كمصالح الدكؿ
كالشعكب .كلـ يعد دكر الدبمكماسية ككظيفتيا يعتمد عمى الشكؿ التقميدم الذم يحصر كظيفتيا في

التمثيؿ الدبمكماسي ،كالمفاكضات ،كادارة الخالفات بيف الدكؿ بطريقة سممية ،كتعزيز العالقات بينيا،
كانما أصبح ليا أبعاد جديدة تكاكب التغيرات التي يشيدىا النظاـ الدكلي ،كما أف التطكر الحاصؿ في

كسائؿ التصاؿ أضاؼ لمدبمكماسية بعدان إنسانيان كشعبيا (عمارة .)6 :6022 ،كتيعنى الدبمكماسية بتعزيز

العالقات بيف الدكؿ كتطكرىا في المجالت المختمفة ،كالدفاع عف رعاياىا كمصالحيـ في الخارج ،كتمثيؿ
الحككمات في المناسبات كاألحداث ،إضافةن إلى جمع المعمكمات عف أحكاؿ الدكؿ ،كتقييـ مكاقؼ

الحككمات كالجماعات إزاء قضايا راىنة أك ردكد أفعاؿ محتممة إزاء سياسات أك مكاقؼ مستقبمية (عبد
اليادم.)22 :2555 ،
كقد اتسع نطاؽ كمجالت الدبمكماسية الحديثة  ،كأصبحت تعمؿ في نطاؽ العالنية كمتابعة كسائؿ

اإلعالـ ،ككذلؾ تحت تأثير المؤسسات الديمقراطية كيقظة الرأم العاـ .كلذلؾ تنبيت الدبمكماسية الرسمية
لمدكر الفعاؿ لمساىمة القكل الجماىيرية كمنظماتيا األىمية التي تمارس الدبمكماسية الشعبية كاستفادت
منيا لتعزز دكر القنكات الرسمية في إدارة العالقات الخارجية .كما أف عالقات المنظمات غير الحككمية
كالجمعيات األكاديمية ساىـ في تطكير الممارسة الدبمكماسية كشجع السفراء كأعضاء السمؾ الدبمكماسي

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

إف الدبمكماسية بأشكاليا المختمفة أداه ككسيمة ناجعة عمى المستكييف اإلقميمي كالدكلي لحؿ العديد
مف المنازعات كالمشاكؿ في عالـ اليكـ سكاء كانت سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية ،بما في ذلؾ

معالجة أنكاع الحصار كالحظر كالمقاطعة المختمفة التي تفرضيا الدكؿ كشكؿ مف أشكاؿ الضغكط التي

تمارس لتحقيؽ المكاسب كفرض الشركط التي تحقؽ المصالح السياسية كالقتصادية .كما أف ممارسةى

الحصار بأشكالو المختمفة مكرس بشكؿ كبير مف الكليات المتحدة المريكية كالدكؿ األكركبية عمى

العراؽ كايراف كالعديد مف الدكؿ مثؿ ككبا إلى عيد قريب كككريا الشمالية ،كىي نماذج متعددة ألشكاؿ
الحصار الذم شكمت فيو الدبمكماسية أدكا انر متفاكتةى األثر كالنتائج .إل أف الحصار المفركض مف قبؿ
إسرائيؿ كجيات دكلية كاقميمية عمى قطاع غزة كالقكل السياسية التي أفرزتيا انتخابات ديمقراطية بمراقبة
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دكلية كاف شكالن مختمفان مف أنكاع الحصار الذم ييفرض عمى شعب بأكممو مارس حقو المكفكؿ قانكنان
باختيار ممثميو كقيادتو كما تفعؿ باقي الشعكب المتحضرة في العالـ (باركد.)6002 ،
كاذا كانت ممارسة العمؿ الدبمكماسي مف أعماؿ السيادة التي تيمارسيا الدكؿ المستقمة ،باعتبارىا
نشاطان مؤسساتيان ييمارس بعد قياـ الدكلة ،فإف الدبمكماسية في حالتنا الفمسطينية قد جاءت استثناء عمى ىذه

كتطكرت في ظركؼ معقدة مختمفة عف نظيراتيا في معظـ دكؿ العالـ ،حيث إنيا
القاعدة ،فقد نشأت
ٌ
نشأت تحت احتالؿ كفي ظؿ عدـ كجكد كياف فمسطيني مستقؿ ذم سيادة ،إضافةن إلى أنيا بدأت عمميا
مف خارج األراضي الفمسطينية ،كمف ثـ في مناطؽ محددة مف الكطف الفمسطيني كأخذت بالتكسع

كالتطكر تدريجيان كساىمت بشكؿ بارز في النضاؿ المستمر مف أجؿ إقامة دعائـ الدكلة كتحقيؽ

الستقالؿ الكامؿ (أبك صكم.)2 :6022 ،

كمف ناحية أخرل ،كاف لمدبمكماسية الشعبية الفمسطينية دك انر ىامان كمؤث انر كداعمان لمدبمكماسية

الرسمية كرديفان ليا في داخؿ الكطف كخارجو كاستطاعت أف تتخطي الحكاجز الدبمكماسية ،كتعالج
قضايا غابت عنيا الدبمكماسية الرسمية أك أخفقت فييا.

إف الحصار المفركض بصكره المختمفة السياسية كالقتصادية كاإلنسانية الذم فرض عمى قطاع

غزة منذ العاـ (6002ـ) بعد فكز حركة حماس في النتخابات التشريعية ،استحكذ عمى اىتماـ
الدبمكماسية الفمسطينية الرسمية منيا كالشعبية بيدؼ رفع الحصار ،كحشد الدعـ الدكلي لمضغط عمى

إسرائيؿ مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ .ىذه األشكاؿ مف الممارسات الدبمكماسية مرت بمراحؿ مف المد

كالجزر ،كالنجاح في خطكات كاإلخفاؽ في مراحؿ أخرل ،لكف الدبمكماسية الفمسطينية كبخاصة الشعبيةي
منيا استمرت في بذؿ الكثير مف الجيكد في محاكلت مستمرة لكسر ىذا الحصار البرم كالبحرم

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

التحتية كقطاع الطاقة كالكيرباء كالمنشآت كالمباني ،كبسبب نقص المكاد الخاـ الالزمة لمعممية اإلنتاجية
ً
التنمكية ،فقد تكقفت المشاريع الزراعية كالصناعية ،مما أثر بصكرة كبيرة عمى المجاؿ القتصادم
ك
كأدل إلى ارتفاع غير مسبكؽ بنسب الفقر كالبطالة.
كمف المعركؼ أف الحصار ىك شك هؿ مف أشكاؿ العقاب الجماعي كيتنافى مع المبادئ كالمكاثيؽ
ً
تكتؼ إسرائيؿ بالحصار عمى قطاع غزة ،فقد شنت ثالث اعتداءات أثناء
الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،لـ
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الحصار كاف أكليا في ديسمبر ( ،)6004كثانييما في نكفمبر ( ،)6026كثالثيما في يكليك ()6022

أدت ىذه العدكانات المتتابعة إلى تدمير البنية التحتية كالقتصادية ،كما تسببت في استشياد اآللؼ
مف الفمسطينييف كتدمير العديد مف المنازؿ كالمنشآت الخدمية ،ككذلؾ طالت المرافؽ الصحية كدكر
العبادة .كلفظاعة ما ارتكبتو إسرائيؿ مف جرائـ كالتي كثقتيا التقارير الحقكقية كاإلعالمية فقد صنفت

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

كعمى مدار سنكات الحصار المستمر عمى قطاع غزة ،كاف ىناؾ العديد مف مظاىر الدبمكماسية

الفمسطينية بشقييا الرسمي كالشعبي  ،كالتي شممت العديد مف الفعاليات مثؿ الزيارات الدبمكماسية
الرسمية ،كالمقاءات ،كالمؤتمرات ،كالقكافؿ ،كالكفكد ،كحمالت كسر الحصار ب انر كبح انر ،كقد يمكرست مف
قبؿ الدبمكماسية الفمسطينية عمى كؿ المستكيات مف أجؿ كشؼ ممارسات الحتالؿ اإلسرائيمي كحشد
الدعـ الدكلي لمضغط عمى الحتالؿ اإلسرائيمي ككشفو أماـ العالـ أمالن في رفع ىذا الحصار أك

تخفيفو.

كفي ىذه الدراسة سنفحص دكر كفاعمية الدبمكماسية الفمسطينية (الرسمية كالشعبية) في محاكلت
رفع الحصار عف قطاع غزة خالؿ الفترة مف العاـ  6002كحتى عاـ  ،6022كسنناقش أشكاؿ كصكر
الدبمكماسية الفمسطينية التي تـ استخداميا في مكاجية الحصار ،كما سنتعرؼ إلى طبيعة الحصار

المفركض عمى القطاع كصكره المختمفة ،أيضان سنبحث التغير في النظاـ السياسي الفمسطيني
كانعكاسات النقساـ عمى استمرار الحصار.

مشكلة الذراسة:
يعيش قطاع غزة معاناة الحصار نتيجة إغالؽ الحدكد البرية كالبحرية كتقييد حركة األفراد
كالبضائع ،ىذا الحصار الذم امتد لعدة سنكات كما زاؿ قائمان كمستم انر حتى اآلف خمؼ آثا ار عمى

األصعدة القتصادية كالسياسية كالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية .كلقد ازدادت األكضاع تدىك انر أثناء

الحصار كبعد العدكاف األخير عمى قطاع غزة مما زاد مف حجـ المعاناة اليكمية لممكاطف الفمسطيني
كزاد مف معدلت البطالة كالفقر كالذم لـ تغير مف حدتو تشكيؿ حككمة الكفاؽ الكطني كالتي كاف مف
أىدافيا رفع الحصار عف قطاع غزة .خالؿ ىذه السنكات مارست الدبمكماسية الفمسطينية عمى المستكل

الرسمي كالشعبي جيكدان متكاصمة كفعاليات مكثفة تخمميا العديد مف المقاءات بيف مختمؼ الفصائؿ
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كالتنظيمات مف أجؿ رفع الحصار أك عمى األقؿ تخفيؼ آثاره .كعمى الرغـ كؿ ىذه الجيكد لـ يشعر

المكاطف الفمسطيني بأم انفراج حقيقي في األكضاع القائمة.

كيعتقد المكاطف الفمسطيني بأف النقساـ الذم حصؿ في بنية النظاـ الفمسطيني نتيجةن لفكز حركة

المقاكمة اإلسالمية (حماس) في النتخابات التشريعية عاـ ( )6002سببان مباش انر لرفض المجتمع
الدكلي لمتعامؿ مع الحككمة المنتخبة مما شجع إسرائيؿ عمى فرض الحصار عمى القطاع كعزز

النقساـ بيف الشعب الفمسطيني كقياداتو .كأصبح لمنظاـ السياسي حككمتاف منفصمتاف كغاب التنسيؽ

بيف الضفة الغربية كقطاع غزة ،كالذم بدكره عزز انقساـ الشعب الفمسطيني كأطاؿ أمد الحصار.

كتكمف مشكمة الدراسة في أف جيكدان دبمكماسية كبيرة بذلت لرفع الحصار عف قطاع غزة عمى
و
محاكلة لتغيير الكاقع المعاش كتحرير السكاف في قطاع غزة مف السجف
المستكييف الرسمي كالشعبي في

الكبير الذم يقبع بو منذ سنكات عديدة .كىذه ظاىرة ممفتهة لمنظر كتحتاج إلى تقصي أسباب استمرار
الحصار كالتعرؼ عمى الممارسات الدبمكماسية التي رافقت ىذه الحقبة الزمنية كالدكر الذم لعبتو كؿ

األطراؼ مف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية برفع الحصار عف قطاع غزة الصابر الصامد ،كىذا ما تحاكؿ ىذه

الدراسة تحقيقيو.

السؤال الرئيس لمدراسة:
ما دور الدبموماسية الفمسطينية في رفع الحصار عن قطاع غزة خالل الفترة من -2556

2515م؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .2ما التغيرات في النظاـ السياسي الفمسطيني كتداعياتيا منذ العاـ 6025-6002؟
 .6ما طبيعة الحصار المفركض كآثاره عمى قطاع غزة منذ العاـ 6025-6002؟

 .2ما أشكاؿ كصكر الدبمكماسية الفمسطينية التي تـ استخداميا في مكاجية الحصار؟
 .2ما مدل فاعمية دكر الدبمكماسية الفمسطينية بشكمييا الرسمي كالشعبي في مكاجية الحصار في
ضكء المتغيرات اإلقميمية كالدكلية؟
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أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ اآلتي:
 -1التعرؼ عمى التغيرات الحاصمة في النظاـ السياسي الفمسطيني كتداعياتيا منذ العاـ -6002
.6025

 -2تسميط الضكء عمى طبيعة الحصار كأنكاعو كآثاره عمى قطاع غزة منذ العاـ .6025-6002

 -3تكضيح أشكاؿ كصكر الدبمكماسية الفمسطينية الرسمية كالشعبية التي تـ استخداميا في مكاجية
الحصار في تمؾ الفترة.

 -4تقييـ مدل فاعمية الدبمكماسية الفمسطينية التي يمكرست في ىذه الفترة بشكمييا الرسمي كالشعبي
في مكاجية الحصار في ضكء المتغيرات اإلقميمية كالدكلية.
 -5تقديـ جممة مف التكصيات كالقتراحات لصناع القرار كالقكل الكطنية كأىؿ كالختصاص في
المجاؿ لمساعدتيـ في رفع ىذا الحصار أك عمى األقؿ تخفيفو أك تحجيمو.

أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة في التالي:
األىمية النظرية:
تنبع أىمية الدراسة الحالية ككنيا تناقش مكضكع الحصار كالذم لو األثر الكبير عمى مكاطني

قطاع غزة عمى كجو الخصكص كالمجتمع الفمسطيني بالعمكـ كالذم أصبح مؤرقان كمقمقان لمجميع.

كأيضان ككف الدبمكماسية تعتبر كسيمة فعالة في حؿ الكثير مف األزمات كالنزاعات كالمشاكؿ التي تكاجو

الدكؿ كالتي يمكرست بشكمييا الرسمي كالشعبي مف قبؿ الحككمات كالتنظيمات كالمؤسسات الفمسطينية
في ىذا السياؽ في محاكلة لرفع الحصار عف قطاع غزة .ككذلؾ قميؿ مف الدراسات السابقة تطرقت

إلى مكضكع الحصار ،كلـ تناقش دكر كجيكد الدبمكماسية الفمسطينية المتكاصمة في فؾ الحصار .لذلؾ

تضيؼ ىذه الدراسة إلى المكتبة الفمسطينية كالحياة األكاديمية كالسياسية الفمسطينية ما
مف المتكقع أف
ى
يكثؽ ىذه الجيكد كيمقي الضكء عمى الكثير مف الجكانب التي تكاكب ىذه المرحمة.
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األىمية التطبيقية
تميد ىذه الدراسة الطريؽ أماـ الباحثيف في تخصصات شبيية لالستفادة مف مكضكع البحث
و
دكر كأداء الدبمكماسية الفمسطينية خالؿ فترة
كنتائجو كتكصياتو كبخاصة أف مكضكع الدراسة يتناكؿ ى
تحكؿ في تاريخ القضية الفمسطينية ،مميئةن باألحداث كالظكاىر الجديرة بالبحث كالدراسة .كتفيد ىذه
الدراسة بمخرجاتيا في كضع بحث أكاديمي متكامؿ لدل صناع القرار في الشأف الفمسطيني يتمحكر

حكؿ دكر الدبمكماسية الفمسطينية في رفع الحصار عف قطاع غزة ،كتقييـ أداء ىذه الدبمكماسية
بمستكيييا الرسمي كالشعبي في رفع ىذا الحصار نجاحان كاخفاقان .كىذا يعتبر إثراء كرافدان ميمان لمدركس
المستفادة التي لبد مف اعتبارىا في األنشطة كالفعاليات المستقبمية.

كفي ىذا السياؽ ،فإف ليذه الدراسة أىمية خاصة لمباحثة حيث إنيا أكلى خطكاتيا في مجاؿ

الدبمكماسية كالسياسة .فالطالع عمى ما كتب ككثؽ في ىذه الفترة باإلضافة إلى المقاءات كالمقابالت

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

حدود الدراسة:
 -1الحد الموضوعي :تناكلت الدراسة دكر الدبمكماسية الفمسطينية الرسمية كالشعبية في رفع
الحصار المفركض عمى قطاع غزة.
 -2الحد الزمني :اقتصرت الدراسة الحالية عمى فترة حكـ حركة المقاكمة اإلسالمية (حماس) لقطاع
غزة بعد فكزىا في النتخابات كحدكث النقساـ  ،كىي الفترة مف العاـ  6002كحتى العاـ
. 6025

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

 -4الحد البشري :اقتصرت ىذه الدراسة عمى القائميف عمى العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني الرسمي
كالشعبي عمى حد سكاء كتشمؿ بذلؾ الرئاسة الفمسطينية كمنظمة التحرير الفمسطينية كك ازرة

الخارجية كالمجمس التشريعي الفمسطيني كالفصائؿ كأعضاء المجنتيف الحككمية كالشعبية لكسر
الحصار كمنظمات المجتمع المدني.
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مصطمحات الدراسة:

الدبموماسية ( :)Diplomacyىي تمؾ القكة الناعمة التي تتطمب امتالؾ ميارات الحكار كاإلقناع
ً
الحيمة ،لتسيير الدفة نحك الجية المطمكبة لتحقيؽ المبتغى بالطرؽ
كالكياسة كالذكاء كالفطنة كسعة
السميمة المقبكلة دكف مكاجية مكركىة (عطكرات ،بدكف.)5 :
الدبموماسية الرسمية ( :)Official diplomacyىي فف الحكار كالمخاطبة مف جيات مسئكلة تمثؿ
الدكلة مف اجؿ التكصؿ إلى أكبر قدر مف المكاسب الستراتيجية عمى حساب الفريؽ الدبمكماسي
الخصـ ،ككثي ار ما يستشيد الناطقيف بالعربية بقكؿ الخميفة المسمـ األمكم معاكية بف أبي سفياف " لك
كانت بيني كبيف الناس شعرة ما انقطعت ،إف شدكىا أرخيتيا كاف أرخكىا شددتيا " (الشامي:1994 ،
.)20
الدبموماسية الشعبية ( :(Popular Diplomacyىي نكع مف أنكاع التصاؿ الذم يستخدـ كأسمكب
مف أساليب تغيير اتجاىات الرأم العاـ كلسيما في األزمات ،كىك أصالن جزء أك أداة مف أدكات
العالقات العامة ،كتعتمد الدبمكماسية الشعبية عمى النشاط البشرم لتغيير المفاىيـ كالكظائؼ الجتماعية
في أم مجتمع تحقيقان لمياميا كأىدافيا ،كتقكـ بتفعيؿ ىذه الكظائؼ بعضيا مع بعض عف طريؽ
التصاؿ الشخصي بأسمكب مقبكؿ عمى المستكل الشعبي ،ألف الدبمكماسية ىي باب مفتكح لمتحاكر
كالتبادؿ كالتكاصؿ اإلنساني بكؿ مصداقية ككضكح في الرسالة المنقكلة شخصيان (عبد اليادم:1995 ،
.)101
الحصار( :(Siegeىك إيقاع الضيؽ كالحبس كالمنع عمى فرد أك أكثر مف الناس كعمى جماعة معينة
مف الناس أك دكلة مف الدكؿ أك حتى مجمكعة مف الدكؿ تتحالؼ فيما بينيا تحت أىداؼ أك غايات
معينة ،لتحقيؽ أىدافان سياسية أك اقتصادية أك حتى اجتماعية مف كراء ىذا الحصار (أبك جامكس،
.)26 :6022
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منيج الدراسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كحؿ اإلشكاؿ المطركح  ،كتساؤلتو ،استعانت الباحثة ببعض المناىج
العممية كىي كالتالي :
 -2المنيج التاريخي :لدراسة تسمسؿ األحداث التاريخية في قطاع غزة لسيما كقائع الحصار
خالؿ الفترة مف .6025-6002

 -6المنيج الوصفي التحميمي :لدراسة كاقع قطاع غزة خالؿ الفترة مف 6022-6002ـ ،ككصؼ
صكر الحصار عمى قطاع غزة ،كأنكاع كمظاىر الدبمكماسية الفمسطينية التي تـ استخداميا في

مكاجيتو ككسره ،كتحميؿ ىذا الدكر كتقييمو.

 -2منيج تحميل النظم :حيث استخدمت الباحثة منيج تحميؿ النظـ لمكقكؼ عمى العالقة بيف
المتغيرات المكضكعية لمكضكع الدراسة.

مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف الجياز الدبمكماسي الفمسطيني المتمثؿ في ك ازرة الخارجية الفمسطينية
كالمجنة الحككمية كالشعبية لكسر الحصار كالمجمس التشريعي ككذلؾ الجياز الدبمكماسي الشعبي الذم
دكر فاع هؿ في محاكلة رفع
يضـ الفصائؿ الفمسطينية ك بعض منظمات المجتمع المدني ،كالتي كاف ليا ه
الحصار عف قطاع غزة مف خالؿ تسيير الكفكد كالقكافؿ اإلغاثية لقطاع غزة كالعديد مف الفعاليات

األخرل.

عينة الدارسة:
تـ اختيار عينة الدراسة مف الشخصيات الفمسطينية البارزة الرسمية كالشعبية التي كاف ليا

حضكر كنشاطه ممحكظ في المشيد الكطني لرفع الحصار عدد  22شخص ،كذلؾ أخذ في العتبار
ه
مقدرة ىذه الشخصيات عمى رفد الدراسة بالمعمكمات القيمة كالحقيقية.
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أدوات الدراسة:
تـ إجراء  22مقابمة معمقة مع الشخصيات البارزة في ك ازرة الخارجية الفمسطينية في غزة،
كالمجمس التشريعي كالمجنة الحككمية لكسر الحصار كالمجنة الشعبية لكسر الحصار كالفصائؿ

الفمسطينية كمؤسسات المجتمع المدني .

مصادر الدراسة:
 -1مصادر أولية :المقابالت

 -2مصادر ثانوية :الدراسات السابقة كالكتب كالمراجع كالدكريات كالتقارير كالمكاقع اإللكتركنية.

الدراسات السابقة:
أوالً -:الدراسات الفمسطينية المحمية:
 .1دراسة (عمارة:)2514 ،
بعنوان :دور الدبموماسية الفمسطينية في إدارة األزمة الصحية أثناء الحصار عمى محافظات غزة.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر الدبمكماسية الفمسطينية في إدارة األزمة الصحية في أثناء

الحصار عمى محافظات غزة (6022 - 6002ـ) مف خالؿ التعرؼ إلى طبيعة األزمة الصحية ،كعمى
كاقع الدبمكماسية الفمسطينية ككظائؼ البعثات الدبمكماسية الفمسطينية ،كاألزمات الصحية التي كاجيت

القطاع الصحي خالؿ الحصار اإلسرائيمي عمى محافظات غزة ،كدكر الحككمة في غزة في إدارة األزمة

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

حسب طبيعة العالقة بيف ىذه القكل سكاء مف حيث األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا أك مف حيث

السمات التي تميز بيا.

كخمصت الدراسة إلى أف قرار إطالؽ تحرؾ سياسي كدبمكماسي فمسطيني جديد مكحد ىك

األنسب لإلجابة عف استحقاقات كتساؤلت المرحمة ،كأف ىناؾ تكجييان لمجيكد الفمسطينية نحك الجبية
الخارجية عبر القياـ بالجكلت الدبمكماسية الكاسعة ،متعددة التجاىات ،كىناؾ تكجيان نحك بناء عالقة
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متميزة مع البمداف العربية ،بحيث تككف كاضحة كصريحة كقادرة عمى استثمار البعد اإلقميمي بيدؼ
تدعيـ الجبية التفاكضية الفمسطينية.

كأكصت الدراسة بضركرة التعامؿ بجدية كمسؤكلية أكبر مف السابؽ مع استحقاقات العمؿ

السياسي كالدبمكماسي ،كضركرة إعادة بناء الستراتيجية السياسية الدبمكماسية الجديدة.
 .2دراسة (البزم:)2514 ،

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

دراسة ميدانية.

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى أثر النظـ النتخابية التشريعية في تشكيؿ النظاـ السياسي الفمسطيني،
فتناكلت نشأة النظـ النتخابية كأىـ أنكاعيا ،كنتائج النتخابات التشريعية األكلى كالثانية كأثر ذلؾ عمى

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

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

كتكصمت الدراسة إلى أف النظاـ النتخابي الفردم لالنتخابات التشريعية األكلى عاـ ()2552

نتج عنو مجمس تشريعي ذك لكف سياسي كاحد تسيطر عميو حركة فتح ،مما انعكس عمى مؤسسات

السمطة الفمسطينية المختمفة في المجالت الجتماعية كالحزبية ،كأف مبدأ الشفافية لعب دك انر ميمان في

تحديد نتائج النتخابات التشريعية األكلى كالثانية ،كأف نتائج النتخابات التشريعية الثانية عاـ (6002ـ)
لـ تؤسس لنظاـ سياسي مستقر مما نتج عنو حالة النقساـ بيف شقي الكطف كبيف أبناء الشعب

الفمسطيني .كأ ف ىذا النقساـ السياسي جعؿ المجمس التشريعي يعاني مف حالة شمؿ شبو كامؿ في

الستمرار بميامو التشريعية كالرقابية.

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

المستقميف لممشاركة في انتخابات تشريعية قادمة.
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 .3دراسة (أبو جاموس:)2514 ،
بعنوان :المسؤولية الدولية المترتبة عمى حصار االحتالل اإلسرائيمي لقطاع غزة.
ىدفت الدراسة إلى معرفة المسؤكلية الدكلية المترتبة عمى حصار الحتالؿ اإلسرائيمي لقطاع

غزة ،فكاف لبد مف التطرؽ لمفيكـ المسؤكلية الدكلية في القانكف الدكلي كشركطيا ،كالبحث في نظرية

المسؤكلية الجماعية كنظرية الخطأ كنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ كنظرية المخاطر .كتعرضت
الدراسة إلى الكضع القانكني لمدكلة الفمسطينية مف حيث الطبيعة القانكنية لق اررات األمـ المتحدة ذات

العالقة ،كبياف حؽ تقرير المصير ،كطبيعتو القانكنية ،كمدل أحقية الشعب الفمسطيني في تقرير

مصيره ،ثـ التعرض لإلقرار الدكلي بحؽ الشعب الفمسطيني بإقامة دكلتو المستقمة .ككذلؾ الكضع
القانكني لمضفة الغربية كقطاع غزة قبؿ كبعد النسحاب مف القطاع ،كما تـ مناقشة المركز القانكني

اء
لقبكؿ فمسطيف دكلة غير عضك(مراقب) ،كمكانتيا الجديدة كاآلثار المترتبة عمى ىذه المكانة سك ن
اإليجابية منيا أـ السمبية .استخدـ الباحث المنيج الكصفي كمنيج تحميؿ المضمكف ،كذلؾ في إطار
كصؼ الكقائع كتحميؿ القكاعد القانكنية الدكلية كمعرفة مدل انطباقيا عمى الكقائع ذات العالقة.

كخمصت الدراسة إلى أف الحتالؿ يتحمؿ لممسؤكلية الجنائية كالمدنية نتيجة ممارستو لمحصار

كالعدكاف عمى قطاع غزة ،كأكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى مالحقة المسئكليف اإلسرائيمييف
المتيميف بارتكاب جرائـ دكلية تمثمت في ممارسة العقاب الجماعي كتجكيع السكاف المدنييف كتدمير

األعياف المدنية كانتياؾ الحؽ في الحياة كغيرىا مف الممارسات المخالفة لالتفاقيات الدكلية.
كما أكصت الدراسة بإتباع مجمكعة مف اآلليات القانكنية المتاحة لمالحقة المتيميف اإلسرائيمييف

بارتكاب الجرائـ.

 .4دراسة ( نتيل:)2514 ،
بعنوان :الدبموماسية وفن التفاوض وأثرىما عمى اتخاذ القرار السياسي
ىدفت الدراسة إلى إبراز دكر الدبمكماسية في إدارة األزمات كحؿ المنازعات ،بتسميط الضكء
عمى المفاكضات كأداة دبمكماسية لتنفيذ الق اررات السياسية الخارجية لحؿ األزمة السياسية الدكلية مف

خالؿ البعثات الدبمكماسية .استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،منيج صنع القرار ،كمنيج

المصمحة القكمية.
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كخمصت الدراسة إلى أف ىناؾ ارتباطان كثيقان بيف الدبمكماسية كالتفاكض ،كل يمكف خكض

العممية التفاكضية بدكف كجكد الدبمكماسية ،كأف المفاكضات أفضؿ كسيمة مف بيف الكسائؿ الدبمكماسية
التي نصت عمييا األمـ المتحدة لتسكية النزاعات الدكلية ،كما أف البعثات الدبمكماسية تمعب دك انر ىامان
في حؿ األزمات الدكلية .كأكصت الدراسة بضركرة إنشاء مراكز خاصة إلدارة األزمات كالعمؿ عمى

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

المرسكمة مسبقان.

 .5دراسة (الشيخ عيد:)2513 ،
بعنوان :تطور العالقات الدولية لحركة المقاومة اإلسالمية – حماس
ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث تطكر عالقات حركة حماس الدكلية ،مرك انر بمراحؿ العالقة

المختمفة في دكائرىا الثالث (العربية كاإلسالمية كاألجنبية) ككف حركة حماس حركة تحرر كطني ،كىذا

ما يعكس أىمية ىذه الدراسة .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،حيث عمؿ عمى كصؼ

كتحميؿ عالقات حركة حماس الدكلية ،كأثرىا عمى القضية الفمسطينية ،إلى جانب استخدامو لممنيج

التاريخي لمكقكؼ عمى تفاصيؿ بعض األحداث التاريخية.

كخمصت الدراسة إلى أف عالقات حركة حماس العربية كاإلسالمية بدأت مع ظيكر الحركة
كنشأتيا ،غير أف عالقاتيا مع الدكؿ األجنبية ظيرت كتبمكرت بعد إبعاد قيادتيا إلى جنكب لبناف أكاخر
عاـ (2556ـ) ،كما شكؿ فكز الحركة في النتخابات التشريعية الثانية عاـ (6002ـ) عالمة فارقة في

تطكر العالقات كانفتاحيا عمى أطراؼ دكلية جديدة ،كصكلن إلى ثكرات الربيع العربي كالتي ساىمت
و
بشكؿ كبير في إعادة صياغة العالقات في شكؿ جديد لسيما عمى الصعيد العربي كاإلسالمي .كما أف
حركة حماس نجحت في إقامة عالقات متكازنة بيف جميع األطراؼ الدكلية دكف الدخكؿ في سياسة

المحاكر المتناحرة ،كحافظت عمى ق ارراتيا كتكجياتيا بما يحفظ مصالحيا كحقكؽ كثكابت الشعب
الفمسطيني بعيدان عف الضغكط الخارجية كاإلقميمية كالدكلية .كأكصت الدراسة بتعزيز حركة حماس

لعالقاتيا عمى المستكل الرسمي مع الدكؿ التي تكلي القضية الفمسطينية أىمية كبيرة كبشكؿ خاص في

دكر أكبر في القضية الفمسطينية.
الدكؿ اإلسالمية كماليزيا كأندكنيسيا كباكستاف كالتي ينبغي أف يككف ليا ه
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 .6دراسة (إسماعيل:)2512 ،
بعنوان :الدولة الفمسطينية نموذج بناء المؤسسات في قيام الدولة.
ىدفت الدراسة إلى بياف مدل قدرة نمكذج بناء المؤسسات الذم يستخدمو سالـ فياض كاستنادان

إلى نماذج أخرل متشابية عمى رأسيا النمكذج اإلسرائيمي في فرض أمر كاقع عمى األرض كصكلن
و
خاصة بعد مضي ما يقارب عقديف مف الزمف مف الدبمكماسية الدكلية التي
لمدكلة الفمسطينية المستقمة كب
أخذت عم ى عاتقيا تنفيذ بنكد اتفاقيات السالـ كفي مقدمتيا اتفاقية أكسمك التي لـ تشر بأم مف بنكدىا
إلى مكضكع الدكلة الفمسطينية .استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج المقارف لإلجابة

عمى األسئمة التي تـ طرحيا ،كاستخدمت المقابالت الفردية مع عدد مف القادة كالمحمميف السياسييف،
كالخرائط التي تبرز الكاقع الجيكسياسي في األراضي الفمسطينية المحتمة بعد عاـ (.)2523

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

تكفر اإلدارة الدكلية كالمحمية ،كضكح اليدؼ كالرؤيا كاعتماد الق اررات الدكلية كأساس قانكني إلعالف
و
خاصة فيما يتعمؽ
الستقالؿ .كرغـ المعيقات تمكنت حككمة فياض مف تحقيؽ العديد مف اإلنجازات كب

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

لصالح القضية الفمسطينية.
كأكصت الدراسة عمى ضركرة اعتبار إزالة الحتالؿ أساسان لنمكذج دكلة المؤسسات ،كعدـ

اعتبار إزالة الحتالؿ كدكلة المؤسسات خطيف متكازييف مع بعضيما ،كىذا ما يدعك إلى ضركرة تبني
نمكذج جديد لدكلة المؤسسات.

 .7دراسة ( أحمد:)2511 ،
بعنوان :جريمة حصار قطاع غزة.
ىدفت الدراسة إلى تكضيح جريمة الحتالؿ الصييكني بفرض الحصار عمى قطاع غزة،
كاستعراض ظركؼ القطاع تحت ظؿ ىذا الحصار مف إغالؽ لممعابر كقطع المكارد الحياتية كانتياكات
جسيمة لحقكؽ الشعب الفمسطيني ككرامتو .كاستخدـ الباحث منيج الستقراء كجمع المعمكمات الدقيقة
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مف مصادرىا .كخمصت الدراسة إلى أف الحتالؿ الصييكني فرض الحصار عمى قطاع غزة بيدؼ

تحقيؽ مطالبو كاذلؿ الشعب الفمسطيني ،كاسقاط حككمة حماس المنتخبة .كأف ىذا الحصار أدل إلى
إغالؽ المعابر كمف ثـ إلى التضييؽ الشامؿ عمى المرضى كطالب العمـ كرجاؿ األعماؿ كالحجاج.
كأف الحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي ىك المسئكؿ عف حياة المكاطنيف كعيشيـ بمستكل مالئـ لكرامة

اإلنساف كفي ىذا اإلطار تعتبر سياسة الحصار مخمة بكافة القكانيف الدكلية التي نصت عمى التزاـ
المحتؿ بجممة مف الكاجبات تجاه الشعكب المحتمة.
كما أكصت الدراسة إلى ضركرة البحث في قضية الحصار مف زكايا قانكنية أعمؽ مما تـ بحثو
في ىذه الدراسة ،كأكصت مراكز حقكؽ اإلنساف بضركرة تتبع جرائـ الحتالؿ المستمرة ،كفضحيا
كادانتيا إعالميان مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ المختمفة ،كحثت المجتمع اإلسالمي كالدكلي كاإلقميمي
كالمحمي بضركرة العمؿ عمى رفع الحصار عف قطاع غزة كدحر الحتالؿ كتحقيؽ الحرية.

 .8دراسة (أبو صوي:)2511 ،
بعنوان :الوضع الفمسطيني عمى ضوء أحكام القانون الدبموماسي الدولي
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى الكضع الفمسطيني في ضكء أحكاـ القانكف الدبمكماسي الدكلي.

كاعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كركز عمى المعاىدات الدكلية كالقكانيف الكضعية ذات الصمة،

كالكتابات كاآلراء الفقيية كالدارسات المعدة بيذا الخصكص.

كخمصت الدراسة إلى أف الدبمكماسية ىي فف تمثيؿ السمطات كمصالح البالد لدل الحككمات

األجنبية ،كالعمؿ عمى احتراـ حقكؽ كىيبة الكطف بالخارج ،كادارة الشؤكف الدكلية ،كتكحيد كمتابعة
المفاكضات السياسية حسب تعميمات الحككمة ،كأف فمسطيف ىي شخصان مف أشخاص القانكف الدكلي

ممثمةن بمنظمة التحرير الفمسطينية .كما يجب إبقاء منظمة التحرير الفمسطينية كصاحب الحؽ في

ممارسة كادارة العممية الدبمكماسية ممثمةن بدائرتيا السياسية ،كبالتالي عدـ قانكنية التفاقات التي ترمي

إلى نقؿ صالحيات الدائرة السياسية بمنظمة التحرير إلى ك ازرة الخارجية الفمسطينية .كالسمطة

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

القضائية ،كالحصانة المالية.
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 .9دراسة (الحولي وجرادة:)2511 ،
بعنوان :العدوان اإلسرائيمي عمى سفينة الحرية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون
ىدفت الدراسة إلى دراسة العدكاف اإلسرائيمي عمى سفينة الحرية دراسةن مقارنةن بيف الشريعة

كالقانكف .كاستخدـ الباحثاف المنيج التحميمي التأصيمي لمنصكص الشرعية كالقانكنية التي تنظـ ىذه

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

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

إسرائيؿ تعتقد أنيا تممؾ حصانةن شاممةن ضد المقاضاة كالمساءلة عف سمككياتيا اإلجرامية ،لكف سكؼ
تحاسب إسرائيؿ عاجالن أـ آجالن حيث إف الجريمة التي ارتكبتيا إسرائيؿ في العدكاف عمى سفينة الحرية
تشكؿ جريمة مركبة مف عدة جرائـ :كالقتؿ العمد العدكاف كالتعذيب كاإلرىاب كالتخكيؼ كأخذ الرىائف

كاليجكـ عمى المدنييف كامتياف الكرامة اإلنسانية كالستيالء عمى الممتمكات كانتياؾ سيادة الدكلة
التركية .كأكصت الدراسة بتشكيؿ محكمة عربية عميا بقرار مف جامعة الدكؿ العربية كأخرل إسالمية

بقرار مف منظمة المؤتمر اإلسالمي ،تختص بالنظر في مالحقة المتيميف اإلسرائيمييف الذيف يرتكبكف

جرائـ بحؽ الشعب الفمسطيني كالعربي كاإلسالمي.
 .15دراسة (الدجني:)2515 ،

بعنوان :فوز حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) في االنتخابات التشريعية الفمسطينية

( )2556وأثره عمى النظام السياسي الفمسطيني.

ىدفت الدراسة إلى معرفة األثر الذم أحدثتو حركة حماس عمى النظاـ السياسي الفمسطيني بعد

فكزىا في النتخابات التشريعية التي جرت عاـ ( .)6002حيث تناكلت الدراسة نشأة كبيئة النظاـ
السياسي الفمسطيني ،باإلضافة إلى خصائص كأسس النظاـ السياسي اإلسالمي ،كتطرقت إلى

الحركات اإلسالمية كخصكصا حركة اإلخكاف المسمميف .كاستخدـ الباحث المنيج التاريخي ،كالمنيج

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

كالبنية ،باإلضافة إلى أنيا اكتشفت معضالت النظاـ السياسي.

22

اضفصلػاألول
اإلطارػاضعامػضضدرادة

كأكصت الدراسة بضركرة إعادة استكماؿ بنية النظاـ السياسي الفمسطيني دستكريا كضركرة

التكفيؽ ما بيف الثقافة السياسية اإلسالمية كالثقافة السياسية الكطنية.
ثانياً -:الدراسات العربية:

 .2دراسة (منيرة :)2559 ،بعنوان :دور الدبموماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى دكر الدبمكماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية .حيث

تكسعت أنشطة الدبمكماسية غير الرسمية ،بشكؿ سمح لمختمؼ شرائح المجتمع بالتدخؿ في قضايا
السياسة الخارجية ،كدفعيـ إليجاد الكسائؿ كالطرؽ لتحقيؽ األىداؼ كاحالؿ السالـ كالحكار بيف
الشعكب عمى أعمى المستكيات .كأصبحت ىذه الدبمكماسية تعمؿ مف خالؿ برامج جامعية كمراكز

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

المدني كالركابط المينية كنقابات العماؿ كرجاؿ األعماؿ مف القطاع الخاص كاألحزاب السياسية كالنخبة

الحاكمة كجماعات الضغط.

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

مصالحيا عمى األصعدة الرسمية كغير الرسمية ،لذلؾ فيي ترتبط بأمريف متكامميف ىما :دعـ المصالح
الكطنية كالقكمية لمدكلة ،كتحسيف صكرة الدكلة تجاه العالـ كايصاؿ المعمكمات كالتأثير في الجماىير
األجنبية مف أجؿ الكصكؿ إلى الحكار كالتعاكف بيف الشعكب .مما جعؿ الدبمكماسية الشعبية مفيكـ
تتناكلو أدبيات العالقات الدكلية كالسياسية الخارجية كتحظي مف خالليا بأىمية كبرل لدل الكثير مف

الشعكب كذلؾ في ظؿ التحكلت العالمية التي كضعت عمى المحؾ سيادة الدكلة القكمية كعرضتيا

لمكثير مف الختبارات التي كصمت بالبعض لحد القكؿ المبالغ مف أننا في عصر بدكف دكؿ كبدكف
سيادة.
كأكصت الدراسة بمضاعفة أنشطة الدبمكماسية غير الرسمية كتفعيؿ برامجيا كآفاؽ التعاكف

المشترؾ بيف الدكؿ كذلؾ لما ليذه األداة مف دكر في تنفيذ السياسات الخارجية لمدكؿ كتعزيز آلية
الحكار كسياسات التعاكف بيف الشعكب كاألمـ.
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 .6دراسة( :سعد :)2559 ،بعنوان :حصار الشعب الفمسطيني ومحاوالت إسقاط حكومة حماس
ىدفت الدراسة إلى تقديـ صكرة مكضكعية شاممة عف تجربة النتخابات الفمسطينية كتشكيؿ

الحككمة بقيادة حماس ،كما كاجيتو مف صعكبات كتحديات كمحاكلت إسقاط كافشاؿ محميان كاقميميان
كدكليان .كتيدؼ أيضان إلى التعرؼ إلى الكضع الداخمي الفمسطيني كمحاكلت سحب صالحيات

الحككمة ،كما تتطرؽ الدراسة إلى الحصار اإلسرائيمي السياسي كالعسكرم كالقتصادم ،باإلضافة إلى
الحصار الدكلي كمنع المساعدات كالمكقؼ الركسي كاألكركبي .استخدـ الباحث المنيج الكصفي

التحميمي كالمنيج التاريخي في كصؼ الحصار المفركض عمى الشعب الفمسطيني.
كخمصت الدراسة إلى أف فكز حماس في انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني مثٌؿ نقطة

تحكؿ في مسار القضية الفمسطينية .كأعطى رسالةن ميمة بأف مشركع المقاكمة الذم تقكده حماس ل
يزاؿ خيا انر قكيان كمتصاعدان .كتمكنت حماس أف تكسب لنفسيا كخطيا المقاكـ شرعية سياسية كشعبية.
ككاف سمكؾ العديد مف األطراؼ الفاعمة تجاه حماس كفكزىا كتشكيميا لمحككمة ،كحالة الحصار التي

عاشيا الشعب الفمسطيني أم انر يستحؽ نظرة فاحصة لتعامؿ ل يراعي أدنى معايير الخيار الديمقراطي

كحقكؽ اإلنساف.

كأكصت الدراسة بضركرة كضع برنامج كطني فمسطيني كفؽ القياسات الفمسطينية كليس كفؽ

القياسات األمريكية كاإلسرائيمية .برنامج يحافظ عمى حقكؽ الشعب الفمسطيني كيعيد القضية الفمسطينية
إلى ىدفيا األساسي ،كىك التخمص مف الحتالؿ ،كليس مجرد الىتماـ في كيفية إدارة الكضع تحت

الحتالؿ.

 .2د ارسة مصطفى ،نادية ( )2557الدبموماسية العامة األمريكية تجاه العالم العربي.
تضمنت الدراسة أربعة محاكر حيث جاء المحكر األكؿ تحت عنكاف خطاب الدبمكماسية الشعبية

تجاه العالـ العربي التحميؿ ك الفاعمية ،حيث تضمف مفاىيـ الدبمكماسية الشعبية األمريكية التي تنشط
بصكرة غير رسمية ،مع تحميؿ لستراتيجية الكليات المتحدة األمريكية تجاه العالـ العربي كفؽ ىذا النكع
مف الدبمكماسية غير الرسمية ،ثـ جاء المحكر الثاني تحت عنكاف دكر المراكز التي تنشط مف خالؿ

الدبمكماسية الشعبية األمريكية في المجاؿ األكاديمي كقد أخذت مؤسسة فكلب اريت نمكذجاٌ ،ثـ المحكر
الثالث تحت عنكاف صناعة الصكرة المريكية في العالـ العربي تضمف استراتيجية اإلعالـ المريكي في
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صناعة الصكرة األمريكية في العالـ العربي ،كأخي انر المحكر الرابع الذم كاف عبارة عف تقييـ الجيكد

األمريكية لتحسيف صكرتيا في العالـ.
ثالثاً -:الدراسات األجنبية:
 .1دراسة (:)Coman, 2011

بعنوان :الدبموماسية العامة في الواليات المتحدة في أزمة :تحميل الحالة الرومانية من خالل وسائل

اإلعالم الرومانية والسفارة األمريكية.

U.s. mediated public diplomacy in a crisis: romanian case analysis of romanian
media versus u.s. embassy framing.

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

في عاـ( 6002ـ) حيث كفاة النجـ الركماني تيك بيت ،في حادث سيارة سببو أفراد البحرية األمريكية
الذيف يخدمكف في السفارة األمريكية ،كتركز حالة األزمة الدبمكماسية الرسمية عمى الجيكد الدبمكماسية
األمريكية لمنع تمؼ صكرتيا ،كتكضح أيضان اىتماـ كسائؿ اإلعالـ بالكتابة عف ىذا المكضكع .كيستند

التحميؿ في ىذه الدراسة عمى التحقيؽ في أكجو التشابو كالختالؼ في األطر المستخدمة في تحرير
المعمكمات لمصحافة كالمقالت اإلخبارية لبناء صكرة عف نفس الحدث ،كتكظؼ األطركحة مفيكـ

"انتماف" عف الدبمكماسية العمكمية الكسيطة لمكليات المتحدة عند تحميؿ عممية تأطير اثنيف مف
الفاعميف الرئيسييف المعركضيف في نمكذجو :كسائؿ إعالـ األمة المستيدفة كالدبمكماسية األمريكية
اإلعالمية كالعمكمية (المسئكلكف األمريكيكف في ذلؾ البمد) ،يستخدـ نمكذج "بينكيت" لشرح أفضؿ

ألطر تحرير البيانات الصحفية ،كقد تـ اختيار تحميؿ التأطير ككسيمة مف كسائؿ البحث النكعي،

حيث تيدؼ ىذه الدراسة إلى استكشاؼ الصكر تـ إنشاؤىا بكاسطة كسائؿ اإلعالـ أك مف خالؿ الجيكد

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

لمسفارة األميركية .ككشفت النتائج أف الصحافةى الركمانية أطرت األزمة الدبمكماسية العمكمية بطريقة
مختمفة مف تأطير المسئكليف األمريكييف ليا .يبدك أف الكليات المتحدة فشمت في تعزيز تأطير األزمة
الدبمكماسية العمكمية إلى كسائؿ اإلعالـ الركمانية كبالتالي لمجميكر.
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 .2دراسة ):(Muhammad, Javtd And Qayyum,Abdiul,2011
بعنوان :دور السياسات والمساعدات الخارجية لمنمو في باكستان
Foreign aid-growth nexus in pakistan: role of macroeconmic policies.

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

فييا الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي كمتغير تابع لقياس النمك ،كالمساعدات كالتضخـ كعجز المكازنة

كالنفتاح التجارم كمتغيرات مستقمة .كخمصت الدراسة إلى أف المساعدات أثرت إيجابان عمى النمك في

باكستاف مع اشتراط كجكد السياسات الكمية الجيدة ،كقياسان عمى النتائج التجريبية السابقة؛ فإف ىناؾ

عالقةن سمبيةن بيف المساعدات كالنمك في الناتج المحمي اإلجمالي ،لكف التفاعؿ بيف المساعدات
كالسياسة القتصادية أعطى نتيجةن ىامة كايجابية عمى نمك الناتج المحمي اإلجمالي.

كأكصت الدراسة إلى كجكد حاجة ضركرية لتنفيذ تدابير السياسة العامة المناسبة مف أجؿ

تحقيؽ األثر اإليجابي لممساعدات الخارجية عمى النمك القتصادم مف خالؿ السيطرة عمى تمؾ األمكر
بما يخدـ فعالية المعكنة.
 .6دراسة ()Azzam, Tamimi, 2007
بعنوان :حماس ...الفصل غير المكتوب.
Hamas: Unwritten Chapter
ىذه الدراسة ىي محاكلة لتناكؿ عدـ التزاف في تناكؿ تاريخ حماس المحاصر ،حيث يقدـ
الباحث فييا تفسي انر كعرضان دقيقان ألصكؿ حركة حماس كنشأتيا في فمسطيف كعالقتيا باإلخكاف

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

مكضحان كيفية النتقاؿ مف مرحمة الدعكة إلى مرحمة الجياد ،كما تناقش الدراسة ردكد فعؿ حماس

لمتحديات التي تكاجييا حيث يتـ مناقشتيا جنبان إلى جنب مع عالقتيا السياسية مع األصدقاء كاألعداء،
كقدرتيا عمى تجاكز انتكاسات كمحف عديدة كخطيرة مرت بيا الحركة ،إضافة إلى ذلؾ يناقش الباحث

كيعرض تفسي انر لكيفية نمك حماس لتمثؿ بديالن في عقكؿ الكثير مف الفمسطينييف لمرمكز السابقة في
الصراع كىي منظمة التحرير الفمسطينية كحركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح ،كيؤكد الباحث أف
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ىناؾ اختالفان بيف دراستو كالكتب األخرل التي تتناكؿ حركة حماس بأنو يناقش حماس في سياؽ عالمي

عكضان عف كضعيا في سياؽ عالقتيا مع إسرائيؿ.

التعميق عمى الدراسات السابقة والفجوة البحثية:

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة المحمية كالعربية كاألجنبية ،نالحظ أف جميع ىذه الدراسات

حديثة حيث إنيا أيجريت خالؿ الفترة مف عاـ ( ،)6025-6000لذلؾ فيي ليا أىمية كبيرة في

استعراض مراحؿ متعددة مف سنكات الحصار .كعمى الرغـ مف أف تركيز ىذه الدراسات عمى مكاضيع

متعددة ذات عالقة بمكضكع الدراسة الحالية ،إل أف ىذه الدراسات رغـ أىميتيا فيي لـ تتناكؿ

الدبمكماسية بشكمييا الرسمي كالشعبي كدكرىا في رفع أك تخفيؼ الحصار عف قطاع غزة مف خالؿ
حشد الرأم العاـ كمف خالؿ حث كافة الشعكب لشحذ اليمـ لمتصدم لمحصار الخانؽ الذم فرض عمى

قطاع غزة كعمى الشعب الفمسطيني ،في ظؿ المتغيرات اإلقميمية كالدكلية .باإلضافة إلى اختالؼ

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

كفي الجدكؿ رقـ( )2سنكضح الفجكة البحثية مف خالؿ عرض أكجو التشابو كالختالؼ بيف

الدراسة الحالية كالدراسات السابقة مسبكقة بإيضاح استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة كبعد ذلؾ سيتـ

طرح ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة.

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة من خالل:
 -بناء تصكر حكؿ طبيعة ىذه الدراسة.

 إعداد المقدمة كصياغة المشكمة لمدراسة. -بناء اإلطار النظرم لمدراسة.

 -الستفادة مف مراجع الدراسات السابقة.
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جدول رقم( )1يوضح الفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
الدراسات السابقة
 -دراسة (البزـ .)6022 ،أكضحت

الفجوة البحثية
 -معظـ الدراسات السابقة تناكلت

الدراسة الحالية
ىذه الدراسة تعتبر الدراسة األكلى

جانب كاحد مف الدبمكماسية ،سكاء

عمى مستكل فمسطيف التي تناكلت

تشكيؿ النظاـ السياسي الفمسطيني،

الرسمية أك الشعبية.

الدبمكماسية بشكمييا الرسمي كالشعبي،

بينما دراسة(أبك جامكس.)6022 ،

 -بعض الدراسات مثؿ دراسة

ككيؼ كاف ليا دكر في رفع الحصار

فأكضحت المسؤكلية الدكلية المترتبة

(عمارة )6022 ،تحدثت عف فعالية

عمى قطاع غزة.

عمى حصار إسرائيؿ لغزة ،كدراسة

الدبمكماسية الشعبية كبديؿ لدكر

ركزت الدراسة الحالية عمى:

أثر النظـ النتخابية التشريعية في

الدبمكماسية الرسمية.

 -دكر الدبمكماسية الفمسطينية في

أثناء الحصار عمى غزة

 -العالقات الدكلية لحركة حماس

رفع الحصار عف قطاع غزة.

التي كانت حاكمة لقطاع غزة نكقشت

 -دراسة (نتيؿ .)6022 ،ناقشت

في دراسة (الشيخ عيد ،)6022 ،أك

 -ربطت بيف التغير في الكضع

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

الدبمكماسية كفف التفاكض كأثرىما عمى

في الضفة الغربية مثؿ د ارسة

اتخاذ القرار السياسي ،كدراسة( شياب( ،إسماعيؿ)6026 ،

 .) 6022ركزت عمى دكر المنظمات
األىمية في الحد مف معدلت الفقر
خالؿ الحصار ،دراسة
 دراسة (الشيخ عيد)6022 ،أكضحت تطكر العالقات الدكلية

لحركة المقاكمة اإلسالمية – حماس.
 -دراسة (الدجني )6020 ،أكضحت

فكز حركة حماس في النتخابات
التشريعية  6002كأثره عمى النظاـ

 لـ تركز الدراسات السابقة عمىالمتغيرات عمى الساحة المحمية

السياسي الفمسطيني منذ العاـ

 ،6025-6002كحدكث الحصار.
 أظيرت صكر الحصار عمى قطاعغزة ،ككيؼ أثر ىذا الحصار بجميع
أشكالو عمى القضية الفمسطينية

كاإلقميمية كالدكلية كالتي كاف ليا ي
األثر كالشعب الفمسطيني.
الكبير عمى فرض الحصار عمى
 أكضحت مظاىر الدبمكماسية التيقطاع غزة.
تـ استخداميا المتمثمة بالجانب
 لـ تركز الدراسات السابقة عمىالرسمي كالشعبي لرفع الحصار عف
التحكلت في النظاـ السياسي

الفمسطيني منذ عاـ  2552كحتى عاـ
(.)6022

قطاع غزة – .ربطت بيف دكر

الدبمكماسية الفمسطينية في قطاع غزة

ككذلؾ الضفة الغربية في رفع

السياسي الفمسطيني ،فيما أكضحت

الحصار عف قطاع غزة.

دراسة(أحمد )6022،جريمة حصار
غزة.
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ما يميز الدراسة الحالية:
 شمكلية مكضكع الدراسة حيث إنيا غطت األدكار المختمفة التي لعبتيا أطراؼ الدبمكماسيةالفمسطينية في رفع الحصار.

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

و
خاصة قطاع غزة
 -أعطت الدراسة اىتمامان كاضحان ببحث ظاىرة خاصة بالشعب الفمسطيني كب

كحجـ المعاناة كغياب الدكر الدكلي كمنظماتو عف العمؿ كالضغط إلنصاؼ الشعب الفمسطيني

كاقرار حقو الشرعي بالستقالؿ.

 تمثؿ ىذه الدراسة إضافةن نكعيةن إلى المكتبة الفمسطينية كالحياة األكاديمية كالسياسية الفمسطينية.في بداية ىذا الفصؿ ،قدمنا لمكضكع الدراسة كأكضحنا المفاصؿ الرئيسة لمحتكل ىذه الدراسة

كالتي ستشمؿ الدبمكماسية كدكرىا كشقييا الرسمي كالشعبي ،التغيرات الحادثة في النظاـ السياسي
الفمسطيني الناتج عف النتخابات ،كعرجنا عمى بعض األمثمة لمدكؿ التي تعرضت لمحصار ،كذكرنا أف
الحصار مخالؼ لألعراؼ كالقانكف الدكلي .كما أف ىذه الرسالة سنتكمـ عف أشكاؿ الحصار كأثره عمى
كؿ مناحي الحياة لسكاف قطاع غزة .كمف ثـ استعرضنا مشكمة الدراسة كالمبررات لتنفيذىا كأىدافيا.

أيضان ،احتكل الفصؿ األكؿ عمى أسئمة الدراسة كحدكدىا ،كمصطمحات كمنيجية الدراسة ،كذلؾ العينة

المبحكثة ،كأدكات البحث ،كما استعرضت الباحثة الدراسات السابقة حكؿ المكضكع محمية كعربية
كأجنبية .كأنيت الباحثة فصؿ اإلطار العاـ لمدراسة بإيضاح الفجكة البحثية بيف الدراسات السابقة

كالدراسة الحالية ،كما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة.

في الفصؿ التالي سنتطرؽ إلى التحكلت في النظاـ السياسي الفمسطيني كأثرىا عمى فرض

الحصار عمى قطاع غزة.
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الفصل الثاني

التحوالث يف النظام السياسي الفلسطيني وأثرها
ػلى فرض احلصار ػلى قطاع غزة

 المبحث األول -:متغيرات النظام السياسي الفمسطيني (.)2515-1948 المطمب األول -:النظام السياسي الفمسطيني (.)1993-1948
 المطمب الثاني -:التحوالت في النظام السياسي الفمسطيني (.)2555-1994
 المطمب الثالث -:تحوالت النظام السياسي الفمسطيني(.)2515-2556

 المبحث الثاني -:صور الحصار المفروض عمى قطاع غزة وانعكاسات االنقسامعمى استمراره.
 المطمب األول -:أشكال وصور الحصار عمى قطاع غزة منذ عام (.)2515-2556
 المطمب الثاني -:اآلثار المترتبة عمى استمرار الحصار.
 المطمب الثالث -:انعكاسات االنقسام عمى استمرار الحصار.
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تمييد:

رضىػشطاعػززة

نشأ الفكر السياسي الفمسطيني كمالمحو التنظيمية داخؿ حركة عربية كاسعة في سياؽ مكاجية
التطكرات السياسية العاصفة في نياية عصر السمطنة العثمانية كبداية النتداب البريطاني ،حيث بدأت

األمة العربية في البحث عف ىكية ككيانة كمف ضمنيا الشعب الفمسطيني .كحسب بعض الباحثيف ،بدأ
تمايز الفكر السياسي الفمسطيني عف محيطو العربي عاـ (1920حكراني.)66 :6000 ،
كمنذ صدكر تصريح بمفكر المشئكـ في  6نكفمبر  2523كحتى إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية

عاـ  ،1964عمؿ الفمسطينيكف عمى بناء مؤسسات سياسية فمسطينية ،برغـ أف الظركؼ المحيطة في
تمؾ الفترة لـ تكف تسمح ليـ بالتعبير عف أنفسيـ بشكؿ ديمقراطي كامؿ .فعصبة األمـ أصدرت صؾ

النتداب عاـ ( )2566حيث لـ يحتك أم مف بنكده عمى بند يتيح لمفمسطينييف إنشاء مؤسسات سياسية
تمثميـ كتقكد نضاليـ التحررم،

فمجأكا إلى التحايؿ القانكني مف خالؿ تسمية األحزاب السياسية

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

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

مرحمة "ظيكر كنيكض الكطنية الفمسطينية ،كرسـ مالمح صكرة الكياف الفمسطيني ،كبداية تبمكر كتشكؿ
نظاـ سياسي فمسطيني مكحد عمى األرض كمف أىـ ميامو ،كقؼ استنزاؼ بيع األراضي لمحركة

الصييكنية كبدعـ مف حككمة النتداب" ( نكفؿ.)64 :2555 ،

في ىذه الفترة ،عممت النخب كالقيادات الفمسطينية عمى تأسيس تنظيمات كمؤسسات سياسية مثؿ
الجمعيات اإلسالمية كالمسيحية كالنادم العربي كالمنتدل األدبي كجمعية اإلخاء كالعفاؼ .كعقدت ىذه
التنظيمات العديد مف المؤتمرات أفرزت ثالث مؤسسات سياسية فمسطينية رئيسة ىي المجنة التنفيذية

العربية ،كالمجنة العربية العميا ،كالييئة العربية العميا (الحكت.)50-40 :2542 ،
كفي األكؿ مف أكتكبر ) )1948دعت الييئة العربية العميا إلى عقد مؤتمر في قطاع غزة الذم أقر

تشكيؿ حككمة عمكـ فمسطيف برئاسة أحمد حممي عبد الباقي كعدد مف الكزراء ،كشكؿ مجمس كطني
برئاسة الحاج أميف الحسيني يضـ ممثمي الشعب الفمسطيني .كأعمف المجمس استقالؿ فمسطيف استقاللن

تامان ،كاقامة دكلة حرة ديمقراطية ذات سيادة ،كاعترفت دكؿ الجامعة العربية بيذه الحككمة ما عدا األردف

(الشعيبي.)62 :2535 ،
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سياسي فمسطيني ذات مالمح أكثر كضكحان في بناء المؤسسات السياسية الفمسطينية .كحظيت منظمة

التحرير بإجماع القمة العربية عاـ  2532كإطار جامع ممثؿ لمشعب الفمسطيني .كصاحب ىذه المرحمة
تأسيس ًلألحزاب كالحركات كالقكل السياسية الفمسطينية ،كأفرز العمؿ السياسي فيما بعد الكصكؿ لتفاؽ

أكسمك عاـ  2552كاقامة السمطة الفمسطينية عاـ  ،2552مرك انر بالنتخابات التشريعية الفمسطينية
األكلى عاـ 2552ـ كالثانية عاـ  6002كاف ارزاتيا عمى الساحة الفمسطينية ،ككذلؾ األحداث التي

عصفت بالساحة الفمسطينية منتصؼ يكنيك ( ،)6003كما تالىا مف تشديد لمحصار اإلسرائيمي عمى

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

بناء عمى ما سبؽ سنقكـ في ىذا الفصؿ بإلقاء الضكء عمى مراحؿ تأسيس كتشكيؿ النظاـ
ك ن
السياسي الفمسطيني ،كالتحكلت التي طرأت عمى ىذا النظاـ عقب تكقيع اتفاؽ أكسمك كتشكيؿ السمطة

الكطنية الفمسطينية ،كاجراء النتخابات التشريعية األكلى عاـ ( ،)2552كستناقش الدراسة إف ارزات
النتخابات التشريعية الثانية عاـ ( )6002التي أنتجت الحصار إلى جانب انسداد أفؽ مسيرة التسكية
 ،كىذا بعد فشؿ قمة كامب ديفيد كحصار الرئيس ياسر عرفات  ،كقصؼ مقار السمطة الكطنية

الفمسطينية في المبحث األكؿ .كما سنتطرؽ إلى أشكاؿ كصكر الحصار كآثاره عمى مختمؼ مناحي
الحياة الفمسطينية ،كانعكاسات النقساـ عمى استم ارره في المبحث الثاني.
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المبحث األول

متغيرات النظام السياسي الفمسطيني ()2015-1948

مقدمة:
إف قدرات كسمات أم نظاـ سياسي تقاس بالسياسات التي يتبعيا كينفذىا ،كىذه السياسات ىي

مخرجات لبنية النظاـ كالعكامؿ المؤثرة فيو .كما أف استقاللية النظاـ كما يتمتع بو مف قدرات ذاتية،
يعكس مركنة النظاـ كتفاعؿ محدداتو الداخمية باتجاه التحكؿ الديمقراطي كالتنمية ،كأيضان تمكنو مف
صياغة تعامالتو كمطالبو الخارجية .أم أف كجكد الدكلة القكمية ذات السيادة ىك شرطه أساسي لكجكد

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

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

عمى التغيير ،كانتياج سياسات محددة باتجاه التحكلت المطمكبة كالتي تحقؽ طمكحات الشعب
الفمسطيني .كإليضاح حيثيات النظاـ السياسي الفمسطيني لبد مف أف نعرج في البداية عمى تعريؼ

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

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

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

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

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

المجتمع ،كىك مجمكعة مف العناصر المادية المستندة إلى السمطة كالكظيفة كالصالحيات كالنفكذ ،التي
تتفاعؿ كتتشابؾ في إطار سياسي معيف .كالنظاـ السياسي لو خصائص متميزة عف غيره مف النظـ

الجتماعية ،إذ يقكـ عمى أساس عالقة بيف حكاـ كمحككميف ،كيحتكر الحكاـ السمطة كأدكات اإلكراه
المادم .كالنظاـ السياسي ىك مجمكعة المؤسسات التي تتكزع بينيا آلية صنع القرار السياسي" (يكسؼ،
.)22-26 :6005
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كالذم يقكـ بكظائؼ التكحيد كالتكيؼ كيؤدييا في مكاجية المجتمعات األخرل ،كيمارس ىذه الكظائؼ

باستخداـ اإلكراه كالقسر المادم أك بالتيديد باستخدامو ،سكاء أكاف استخدامو لو شرعيان أـ استبدادان.

فالنظاـ السياسي ىك القيـ الشرعي عمى أمف المجتمع ،كالصانع الشرعي لما يحدث فيو مف تغيير كاصالح
كتحديث" (القدرة .(5 :6022 ،بينما يرل نكفؿ أف" :النظاـ السياسي الفمسطيني ىك منظمة التحرير،
كالسمطة الفمسطينية ،كالمعارضة في الداخؿ كالخارج ،المشاركة كغير المشاركة في السمطة كالمنظمة"

(نكفؿ.)63 :6002 ،

كنرل أف النظاـ السياسي الفمسطيني ىك حالة مختمفة عف غيره مف األنظمة السياسية في العالـ

كلو خصكصية نظ انر لعدـ إقامة دكلة فمسطينية عمى األرض الفمسطينية ،مما شكؿ حالة استثنائية،

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

المطمب األول -:النظام السياسي الفمسطيني (1993 - 1948م)
في ىذا المبحث قامت الباحثة بالمركر عمى المراحؿ التاريخية لتطكر النظاـ السياسي الفمسطيني
كالتحكلت السياسية التي طرأت عميو مف مرحمة إلى أخرل كما أنتجتو ىذه التغيرات كالتحكلت كأثرىا عمى النظاـ

السياسي الفمسطيني كاألىداؼ الكطنية العامة.

في العشرينات مف القرف الماضي تشكمت مالمح أكؿ نظاـ سياسي فمسطيني ،كقد تمحكر ىذا النظاـ حكؿ

مفيكـ المؤتمرات الذم أنتج لجنة تنفيذية شكمت المركز لمنظاـ السياسي الفمسطيني ،كاكتسب النظاـ شرعيتو مف

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

ذلؾ النظاـ تحديات أضعفتو كاستبدلت بو نظامان مبنيان عمى شرعية ثكرية سرعاف ما تعرضت بدكرىا لتحديات

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

ككانت المؤتمرات الكطنية السبعة ،التي عقدت ما بيف عامي  ،1928 - 1919النكاة األكلى نحك التمثيؿ
السياسي الفمسطيني ،كبالتحديد الميثاؽ الكطني األكؿ في تاريخ الشعب الفمسطيني المنبثؽ عف المؤتمر الخامس في
أغسطس  ،1922في مدينة نابمس ،ككاف نص الميثاؽ "نحف ممثمي الشعب العربي الفمسطيني في المؤتمر
الفمسطيني الخامس المعقكد في نابمس ،نتعيد أماـ اهلل كالتاريخ كالشعب عمى أف نستمر في جيكدنا الرامية إلى
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)عكدة.)53 :6005 ،

كسنستعرض مراحؿ تشكيؿ النظاـ السياسي الفمسطيني بيكيتو الكطنية الكاضحة:
أوال -:حكومة عموم فمسطين
نظ انر لمظركؼ السياسية الفمسطينية ،تبمكرت فكرة التدخؿ العربي في تحديد القيادة السياسية

الفمسطينية في فترة الحرب العالمية الثانية ،كذلؾ قبؿ انعقاد مجمس الجامعة العربية في بمدكاف بسكريا في

يكنيك ( )2522ككاف التنافس الحزبي الفمسطيني عمى مف يمثؿ فمسطيف في الجامعة العربية قد بمغ

ذركتو ،فانقسمت القكل السياسية الفمسطينية إلى فريقيف ،فريؽ يمثؿ بقايا المجنة العربية العميا التي حميا

النتداب البريطاني في سبتمبر  ، 1937ككانت بقيادة جماؿ الحسيني مف الحزب العربي الفمسطيني،
سمي الجبية العربية يتككف مف رؤساء األحزاب السياسية الفمسطينية كقيادات يسارية عمالية
كفريؽ آخر ٌ
كالزعماء المستقميف ،كمنيـ أحمد حممي عبد الباقي .كىنا دعا األميف العاـ لمجامعة العربية عبد الرحمف

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

أشخاص فقط اثناف مف المجنة العربية كالثناف اآلخراف مف الجبية العربية ،كبيذا تككنت الييئة العربية
العميا برئيسيا المفتي الحاج أميف الحسيني )األزعر .)23 :2552 ،كمع انتياء النتداب البريطاني عف

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

العربية العميا عمى قياـ كياف يمثؿ الشعب الفمسطيني ،فقامت في شير مارس كأبريؿ كالنصؼ األكؿ مف
مايك عاـ 1948بإقناع الدكؿ العربية إلنشاء حككمة عمكـ فمسطيف (البرغكتي.)52-50 :6020 ،
كنشطت الجامعة العربية في اجتماعاتيا في سبتمبر  2524لتحقيؽ مشركع إنشاء حككمة
لفمسطيف ،فكافقت الحككمات العربية باستثناء حككمة األردف عمى إنشاء حككمة عمكـ فمسطيف ،كدعت

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

المجمس الكطني حككمةن أسماىا
ليتـ تشكيؿ المجمس الكطني برئاسة الحاج أميف الحسيني ،كانتخب
ي
حككمة عمكـ فمسطيف برئاسة السيد أحمد حممي عبد الباقي ،كتعد حككمة عمكـ فمسطيف إحدل التجارب
الفمسطينية رغـ محدكديتيا ،ألنيا أكدت عمى ضركرة تمثيؿ الشعب الفمسطيني بحككمة فمسطينية تعبر
عف اليكية الفمسطينية في الجتماعات كالقمـ العربية)الكحيدم.)260-225 :2552 ،
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فترة إنياء النتداب البريطاني ترؾ حالة مف الفراغ السياسي في فمسطيف في تمؾ الفترة بسبب غياب

كجكد نظاـ سياسي فمسطيني يكظؼ الظركؼ السياسية مف أجؿ المصمحة العميا لمشعب الفمسطيني،

كأنو كاف يتكجب عمى القيادة السياسية الفمسطينية فكر جالء النتداب البريطاني القياـ بتشكيؿ نظاـ

سياسي كاعالف قياـ الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشريؼ باعتبارىا كانت فرصة تاريخية ميمة،
كلكف لألسؼ الشديد فإف الحركة الصييكنية كانت األسرع في التقاط الفرصة كعممت فك انر عمى إعالف

قياـ "دكلة إسرائيؿ" في  25مايك (.)2524
ثانيا -:منظمة التحرير الفمسطينية

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

كضكحا في بناء المؤسسات السياسية الفمسطينية  ،كحظيت منظمة التحرير بإجماع القمة العربية عاـ
 2532كإطار جامع ممثؿ لمشعب الفمسطيني  ،كصاحب ىذه المرحمة تأسيس ًلألحزاب كالحركات
كالقكل السياسية الفمسطينية .كلقد شكؿ تأسيس منظمة التحرير عالمةن تاريخيةن ىامةن كفارقة في مسيرة

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

المسمح ،حيث اعتبر ىذا الحدث بداية كياف سياسي فمسطيني لو سياسية فمسطينية كالممثمة بمنظمة
التحرير لمتعبير عف ىكيتو الكطنية كتطمعاتو التحريرية ،كشكؿ بداية تككيف النظاـ السياسي الفمسطيني

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

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

ثالثاً -:السمطة الوطنية الفمسطينية
شكؿ اتفاؽ أكسمك الذم يكقع مبدئيان في العاصمة النركيجية (أكسمك) في  25أغسطس  ،2552ثـ
كقع رسميان في  22سبتمبر 2552في كاشنطف مرحمة جديدة مف مراحؿ العمؿ السياسي ،كذلؾ مف

خالؿ إنشاء السمطة الفمسطينية ،فكاف منعطفان بار انز في تاريخ القضية الفمسطينية ،حيث تـ تأسيس

المجمس التشريعي ،كىك مف أىـ مؤسسات السمطة الفمسطينية (الكحيدم .)225 :2552،كتختمؼ

السمطة الفمسطينية عف منظمة التحرير الفمسطينية ،فالمنظمة ىي كياف سياسي يعتبر الممثؿ الشرعي
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فيي كياف إدارم ،كسياسي لتنفيذ اتفاؽ الحكـ الذاتي المحدكد في مناطؽ الضفة الغربية كقطاع غزة،
كتتمتع المنظمة بمياـ إشرافية كرقابية عمى عمؿ السمطة ،تتخطي مجرد النصيحة كالمشكرة إلى كضع

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

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

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

عصفت بالساحة الفمسطينية منتصؼ يكليك ( ،)6003كحسمت حركة حماس خالفيا مع حركة فتح

بالقكة ،مما دفع إسرائيؿ لفرض الحصار عمى قطاع غزة ،حيث أثر ىذا الحصار عمى كافة الصعد
كالقطاعات الفمسطينية ،كساعد النقساـ عمى استمرار الحصار كتأجيج مظاىره.

المطمب الثاني :التحوالت في النظام السياسي الفمسطيني ما بين عامي (-1994
:)2005
حدثت تحكلت دراميتيكية في مجريات القضية الفمسطينية كالنظاـ السياسي الفمسطيني ما بيف عامي

( )6000-2552حيث

تبنى الرئيس األمريكي الديمقراطي بيؿ كمينتكف حراكا نشطا لتسكية القضية

الفمسطينية مف خالؿ تعزيز التصالت بيف منظمة التحرير كاسرائيؿ ،كأثمرت ىذه التصالت عف تكقيع

اتفاؽ أكسمك في سبتمبر ( )2552كظمت السياسية األمريكية في ىذه الفترة مقبكلة مف حيث إدارة
الصراع ،كشكمت زيارة الرئيس كمينتكف لألراضي الفمسطينية عاـ ( )2552إشارة إيجابية لمسياسة

الخارجية ،لتسكية القضية الفمسطينية ،كبشكؿ عاـ ظؿ ىذا المكقؼ دكف تغير حتى الكصكؿ إلى

مفاكضات قمة كامب ديفيد عاـ ( ،)6000حيث مارست الكليات المتحدة األمريكية ضغطان كبي انر عمى

الرئيس ياسر عرفات لقبكؿ العرض األمريكي الذم يقضي بتقديـ ثالثة خيارات لحؿ قضية القدس،
األكؿ :تأجيؿ حميا لمدة تتراكح مف سنتيف كحتى  65سنة ،كالثاني :سيادة فمسطينية عمى حييف في

البمدة القديمة كحكـ ذاتي إدارم في أحياء حكؿ البمدة القديمة ،كالثالث :كضع معاكس ،أم حكـ ذاتي

في البمدة القديمة كسيادة في األحياء المحيطة بيا .إل أف الرئيس عرفات تمسؾ بالثكابت الكطنية

كبذلؾ انتيت المفاكضات بدكف نتائج (جاد.)25 :6006 ،
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السياسي عمى السمطة الفمسطينية كعمى الرئيس عرفات في دللة عمى تغير السياسة األمريكية تجاه
السمطة الفمسطينية .تمثؿ ىذا الضغط مف خالؿ إعطاء الضكء األخضر إلسرائيؿ لحصار الرئيس
عرفات في المقاطعة براـ اهلل عاـ ( ،)6006كمباركة الكليات المتحدة لعممية السكر الكاقي في الضفة

الفمسطينية عاـ ( )6002كضد الرئاسة ،كانتيى ذلؾ بتصفيتو سياسيان كجسديان ( إبراىيـ.)22 :6022 ،
كتسمـ بعد ذلؾ الرئيس محمكد عباس قيادة منظمة التحرير كرئاسة السمطة الفمسطينية مطمع عاـ

( )6005حيث شيدت ىذه الفترة ضغكطان عديدة عمى الرئيس كالسمطة الكطنية الفمسطينية مف خالؿ
غض الكليات المتحدة األمريكية الطرؼ عف التصرفات أحادية الجانب مف الطرؼ اإلسرائيمي كعمى
رأسيا النسحاب أحادم الجانب مف قطاع غزة عاـ  6005ككذلؾ ممارسة العدكاف كالتدمير

كالغتيالت في الساحة الفمسطينية.

بعد ىذا العرض المكجز لألحداث خالؿ الفترة بيف عامي ( ،)6005 -2552نستطيع أف نمخص

أبرز التحكلت التي طرأت عمى النظاـ السياسي الفمسطيني في ىذه المرحمة في النقاط اآلتية:

 تقمص دكر منظمة التحرير لصالح السمطة الفمسطينية ،كبركز األزمات في مجاؿ الصالحياتكاتخاذ الق اررات.

 اتسـ النظاـ الحزبي "باألنا" كسيادة القيادة األبكية ،كظيكر التناحر في صفكؼ الفصائؿ ،مماأدل إلى انحدار في النظاـ السياسي الفمسطيني (األزعر.)20 :2552 ،

 -ىيمنة حركة فتح عمى النظاـ السياسي الفمسطيني.

 انتقاؿ العمؿ السياسي لألحزاب كالقكل السياسية مف السر إلى العمف أك شبو العمف ،بما ل يتعارضكاللتزامات األمنية لمسمطة الفمسطينية ،كأىميا منع العمؿ المسمح ضد إسرائيؿ.

 تراجع تأثير األحزاب كالقكل السياسية كمؤسسات منظمة التحرير لصالح مؤسسات الحقؿ السياسيالجديد ( السمطة الفمسطينية).

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

 تكلت السمطة الفمسطينية فكر تشكيميا ،تنفيذ عمميات تشريعية كاقتصادية كاجتماعية ،كالتي كافليا كقعيا المتراكـ عمى النظاـ السياسي ،كعمى البنية الطبقية كالجتماعية.
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ذلؾ مف خالؿ انتخاب مجمس تشريعي ،أـ مف خالؿ خمؽ مؤسسات كأجيزة كك ازرات كىيئات
كأجيزة أمف كغير ذلؾ (ىالؿ.)26-22 :6006 ،

 انتقمت اخفاقات النظاـ السياسي الفمسطيني مف منظمة التحرير إلى السمطة الفمسطينية ،فانتقمتالبيركقراطية كالشخصانية كالييمنة كالمحاصصة لجسـ النظاـ السياسي الفمسطيني ،كذلؾ ط أر

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

إلى المصدر النيابي كتـ ذلؾ بعد إجراء انتخابات عاـ (.)2552
-

عممت السمطة الفمسطينية ضمف التزامات دكلية كقعتيا منظمة التحرير الفمسطينية كأىميا اتفاؽ

-

عممت السمطة الفمسطينية عمى بناء نظاـ سياسي فمسطيني يككف نكاة لمدكلة الفمسطينية الحديثة،

أكسمك عاـ (.)2552

التي كاف مف المفترض حسب اتفاؽ اكسمك أف يعمف عنيا في مايك مف عاـ (( )2555المرجع

السابؽ.)203 :6006 ،

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

الصالحيات الرئيسة المناطة لكؿ مف السمطة التشريعية ،كالسمطة القضائية ،كالسمطة التنفيذية
(الئتالؼ مف أجؿ النزاىة كالمسائمة أماف.)6 :6003 ،

المطمب الثالث -:تحوالت النظام السياسي (.) 2015 -2006
مع مطمع عاـ ( ،)6002الذم استيؿ سياسيا بإجراء النتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية كما

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

الحصار الخانؽ عمى قطاع غزة.

ميـ في تعزيز الحكـ
كتعتبر النتخابات ركيزة أساسية مف ركائز النظاـ الديمقراطي ،كليا ه
دكر ه
الديمقراطي ،ألنيا تسمح لممكاطنيف باستخداـ خياراتيـ الشخصية كأصكاتيـ لختيار قياداتيـ مف أجؿ إدارة
شؤكف حياتيـ .كلقد جرت النتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية في  65يناير  ،6002في ظؿ أكضاع

سياسية مختمفة .كلـ تكف كأم انتخابات قد جرت في المنطقة ،فالشعب الفمسطيني يعيش تحت
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كليذا شكؿ يكـ الخامس كالعشريف مف يناير ( )6002محطةن فاصمة في مسيرة الحركة الفمسطينية

كمستقبؿ النظاـ السياسي الفمسطيني ،ل تقؿ أىمية عف بقية األحداث الكبرل التي حدثت عمى الساحة

الفمسطينية .كتميزت النتخابات التشريعية الثانية بمشاركة القكل كالفصائؿ ما عدا حركة الجياد
اإلسالمي في فمسطيف التي قاطعت النتخابات (لجنة النتخابات المركزية.)225 :6002 ،

كفي يكـ  65يناير  ،6002أعمنت لجنة النتخابات المركزية النتيجة النيائية بحضكر ممثمي

القكائـ النتخابية كالتي حصمت فييا قائمة التغير كاإلصالح عمى ( )32مقعدان ،كقائمة حركة فتح عمى

( )25مقعدان ،كقائمة أبك عمي مصطفى عمى ( 2مقاعد)  ،كقائمة البديؿ عمى (6مقعد) ،كقائمة

فمسطيف المستقمة عمى ( 6مقعد)  ،أما المرشحكف المستقمكف عمى مستكل الدكائر فقط حصمكا عمى 2

مقاعد .كالجدكؿ التالي يكضح تفاصيؿ نتائج النتخابات( .المرجع السابؽ.)662 :6002 ،
جدول رقم ( )2يوضح التوزيع النيائي لمقاعد المجمس التشريعي
عدد المقاعد في

عدد المقاعد في

مجموع المقاعد

صفة الترشيح

م
2

قائمة التغير كاإلصالح ( حركة حماس )

25

65

32

6

قائمة حركة فتح

23

64

25

2

قائمة الشييد أبك عمي مصطفى

0

2

2

2

قائمة البديؿ ( الجبية الديمقراطية ،حزب الشعب،

0

6

6

انتخابات الدوائر

انتخابات القوائم

كفدا ،المستقميف )
5

قائمة فمسطيف المستقمة ( المبادرة الكطنية )

0

6

6

2

قائمة الطريؽ الثالث ( سالـ فياض )

0

6

6

3

مستقميف ( دعـ مف حركة حماس)

2

0

2

66

66
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(لجنة االنتخابات المركزية)226 :2556 ،
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(لجنة االنتخابات المركزية)226 :2556 ،

كالحقيقة أف فكز حركة حماس في النتخابات التشريعية الفمسطينية شكؿ تحكلن ميمان في النظاـ

السياسي الفمسطيني عمى المستكل المحمي كاإلقميمي كالدكلي ،كشكؿ مفاجأة لحركة حماس نفسيا ،حيث
تعد ىذه التجربة األكلى لككادر الحركة في مجاؿ السياسة ،كمف البدييي أف يككف عند الحركة مف القادة

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

السممي لمسمطة ،كلـ تكف تتكقع خسارتيا لالنتخابات كل ىذا الفكز الكبير لحركة حماس (الدجني،
.)42 :6020

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

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

األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ ( ،)2523ألنيا تقدـ خيارات تنقض أكسمك كتيدمو كتعكد بالقضية
الفمسطينية إلى النقطة التي كانت قبؿ أكسمك (رزقو.)6 :6005 ،

25

اضفصلػاضثاظي
اضتحوالتػسيػاضظظامػاضدغاديػ
نتائجسرضػاضحصارػ
وأثرعاػرضىػ
اضفضدطغظيػ
النتخابات عبرت عف مدل التأييد الجماىيرم لخيار المشاركة في
الباحثة أف
كتشير
رضىػشطاعػززة

النتخابات .كعمى الساحة السياسية الفمسطينية فقد شيدت نقاشان حادان بعد فكز حركة حماس في

النتخابات عمى المستكييف الداخمي كالخارجي ،كالىما لو انعكاساتو كمؤثراتو عمى مستقبؿ الكحدة
الكطنية الفمسطينية كعمى المستكييف اإلقميمي كالدكلي عمى و
حد سكاء.
كقد أطمؽ فكز حركة حماس في النتخابات التشريعية الفمسطينية العديد مف المكاقؼ كردكد

األفعاؿ عمى كؿ المستكيات الفمسطينية كالعربية كاإلقميمية كالدكلية سنقؼ عمييا كنستعرضيا في الجزء

التالي كىي:

أوالً -:المواقف الفمسطينية من نتائج االنتخابات التشريعية (.)2556
شكمت نتائج النتخابات التشريعية الفمسطينية مفاجأةن لمقكل كالفصائؿ الكطنيػة عمى الساحة
الفمسطينية ،لسيما لمقكل المشاركة في ىذه العممية ،حيػث إف نتػائج النتخابات ،أثارت حالةن مف
التساؤؿ حكؿ أسباب ىزيمة فتح في ىذه النتخابات كفكز حماس بيا كضػعؼ القكل كالفصائؿ

األخرل .ىذا باإلضافة إلػى أف ىذه النتائج أحدثت حالةن مف القمؽ كاإلرباؾ بيف صفكؼ المكاطنيف
كالقكل السياسية عمػى حػد سكاء (أبك عرب.)54 :6004 ،

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

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

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

حركة فتح في جكلة أكركبية مف أجؿ الضغط عمى األكركبييف لمتعامؿ مع الفائز في النتخابات أم حركة
حماس" .كلكف عمى الكجو اآلخر ىناؾ قيادات متنفذة داخؿ حركة فتح كاف ليا رأم مخالؼ عبرت عنو

مف خالؿ تصريحات إعالمية كمسيرات جماىيرية كسمكؾ سياسي كأمني عمى األرض ،حيث خرج القيادم

الفتحاكم النائب الفائز عف دائرة خاف يكنس محمد دحالف مطالبان المجنة المركزية لحركة فتح بالستقالة
كرافضان أم مشاركة سياسية مع حركة حماس لتشكيؿ الحككمة الفمسطينية (الدجني.)43-42 :6020 ،

كيصؼ بدقة المفكر كالكاتب الفمسطيني د .رضكاف باركد في مقالة لو كضع حركة فتح بعد
ثالثة شيكر مف النتخابات بقكلو" :مضى أكثر مف ثالثة شيكر عمى النتخابات التشريعية الفمسطينية
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مريحة لحركة حماس ،مما أعطاىا الحؽ لتشكيؿ الحككمة الفمسطينية الجديدة ،كالتقدـ لقيادة الشعب
الفمسطيني حسب التفكيض الممنكح ليا مف القاعدة الجماىيرية العريضة" .كأضاؼ" :يتفنف قادة فتح في

إطالؽ التصريحات كالعادة منذ ظيكر نتائج النتخابات فيصفكف ما حدث مف ىزيمة ثقيمة ،بأنو فشؿ،

كمرة أخرل بأنو تراجع ،كثالثة بأنو عقاب مف الجميكر الفمسطيني ،كىذا ترقيؽ كتخفيؼ مف الكاقع أيان
كانت المسميات ،فالنتيجة كاحدة "ىزيمة" .إف جميكر حركة فتح بصفة خاصة كالجميكر الفمسطيني
بصفة عامة كاف ينتظر أكثر مف التصريحات مف قيادة فتح ،إنو بحاجة إلى عمؿ ،إلى جراحة ناجعة

تستأصؿ المرض كتزيؿ كؿ المسببات ،كلكف أيف نجد الجراحيف الميرة كاأليدم التي فييا البمسـ كالشفاء

في زمف عز فيو الكفاء لمحركة التي أعطتيـ الكثير كلـ يعطكىا إل اليزيمة كالكالـ .إف تيرب حركة
فتح مف المشاركة في الحككمة الفمسطينية في ىذه الظركؼ الحرجة ،ىك ضرب مف المكابرة كعزه

النفس  -في غير كقتيا  -أكثر منو عدـ التقاء البرامج كىذا يعنى أف فتح كانت بعيدة عف التشافي
كعف اإلفاقة مف اليزيمة التي لحقت بيا" (باركد.)6002 ،

أما الجبية الشعبية -القيادة العامة ،فقد ىنأ أمينيا العاـ أحمد جبريؿ حركة حماس كح ٌذرىا مف
كجكد مشاريع كخطط مف ًقىبؿ جيات ،بإثارة الفتنة بيف أبناء الشعب الفمسطيني بعد النتائج الباىرة في
النتخابات التي أ ٌكدت اإلصرار عمى خيار المقاكمة ،األمر الذم يتطمٌب الحيطة كالحذر.
كىنأت لجان المقاومة الشعبية في فمسطين حركة المقاكمة اإلسالمية حماس بفكزىا ،الذم
كصفتو بػ"المستحؽ كالكاسح" بمقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني .كقالت المجاف في بياف صادر

عنيا :إنيا تبرؽ "بأحر التياني كالتبريكات" لحركة المقاكمة اإلسالمية (حماس) انطالقان مف مكقفنا

الثابت كالداعـ عمى الدكاـ لشعار اإلسالـ ىك الحؿ ،كالمتخندؽ حكؿ خيار المقاكمة كالبندقية الشريفة.

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

القيادم في الحركة ،حركة
في حيف ىنأت حركة الجياد اإلسالمي عمى لساف خالد البطش،
ٌ
حماس باسـ قيادة الجياد في الداخؿ كالخارج بالفكز الكبير ،كأ ٌكد عمى العالقات الطيبة بيف الحركتيف.
"إف حماس ستعقد اجتماعان مع األخكة في الجياد اإلسالمي ضمف
في حيف أكد إسماعيؿ ىنية ٌ
المشاكرات التي تجرييا حكؿ المستقبؿ الفمسطيني" (المرجع السابؽ ،تاريخ الطالع .)6025/2/60
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انقسمت الدكؿ اإلقميمية الفاعمة في المنطقة عقب فكز حماس في النتخابات كمكقفيا مف ذلؾ،

فبعض الدكؿ رأت أف فكز حركة حماس يشكؿ خط انر عمى عممية السالـ كعمى مستقبؿ السمطة

الفمسطينية ،كالبعض اآلخر يرل أف فكز حماس ىك نصر لمحكر الممانعة كالمقاكمة في المنطقة العربية.
وسنستعرض بعض المكاقؼ اإلقميمية مف نتائج النتخابات التشريعية (:)6002
 -1موقف إسرائيل:
رفضت حككمة حماس العتراؼ بشركط المجنة الرباعية الدكلية ،فشعرت إسرائيؿ بمأزؽ سياسي
كقانكني ،لعتقادىا أف اعتراؼ حماس بإسرائيؿ يكسر حاجز التطبيع العربي معيا .لذلؾ أعمنت إسرائيؿ

قطاع غزة كيانان معاديان ك قامت منذ المحظة األكلى بحمالت دبمكماسية لمقاطعة حككمة حماس ،كقامت
بتنفيذ خطكات عمى األرض حيث شددت الحصار القتصادم عمى مناطؽ السمطة الفمسطينية ،كمنعت

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

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

دعكات العديد مف القكل بضركرة إعطاء الحككمة فرصة ،إل أف إسرائيؿ أغمقت األبكاب ،كمارست نفكذان

عمى العديد مف الدكؿ بثنييا عف التعامؿ كالعتراؼ بحككمة حماس (التقرير الستراتيجي.)52 :6002،
 -2موقف تركيا:
رحبت تركيا بنتائج النتخابات الفمسطينية ،كأعرب رئيس الكزراء التركي "رجب طيب أردكغاف"
عف استعداد بالده لمكساطة بيف الحككمة اإلسرائيمية كحركة حماس ،معمقان عمى الفكز الذم حققتو حماس
بقكلة" :يجب احتراـ خيار الشعب الفمسطيني يمطالبان كالن مف إسرائيؿ كحركة حماس بقبكؿ األمر الكاقع

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

يعطي فرصةن لحككمة لحماس (ككالة معا ،تاريخ
بيف إسرائيؿ كفمسطيف" مطالبان المجتمع الدكلي أف
ى
الطالع .)6025/5/6
 -3موقف مصر:
نظ انر ألف مصر لدييا مف الخصكصية في تعامميا مع الشأف الفمسطيني الكثير ،ففمسطيف بالنسبة

لمصر ىي امتداد لألمف القكمي المصرم ،كليا ركابط تاريخية كحضارية ،فكاف التعامؿ المصرم مع فكز
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كلكف مصر لـ تغمؽ الباب في كجو الحككمة الفمسطينية ،بؿ تعاممت معيا ،إل أف ىذه العالقة شابتيا في

بعض األحياف تكترات ناتجة عف طبيعة التحالفات في المنطقة )التقرير الستراتيجي.)22 :6022 ،
 -4موقف األردن:
أعرب الممؾ عبد اهلل الثاني عف أممو في أف تشكؿ النتخابات خطكةن عمى طريؽ بناء الدكلة
الفمسطينية المستقمة .كما أشار الممؾ األردني أثناء لقائو أعضاء بالبرلماف الفرنسي ،إلى أنو ميما كانت
نتائج النتخابات ،فإف حؿ الدكلتيف سيبقى الحؿ المنطقي كالمعقكؿ إلرساء الستقرار كاألمف في

المنطقة .كدعا الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي إلى العكدة لطاكلة المفاكضات ،كاعتبر أف العاميف
القادميف سيككناف حاسميف في مستقبؿ القضية الفمسطينية (الجزيرة نت ،تاريخ الطالع .)6025/2/20
 -5موقف قطر:
منذ المحظة األكلى إلعالف نتائج النتخابات التشريعية ،رحبت قطر بالعممية الديمقراطية كبفكز

حركة حماس ،كىذا ما جاء عمى لساف أميرىا الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني عندما قاؿ "إف قطر ترل أف
حماس جاءت بطريقة انتخابية كربما تككف أنزه انتخابات حصمت في العالـ العربي ،كلذلؾ عمينا أف ندعـ
حماس في ىذه المرحمة" (الدجني.)52-42 :6020 ،

ثالثاً -:المواقف الدولية من نتائج االنتخابات التشريعية عام (2556ـ).
أ -موقف الواليات المتحدة األمريكية:
اعتبر الرئيس األمريكي جكرج دبميك بكش "إف نتائج النتخابات البرلمانية الفمسطينية تمثؿ "جرس
تنبيو" لقيادة حركة فتح التي تتكلى السمطة في األراضي الفمسطينية منذ  20سنكات ،كىي تعكس عدـ

رضا الناخبيف كرغبتيـ في التغيير .كأضاؼ أف حماس ل يمكف أف تككف "شريكا في السالـ" طالما أف
برنامجيا يدعك إلى تدمير إسرائيؿ (مركز دراسات الشرؽ األكسط.)62 :6002 ،
كاستغمت كالن مف إسرائيؿ كاإلدارة األمريكية رفض حركة حماس العتراؼ بكافة التفاقيات

المبرمة سابقان بيف فتح كالجانب اإلسرائيمي بما فييا أكسمك ،في تبرير فرض حصار شامؿ عمى

الحككمة الفمسطينية الرافضة لشرعية الكجكد اإلسرائيمي عمى األراضي الفمسطينية .كليذا قامت اإلدارة

األمريكية بالتمكيح بفرض حصار عمى حككمة حماس إذا ما لـ تنصع لمطالبيا في العتراؼ بحؽ
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قادة حماس مما دعا إسرائيؿ كاإلدارة األمريكية إلى تنفيذ تيديداتيا كفرض حصار شامؿ عمى الشعب

الفمسطيني( .ظاىر.)26 :6020 ،
ب -موقف المجنة الرباعية:
دعت المجنة الرباعية الدكلية في أكؿ رد فعؿ ليا عمى فكز حماس ،إلى "التخمي عف العنؼ

كالعتراؼ بحؽ إسرائيؿ في الكجكد" .كذكرت المجنة في بياف أصدرتو ك ازرة الخارجية األميركية "أف حالن
يقكـ عمى دكلتيف يستكجب تخمي جميع المشاركيف في العممية الديمقراطية عف العنؼ كاإلرىاب

كمكافقتيـ عمى حؽ إسرائيؿ في الكجكد كنزع أسمحتيـ كما تكضح ذلؾ خريطة الطريؽ"(.ككالة ركيتر،
تاريخ الطالع .)6025/5/2
رفضت حركة حماس دعكة المجنة الرباعية عمى لساف ناطقيا اإلعالمي سامي أبك زىرم بقكلو:

"كاف يجب عمى المجنة الرباعية أف تطمب كضع نياية لالحتالؿ كالعدكاف اإلسرائيمي ،ل أف تطالب

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

تعاقب الشعب الفمسطيني عمى ممارستو لحقكقو الديمقراطية كادلئو بصكتو ،كأف حماس حريصة عمى

إقامة عالقات طيبة مع الدكؿ الغربية" (مكقع الرياض ،تاريخ الطالع .)6025/5/2
كترل الباحثة ،أف شركط المجنة الرباعية عمى حماس كحككمتيا ىي شركط ظالمة ،كأف ردكد

األفعاؿ الفمسطينية كاإلقميمية كالدكلية عممت عمى تأزـ النظاـ السياسي الفمسطيني ،فحصار شعب بأكممو
نتيجةن لخياره الديمقراطي ،سكاء أكاف ىذا الحصار سياسيان أـ اقتصاديان ،أثر تأثي انر مباش انر عمى المؤسسات

السياسية الفمسطينية ،فكاف ينبغي عمى المجتمع الدكلي العتراؼ بنتائج النتخابات التشريعية ،كالتعامؿ
مع الحككمة الفمسطينية المنتخبة انتخابان ح انر كديمقراطيان ،عكضان عف فرض اشتراطات دكلية ظالمة.
ت -موقف روسيا:

لـ تكف سياسة ركسيا كباقي أطراؼ المجنة الرباعية إزاء حككمة فمسطينية تقكدىا حماس ،بؿ

عمى العكس مف ذلؾ فقد أبدت نكعان مف التعاطؼ في سياستيا بالتعامؿ مع حككمة حماس ،كالتي

ارتأت بضركرة منح فرصة ليذه الحككمة ،لكي تتمكف مف السير قيدمان في العممية السممية ،كانتيجت
نيجان أكثر اعتدالن مف باقي أطراؼ الرباعية كدعت إلى ضركرة الحكار مع حككمة حماس التي تعتبرىا

مكسكك قكةن فاعمةن في المجتمع الفمسطيني باعتبارىا حركة شرعية كليست تنظيمان إرىابيان ،مف خالؿ
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الحككمة مف خالؿ انتخابات نزيية (ظاىر.)22 :6020 ،

كترل الباحثة أف إبداء الترحيب كالتعاطؼ لعدد مف ىذه الدكؿ يرجع إلى النتخابات التي تمت

و
بدرجة عالية مف النزاىة كالشفافية ،كىذه النتخابات عكست الصكرة لممجتمع الدكلي عف مدل تشجيع
األجدر احتراـ ىذا الخيار كتأييده.
كتأييد الشعب الفمسطيني لحركة حماس كحركة مقاكمة ،فكاف
ي

كترل الباحثة أيضا ،أف حككمة حماس لـ تعترؼ رسميا بالتفاقات المكقعة بيف السمطة

الفمسطينية كالحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة ،لكنيا أعمنت احتراميا ليذه التفاقات .فاحتراـ حماس ليذه

التفاقات يعني أف في ىذه التفاقات ما يستحؽ الحتراـ كالتقدير ،لذلؾ قامت باحتراميا .لكف برغماتية
حماس اقتضت منيا الكقكؼ في منتصؼ الطريؽ.
التحوالت في النظام السياسي بعد عام (:)2556
برزت بعد النتخابات التشريعية الثانية تساؤلت ىامة حكؿ النظاـ السياسي الفمسطيني كمستقبؿ
و
خاصة فيما يتعمؽ بإدارة النظاـ السياسي الفمسطيني كمككناتو .لقد خمقت ىذه
القضية الفمسطينية ،كب

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

مف التساؤؿ حكؿ أسباب ىزيمة حركة فتح كفكز حركة حماس كضعؼ القكل كالفصائؿ األخرل .ىذه

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

كما أف نتائج النتخابات تجاكزت حدكد التكقعات التي سبقت العممية النتخابية ،كأحدثت حالة مف

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

كاقعان جديدان ،ككاف ذلؾ مؤش انر لمكعي الذم تحمى بو الفمسطينيكف كتقبميـ نتائج النتخابات .لكف المشكمة

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

السياسي كالكطني كالعبكر بو إلى شاطئ األماف ،مف خالؿ تأميف الحتياجات الضركرية لمشعب ،كتحمؿ
النتائج كالستحقاقات التي ستنجـ عف ىذه المسؤكلية (قزمكز.)64 :6002 ،
كقد أفرزت النتخابات انتياء ىيمنة الفصيؿ الكاحد عمى الساحة الفمسطينية ،مما عكس حالة مف
الشراكة التي تقكـ عمى مبدأ التنافس بيف القكل كاألحزاب لتغيير الكاقع السياسي ،ككاف فكز حماس بيذه
النتخابات قد أحدث تغي انر في طبيعة النظاـ السياسي الفمسطيني ،بأف أخرج حركة فتح مف السمطة إلى
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ديمقراطية (أبك عرب.)202-202 :6004 ،

كلـ تتحمؿ حركة فتح خسارتيا لالنتخابات كخركجيا مف السمطة إلى المعارضة النسبية فبدأ

صراعيا مع حركة حماس ،فكانت السمة األبرز التي ميزت الكضع الفمسطيني الداخمي خالؿ عاـ

( ،)6003كىي النقساـ السياسي كالجغرافي الناتج عف الصراع الفمسطيني الداخمي ،كالذم تجاكز
الخطكط الحمراء كدخؿ في مرحمة "كسر العظـ" .حيث بدأ عاـ ( )6003حالة الخالؼ بأشكاؿ مختمفة
بيف حركتي فتح كحماس ،كمف خمفيما الرئاسة كالحككمة الفمسطينية.

كتبعان لذلؾ ،فقد أقدمت حركة حماس عمى خكض ما أسمتو "بمعركة الحسـ"  ،كتمكنت خالؿ

الفترة  22-22يكنيك 6003مف السيطرة عمى قطاع غزة .كدافعت حماس عما قامت بو بأنو كاف

اضط ار انر كليس اختيا انر ،كأنيا لـ تستيدؼ إل فئة معينة محسكبة عمى حركة فتح ،كأنيا لـ تقصد في
البداية السيطرة عمى القطاع ،كلكف األمكر "تدحرجت" إلى أف كصمت إلى ذلؾ الحد ،رافضةن تسمية ما

قامت بو انقالبان .إل أنو كبغض النظر عف تعريؼ ما حصؿ إف كاف "حسمان" أك "انقالبان" ،فإف نتائجو
كانت كخيمة ككبيرة عمى الساحة الفمسطينية )التقرير الستراتيجي.)22 :6003 ،

كبالرغـ مف نجاح حركة حماس في سيطرتيا عمى قطاع غزة كمحاكلتيا لفرض األمف كاألماف كمنع

الفمتاف األمني إل أنيا كاجيت مناكشات بينيا كبيف أنصار حركة فتح لـ تتكقؼ ،فقد كقعت العديد مف
المظاىرات التي كانت تنتيي باشتباكات كجرحي كقتمى ،كما فعمتو حركة حماس في قطاع غزة فعمتو

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

في غزة ،فكانت المعاممة بالمثؿ (الدبس.)206 :6020 ،
كانعكست حالة النقساـ عمى دكر المجمس التشريعي عمى الرغـ مف بقاءه رابطان سياسيان كاحدان في

الضفة الغربية كقطاع غزة ،كتعطيؿ سف القكانيف كالتشريعات ،مما ألحؽ ضر انر كبي انر في البنية السياسية
لمسمطة الفمسطينية ،أفقد النظاـ السياسي الفمسطيني الستقرار السياسي ،فقد أكجد النقساـ حككمتيف
منفصمتيف حككمة في الضفة الغربية برئاسة سالـ فياض كحككمة مقالة في قطاع غزة برئاسة إسماعيؿ
ىنية مما شكه النظاـ السياسي الفمسطيني (عكدة.)225 :6005 ،
كنشير أيضان مف جانب آخر ،إلى مدل حالة التدىكر كالضعؼ التي كصؿ إلييا النظاـ السياسي

األثر السمبي في خمؽ الصراع كالتنافس السياسي
الفمسطيني بسبب النقساـ الداخمي ،كالذم كاف لو ي
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التعامؿ معيا بصكرة تتكيؼ مع الثكابت كالتكجيات السياسية .ككذلؾ نرل أف فكز حركة حماس في

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

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

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

الكاقع ،لسيما كأف برنامج حماس قائـ عمى رفض برنامج حركة فتح المرتبط بسقؼ أكسمك ،حيث استمدت
حماس مبرراتيا مف تعارضيا مع برنامج فتح الذم جسد دائماي البرنامج المرحمي لمنظمة التحرير .كىنا

تبقى المشكمة قائمة بيف الرئاسة كالحككمة عمى اعتبار أف الرئاسة متمسكة ببرنامجيا الذم أينتخب عباس

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

فيما يتعمؽ بما ىك مطمكب تحقيقو كانجازه كبيف الثكابت التي اينتخبت عمى أساسو كؿ مف الرئاسة
كالحككمة (أبك عرب.)200 :6005 ،

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

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

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

السياسي الفمسطيني كبركز بكادر أزمة (محسف .)2006 ،أدل ذلؾ إلى بركز خالفات ساىمت في فتح
المجاؿ أماـ بعض األطراؼ المحمية كاإلقميمية كالدكلية باإلضافة إلى إسرائيؿ لمحاكلة إثارة القالقؿ عمى

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

حماس عمى تنفيذ برامجيا ،الذم أدل بدكره إلى ازدياد حدة الخالفات داخؿ الساحة الفمسطينية (أبك
عرب.)206 :6004 ،
إف فشؿ الحككمة الفمسطينية المنتخبة برئاسة حماس في تشكيؿ حككمة كحدة كطنية أيضان ،ترتب

عميو انعكاسات خطيرة عمى الساحة الفمسطينية طالت القضية الفمسطينية كالحركة الكطنية ،كىذا أدل
بدكره إلى تكسيع ىكة الخالؼ كالنقساـ السياسي ،كانتشار الفتنة التي دفعت إلى القتتاؿ الداخمي بيف

الفئات الفمسطينية ذكم النتماءات الحزبية كالذم تسبب في مئات القتمى كالجرحى كالخسائر العامة
كالخاصة حيث انعكس بدكره عمى مسار القضية الفمسطينية كالمكقؼ الدكلي تجاه تمؾ القضية .إلى أف
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مما أثر سمبان عمى كافة األصعدة السياسية القتصادية كالجتماعية كالثقافية ،كيعني ذلؾ فشؿ التجربة

الديمقراطية لمشعب الفمسطيني ،بما جسدتو النتخابات كنتائجيا التي رسمت صكرة ديمقراطية فريدة في
منطقة الشرؽ األكسط ،ككانت غير مسبكقة في العالـ العربي (التقرير الستراتيجي .)23 :6020 ،

واتسم النظام السياسي الفمسطيني بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية بعدة سمات

أىميا:

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

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

جديدا ،ليس فقط عمى مستكل العمؿ
نيجا ن
حركةن سياسية بديمة عف السمطة بالفعؿ ،فكاف عمييا أف تنيج ن
السياسي كالعسكرم ،كلكف أيضان عمى مستكل الخطاب اإلعالمي ،كالتعبير عف المكاقؼ في التعاطي مع
المجتمع الدكلي كالدكؿ العربية (داكد.)25 :6022 ،

ب -السمات السمبية:
قبؿ الحديث عف السمات السمبية ينبغي اإلشارة إلى أف تمسؾ حركة حماس بالثكابت الكطنية،
كرفضيا لشركط الرباعية الدكلية ،دفع إسرائيؿ كجزء مف المجتمع الدكلي إلى فرض حصار سياسي

كاقتصادم عمى الشعب الفمسطيني ،لذا قد ل يككف مف اإلنصاؼ التعامؿ مع مقاييس عامة لقياس تجربة

حماس في الحكـ ،كتحديد سمات النظاـ السياسي الفمسطيني ،كقد ندخؿ في جدلية ىؿ الحصار سمة

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

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

البطالة ،كزيادة نسبة الفقر كاغالؽ المعابر ،كتدني مستكل الخدمات الجتماعية ،ىي سمات سمبية لفكز
حماس(الدجني.)22 :6020،
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التضييؽ عمى أبناء قطاع غزة ،كذلؾ لخنؽ ىذه التجربة الديمقراطية الفمسطينية .باإلضافة إلى أنو بعد
فكز حركة حماس فك انز ساحقان ،أصبح لمشعب الفمسطيني قيادتاف ىما ،منظمة التحرير الفمسطينية

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

حركة حماس عمى المجمس التشريعي ،كبذلؾ تشكؿ الحككمة الفمسطينية ،بينما حركة فتح تسيطر عمى
مؤسسة الرئاسة ،ىذا كمو أدل إلى ضعؼ النظاـ السياسي الفمسطيني.
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المبحث الثاني

صور الحصار المفروض عمى قطاع غزة وانعكاسات االنقسام عمى استمراره
مقدمة:
يعاني سكاف قطاع غزة مف الحصار الخانؽ الممتد منذ سنكات ،األمر الذم أدل إلى خمؽ أزمة

حقيقة انعكست آثارىا عمى كافة األصعدة القتصادية كالسياسية كالجتماعية كالثقافية كالتي أدت إلى
تدىكر كتفاقـ الكضع في قطاع غزة بشكؿ كامؿ ،كظيكر العديد مف األزمات ،التي أدت إلى كقؼ

الحركة بشكؿ شبو كمي في قطاع غزة ،،كانسداد أفؽ عممية التسكية ،كىذا كمو يرجع إلى فكز حماس

في النتخابات التشريعية الفمسطينية كتكلييا السمطة عاـ (.)6002

كبذلؾ تالحقت التداعيات كالمشػػكالت التي أدت إلى كقكع النقس ػػاـ الس ػػياسي بيف قطاع غزة

كالضفة الغربية ،كتشكيؿ حككمتيف فمسطينيتيف في كؿ مف قطاع غزة كالضفة الغربية .بعد ذلؾ تـ
تماما عف العالـ الخارج ػػي ،كأغمقت جميع المعاب ػػر ،كمنع التنقؿ كالحركة بيف القطاع
عػػزؿ قطاع غ ػزة ن
كمحيطو ،ليؤدم ذلؾ إلى خضػػكعو إلى أشد أنكاع الحص ػػار البرم كالبحرم كالجكم في التاريخ

الفمسطيني المعاصر ،خصكصان بعد أف قامت السمطات المصرية بإغالؽ معبر رفح كىك المنفذ الكحيد

لقطاع غزة عمى العالـ الخارجي ،كلـ تسػػمح بفتحو إل في فترات متقطعة كألعداد محدكدة مف

المسافريف ،ىذا الكضع ترؾ آثا انر سمبية كحادة عمى سكاف القطاع المدنييف ،خصػكصان عمى القطاع

الصػػحي ،كاإلنتاجي ،كالحياة المعيشػػية لممكاطنيف ،كىك ما دفع حركات تضػامنية عالمية لمتحرؾ مف

أجؿ إنقاذ قطاع غزة كمكاطنيو مما يتعرضكف لو مف معاناة إنس ػػانية غير مس ػػبكقة .لكف تمؾ الجيكد

ظمت تسػ ػػتنزؼ في مكاجيات ىنا كىناؾ مع سمطات الحتالؿ بص ػػكرة أعاقت قدرتيا عمى إنياء ىذا
الحص ػػار عف غزة (تقرير مركز حماية حقكؽ اإلنساف – أصدقاء اإلنساف الدكلية.)2 :6022 ،

في ىذا المبحث سنتناكؿ مفيكـ كصكر كأشكاؿ الحصار المتعددة ،كآثاره المختمفة ،كذلؾ سنمقي

الضكء عمى انعكاسات النقساـ التي ساعدت عمى استمرار الحصار.

المطمب األول :أشكال وصور الحصار عمى قطاع غزة منذ عام (.)2015 - 2006
بدأت تدابير الحصار اإلس ارئيمي تجاه قطاع غزة منذ فكز حركة حماس في النتخابات
و
بدرجات
حديث العيد بالحتالؿ اإلسرائيمي بؿ إنو فرض
التشريعية .كمع أف مثؿ ىذا الحصار ليس
ى

22

اضفصلػاضثاظي
اضتحوالتػسيػاضظظامػاضدغاديػ
اضحصارػ
رضىػسرضػ
 )6000-2555إل أنو في ىذه المرة كاف مرك انز كييدؼ إلى خنؽ
عامي (
وأثرعاػبيف
اضفضدطغظيالػكاقعة
متفاكتة في المدة
رضىػشطاعػززة

القطاع كعزلو عف العالـ الخارجي (األشعؿ.)645 :6020 ،

حصار
كقد ايعتبر ىذا الحصار المفركض عمى قطاع غزة مف قبؿ الحتالؿ اإلسرائيمي بأنو
ه
شامؿ ،كانساقت فيو مع الحتالؿ الكثير مف القكل العالمية ،حيث أعمنت اإلدارة األمريكية كبتأييد مف
الككنغرس كقؼ التكاصؿ مع الحككمة الجديدة ككقؼ كؿ المساعدات المالية ليا ،أيضان تماىي مع ىذا

المكقؼ التحاد األكركبي ،كبدأت أكلى معالـ فرض الحصار بإعالف الحتالؿ اإلسرائيمي قطاع غزة كيانان

معاديان ،كفرض عقكبات عميو بما في ذلؾ كقؼ تحكيؿ المستحقات المالية لمسمطة الفمسطينية ،كخفض كميات
الكقكد كالكيرباء التي تغذم قطاع غزة (أحمد.)65 :6022 ،

كقد عرؼ الحصار مجمكعة مف الفقياء المعاصريف بأنو " التضييؽ عمى العدك ،كاإلحاطة بو

كعرؼ أيضان بأنو " قياـ
في بمد ،أك قمعة ،أك حصف ،أك غيرىا ،كمنع الخركج كالدخكؿ حتى يستسمـ" .ي
قكة أك أكثر بمنع جماعة أك دكلة مف التصاؿ مع غيرىا أك اتصاؿ غيرىا بيا بأم صكرة متاحة مف
صكر التصاؿ" (المرجع السابؽ.)65 :6022 ،

أما صور الحصار فتتمثل باآلتي:

 -1الحصار البري :يعرؼ الحصار البرم بأنو "عمؿ عسكرم ييدؼ إلى منع فئة أك بمد ما مف حرية
التنقؿ كقطع اإلمداد؛ ليحمميا عمى أمر ما" .كيمكف أف نعرؼ الحصار البرم بأنو :الحصر
كالتضييؽ كالحبس عف السفر مف الدخكؿ كالخركج مف الدكلة المحاصرة.

المح ًاربة باإلضافة إلى قكاىا الجكية
 -2الحصار البحري :كىك قياـ كحدات األسطكؿ البحرم لمدكلة ى
بمنع التصاؿ البحرم مع مرافئ كسكاحؿ بالد العدك المحاصر يب ٍغية شؿ حركة السفف الحربية
المكجكدة فييا كمنع تمكينيا بالمكاد الغذائية أك المعدات الحربية (ناطكر .)20 :2540 ،كما

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

ض عمى قطاع غزة.
صكرة الحصار البحرم الذم في ًر ى
 -3الحصار الجوي :كيمكف تعريؼ الحصار الجكم بأنو " :عمؿ عسكرم ييدؼ إلى منع فئة أك بمد
ما مف حرية المالحة الجكية ،ليحمميا عمى أمر ما" (المرجع السابؽ.)20 :6022 ،
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التشريعية في يناير( )6002ك لحتى اآلف كالذم أدل إلى خنؽ القطاع كعزلو عف العالـ

الخارجي.

أوال -:الحصار البري:
ل يزاؿ سكاف القطاع محركميف مف حقيـ في حرية الحركة ،جراء القيكد المفركضة عمى تنقالتيـ
عبر جميع المنافذ كالمعابر التي تصؿ قطاع غزة بالعالـ الخارجي كالضفة الغربية كاسرائيؿ .كيتنقؿ األفراد

مف كالى قطاع غزة عبر معبرم بيت حانكف شمالن كمعبر رفح جنكبان ،أما البضائع كالمنتجات فيتـ
نقميا كادخاليا مف خالؿ المعابر التجارية.

أ .المعابر المخصصة لتنقل األفراد:
 معبر بيت حانون (إيريز):
أيغمؽ معبر بيت حانكف " إيريز" أماـ المكاطنيف الفمسطينييف الراغبيف بالتكجو إلى الضفة الغربية

كاسرائيؿ إغالقان كميان ،كحرـ جراء ذلؾ سكاف قطاع غزة مف الكصكؿ إلى األماكف المقدسة في القدس كبيت

لحـ ألداء شعائرىـ الدينية ،كما منع الطالب كالطالبات مف الكصكؿ إلى مدف الضفة الغربية لاللتحاؽ

بجامعاتيا  ،كمنع السكاف مف زيارة أقربائيـ كذكييـ المقيميف في الضفة الغربية أك العكس(تقرير المركز

الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.)22 :6022 ،

كمنذ سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة بتاريخ  22يكنيك  ،6003لـ تسمح سمطات الحتالؿ

إل لفئات محددة باجتياز المعبر ،كىذه الفئات ىي :الحالت المرضية الخطيرة ،كالصحافييف األجانب،
العامميف في المنظمات الدكلية اإلنسانية ،كالمسافريف عبر جسر المنبي إلى األردف ،كيجتاز ىؤلء

المعبر في ظؿ إجراءات معقدة كمعاممة تسيء لكرامة اإلنساف .كفي العاـ الخامس لمحصار طاؿ المنع
فئات المرضى ،كالصحافييف األجانب ،كالعامميف في المنظمات الدكلية اإلنسانية ،كالمسافريف عبر جسر

المنبي .كحسب المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف عاـ  2011فقد سمحت السمطات اإلسرائيمية خالؿ

شير سبتمبر 6022لػنحك  250مريضان باجتياز معبر بيت حانكف ،بمعدؿ ل يزيد عف  66مريض
يكميان ،كيمثؿ ذلؾ نسبة  %22فقط مف المعدؿ الذم كانت تسمح بو السمطات المحتمة خالؿ النصؼ

األكؿ مف عاـ ( 6002المرجع السابؽ.)22 :6022 ،
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يعتبر معبر رفح الذم يصؿ بيف قطاع غزة كمصر ،منفذ لو أىمية بالغة لسكاف القطاع لمخركج

مف القطاع كالدخكؿ إليو ،ككنو قناة تصؿ بيف قطاع غزة كمصر ،بؿ ليصبح بكابة بيف القطاع كالعالـ
الخارجي عمكمان ،كحتى الضفة الغربية .عممان أف معبر رفح ،حيف كاف يعمؿ بشكؿ منتظـ ،عبر فيو
عشرات آلؼ األفراد في الشير الكاحد في كال التجاىيف.

كبعد كقكع الجندم جمعاد شاليط في األسر في يكنيك ( )6002كسيطرة حماس عمى القطاع
(يكنيك  ،)6003قامت مصر بإغالؽ معبر رفح لمدة دامت  %42مف أياـ ىذا العاـ .كمنذ يكنيك
 6003يخضع معبر رفح إلغالؽ ثابت ،باستثناء بعض الحالت القميمة كغير المنتظمة التي تفتح

السمطات المصرية المعبر فييا ،كىي الحالت التي ل تفي سكل لنسبة قميمة فحسب مف حاجة سكاف

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

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

تدىكرت األكضاع في القطاع كخاصة األكضاع الصحية .كازدياد اإلحساس لدل السكاف في كسط

القطاع بالخنؽ كالعزلة بسبب افتقاد حرية الحركة كالتنقؿ لمقطاع مف كال التجاىيف( .المرجع السابؽ،

تاريخ الطالع .)6025/5/20

ب .المعابر التجارية:
كرست سمطات الحتالؿ معبر كرـ أبك سالـ ،جنكب شرؽ رفح ،كمعبر تجارم كحيد لقطاع
غزة .كتبعا لذلؾ ،أغمقت سمطات الحتالؿ في بداية العاـ الثالث لمحصار معبر ناحؿ عكز ،كالذم كاف

مخصصان إلمداد قطاع غزة بالكقكد كحكلت تكريدىا إلى معبر كرـ أبك سالـ .كسبؽ ذلؾ أف أغمقت

سمطات الحتالؿ معبر صكفا ،كالذم كاف مخصصان لكاردات القطاع مف مكاد البناء ،كحكلت تمؾ المكاد

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

لمحصار ،عرقمت إسرائيؿ العمؿ في معبر المنطار(كآرني) أكبر معابر القطاع التجارية ،كأفضميا تجيي انز
لنقؿ البضائع ،ككاف يكرد عبره  %75مف احتياجات القطاع ،كبقدرة تشغيمية تصؿ إلى نحك  400شاحنة
يكميا ،إلى أف انتيت بإغالقو نيائيا بتاريخ  6مارس  .6022كقد جاء ىذا القرار في سياؽ خطة ىدؼ
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التجارية ،كمعبر رئيسي ككحيد لمقطاع (تقرير المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.)22 :6022 ،

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

قبل
الحصار
يونيو
2557

مايو
2513

يونيو
2513

يوليو
2513

أغسطس
2513

سبتمبر
2513

أكتوبر
2513

نوفمبر
2513

ديسمبر
2513

يناير
2514

فبراير
2514

مارس
2514

أبريل
2514

المعدل اليومي

575

174

181

212

167

166

168

145

138

158

154

136

152

نسبة المعدل
اليومي من المعدل
اليومي قبل يونيو
2557

%155

%35.5

%31.7

%37.2

%29.3

%29.2

%29.4

%25.4

%24.4

%27.7

%27

المصدر :تقرير المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان2514 ،

شكل رقم ()2

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

المصدر :تقرير المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان2514 ،
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%23.8

%26.6
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ثانياً -:الحصار البحري:

رضىػشطاعػززة

كيتمثؿ الحصار البحرم المفركض عمى قطاع غزة في منع القكات البحرية اإلسرائيمية ،منذ عاـ
) ،)2009الصياديف مف الكصكؿ إلى مناطؽ بحرية تبعد لمسافة ثالثة أمياؿ بحرية عف ساحؿ غزة

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

متضر انر بنقص الكقكد ،ككذلؾ نقص المعدات كقطع الغيار كالمكاد الالزمة إلنشاء المراكب ،كؿ ذلؾ
ساىـ في تعطيؿ كتكقؼ الصياديف عف العمؿ ،مما تسبب في تكسعة باب الفقر كالعجز بتقكيض

معيشة  25000شخص كانخفض مقدار اإلنتاج السػمكي إلى  17500طف في عاـ ( )6026مقارنة
بما قبؿ الحصػار في عاـ ) )2006حيث قارب اإلنتاج السػمكي  40000طف ،كىك يش ػػكؿ ما يعادؿ

 %25فقط مف حاجة سكاف قطاع غزة ( تقرير مركز حماية لحقكؽ اإلنساف.)24 :6022 ،
كنتيجةن لذلؾ انخفض مسػػتكل الدخؿ الشػػيرم لمصػػياديف إلى ما دكف  ،%65كتعرض الصياديف

الفمسطينييف لالعتداءات المتكررة ،كاطالؽ النيراف ،كقتؿ كاصابة الصياديف ،كمطاردتيـ كتفتيشيـ
كأىانتيـ ،فيما تعرضت زكارقيـ لممصادرة أك اإلغراؽ كالتدمير.

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

العام  2008إلى العام

 1500شيكؿ

 300شيكؿ

2008

2012

2013
 200- 100شيكؿ

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

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

كالسعكدية كاسبانيا كألمانيا بتكمفة بمغت  45مميكف دكلر ،كتـ افتتاحو في  24نكفمبر(1998ـ) بحضكر

الرئيس الفمسطيني عرفات كالرئيس األمريكي كمينتكف .كقد اعتبر افتتاح المطار في ذلؾ الكقت دليالن

المطار قاد انر عمى نقؿ  300ألؼ مسافر سنكيان،
عمى التقدـ نحك تككيف الدكلة الفمسطينية ،حيث كاف
ي
خالؿ عممو عمى مدار السنة ،كىك المطار الكحيد في األراضي التابعة لمسمطة الفمسطينية.
قامت إسرائيؿ بحصار قطاع غزة جكيان بتدمير مطار غزة الدكلي ،حيث تكقؼ عف العمؿ في

ديسمبر  2001بعد أف ألحؽ الجيش اإلسرائيمي بو دما انر فادحان .فقد دمر الجيش اإلسرائيمي محطة

الرادار كقامت البمدكزرات اإلسرائيمية بتمزيؽ المدرج إلى أجزاء في يناير ( .)6006كفي صيؼ ،6002
قصفت إسرائيؿ المطار كخربت المبنى األساسي ،كمنذ ذلؾ الحيف ل تكجد حركة جكية مف كالى قطاع

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

المطمب الثاني -:اآلثار المترتبة عمى استمرار الحصار.
آثار مدمرةن عمى كؿ
لشؾ أف الحصار القاسي المفركض عمى قطاع غزة ترؾ كمازاؿ يترؾ ان
كدمرت
القطاعات كالمجالت كاألمكر المعيشية لممكاطنيف .فقد أنيؾ الحصار القتصاد الفمسطيني ي

البنية التحتية كتشتت شمؿ العائالت كانتشر الفقر كالبطالة كأصبح قطاع غزة كالسجف الكبير .كما زاؿ
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الجتماعي كالسياسي الفمسطيني يؤرؽ الفمسطينييف أينما كجدكا ،كساىـ في تأخر قضيتيـ كتراجعيا

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

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

المستمر عمى قطاع غزة.

أوالً -:اآلثار السياسية:
سعت إسرائيؿ منذ إعالف حركة حماس مشاركتيا في النتخابات التشريعية إلى تجنيد المجتمع
الدكلي ضد مشاركة حماس في النتخابات .فقد قاؿ النائب األكؿ لرئيس الكزراء اإلسرائيمي شمعكف بيرس
عاـ " :2006يجب أف ل يسمح لحماس التي تقؼ كراء معظـ اليجمات التي نفذت ضد أىداؼ إسرائيمية

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

النتخابات ،عممت كزيرة الخارجية اإلسرائيمية تسيفي ليفني عاـ  6002ىذه الشركط عمى جميع سفرائيا
م أم اتصاؿ مع الحككمة التي ستككف في السمطة الفمسطينية طالما لـ
كقالت بأف "إسرائيؿ لف تجر ى
تعترؼ بإسرائيؿ كتتنازؿ عف العنؼ كاإلرىاب ،كتنزع األسمحة مف المنظمات اإلرىابية ،كتكافؽ عمى

التفاقيات التي تـ التكقيع عمييا بيف إسرائيؿ كالسمطة الفمسطينية (ظاىر.)26 :6020 ،

كبعد إعالف نتائج النتخابات التشريعية بأياـ قميمة ،اجتمعت المجنة الرباعية كأصدرت بيانان تميؿ

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

الممنكحة لمسمطة الفمسطينية ،كقد قامت اإلدارة األمريكية بقطع المساعدات المقدمة لمسمطة الفمسطينية.
كتبع اإلدارة األمريكية التحاد األكركبي ككنو المانح األكبر لممساعدات لمشعب الفمسطيني ،كما لعبت

بارز في تشديد الحصار المفركض عمى الحككمة الفمسطينية كبدعـ مف
دكر
ان
اإلدارة األمريكية ان
اإلسرائيمييف بيدؼ إرغاـ الحككمة الفمسطينية بالنصياع إلى الق اررات الدكلية كالعتراؼ بكافة
التفاقيات المبرمة بيف الجانبيف ،انطالقان مف اتفاؽ أكسمك كالذم ترفضو حككمة حماس بشكؿ قاطع

(ظاىر.)26 :6020 ،
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عمى المبادرة العربية لمسالـ عاـ( ،)2002كالتي حرضت الجامعة العربية أف تتبنى حماس ىذه
المبادرة ،فقد تمكنت الدبمكماسية اإلسرائيمية مف حشد التأييد الدكلي لمشركط التي طرحتيا عمى حركة

حماس ،كالذم بدكره شجع عمى زيادة الضغط عمى الحككمة الفمسطينية الجديدة كاظيار العداء ليا

(الدبس.)202 :6020 ،

كلـ يقتصر الحصار عمى الصعيد السياسي فقد صعدت إسرائيؿ حصارىا ليصبح عسكريان أيضان،

فزادت عممياتيا العسكرية داخؿ األراضي الفمسطينية لجر حركة حماس كقكل المقاكمة األخرل لممكاجية

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

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

مكفاز في سبتمبر  ،6004لستئناؼ سياسة الغتيالت ضد رمكز كقادة المقاكمة بمف فييـ ىنية رئيس
الكزراء .ناىيؾ عف الجتياحات لمخيمات الضفة الغربية كقطاع غزة (الدبس.)203 :6020 ،

كذلؾ تعرض قطاع غزة لعدة حركب شنتيا إسرائيؿ كىي :عدكاف  ،2008كعدكاف )،)2012

كخسائر مادية كبشرية ،كاستخدمت إسرائيؿ
دمار
كأخي انر عدكاف )2014ـ) .كقد خمفت تمؾ العتداءات
ان
ى
شتى أنكاع األسمحة كالمحرمة منيا دكليان ،ككاف اليدؼ مف العدكاف األخير كاضحان ،كىك ضرب قطاع
غزة كتصفيػػة المقاكمػػة ،كافشاؿ اتفاؽ المصالحة كتعطيؿ عمؿ حككمة التكافؽ الكطني .كلقد دفع أبناء

الشعب الفمسطيني في قطاع غزة ثمنان باىظان ككبي انر جدان( .كفا ،تاريخ الطالع .)6025/5/22
ككانت العتقالت لمفمسطينييف سياسة ممنيجة كمستمرة مف قبؿ الحتالؿ اإلسرائيمي ،كطالت

كؿ شرائح الشعب الفمسطيني كحتى نكاب المجمس التشريعي تـ اعتقاليـ كالزج بيـ في السجكف .كحسب
مركز األسرل لمدراسات ,فإن عدد األسرل الفمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية بمغ  5200معتقالن بنياية
عاـ  .6022كأكد رأفت حمدكنة مدير مركز األسرل لمدراسات :أف األسرل مكزعيف عمى أكثر مف 60

سجف كمعتقؿ كمركز تكقيؼ كتحقيؽ في دكلة الحتالؿ بظركؼ غير إنسانية ،كظركؼ مخالفة لشركط

الحياة اآلدمية ،كمنع الزيارات كالعزؿ النفرادم كاألحكاـ اإلدارية ،كمنع امتحانات الجامعة كالثانكية

العامة ،كمنع إدخاؿ الكتب ،كسكء الطعاـ كمان كنكعان ،كالتفتيشات المتكاصمة كاقتحامات الغرؼ ليالن
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في السجكف كمرضى السرطاف كالقمب كغيرىا(.مكقع األسرل لمدراسات ،تاريخ الطالع .)6025/5/22

ثانيا -:اآلثار االقتصادية:
منذ بداية الحصار الخانؽ في عاـ 6003شمت حركة األفراد كالبضائع مف كالى القطاع بشكؿ
يخالؼ كؿ التفاىمات كالتعيدات التي قطعيا الحتالؿ أماـ المؤسسات الدكلية بتسييؿ حركة البضائع

كاألشخاص داخؿ كخارج المناطؽ الفمسطينية .كحيث أف قطاع غزة يعتمد بشكؿ شبو كامؿ عمى

استيراد البضائع مف كعبر إسرائيؿ ،فمنذ حصاره ،لـ يسمح الحتالؿ بإدخاؿ أم مف المكاد الخاـ إلى

القطاع ،كلـ يسمح بتصدير أم مف منتجات القطاع ،مما أدل إلى ارتفاع نسبة السكاف الذيف يعيشكف

تحت خط الفقر إلى  ،%40إضافة إلى الزدياد الحاد في مستكل البطالة ليصؿ إلى مستكل %25
األمر الذم حد مف قدرة المكاطنيف عمى تمبية احتياجاتيـ اإلنسانية األساسية ،بجانب انخفاض مستكل

دخؿ المكاطف إلى ما دكف  250دكلر سنكيان( .العيمة كحمد.)2 :6004 ،

كحسب الدراسات القتصادية ،فاف ىدؼ ىذا الحصار ىك تفكيؾ البنياف السياسي كالقتصادم
كالثقافي كالجتماعي لمشعب الفمسطيني ،كايصالو إلى حالة مف اإلحباط كالفقر كالمعاناة كالحرماف،
لتصبح األكلكية تكفير الحد األدنى مف مستمزمات الحياة كلقمة العيش ليصبح الصراع كمقاكمة

الحتالؿ أكلكية ثانكية (شقكرة.)6022 ،
كتتمثؿ اآلثار القتصادية لمحصار في التراجع في الحركة اليكمية لمشاحنات التجارية األمر الذم

انعكس عمى قدرات القطاعات القتصادية المحمية عف تنفيذ العديد مف المشاريع القتصادية داخؿ
قطاع غزة .كحسب تقرير إحصائي لمجنة الشعبية لمكاجية الحصار فقد خمؼ الحصار خسائر بمغت

حكالي  220مميكف دكلر شيريان نً( تقرير المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.)20 :6003 ،
كنتيجةن لسياسة الحصار المالي كالقتصادم اإلسرائيمي كاغالؽ المعابر أصيب قطاع الستثمار
في فمسطيف بشكؿ عاـ كفي محافظات غزة بشكؿ خاص بانتكاسة كبيرة نتج عنيا العديد مف اآلثار

السمبية كىي:

[

 )2ىركب رؤكس األمكاؿ المحمية لمدكؿ المجاكرة لمبحث عف الستقرار السياسي كالقتصادم.
 )6ىركب العديد مف الشركات األجنبية العاممة في المجاؿ الستثمارم في فمسطيف.
 )2إلغاء استثمارات أجنبية كفمسطينية كعربية كانت تحت اإلعداد النيائي.
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 )5خسارة كؿ ما أنفقتو السمطة الفمسطينية لتسكيؽ فمسطيف عالميان كتشجيع الستثمار لجذب
المستثمريف( .تقرير المركز الفمسطيني لحقكؽ النساف.)20 :6003،

كمف ناحية أخرل ،تراجعت مساىمة القطاع الصناعي إلى أقؿ مف  %5حسب التقديرات ،بسبب

إغالؽ حكالي  %50مف المنشآت العاممة في القطاع الصناعي مثؿ إغالؽ "منطقة غزة الصناعية" ك
إغالؽ منطقة بيت حانكف الصناعية التي كانت تشغؿ  4500عامؿ كتبعة ىجرة أكثر مف  30%مف

أصحاب ىذه المصانع لمخارج (الصكراني .)6020 ،أيضا ،تدمير الكثير مف المنشآت العاممة
بالصناعة أدل إلى تراجع القطاع الصناعي ،كترتب عمى إغالؽ المنشآت انضماـ معظـ العماؿ
العامميف في ىذا القطاع حكالي  25ألؼ عامؿ إلى صفكؼ العاطميف عف العمؿ ،ككانت أكثر

القطاعات تضر انر صناعة األثاث كالمالبس كالنسيج .إضافة إلى الخسائر الناجمة عف الحرب التي
شننيا إسرائيؿ عمى غزة في نياية (6004ـ) ،كبداية سنة (6005ـ) كالتي استيدفت حكالي  300منشأة
صناعية كالتي قدرت بػ  25مميكف دكلر (.الصكراني.)6020،

أما فيما يخص القطاع الزراعي فاف الحصار كاغالؽ المعابر أدل إلى كقؼ حركة استيراد

المستمزمات ا إلنتاجية مثؿ األدكية الزراعية كاألسمدة كالحبكب كالنايمكف المستخدـ في الدفيئات

الزراعية ،كاعاقة عممية تصدير المنتجات الزراعية ،األمر الذم أدل إلى الخسائر في ىذا القطاع كالتي

قدرت بحكالي ( )12مميكف دكلر شيريان منذ منتصؼ حزيراف ( 2007المرجع السابؽ.)6020 ،

كمف اآلثار القتصادية لمحصار ما نجـ عف النقص في إمدادات الكقكد كالطاقة الكيربائية.

فانقطاع التيار الكيربائي بصكرة شبو يكمية ترؾ تأثي انر سمبيان عمى كافة األنشطة القتصادية ككافة أكجو
الحياة الصحية كالجتماعية كالنفسية ،إضافة إلى الخسائر المادية المباشرة كغير المباشرة التي تتعرض
ليا كافة الشرائح القتصادية كاألىالي بسبب انقطاع التيار الكيربائي كنقص الكقكد.

كفي عاـ (6022ـ) تعرض قطاع غزة ألزمة كيرباء طاحنة بعد استيداؼ محطة تكليد الكيرباء

الكحيدة في قطاع غزة أثناء الحرب األخيرة يكليك  6022مف قبؿ الطيراف الحربي اإلسرائيمي مما أدل
إلى تكقفيا عف العمؿ ك انقطع التيار الكيربائي عف قطاع غزة بشكؿ كمى كبعد عدة أشير مف انتياء
الحرب تـ إصالح محطة التكليد بشكؿ جزئي كعادت الكيرباء لبرنامج  4ساعات يكميا ( تقرير مركز
حماية لحقكؽ اإلنساف .)6022،كالجدكؿ رقـ ( )5يكضح عدد ساعات قطع الكيرباء خالؿ عامي

.6022-6022
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من شير ()10-1
 8ساعات

عدد ساعات القطع خالل العام 2013

من شير ()12-11
 12ساعات
شير( )12
 8ساعات

عدد ساعات الوصل
8
6

8

عدد أيام القطع خالل العام2014:

195

53.4%

عدد أيام الوصل خالل العام2014 :

170

46%

المصدر( :تقرير مركز حماية لحقوق اإلنسان)2014 ،

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

المصدر( :تقرير مركز حماية لحقوق اإلنسان)2014 ،

كترل الباحثة أف ىذه الساعات غير كافية لسد احتياجات العمؿ كالسكاف في قطاع غزة حيث إف
نسبة انقطاع التيار الكيربي كما ىي مكضحة في الجدكؿ نسبة أكبر مقارنةن بنسبة كصمو .كىذا يشير

بأف قطاع غزة يعاني مف أزمة حادة في التيار الكيربي تؤثر عمى كافة سبؿ الحياة اليكمية لمسكاف
كعمى كجو الخصكص القطاع الصناعي كالقطاع الصحي أكثر تضر انر كىذا نتيجة الحصار كنقص

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

كحسب تقرير جمعية أصحاب محطات الكقكد في قطاع غزة ،فإف الحتياجات اليكمية لمقطاع
مف المحركقات ىي  250ألؼ لتر مف السكلر 260 ،ألؼ لتر بنزيف 250 ،طف غاز باإلضافة إلى
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اإلسرائيمي في نياية نكفمبر 6003بخصكص تخفيض كميات المحركقات ،فقد انخفضت كميات
السكلر اليكمية إلى 90ألؼ لتر فقط بنسبة انخفاض  ،%32كانخفض البنزيف إلى  65ألؼ لتر فقط

بنسبة انخفاض  ،%35كانخفض الغاز إلى  200طف بنسبة انخفاض ( %32المراقب القتصادم
كالجتماعي.)3 :6005 ،

كفي عاـ (6022ـ) أدل منع الحتالؿ اإلسرائيمي تكريد غاز الطيي إلى القطاع لمدة  22يكمان،

إلى استمرار أزمة غاز الطيي التي يعانييا قطاع غزة منذ أكثر مف عاـ .كقد بمغت كمية الغاز التي

سمحت سمطات الحتالؿ اإلسرائيمية بتكريدىا إلى قطاع غزة خالؿ ىذه الفترة  250،2طنان فقط،

كبمعدؿ يكمي بمغ  250طف فقط .ككفقان لمصادر الييئة العامة لمبتركؿ في غزة فإف الكمية التي كردت

إلى القطاع تعادؿ  %2624مف احتياجات السكاف اليكمية ،كالتي تصؿ إلى  250طف ( تقرير المركز
الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.)2 :6022،
جدول رقم ( )6يقارن كميات الغاز الواردة خالل شيري يونيو وديسمبر (2014م) مع
االحتياجات الفعمية لسكان القطاع
الشير

المعدل اليومي /طن

نسبة المعدل اليومي من االحتياجات الفعمية

ديسمبر 2014

150

%42.8

يونيو

147.9

%42.2

االحتياجات الفعمية

350

%100

المصدر :تقرير المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان2514( ،م)
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المصدر :تقرير المركز الفمسطيني لحقوق االنسان (2514م)

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

البناء كاألدكات الكيربائية كالصحية كالمكاد الخاـ باستثناء بعض السمع األساسية مف األغذية كاألدكية،
األمر الذم أدل إلى ارتفاع جنكني في أسعار مكاد البناء (المجنة الشعبية لمكاجية الحصار ،تاريخ

الطالع  .)6025/5/60كتبع ذلؾ انخفاضان كتدىك انر حادان كمتكاصالن في قطاع اإلنشاءات حيث تكقؼ

أكثر مف  %50مف شركات المقاكلت عف العمؿ بسبب عدـ تكفر اإلسمنت كالحديد كالحصمة التي
ارتفعت أسعارىا في السكؽ السكداء (إف كجدت) إلى أكثر مف  ،%400كمف أىـ ىذه المشاريع التي
أكقفت مشركع تطكير شارع صالح الديف الكاصؿ شماؿ القطاع بجنكبو بتكمفة إجمالية تقدر بحكالي

( )24مميكف دكلر ،ككذلؾ شارع النصر كالعديد مف المشاريع األخرل (الصكراني .)6020،باإلضافة
إلى تكقؼ المشاريع التي تنفذىا الكنركا كالتي تقدر بحكالي  52مميكف دكلر .كفي ىذا السياؽ نشير
إلى تكقؼ المشاريع المتعمقة بالمرحمة األكلى لميناء غزة بكمفة ( )25مميكف دكلر كمشركع المطار

بكمفة ( )43مميكف دكلر كمشركع الطريؽ الساحمي بكمفة ( )235مميكف دكلر كمشركع تطكير ميناء

الصياديف بحكالي ( )20مميكف دكلر .كىبط عدد العامميف في قطاع اإلنشاءات مف حكالي  %20مف
مجمكع العامميف بالفعؿ إلى حكالي  %2فقط نياية عاـ  .6004كلحؽ الضرر بالصناعات اإلنشائية
المساندة لقطاع اإلنشاءات كالتي تشغؿ أكثر مف  2500عامؿ ك مكظؼ (المرجع السابؽ.)6020،
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لتيريب السمع المقيد دخكليا نتيجة الحصار الشديد كالخانؽ عمى قطاع غزة ة .كىذه األنفاؽ أصبحت
تشكؿ المتنفس الكحيد لسكاف قطاع غزة كساعدت في تخفيؼ كطأة الحصار المفركض عميو .كما

ساعدت عمى انتعاش الكضع القتصادم عمى صعيد التجار كشركات األعماؿ المختصة بالصادرات
كالكاردات .إل أف ىذا الكضع لـ يستمر كتمقى قطاع غزة ضربةن قاصمةن نتيجة إغالؽ األنفاؽ دكف فتح
المعابر التجارية مما تسبب بخسائر مباشرة لكافة األنشطة القتصادية في قطاع غزة بما يزيد عف

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

ثالثاً -:اآلثار االجتماعية:

معدلت
نتيجةن لمحصار فقد تفاقمت األكضاع الديمكغرافية كالقتصادية كالجتماعية ،فكصمت ٌ

البطالة إلى نحك  ،%20كانتشرت حالت الفقر المدقع بيف ثيمثي سكاف القطاع .ككفقان لتقارير برنامج
األمـ المتحدة اإلنمائي ،يكجد أكثر مف  %30مف األسر في قطاع غزة تعيش تحت خط الفقر منذ

منتصؼ ( 6003شقكرة .)2013 ،كنتيجة لمحصار خسر معظـ العماؿ عمميـ داخؿ إسرائيؿ كتراجع
الطمب عمى السمع كالخدمات في األراضي الفمسطينية ،رافؽ ذلؾ ارتفاعان حادان في األسعار .كما تركت

حؽ الفمسطيني كأسرتو في العمؿ ،كعمى حصكلو عمى مستكل مالئـ
مدمرة عمى ٌ
سياسة اإلغالؽ آثا انر ٌ
معدؿ البطالة خاصة في صفكؼ الشباب حتٌى
مف المعيشة ،األمر الذم كاف لو األثر البالغ في ارتفاع ٌ
كصمت إلى ما يزيد عف ( %.40تقرير المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.)62 :6003 ،

يضاؼ إلى ذلؾ كمٌو تقطيع يسبؿ التكاصؿ بيف المدف كالقرل داخؿ البمد الكاحد ،كالفصؿ بيف
م الكطف ،كالحصار عمى العالقات الجتماعية بيف المكاطنيف ،حيث أصبح مف غير الممكف تن ٌقؿ
شطر ٌ
األفراد مف غزة إلى الضفة كالعكس ،بيدؼ زيارة أقاربيـ كعائالتيـ .كمنع ذلؾ استمرار التكاصؿ بيف

األسر الفمسطينية ،كتراجع ممحكظ في مدل عمؽ العالقات الجتماعية التي كانت سائدة مف قبؿ.
كنتيجة استمرار الحصار كاإلغالؽ كصؿ الناس إلى حالة مف اليأس مف تغيير ىذا الكضع المرير.

(حمد.)62 :6004 ،

كباتت العالقات الجتماعية بيف أفراد المجتمع محككمةن بمدل القدرة القتصادية ،باإلضافة إلى

تأثير تراكمات الحصار السمبية كجرائـ الحتالؿ عمى مجمؿ الحياة الجتماعية كالنفسية لس ٌكاف قطاع

دكامة العنؼ المغمؽ نتيجة كثافة كجسامة الضغكط الحياتية التي نجمت
غزة ،الذيف باتكا يعيشكف في ٌ
ككـ األعباء اليائمة الممقاة عمى عاتؽ المكاطف ،بحيث
عف ٌ
تردم األكضاع المعيشية كالقتصاديةٌ ،
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كزيادة العدكانية كسرعة النفعاؿ كالغضب كانخفاض الركح المعنكية كفقداف الثقة باآلخريفٌ ،

بشكؿ كبير عمى مجمؿ الحياة الجتماعية كالنفسية لممكاطنيف (المرجع السابؽ.)62 :6004 ،

معدؿ البطالة كالفقر داخؿ قطاع غزة عمى كجو الخصكص كصؿ إلى
كتشير الباحثة إلى أف ٌ
حد الكفاؼ .إف ارتفاع نسبة البطالة تؤدم إلى بركز العديد مف
مستكيات يتع ٌذر معيا حتٌى العيش عمى ٌ

المشاكؿ الجتماعية كبخاصة عند الشباب لعدـ حصكلو عمى فرصة عمؿ ،كأيضان ىذا يعكس بدكره
عمى ارتفاع ظاىرة المشاكؿ األسرية ،كارتكاب الجرائـ كالنحرافات ،باإلضافة إلى عزكؼ المجتمع عف

مكاكبة التطكر العممي كالتقدـ ،كالتفكير فقط نحك تكفير النفقات األساسية الالزمة لممعيشة.

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

الحيكية مراحؿ صعبة مف المعاناة ،كلعؿ مف أىميا كأبرزىا القطاع الصحي كالذم يعتبر حقيقةن الشاىد

األكبر عمى تمؾ الجريمة التي تيرتكب عمى مدار الساعة بحؽ الشعب الفمسطيني .فقد افرز الحصار

عناكيف معقدة مف األزمات الصحية أثرت عمى معظـ أركاف المنظكمة الصحية في غزة كىددت بتكقؼ

العديد مف الخدمات الصحية الرئيسة في القطاع .كلعؿ مف أىـ تمؾ العناكيف التي شابت المشيد
الصحي أزمة نقص األدكية كالمستيمكات الطبية ،فالعديد مف األصناؼ اليامة كصمت إلى المستكيات

الصفرية مثؿ أدكية السرطاف كالكمى كالعناية المركزة كالعمميات كأدكية الطكارئ كحضانات األطفاؿ
كأدكية األمراض المزمنة (تقرير وزارة الصحة.)2515،

باإلضافة إلى إغالؽ معبر رفح منذ سنكات كالذم أدل الى تكقؼ نحك  %20مف كاردات

األدكية .ناىيؾ عف ذلؾ ،تكقؼ القكافؿ اإلغاثية كالكفكد الطبية جراء إغالؽ المعابر سكاء المرتبطة
بالحتالؿ اإلسرائيمي كاإلجراءات األمنية المعقدة أك المرتبطة بمعبر رفح البرم كالذم يعتبر شرياف
الحياة لقطاع غزة مما أدل إلى كفاة العديد مف المرضى كىـ ينتظركف فتح معبر رفح البرم لمكصكؿ

إلى المستشفيات التخصصية في جميكرية مصر العربية ،إضافة إلى تقميص التحكيالت الطبية لمعالج
بالخارج ،حيث إف العديد مف المرضى ينتظركف مف ثالثة أسابيع إلى ثالثة أشير حتى يتـ استخراج

تحكيمة طبية لمرضى قطاع غزة( القدرة :6025،مقابمة عممية) .كالجدكؿ التالي يكضح عدد التحكيالت

الخارجية منذ العاـ (6022ـ) كحتى عاـ (.)6022
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اضفضدطغظيػ
اضحصارػ عدد التحويالت لمخارج منذ العام 2014-2011
سرضػيوضح
رضىػ)7
رقم (
جدول

رضىػشطاعػززة
3-0
األجراء العالجي

األطفال

األعصاب

667
53

األنف واألذن والحنجرة

26

األوعية الدموية

12

التأىيل

7

األورام

الباطنة

التحاليل المعممية

51
34
81

17-4

40-18

60-41

فوق 60

المجموع

81

101

90

31

356

202

638

273،1

857

3021

76

170

137

83

500

28

15

1

20

417

130

90

62

40

74

26
83

3

74
93
59

0

17
85
87

1107
337
292
253
208

التصوير بالرنين المغناطيسي

123

222

585

602

175

1707

الصدرية

11

15

35

45

0

132

الجراحة العامة

9

العناية المركزة

30

الغدد الصماء

27

الكمى

40

العيون
القمب

المسالك البولية

33

24

13

13

137

155

306

491

147

30

92

194

21

أمراض الدم

4

70

93

78
85

441

82
2

63

605

49

178

جراحة األعصاب

39

98

302

331

جراحة العظام

51

197

482

329

24

61

693

جراحة القمب

قسطرة القمب
المجموع

93

292

76

72

117

160

18

43

21

235

جراحة التجميل

127

168

110

284

365

321

المسح الذري والطب النووي

جراحة االطفال

215

102

7

22

النساء والوالدة

236

247

128

653

46
8

39
29

241

103

869،1

669،2

24

3

28
48

665،4

دائرة العالج بالخارج(2514م)

26

11

250

0
1

109

1
3

144
801،5

1295
552

1456
804

154

89

2

69

21

480،3

924
1335
645

1332
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خامساً -:اآلثار التعميمية والثقافية:
رضىػشطاعػززة

الحؽ في التعميـ مف الحقكؽ األساسية التي كفمتيا جميع المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية،
ييعتبر
ٌ
كقانكف حقكؽ اإلنساف كغيرىا .فقد كانت ممارسات إسرائيؿ كحصارىا لمقطاع مف أىـ العكامؿ التي

حؽ الفمسطينييف في التعميـ .كعمدت إسرائيؿ إلى فرض سياسة تجييؿ رسمية عمى
ٌأدت إلى انتياؾ ٌ
الس ٌكاف ،كسعت إلى عزؿ مؤسسات التربية كالتعميـ في الضفة الغربية عف غزة ،حيث يعتمد طمبة
القطاع عمى جامعات كمعاىد الضفة الغربية في مكاصمة تعميميـ العالي .كيعكد السبب في ذلؾ إلى
حرية التن ٌقؿ كالسفر ،حيث يخضع سفر
صعكبة الدراسة خارج المناطؽ المحتمٌة ،كتح ٌكـ إسرائيؿ في ٌ
و
التكجو إلى جامعاتيـ
أحياف كثيروة لالبتزاز .كبفرض اإلغالؽ الشامؿ ،يح ًرـ الطمبة مف
الطمبة في
ٌ
تخرجيـ كمستكاىـ األكاديمي( .المركز
كمعاىدىـ مف أجؿ تكممة تحصيميـ العممي ،ما يؤثٌر حتمان عمى ٌ
الفلسطٌنً لحقوق اإلنسان ,تارٌخ االطالع 2)6025/5/65
كبسبب الحصار ما زاؿ قطاع التعميـ يعاني أزمة حقيقية جراء عدـ القدرة عمى بناء مدارس جديدة
تكاكب التطكر الطبيعي لزيادة الطالب ،أك بسبب عدـ القدرة عمى ترميـ المدارس التي تضررت خالؿ

العدكاف ،مف ضمنيا تكقؼ مشركع ككالة الغكث لبناء ) )100مدرسة خالؿ  5سنكات ،كذلؾ بسبب عدـ
تكفر مكاد البناء مما تسبب في ارتفاع معدلت الكثافة الصفية في بعض المدارس كجراء ذلؾ عممت

 %35مف مدارس القطاع بنظاـ دكاـ الفترتيف .كما ل زالت المؤسسات التعميمية تعاني نقصان في األدكات
التعميمية كأجيزة المختبرات ،بسبب إغالؽ معابر القطاع ،كمنع دخكؿ المكاد األساسية الالزمة لمبناء
كالترميـ كالتجييز(المرجع السابؽ ،تارٌخ االطالع 2)6025/5/65
كما أثر الحصار عمى قدرة الطالب عمى دفع الرسكـ الدراسية ،كأظيرت دراسة أف الغالبية

العظمى ( )%42262مف طمبة قطاع غزة أثناء الحصار ل يستطيعكف تسديد كامؿ رسكميـ حتى بدء

المتحانات النصفية كبعد انقضاء فترات السماح ،ككانت النسبة قبؿ الحصار( .)%24226أيضان،

انخفض متكسط عدد تسجيؿ الساعات مف(  )2522ساعة قبؿ الحصار إلى ( )26ساعة أثناء الحصار

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

تأخر تخرج الطمبة في قطاع غزة المحاصر (عبده .)322 :6020 ،كما تسبب الحصار في منع عدد
مف الطالب الدراسييف في الخارج ممف كانكا في زيارة لذكييـ في القطاع بخسارة مقاعدىـ الدراسية.
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الحككمية نتيجة تيالؾ البنية التحتية لممدارس ،ككذلؾ الكتظاظ كعدـ القدرة عمى الكصكؿ إلى المدارس
بسبب العمميات العسكرية اإلسرائيمية ( تقرير مؤسسة إنقاذ الطفؿ.)3 :6004،

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

الحتالؿ اإلسرائيمي حصا انر مشددان عمى القطاع ظير العديد مف العقبات التي أثرت عمى أداء اإلعالـ
في تكصيؿ الرسالة اإلعالمية بحرية كحالت دكف التكاصؿ المنتظـ بيف القطاع كالعالـ الخارجي أك

الجناح اآلخر مف الكطف الفمسطيني في الضفة الغربية ،كلقد برز العديد مف التأثيرات عمى العمؿ
اإلعالمي كاستيداؼ الصحفييف كالمؤسسات اإلعالمية العاممة في القطاع كمنعيا مف ممارسة عمميا

بحرية ،بؿ إف إسرائيؿ تصر عمى انتياؾ الحريات اإلعالمية لمصحفييف كالحد مف حركتيـ كتكاصميـ

بالعالـ الخارجي .كفي ىذا اإلطار ،رصد المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعالمية (مدل) 53

انتياكان لمحريات اإلعالمية في األراضي الفمسطينية المحتمة خالؿ العاـ ( )6005ارتكبتيا قكات
الحتالؿ اإلسرائيمي كالمستكطنكف (حماد.)4 :6020 ،

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

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

قكات الحتالؿ دخكليا إلى قطاع غزة .أيضان ،منع التكاصؿ بيف الككادر اإلعالمية في غزة كمثيالتيا
في الخارج مما أضعؼ تبادؿ الخبرات كاكتساب الميارات كالتطكر اإلعالمي .باإلضافة إلى منع قكات
الحتالؿ لمصحفييف مف الخركج مف قطاع غزة ،كحرماف الكثير منيـ مف المشاركة في الندكات

كالمؤتمرات العالمية ,كذلؾ القرصنة اإلسرائيمية كاستخداـ مكجات البث المخصصة لفضائيات كاذاعات

محمية فمسطينية مف قبؿ قكات الحتالؿ كالقياـ ببث رسائؿ تيديد بالقتؿ كتحريض عمى المقاكمة

الفمسطينية ،كما منعت قكات الحتالؿ الصحؼ الفمسطينية الصادرة في راـ اهلل كالقدس المحتمة مف

دخكؿ القطاع كبالعكس ،األمر الذم أثر عمى متابعة السكاف لمصحؼ (حماد.)5 :6020 ،
كطالت العتداءات اإلسرائيمية المتكررة في قطاع غزة الكثير مف الصحفييف العرب كاألجانب
الذيف يعممكف لصالح كسائؿ إعالـ عربية كأجنبية ،حيث استيدفت قكات الحتالؿ الطكاقـ الصحفية دكف
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عددا منيـ ،كعمدت إلى تدمير البنية التحتية لممؤسسات الكطنية
شبكات التمفزة العالمية ،حيث قتمت ن
كبخاصة الصحفية منيا .كبمغت الممارسات اإلسرائيمية ذركتيا في استيداؼ مصكر ككالة ركيتر العالمية
لألنباء الصحفي فضؿ صبحي شناعة  23عاما ،الذم استشيد كىك يقكـ بعممو في تغطية أحداث و
تكغؿ
ن
إسرائيمي لمنطقة جحر الديؾ شرؽ مدينة غزة ،إضافة إلى ذلؾ ،العتقاؿ كالحتجاز لإلعالمييف
الفمسطينييف في قطاع غزة .فالعمؿ الصحفي أصبح ميددان ،كىذه األجكاء تمس كبشكؿ مباشر حرية

العمؿ الصحفي ،كقدرة الصحفييف عمى التعامؿ مع ىذا الكاقع كالتصدم لو .كأظير التقرير السنكم
لمركز(مدل) لعاـ (6004ـ) ،أف إسرائيؿ قامت باحتجاز كاعتقاؿ  52صحفيا أثناء قياميـ بتغطية
األحداث في مناطؽ مختمفة (المرجع السابؽ.)20 :6020 ،

المطمب الثالث -:انعكاسات االنقسام عمى استمرار الحصار:
الحقيقة أف إرىاصات النقساـ بدأت مبك انر في المجتمع الفمسطيني حيث تشير مسيرة النضاؿ

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

أثار خطيرة طالت الكثير مف مناحي الحياة لممكاطف الفمسطيني ،كما أثرت
النقساـ كاف لو
ه
انعكاسات ك ه
عمى معنكيات الشعب الفمسطيني عمى كؿ المستكيات.
إف أىـ انعكاسات النقساـ أنو خمؼ حككمتيف فمسطينيتيف متنازعتيف في الضفة الغربية كقطاع

غزة ،كتراجع الىتماـ العربي كالدكلي بالقضية الفمسطينية ،كازدياد التدخالت الخارجية في الشأف
الداخمي الفمسطيني (كيالي ،)263 :6003 ،ك أدل ذلؾ إلى استغالؿ إسرائيؿ النقساـ لتدمير مقدرات
الشعب الفمسطيني القتصادية خاصة في قطاع غزة عبر انتياجيا سياسات الحركب كالعتداءات
المتكررة كأعماؿ التجريؼ كالتدمير لممنشآت كذلؾ بحجج كذرائع كاىية.
مردكد سمبي عمى القتصاد الفمسطيني حيث استمر
أما مف الجانب القتصادم ،فكاف لالنقساـ
ه
تدىكر القطاعات اإلنتاجية بفعؿ انتياج سياسات اقتصادية مختمفة في كؿ مف الضفة كالقطاع (مركز
الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ،تاريخ الطالع  ،)6025/5/20ككذلؾ غياب األمف القتصادم
كالمالي كتراجع البنكؾ عف تقديـ التسييالت الئتمانية .ىذا باإلضافة إلى انعكاسات أخرل نكردىا في

اآلتي:
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الستقطابات الدكلية كاإلقميمية.

 تفكيؾ النظاـ الرسمي السياسي الفمسطيني كالمؤسسات القتصادية الفمسطينية كبركز ظكاىر
الحتكار كتجارة األنفاؽ كتجارة السكؽ السكداء.
 التبايف في معدلت الفقر كالبطالة في ك وؿ مف غزة كالضفة.

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

 الدـ الفمسطيني خط أحمر ،تـ تجاكزه في األحداث المؤسفة التي كقعت بيف حركتي فتح كحماس في
منتصؼ حزيراف مف عاـ (6003ـ(.

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

 تأثر العالقات الجتماعية في قطاع غزة كالضفة الغربية نتيجةن لالنقساـ الفمسطيني.
 حالة الستقطاب الحاد بيف حركتي فتح كحماس ،في الضفة الغربية كقطاع غزة.

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

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

 النزعة الثأرية كاإلحاللية عند النخب السياسية ،حيث غمبت المصالح الحزبية كالشخصية عند النخب
السياسية عمى القضايا الكطنية (الدجني.)25-22 :6020 ،

خالصة:
بعد أف استعرضنا خالؿ ىذا الفصؿ التحكلت في النظاـ السياسي الفمسطيني كأثرىا عمى فرض
الحصار عمى قطاع غزة ،يتضح أف النظاـ السياسي الفمسطيني تعرض لمعديد مف التحكلت المفصمية

كالتي كانت في الغالب مرتبطة بالكاقع السياسي العربي الذم كاف يمكج بالتغيرات في األنظمة كالفكر

كالتحالفات مما كاف لو األثر الكاضح عمى النظاـ السياسي الفمسطيني الذم ارتبط بيذه األنظمة حسب

طبيعة المرحمة .كأيضان كاف فكز حماس في النتخابات التشريعية الفمسطينية كتكلييا السمطة عاـ

( )6002منعطؼ كتحكؿ كاضح في النظاـ السياسي الفمسطيني ،كاف لو األثر الكبير كالتبعات الجساـ.
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المحمية كاإلقميمية كالدكلية .تبع ذلؾ حدكث النقساـ كالحصار الخانؽ الممتد منذ سنكات كل يزاؿ قائمان

حتى اآلف ،األمر الذم أدل إلى خمؽ أزمة حقيقة انعكست آثارىا عمى كافة األصعدة القتصادية

كالسياسية كالجتماعية كالثقافية كالتي أدت إلى تدىكر كتفاقـ الكضع في قطاع غزة بشكؿ كامؿ .إف

إغالؽ جميع المعاب ػػر ،كمنع التنقؿ كالحركة بيف القطاع كمحيطو ،أدل ذلؾ إلى خضػػكع القطاع إلى
أشد أنكاع الحص ػػار البرم كالبحرم كالجكم في التاريخ الفمسطيني الحديث ،خصكصان بعد أف قامت

السمطات المصرية بإغالؽ معبر رفح كىك المنفذ الكحيد لقطاع غزة عمى العالـ الخارجي.

كممنيج كأثر في
يتبيف مف كؿ ذلؾ ،أف الحصار المفركض عمى قطاع غزة ،ىك حصار شام هؿ
ه
مختمؼ الجكانب كالمجالت التي تمس حياة المكاطف الفمسطيني في قطاع غرة .كذلؾ يتضح أف ىذا
الحصار لو أىداؼ كمآرب تسعى لكسر إرادة ىذا الشعب كقكاه المقاكمة كدفعيا إلى مربع التسكية

كالتسميـ باستحقاقاتو.
في الفصؿ التالي سنتطرؽ إلى دكر الدبمكماسية الرسمية الفمسطينية في رفع الحصار عف قطاع
غزة متمثالن في الرئاسة كالحككمة الفمسطينية الحالية كالمقالة ،كالمجمس التشريعي ،كمنظمة التحرير
الفمسطينية كما بذلتو تمؾ الجيات الرسمية مف جيكد طيمة السبع السنكات الماضية مف بداية فرض

الحصار عمى قطاع غزة في عاـ  2007كحتى اآلف.
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الفصل الثالث

دور الدبلوماسيت الرمسيت يف رفغ احلصار
ػن قطاع غزة

 المبحث األول :دور الرئاسة والحكومة الفمسطينية.



المطمب األول -:دور مؤسسة الرئاسة.

المطمب الثاني - :دور الحكومات الفمسطينية المتعاقبة.
المطمب الثالث -:وزارة الخارجية الفمسطينية.

 المبحث الثاني :دور المجمس التشريعي.


المطمب األول -:االنتخابات التشريعية الثانية عام .2556

المطمب الثاني -:فعاليات وانجازات المجمس التشريعي في مواجية الحصار

 المبحث الثالث :دور منظمة التحرير الفمسطينية

المطمب األول -:أجيزة ومؤسسات م.ت.ف

 المطمب الثاني - :جيود منظمة التحرير الفمسطينية في رفع الحصار عن قطاع غزة
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اضحصارػ
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إف التطكر الذم تشيده العالقات الدكلية بيف األمـ اليكـ جعؿ النشاط الدبمكماسي المدخؿ
األساسي الذم يتـ مف خاللو تحقيؽ السياسات كاألىداؼ كتحقيؽ حماية كرعاية مصالح الدكؿ كاألفراد

عنصر ضركرم في أية عالقة
عبر ىيئات كمجمكعات تمارس ىذه األنشطة انطالقان مف ككف أنيا
ه
منطقية بيف فرد كآخر كبيف دكلة كأخرل تيدؼ مف خاللو إلى تعزيز العالقات الكدية كالسممية بيف

الدكؿ كاألمـ كالعمؿ عمى استبعاد خطر الحركب كالصراعات.

كألف العمؿ الدبمكماسي الرسمي ىك شكؿ مف أعماؿ السيادة تمارسو الدكؿ باعتباره نشاطان

مؤسساتيان يمارس بعد قياـ الدكلة ،إل أف الدبمكماسية في حالتنا الفمسطينية استثناء لمقاعدة .فيي نشأت

كتطكرت في ظركؼ مختمفة عف نظيراتيا في معظـ دكؿ العالـ ،كفي ظؿ عدـ كجكد كياف فمسطيني

مستقؿ ذم سيادة .كقد أخذ العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني بالتكسع كالتطكر مع تطكر العممية النضالية
كالثكرة الفمسطينية ليكاكب خالليا العمؿ العسكرم كالتنظيمي .كرغـ الظركؼ الصعبة كالمراحؿ المعقدة

التي كاجيت العمؿ السياسي كالدبمكماسي الفمسطيني ،إل أف الدبمكماسية الفمسطينية استطاعت أف
تحقؽ إنجازات كنجاحات كبيرة عمى صعيد العالقات الدكلية ،فاستطاعت كسب األصدقاء كالرأم العاـ

الدكلي إلى صؼ القضية الفمسطينية كأثبتت عدالتيا لمجميع بما في ذلؾ شرائح المجتمع اإلسرائيمي.

دكر ميمان في تحديد اليدؼ الدائـ كالميمات الرئيسة
كنرل أف لخصكصية القضية الفمسطينية ان

لمدبمكماسية الفمسطينية األمر الذم جعميا متميزة بخصكصياتيا عف باقي الدبمكماسيات األخرل في

مختمؼ البالد .كتعتبر الجيات المسئكلة عف األداء الدبمكماسي الفمسطيني كمؤسسة الرئاسة ،كك ازرة
الخارجية الفمسطينية ،كالبعثات الدبمكماسية كالقنصمية الفمسطينية الركيزة األساسية في نجاح العمؿ
الدبمكماسي ،مف خالؿ مساىمتيا في تنفيذ السياسية الخارجية كتحقيؽ أىدافيا.

إف الحصار المفركض عمى قطاع غزة كاآلثار المدمرة الناتجة عنو عمى كؿ المستكيات استدعت

نشاط كتدخالت الدبمكماسية الرسمية كالشعبية ،ككذلؾ المنظمات األىمية كالدكلية كالجيات الحقكقية مف

اجؿ رفع الحصار أك كسره أك حتى تخفيفو عف سكاف القطاع كتيسير أمكرىـ الحياتية.

كفي ىذا الفصؿ سنتطرؽ إلى دكر الدبمكماسية الرسمية في رفع الحصار عف قطاع غزة كالتي

تتمثؿ في الرئاسة كالحككمة الفمسطينية الحالية كالمقالة ،كالمجمس التشريعي ،كمنظمة التحرير
الفمسطينية كما بذلتو تمؾ الجيات الرسمية لرفع الحصار عف قطاع غزة.

25

اضفصلػاضثاضث
دورػاضدبضوطادغةػاضردطغةػسيػرسعػ
اضحصارػ
رنػشطاعػززة

المبحث األول

دور الرئاسة والحكومة الفمسطينية

إف دكر الجيات الرسمية يبقى أساسيان كمحكريان في تدبير الشأف العاـ الخارجي ،فقد أجمع

الباحثكف في الحقؿ الدبمكماسي عمى أف رئيس الدكلة كرئيس الحككمة ككزير الخارجية كالمبعكثيف

الدبمكماسييف الدائميف ،ىي األجيزة الرسمية المتخصصة في تنفيذ السياسة الخارجية مف خالؿ المقاءات
الرسمية كمؤتمرات القمة أك المؤتمرات الدكلية ،أك عبر الجمعيات العمكمية لممنظمات الدكلية.

كفي ظؿ الحصار عمى قطاع غزة ،ظير دكر الرئاسة كنشاطاتيا بأذرعيا المختمفة في محاكلة

ل تخفيؼ كرفع الحصار عف قطاع غزة مف خالؿ محاكلت عديدة مف قبؿ الرئيس كمنظمة التحرير
الفمسطينية لكسب العتراؼ الدكلي بفمسطيف كدكلة ،حيث إف ىذه الخطكة ل تعتبر خطكة صريحة تجاه
رفع الحصار عف قطاع غزة كلكنيا تعتبر أحد الخطكات الميمة التي مف شأنيا تخفيؼ الحصار

كالمطالبة بحؽ سيادة الدكلة ،كالتي تحقؽ إلزامية فتح المعابر بالتجاىيف ،كىذا مف شأنو زيادة قكة
المطالبة الفمسطينية لالحتالؿ كالضغط عميو لفتح المعابر بشكؿ دائـ حسب التفاقيات الدكلية بيف دكلة

فمسطيف كاسرائيؿ كما أف محاكلة كسب العتراؼ بالدكلة الفمسطينية عمى حدكد عاـ  ، 2523أك
بمعنى آخر العتراؼ بالدكلتيف ،و
كلكؿ منو سيادتو الحدكدية ضمف إعالف استقالؿ دكلة فمسطيف.
كفي ىذا المبحث سنناقش اإلطار المؤسسي لمنشاط الدبمكماسي الرسمي الذم نقصد بو مجمكعة

المؤسسات التي تتكلي المسؤكليات كاألداء لمعمؿ الدبمكماسي بصكرة رسمية ممثالن في مؤسسة الرئاسة
ك الحككمات الفمسطينية المتعاقبة كمحاكلتيا لرفع الحصار عف قطاع غزة.

المطمب األول -:دور مؤسسة الرئاسة:
تعتبر مؤسسة الرئاسة مف أىـ كأبرز المؤسسات الدبمكماسية الداخمية التي تشرؼ بشكؿ مباشر

أك غير مباشر عمى العمؿ الدبمكماسي مف حيث التخطيط كالتكجيو كممارسة العمؿ الدبمكماسي ،ليس
في الداخؿ فحسب بؿ أيضان في الخارج مف خالؿ الصالحيات التي يمارسيا رأس ىذه المؤسسة كىك
و
منصب لقيادة منظمة ،أك شركة ،أك جماعة أك بمد أك
رئيس الدكلة  ،كيستخدـ لقب الرئيس ليدؿ عمى

اسة) كمشتقة مف
اسة أك ًرىئ ى
أم جزء مف تمؾ الكيانات ،ككممة " ىرئًيس" في العربية ىي مف المصدر ( ًرىي ى
ىس) أما في المغة اإلنجميزية فالمرادؼ ليذا المقب ىك كممة  Presidentكىك الشخص الذم
الفعؿ ( ىأر ى

30

اضفصلػاضثاضث
دورػاضدبضوطادغةػاضردطغةػسيػرسعػ
اضحصارػ
كممة مشتقة مف الفعؿ  presideبمعنى "قاـ بمياـ الرئيس" ككممة President
يقكـ بمياـ الرئيس كىي
رنػشطاعػززة

اليكـ ىي لقب شائع الستخداـ لمدللة عمى رؤساء الدكؿ state Heads ofفي معظـ جميكريات

العالـ ،سكاء أكاف قد تـ انتخابيـ شعبيا أـ تـ اختيارىـ مف قبؿ ىيئة تشريعية ما أك عف طريؽ مجمع
انتخابي استثنائي (كيكيبيديا ،تاريخ الطالع .)6025/2/2

كيبرز دكر مؤسسة الرئاسة بشكؿ فاعؿ ،في النظاـ الرئاسي ،حيث يمارس رئيس الدكلة سمطات
تنفيذية كاسعة ،فيك الرئيس القانكني كالفعمي لمسمطة التنفيذية ،أما في النظـ األخرل ،كالنظاـ الممكي

كالبرلما ني فالكزير األكؿ أك رئيس الكزراء أك الحككمة يعتبر رئيس السمطة التنفيذية .كىنا ل بد أف
نكضح أف رئيس السمطة التنفيذية ل يعني إطالقان أنو رئيس الدكلة إل في النظاـ الرئاسي كالنظاـ

البرلماني فمؤسسة الرئاسة إذف ،تتكلى في إطار ما تقكـ بو مف مياـ كاختصاصات بالمسؤكليات

المنكطة بيا (المجدلكم.)52 :6020 ،

كلقد كانت أكؿ فرصة لظيكر الرئيس محمكد عباس (أبك مازف) خميفة لمرئيس الراحؿ عرفات"

مع بداية عاـ ( ،)6002في أعقاب الحصار الذم فرضتو قكات الحتالؿ اإلسرائيمي عمى عرفات في
"المقاطعة" براـ اهلل ،حيث كاف "ارئيؿ شاركف" قد اشترط عدـ رفع الحصار إلى أف يكافؽ ياسر عرفات
عمى تعييف رئيس حككمة لمسمطة ،كىك المطمب الذم تقاطع مع دعكات محمكد عباس كمؤيديو آنذاؾ

بضركرة تعييف رئيس لمحككمة .كباتفاؽ بيف حككمتي بكش البف كشاركف عمى عدـ مكاصمة
المفاكضات مع عرفات ،ظير عباس كبديؿ براجماتي لعممية التفاكض ،خصكصان أف المؤىميف
لمتفاكض عكضان عف عرفات كالبرغكثي الذم يقبع معتقالن في السجكف اإلسرائيمية ،كرغبة المجتمع

الدكلي برجؿ مرف ليعيد إحياء عممية التفاكض .كلـ يخؼ شاركف كقتيا رغبتو الصريحة بتعييف عباس

رئيسان لحككمة السمطة متعيدان بمساعدتو في حاؿ تكليو المنصب (شبانة .)6020،كفي تاريخ  65أبريؿ
أقر المجمس التشريعي الفمسطيني حككمة رئيس الكزراء محمكد عباس (أبك مازف) ،كيعد أبك مازف الذم

اختير لتكلي منصب رئيس كزراء السمطة الفمسطينية ،الرجؿ الثاني بمنظمة التحرير الفمسطينية ،كآخر

منصب شغمو ىك أميف سر منظمة التحرير (.) http://alarabnews.com/

أما بخصكص رفع الحصار عف قطاع غزة ،كاف رئيس السمطة محمكد عباس كرئيس حككمتو

سالـ فياض في أكثر مف مناسبة يصرح عبر كسائؿ اإلعالـ المختمفة عف رفضيـ لمحصار اإلسرائيمي

عمى سكاف قطاع غزة ،مؤكديف ضركرة أف ترفع "إسرائيؿ" حصارىا عف قطاع غزة ،كلكف القيادة
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الحصار (التقدير الستراتيجي.) 2 :6022 ،

كترل الباحثة أف اآلراء قد تعددت حكؿ دكر الرئاسة كالرئيس عباس في رفع كتخفيؼ الحصار
عف قطاع غزة .فبعض ىذه اآلراء أقرت بدكر فاعؿ لمرئاسة في تخفيؼ الحصار ،كالبعض اآلخر أنكر

أم دكر لمرئاسة في رفع أك تخفيؼ الحصار ،بؿ ذىب البعض منيـ إلى التصريح عالنيةن أف الرئيس
عباس شارؾ في فرض الحصار عمى غزة .كيسيـ بال شؾ المكف السياسي كالحزبي في تشكيؿ ىذه
اآلراء كمدل انحيازىا ليذا الرأم أك ذاؾ ،كلقد ظير ىذا التبايف في اآلراء بخصكص دكر الرئاسة في

رفع الحصار ،مف خالؿ العديد مف المقابالت الشخصية التي أجرتيا الباحثة مع العديد مف الشخصيات

الحزبية كالمستقمة ،كشممت أيضان المقابالت شخصيات ذات مكاقع سياسية كمقربة مف مراكز صنع

القرار.

يقكؿ الدكتكر أحمد يكسؼ مف حركة حماس كمستشار لرئيس الكزراء السابؽ إسماعيؿ ىنية" :أف

أم و
دكر في رفع الحصار عف قطاع
سمطة راـ اهلل بحككماتيا المتعاقبة لـ تقدـ أم شيء ،كلـ يكف ليا ي
غزة إل بعض اللتزامات الدكلية كالتي كانت بمثابة ميزانية لمسمطة خصكصا المساعدات الدكلية التي
كانت تأتي لمقطاع الصحي كالتعميمي كالشئكف الجتماعية ،بؿ كانت تحاكؿ أف تضيؽ الخناؽ عمى
غزة كتخمؽ نكع مف الغربة بيف غزة كراـ اهلل"(.يكسؼ 6025 ،مقابمة عممية).

دكر لمرئيس،
فيما يقكؿ الدكتكر محمكد العجرمي كىك أستاذ جامعي كمحمؿ سياسي "أعتقد أف ل ى
كىذا يعتمد عمى عدد مف الكقائع التي جرت منذ فرض الحصار عمى قطاع غزة ،كبعد النتخابات
التشريعية عاـ ( ،)6002كتمؾ اإلجراءات التي اتخذىا الرئيس تشير إلى أنو لـ يكف في كاردىا اتخاذ
أم خطكات أك ممارسة أك ضغكطات في مفاكضاتو مع الحتالؿ لرفع الحصار عف قطاع غزة ،كىذه
الكقائع تتمثؿ في مقاطعتو لغزة كعدـ زيارتو ليا بعد الحصار كاقالتو لمحككمة الشرعية الفمسطينية دكف

أم مالحظة حتى لك كانت كاحدة عمى أسباب ىذه اإلقالة ،كدعكتو لستفتاء كتجميد ألعمى سمطة أم

المجمس التشريعي ،كىك صاحب الكلية الممتدة دكف أف يعطي أم أسباب ليذا التجميد .كلك كاف ىناؾ
أسباب ليذا فمف المفترض أف تجرم الدعكة لنتخابات خالؿ  60يكمان ،كليس مف الطبيعي أف يككف
ه
نظاـ سياسي في ىذا الفراغ الذم فرضو الرئيس عباس ،كحتى اآلف ظؿ المجمس التشريعي
ىناؾ
ه
مجمد ،كتـ تعييف حككمة تمك األخرل دكف أف تككف شرعية ،ألف القانكف األساسي كىك الدستكر

الفمسطيني المؤقت بالتعديالت التي جرت عاـ ( )2005يسير عمى نحك جمي بأف أم حككمة حتى
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ألم جية كانت" (العجرمي 6025 .مقابمة عممية).

كأضاؼ العجرمي "أف باريس كنيكيكرؾ ككاشنطف أقرب إلى الرئيس عباس مف قطاع غزة الذم

يقطف فيو  2مميكف فمسطيني .كمف المنطقي أف الرئيس حيف انتخب مف الشعب الفمسطيني في غزة

كالضفة الغربية ،فإف كليتو كلية قانكنية كتمزمو بالمجيء إلى قطاع غزة ،حيث إف القطاع تعرض
لثالث اعتداءات ،كىي األخطر عمى المنطقة العربية منذ تأسيس ىذا الكياف عاـ ( "1948المرجع

السابؽ :6025 ،مقابمة عممية).

كبير لمرئيس في تخفيؼ
دكر ه
بينما يرل أبك جكدة النحاؿ القيادم في حركة فتح" :أنو كاف ىناؾ ه
الحصار عف قطاع غزة مف خالؿ الحككمة الفمسطينية .فالسمطة ىي التي تدفع ركاتب المكظفيف
كركاتب أسر الشيداء كالجرحى كالشئكف الجتماعية كالمعمميف كالصحة كالعالج بالخارج كالتحكيالت

الطبية ،باإلضافة إلى أنيا تدفع الجزء األكبر لفاتكرة المياه كالكيرباء لقطاع غزة كبالتالي لـ تتكاف
السمطة الفمسطينية كالرئاسة الفمسطينية عف تقديـ كمد يد العكف ألبناء الشعب الفمسطيني رغـ النقساـ
الفمسطيني كرغـ عدـ سيطرة السمطة الفمسطينية عمى قطاع غزة في الكقت التي سيطرت فيو حركة

حماس" (النحاؿ :6025،مقابمة عممية).

كتابع النحاؿ مكضحان" :إف ىذا الدكر خفؼ الحصار عف قطاع غزة .كىذا الحصار ىك حصار

إسرائيمي ،حيث إف إسرائيؿ مستفيدة مف سنكات النقساـ العجاؼ مف  6003كحتى عاـ  ،6022كما

زلنا في ىذه السنكات العجاؼ ،ألف المحتؿ اإلسرائيمي يتحجج بأف السمطة الفمسطينية كالرئيس عباس

مبرر لستمرار الحصار .كلقد رأينا ذلؾ مف خالؿ
ل يسيطراف عمى قطاع غزة ،كبالتالي يككف ىناؾ
ان

ثالث اعتداءات شنيا الحتالؿ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة كبالتالي المكاطف الفمسطيني ىك الخاسر

األكبر في ىذا الصراع كالنقساـ" (النحاؿ 6025 ،مقابمة عممية).

كفيما يخص المحاكلت الدكلية لكسر الحصار تحديدان ،فقد أدانت السمطة العتداءات التي كانت

تتعرض ليا سفف كسر الحصار ،كلكف مكقفيا كاف أقرب إلى بقية المكاقؼ الرسمية العربية كالدكلية،
التي ترل أنو مف األجدل إدخاؿ المساعدات اإلنسانية لمقطاع عبر مصر أك األردف" مرك انر بػإسرائيؿ
كبالتنسيؽ معيا" مع اإلشارة إلى أف الرئيس عباس ،في بداية تمؾ المحاكلت ،كاف قد كصؼ سفف كسر

الحصار بأنيا "لعبة سخيفة" (التقدير اإلستراتيجي.)2 :6022،
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جيكدا جبارة عمى الصعيد
اضحصارػالفمسطينية (كفا) أف الرئيس محمكد عباس بذؿ
كترل ككالة األنباء
ن
رنػشطاعػززة
كبحر عمى أبناء
نا
كبر
جكا نا
المحمي كاإلقميمي كالدكلي لمجـ العدكاف الذم يشنو الحتالؿ اإلسرائيمي ن

الشعب الفمسطيني في قطاع غزة ،فكاصؿ الميؿ بالنيار لحقف الدـ الفمسطيني ،كلتجنيب القطاع المزيد

مف الدمار كالكيالت الذم ما زاؿ يمممـ جراحو منيا منذ العدكاف اإلسرائيمي عاـ  6004كعاـ 6026

(ككالة كفا ،تاريخ الطالع .)6025/2/6

كفى ىذا الصدد ،أشار مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ،إلى دكر آخر كاف لمرئاسة

الفمسطينية عمى الصعيد الدكلي كالذم يساىـ في رفع الحصار عف قطاع غزة ،كىك العتراؼ بدكلة
فمسطيف كحؽ النضماـ إلى محكمة العدؿ الدكلية (المرجع السابؽ.)2 :6022 ،
كقد عممت الرئاسة الفمسطينية متمثمةن بالرئيس عباس عمى كسب العتراؼ مف قبؿ مجمكعة مف

كبير لمكصكؿ لعتراؼ الدكؿ بدكلة فمسطيف مستقمة ،حيث
الدكؿ كصكلن إلى األمـ المتحدة كبذؿ جيدان ان
كصؿ عدد الدكؿ التي اعترفت بفمسطيف عاـ ( )6022إلى  225دكلة بنسبة  %2525مف إجمالي

الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة .كلكف كلألسؼ كرغـ كؿ ىذه الجيكد ،لـ يالحظ كجكد أم أثر عمى
رفع الحصار عف قطاع غزة ،حيث إف  52دكلة اعترفت بفمسطيف دكلة مستقمة قبؿ قدكـ السمطة عاـ

 ،2552كلعؿ أ برز ما قاـ بو الرئيس الفمسطيني عمى ىذا الصعيد ىك الحصكؿ عمى مقعد الدكلة غير

كاممة العضكية (المراقب) في األمـ المتحدة عاـ ( 6026نبأ ،تاريخ الطالع .)6025/2/6

كبشكؿ عاـ ،يمكف القكؿ بأف الرئاسة الفمسطينية حققت فك انز عمى الدبمكماسية اإلسرائيمية رغـ

ضعؼ محاكلت الرئاسة لترجمة ذلؾ إلى مكاسب عمى األرض ،إل أنيا قد أعادت القضية الفمسطينية
إلى صدارة األحداث الدكلية ،كاستطاعت أف تشكؿ حراكان فمسطينيان سياسيان كسمميان كدبمكماسيان في كجو
الكياف اإلسرائيمي .كبالنظر إلى الدكؿ التي أيدت حؽ الدكلة الفمسطينية بالعتراؼ كاعترافيـ بيا ليك

أمر ميـ يعطي القيادة
دليؿ عمى دعـ الحقكؽ الفمسطينية ،كيدعـ ق اررات األمـ المتحدة ،كىك ه
الفمسطينية كالشعب الفمسطيني قكة لمتحرؾ عمى الصعيد الداخمي كالعربي.
كقد ناشد الرئيس عباس ،المجتمع الدكلي ضركرة حؿ الصراع في الشرؽ األكسط في ضكء
الق اررات الدكلية ،كرفع الحصار عف قطاع غزة .جاء ذلؾ في كممة ألقاىا نيابة عنو رئيس المجمس

القتصادم الفمسطيني لمتنمية كاألعمار -بكدار (مؤسسة شبو حككمية) ،محمد اشتيو ،في ندكة التي
نظمتيا لجنة األمـ المتحدة المعنية بحقكؽ الشعب الفمسطيني في فيينا ،تحت عنكاف "التعجيؿ
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اضحصارػ إعمار قطاع غزة ما بعد العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  6022كدعا
بالمساعدات الدكلية إلعادة
رنػشطاعػززة

اشتيو ،المجتمع الدكلي بالكفاء بالتزاماتو تجاه القطاع ( القدس العربي ،تاريخ الطالع .)6025/2/2

كقد كاف حصار قطاع غزة ضمف الكثير مف الحكارات كالخطابات التي ألقاىا الرئيس عباس،

ففي خطابو الذم ألقاه في الحتفاؿ بعيد الستقالؿ ال ػػتاسع كالستيف لممممكة األردنية الياشمية الذم
نظمتو سفارتيا براـ اهلل ،أكد أف اليد لزالت ممدكدة لمسالـ عمى أساس مبادرة السالـ العربية ،ككفؽ

قرار الجمعية العامة رقـ  23/25الذم يؤكد عمى إنياء الحتالؿ ،كنيؿ دكلة فمسطيف استقالليا

كسيادتيا عمى حدكد عاـ ( )2523كعاصمتيا القدس الشرقية ،كحؿ مشكمة الالجئيف كفقان لمقرار 252

كأيضان كفقان لمبادرة العربية لمسالـ ،كالكقؼ التاـ لالستيطاف بما في ذلؾ القدس ،كاطالؽ سراح األسرل
كانياء الحصار عف قطاع غزة ،كاإلفراج عف األمكاؿ المحجكزة (ككالة كفا ،تاريخ الطالع

.)6025/2/2

كعمى صعيد المجتمع الدكلي كأثر حصكؿ فمسطيف عمى دكلة غير عضك "مراقب" في األمـ

المتحدة ،ترتبت العديد مف حمالت التضامف الدكلية حكؿ قطاع غزة بعد بركزىا عمى الساحة الدكلية
بتمثيؿ رسمي مف جية فمسطينية مكحدة .كقد جاء التدخؿ الدكلي لحؿ أزمة الحصار عمى قطاع غزة

كىذه المرة مف األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي مكف ،في كممة ألقاىا نيابة عنو مدير المنظمة
بفيينا ،حيث شدد عمى ضركرة حؿ الدكلتيف ،كالتعجيؿ بتقديـ المساعدات إلعادة إعمار غزة ،معربان عف

قمقو إزاء األكضاع اإلنسانية المتردية في القطاع بسبب الحرب اإلسرائيمية األخيرة كالحصار(القدس
العربي ،تاريخ الطالع .)6025/2/2

كلـ تقؼ دبمكماسية الرئاسة الفمسطينية التي تسير ببطء عند ىذا الحد ،حيث إف ىناؾ تبعات

عدة لحصكؿ فمسطيف عمى دكلو غير عضك في األمـ المتحدة حسب قرار الجمعية العامة ،25/23

الذم يترتب عميو كاجبات تدخؿ ضمف كاجبات الدكؿ في القدرة عمى الدخكؿ بعالقات فاعمة مع
أشخاص القانكف الدكلي مف الدكؿ كالمنظمات الدكلية ،كفقان لتفاقية (مكنتيفيديك) المتعمقة بحقكؽ الدكؿ
ككاجباتيا لعاـ (2522ـ) ،كلسيما تمؾ التي تعمؿ في المجاؿ اإلنساني كاتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ

(2525ـ) كىي التفاقيات التي تشكؿ أساس كمضمكف القانكف الدكلي اإلنساني .كىذا مف شأنو أف

يعزز مكانة دكلة فمسطيف عمى المستكل الدكلي كيكسبيا مكانة الدكلة الفاعمة ،ككما تؤىميا لمدفاع عف

شعبيا كرفع الحصار عنو .كمف ىذه التبعات ىك حؽ النضماـ لكؿ مف محكمة العدؿ الدكلية،
كمحكمة الجنائيات الدكلية (الغندكر.)6026،
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تمثيؿ فمسطيف إلى دكلة غير عضك "مراقب" سيمكنيا مف أف تصبح طرفان في
كما أف رفع صفة
رنػشطاعػززة

قضايا ينظر فييا مف قبؿ محكمة العدؿ الدكلية (عريقات .)6026 ،كالتي تختص في القضايا
كالمنازعات الدكلية فقط ،حيث إف لمدكؿ كحدىا حؽ أف تككف طرفان في الدعاكم التي ترفع ليا ،كبالتالي

دكر في فضح النتياكات اإلسرائيمية مف حصار لمقطاع كانتياكات عديدة
تستطيع الرئاسة أف يككنا ليا ه
أخرل أماـ المحكمة .كذلؾ حسب النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية (المرجع السابؽ ،تاريخ
الطالع .)6025/2/2
كنشير ىنا إلى عدـ اختالؼ الكثيريف عمى ثقؿ خطكات الرئيس الفمسطيني محمكد عباس نحك

رفع الحصار عف قطاع غزة ،كاقتصار دكره عمى السعي الدكلي لالعتراؼ بفمسطيف ،كىك مقصده
األساسي ناىيؾ عف بعض المؤتمرات الصحفية حكؿ رفع الحصار عف قطاع غزة .كلكف مما ل شؾ

فيو بأف التضامف الدكلي مع قطاع غزة كاف قكيان منذ فرض الحصار عميو ،ثـ اخذ في الخفكت بعد

اإلطاحة بحكـ الرئيس محمد مرسي في مصر عاـ  ،6022كذلؾ بسبب إغالؽ معبر رفح بصكره
تامة.

المطمب الثاني -:دور الحكومات الفمسطينية المتعاقبة:
 .1الحكومة الفمسطينية منذ عام :2556-1994
منذ أف دخمت حركة ”فتح“ إلى منظمة التحرير الفمسطينية في عاـ  ،2525بات مف الصعكبة
الفصؿ بيف حركة فتح كالمنظمة كتكاممت سياسة المنظمة مع سياسة فتح ،كأصبحت فتح ليس فقط
تنظيمان فدائيان فمسطينيان ييدؼ إلى تحرير فمسطيف مف الحتالؿ ،بؿ سمطة فمسطينية يجب عمييا أف
تتحمؿ إضافةن إلى ميمة النضاؿ مف أجؿ التحرير ،ميمة تسيير حياة الفمسطينييف حيثما كجدكا في

داخؿ فمسطيف كخارجيا ،كذلؾ مف خالؿ الىتماـ بممفات التعميـ كالصحة كالتشغيؿ باإلضافة إلى أدؽ
تفاصيؿ الحياة (البرغكثي.)20 :6026،

أخذت حركة فتح بزيادة اىتماميا بساحة األراضي المحتمة ،كعممت عمى ”احتالؿ" مكاقع

المجتمع المدني مف نقابات كاتحادات كجمعيات ،كذلؾ مف أجؿ اإلبقاء عمى قيادتيا لمنظمة التحرير،
كالحفاظ عمى نفسيا سمطة لمفمسطينييف كممثمة ليـ ،كبخاصة بعد النتفاضة الفمسطينية األكلى ،ككذلؾ

في الخارج ،كبخاصة في المخيمات الفمسطينية في لبناف كالبمداف األخرل .رفعت فتح مبك انر شعار القرار
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تنافست فتح مع الفصائؿ الفمسطينية األخرل مف أجؿ الييمنة عمى الساحات الفمسطينية المختمفة،
و
خاصة ساحة األراضي الفمسطينية المحتمة .كىذا دفعيا لمتصارع بقكة مع حركة حماس بعد انتخابات
كب

المجمس التشريعي عاـ ( ،)6002كفكز حماس في تمؾ النتخابات (المرجع السابؽ.)22 :6026،

كحافظت حركة فتح عمى مكقعيا في طميعة الحركات السياسية الفمسطينية منذ أف دخمت منظمة
التحرير ،كتزعمتيا إلى أف فازت حماس بالنتخابات كشكمت الحككمة الفمسطينية .طكاؿ تمؾ الفترة

استخدمت فتح كسائؿ عديدة لمحفاظ عمى تفكقيا عمى اآلخريف ،مثؿ :الشرعية الثكرية في مرحمة ما قبؿ

السمطة ،كشرعية صناديؽ القتراع بعدىا (المرجع السابؽ.)25-22 :6026 ،
كتشكمت حككمة لمسمطة الفمسطينية منذ تأسيسيا عاـ ( ،)2552ككانت خمس مف الحككمات

الفمسطينية برئاسة الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات كجاءت في ت ازمنيا عمى النحك التالي:
 الحككمة األكلى :مف  5مارس  2552إلى  4مايك 2552؛

 الحككمة الثانية :مف  4مايك 2552إلى  26أغسطس 2554؛
 الحككمة الثالثة :مف  26أغسطس  2554إلى  65يكنيك6006؛
 الحككمة الرابعة :مف  65يكنيك  6006إلى  65أكتكبر6006؛

 الحككمة الخامسة :مف  65أكتكبر 6006إلى  20أبريؿ .6002
أما الحككمة السادسة ،فتكلى رئاستيا محمكد عباس ،كتسمـ مياميا مف  20أبريؿ  6002إلى 2

سبتمبر 6002 ،في حيف تكلى رئاسة الحككمة السابعة القيادم في حركة فتح أحمد قريع مف 3
أكتكبر 6002إلى  26نكفمبر .6002كما ترأس أحمد قريع الحككمة الثامنة مف  26نكفمبر 6002

إلى  62فبراير  6005ككذلؾ التاسعة مف  62فبراير 6005الى 63مارس .6002

أما الحككمة العاشرة ،ف يشكمت بعد النتخابات التي فازت فييا حركة حماس في  65يناير
 ،6002برئاسة القيادم كالنائب عف الحركة إسماعيؿ ىنية ،كتسممت مياميا بتاريخ  65مارس6002

(شبكة حكار بكابة األقصى ،تاريخ الطالع .)6025/2/5

 .2الحكومة الفمسطينية العاشرة:
قررت حركة حماس في عاـ ( )2005المشاركة في النتخابات التشريعية الفمسطينية (،)2006
مقعدا مف أصؿ
فكز ان
بقائمة كتمة التغيير كاإلصالح ،كقد حققت ان
كبير في المجمس التشريعي بكاقع  32ن
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بعدػ فكزىا عمي إشراؾ مختمؼ القكل الفمسطينية بما فييا حركة فتح في حككمة
 ،226كحرصت الحركة
رنػشطاعػززة

كحدة كطنية ،كقاؿ القيادم إسماعيؿ ىنية" :إف حماس ستجرم مشاكرات مع كافة الكتؿ البرلمانية التي
فازت بالنتخابات كخاصة حركة فتح كمع عدد مف الشخصيات ذات الختصاص كالصمة" كسرعاف ما

دخمت حماس في حكار مع القكل الفمسطينية في محاكلة إليجاد قكاسـ مشتركة مف أجؿ تشكيؿ حككمة
كطنية ،كالتفاؽ عمى برنامج عمؿ كاحد (عككؿ .)2006 ،كنالت الحككمة الجديدة ثقة المجمس

التشريعي بغالبية األصكات  ،94مقابؿ  36ضدىا ،كامتناع نائبيف عف التصكيت ،كقد تألفت الحككمة
بقيادة حماس مف  24كزي انر 14 ،منيـ مف الضفة الغربية ك 10مف قطاع غزة بينيـ امرأة كمسيحي،
كيغمب عمى ىذه الحككمة طابع المينية كالتكنكقراط (الدبس.)92 :2013 ،

حاكلت حككمة حماس جاىدةن كبذلت الكثير مف جيكدىا الدبمكماسية ،كاستغالؿ الشرعية
الديمقراطية التي نالتيا مف نتائج النتخابات ،كالتكاصؿ مع بعض الدكؿ األكربية ،حيث سمحت دكلة

السكيد لمكزير عاطؼ عدكاف ،كزير شئكف الالجئيف في حككمة حماس ،لممشاركة في مؤتمر فمسطيني

في أكركبا في الرابع مف مايك  ،6002كلقائو العديد مف المسئكليف كرؤساء األحزاب السكيدية

(الخميمي .)35 :6025،كرغـ ذلؾ فقد اصطدمت الحككمة العاشرة بتحديات كصعكبات داخمية كخارجية

جمة ،ككاجيت مزيدان مف العزكؼ عف التعاكف معيا .يقكؿ الكاتب كالصحفي عبد البارم عطكاف" :
تحكلت حككمة إسماعيؿ ىنية إلى ك ازرة أكقاؼ معظمة ،ل تتمتع بأم صالحيات تنفيذية حقيقية ل

يسيطر رئيس الكزراء عمى اإلعالـ ،كيرث خزانة فارغة ،كأجيزة أمنية خارج نطاؽ صالحياتو ،كقضاء

تابع لمرئاسة ،كمعابر يسيطر عمييا فريؽ ل يأتمر بأمره ،كيمكف أف يمنعو بأم لحظة مف السفر ،فكيؼ
سيؤدم مياـ مركزه ،كيستحؽ المقب الذم يحممو" (المرجع السابؽ.)33 :6025،

كتكلى إسماعيؿ ىنية في  65مارس ( )6002رئاسة الحككمة الفمسطينية العاشرة ،ثـ الحادية

عشر "حككمة الكحدة الكطنية" التي تمتعت بثقة أغمبية المجمس التشريعي الفمسطيني ،إلى أف أقيمت في
 22يكنيك( )6003لتصبح حككمة تسيير أعماؿ طبقنا لمقانكف األساسي الفمسطيني ،كتقع سمطتيا الفعمية
في قطاع غزة فقط .كبقي لحماس الخيار األصعب كىك تشكيؿ الحككمة منفردة ،مما أزـ العالقة بينيا
كبيف رئيس السمطة الفمسطينية ،كبدأ الكضع السياسي في الضفة الغربية يسير في خطيف متكازييف،

األمر الذم أدل إلى الجمكد كالحتقاف في الساحة الفمسطينية ،ىذا الجمكد عصؼ بأكثر مف  90قتيالن
كأكثر مف  300جريح في خالؿ أسبكعيف فقط ،فقد بمغت العالقات بيف فتح كحماس مستكل الختطاؼ

المتبادؿ كالغتيالت ،ككصمت األمكر إلى األزمة الفمسطينية (العمكر.)425 :2009 ،
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التشريعية ( ،)6002كرفضيا الرضكخ لمشركط اإلسرائيمية كطمبات الرباعية الدكلية ،مما أزـ المكقؼ،
ىذا باإلضافة إلى عدـ تقبؿ حركة فتح خسارتيا القاسية لالنتخابات التشريعية ،كبدأت "بكضع العصي

في دكاليب الحككمة" .ىذه األمكر كأخرم أفضت إلى النقساـ كالقطيعة كحدا بالحككمة العاشرة أف

تسعى بقكة كأف تطرؽ كؿ األبكاب في محاكلة منيا لرفع الحصار عف قطاع غزة ،أك عمى األقؿ
تخفيؼ حدتو (باركد.)6002 ،

كفى ذات السياؽ يقكؿ غازم حمد مف حركة حماس" :في فترة تكلي الحككمة العاشرة كبعد

النقساـ كنا نحاكؿ إيجاد قنكات لتخفيؼ الحصار عف قطاع غزة ،كالذم أصبح أكثر شدةن بعد النقساـ
عاـ ( "6003حمد :6025 ،مقابمة عممية) .فيما يكضح أحمد يكسؼ المستشار السياسي لرئيس الكزراء

السابؽ تحرؾ حركتو مف أجؿ رفع الحصار مف البدايات ك لحتى اآلف قائالن" :بدأت حككمة حماس
بالتكاصؿ مع المنظمات اإلسالمية التي كانت ذات طابع إنساني المكجكدة في أكركبا كالكليات المتحدة
كبريطانيا مف أجؿ تقديـ شيء لغزة ،ألف ىذه المنظمات تشرؼ عمييا جيات إسالمية ،ليا القدرة عمى

ممارسة الضغط عمى البرلمانات مف أجؿ الضغط عمى إسرائيؿ لرفع الحصار عف قطاع غزة،

باإلضافة إلى أف ىناؾ جمعيات ذات عناكيف غربية لكف جذكرىا كقيادتيا مف أصكؿ عربية كاسالمية
قدمت بعض المساعدات مف أجؿ تخفيؼ الحصار ،كما أف الكفكد المتضامنة تعرضت لمكثير مف

المضايقات في المطارات اإلسرائيمية ،إضافةن إلى أف التغيرات السياسية في مصر كاغالؽ األنفاؽ

دكر لمفمسطينييف في أراضي عاـ ،2524
ساىمت في تشديد الحصار عمى قطاع غزة ،ككاف ىنالؾ ه
بتقديميـ المساعدات اإلغاثية كاإلنسانية خالؿ الحركب عمى القطاع ،كما نشير إلى أف مؤسسة
فمسطيف الغد التي يرأسيا سالـ فياض قدمت الكثير مف المساعدات إلى قطاع غزة خصكصان بعد

الحرب األخيرة عمى القطاع" (يكسؼ :6025 ،مقابمة عممية).

 .3حكومة الوحدة الوطنية الفمسطينية بعد اتفاق مكة (الحكومة الحادية عشر):
لـ تثمر الجيكد التي بذلتيا حماس في الحككمة العاشرة ،في إقناع المحيط المحمي كاإلقميمي

كالدكلي بالنتائج الديمقراطية لالنتخابات كالتعامؿ مع الحككمة العاشرة .كبات كاضحان أف ما بذؿ في
الدبمكماسية لـ ً
يأت أيكمو ،كزاد كضكحان في ىذه المرحمة الحتقاف السياسي كالصراع الداخمي .ككاف جميان
إف حركتي حماس كفتح لـ تنجحا في تنفيذ أم مف بنكد التفاقات السابقة بالرغـ مف أف بعضيا تمت

تـ تكقيع اتفاؽ القاىرة ،كفي 6002
رعايتو بشكؿ رسمي مف بعض الدكؿ العربية .ففي عاـ ٌ 6005
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كثيقة األسرل) ،فكاف لبد مف إعادة التحركات العربية باتجاه تخفيؼ حدة
اتفاقية الكفاؽ الكطني (
رنػشطاعػززة

كرب الصدع الحاصؿ في المشيد الفمسطيني ،فجاءت التحركات العربية في ىذا الشأف.
التكتر ،أ

كشيد مطمع شير أغسطس  ،6003تصاعد كتيرة التحركات مف أجؿ تشكيؿ حككمة كحدة

كطنية فمسطينية إلى كاجية السياسة الفمسطينية .كجاءت حككمة الكحدة الكطنية كثمرة لتفاؽ مكة

المكقع بيف الفصائؿ برعاية سعكدية ،إذ تشكمت الحككمة مف شخصيات حزبية فصائمية ،كأخرل مستقمة
تـ التكافؽ بينيـ ،كقد ايعتبرت حككمة الكحدة الكطنية الفمسطينية إنجا انز فمسطينيان عالي المستكل ،كألكؿ

مرة منذ النتخابات التشريعية يتـ التكافؽ عمى برنامج سياسي عاـ ،كقد تضمف برنامج الحككمة ما
يمي:
 احتراـ الحككمة للتزامات منظمة التحرير الفمسطينية.

 تفكيض منظمة التحرير كالرئيس أبك مازف بإدارة المفاكضات مع اإلسرائيمييف.
 الشركع بتطبيؽ الخطة األمنية مف أجؿ إنياء حالت القتتاؿ الداخمي بيف حركتي فتح كحماس.
 التأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في المقاكمة بكافة أشكاليا بما فييا المقاكمة الشعبية.
 رفض الدكلة ذات الحدكد المؤقتة.
بناء عمى البرنامج السياسي الذم تاله رئيس
نالت حككمة الكحدة الكطنية ثقة المجمس التشريعي ن
الحككمة إسماعيؿ ىنية ،كبناء عمى تركيبتيا كاممة بتاريخ  23مارس .6003عمى الرغـ مف أف أغمب
أعضاء المجمس التشريعي في ىذه الفترة كانكا داخؿ السجكف اإلسرائيمية كعمى رأسيـ رئيس المجمس

التشريعي الفمسطيني الدكتكر عزيز دكيؾ (قاسـ.)250 :2009 ،

كمف ىنا ،فإف عكدة الحديث عف تشكيؿ حككمة كحدة كطنية بعيدان عف رفع الحصار كاإلفراج

عف الكزراء الذيف اعتقمتيـ سمطات الحتالؿ إلى جانب النكاب ،إنما يشكؿ خدمة غير مباشرة لبرنامج

رئيس السمطة لحؿ الحككمة الحالية ،كتشكيؿ أخرل كالضغط عمى حركة حماس لقبكؿ ما رفضتو سابقان

مف شركط سياسية ،كيبدك أف التنازلت التي قدمتيا حماس في مفاكضات "كثيقة الكفاؽ الكطني" عمى

أكثر مف مستكل ،قد أغرل بعض األطراؼ بابتزاز المزيد مف ىذه التنازلت إلى حد مطالبتيا بالتخمي

بناء عمييا (الحمد.)6002،
عف الثكابت التي اختارىا الشعب الفمسطيني ن
كعمى الرغـ مف أف ىذه الحككمة تكافقت عمى برنامج سياسي عاـ ،كأككمت منظمة التحرير

كالرئيس محمكد عاس "أبك مازف" بإدارة المفاكضات مع اإلسرائيمييف ،إل أف ىذه الحككمة مرت بدكف
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اضحصارػحكؿ رفع الحصار عف قطاع غزة ،بؿ بالعكس فإف الحصار كالتضييؽ زادت
أم تدخؿ أك نشاط كاضح
رنػشطاعػززة

شدتو في فترة تشكيؿ حككمة الكحدة الكطنية بعد اتفاؽ مكة.

 .4حكومتا ما بعد االنقسام الفمسطيني:
لـ تدـ حككمة الكحدة الكطنية الناتجة عف اتفاؽ مكة سكل بضعة أشير ،كبات كاضحان أف أمر

الحككمة ىك شكمي ،ألنيا لـ تغير مف الكاقع كالحصار المفركض عمى القطاع شيئان فكاف أف قاـ كؿ

فريؽ بإعالف حككمة خاصة بو ،مما جسد النقساـ عمى أرض الكاقع كزاد مف حد الشقاؽ كالثمف
الباىظ الذم سيدفعو سكاف قطاع غزة .كفي الجزء التالي سنحاكؿ إلقاء الضكء عمى حككمة غزة كمف
ثـ حككمة الضفة كتداعيات ذلؾ عمى المشيد السياسي الفمسطيني.
أ .حكومة غزة:
و
خاصة حركة فتح بمشاركتيا في حككمة
حاكلت حماس إقناع الفصائؿ السياسية األخرل كب
ائتالؼ كطني ،لكنيا رفضت بدعكل عدـ التفاؽ عمى البرنامج السياسي لمحككمة ،فأقدمت حماس

عمى تشكيؿ حككمة بمفردىا ،األمر الذم لـ يرؽ لػ"المجتمع الدكلي" كالكليات المتحدة ك"إسرائيؿ" فدعت

السمطة الفمسطينية كضغطت مف أجؿ إسقاط حماس كاعادة سيطرة السمطة الفمسطينية كرئيسيا محمكد
حصار عمى الحككمة،
نا
عباس عمى الحككمة .كاثر ذلؾ فرضت "إسرائيؿ" كالكليات المتحدة ،كحمفاءىا
في محاكلة إلفشاليا .تمثؿ ىذا الحصار في العزؿ الدبمكماسي كاإلغالقات كمنع تحرؾ األفراد
كالبضائع .كما خاضت حماس صراعان كبي انر مع حركة فتح عقب تشكيميا الحككمة ،تحكؿ إلى

اشتباكات مسمحة في قطاع غزة ،انتيت بسيطرة حماس عمى قطاع غزة في يكنيك .6003

كمنذ ذلؾ الكقت ،ساد النقساـ أراضي السمطة ،حيث تحكـ حماس قطاع غزة ،فيما تحكـ حركة
فتح الضفة الغربية ،كلـ تنجح كافة الجيكد العربية لرأب الصدع فيما بيف الحركتيف ،عمى الرغـ مف كؿ
الجيكد التي بذلت كالتفاقات التي كقعت كالتي كاف آخرىا تكقيع اتفاؽ المصالحة في مدينة غزة الذم

عرؼ باتفاؽ الشاطئ (الرسالة نت ،تاريخ الطالع .) 6025/2/25
كفي ظؿ حككمة حماس في قطاع غزة ،شف الحتالؿ اإلسرائيمي ثالثة اعتداءات عميو ككاف

آخره معركة العصؼ المأككؿ في عاـ ) ،)2014كما تعرضت الحركة إلى اعتقالت شرسة ثنائية مف
قبؿ الحتالؿ كأجيزة أمف السمطة ،إذ اعتيقؿ رئيس المجمس التشريعي كعشرات النكاب ،كما تقكـ
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اضحصارػار بإعادة اعتقاؿ أبناء كككادر حركة حماس كاستدعائيـ ،كتمنع نشاطات
السمطة بسياسة الباب الدك
رنػشطاعػززة

الحركة كتحاربيا في الضفة الغربية ،فيما يتعرض أسراىا المحرركف إلى اإلبعاد عف مدنيـ إلى قطاع
غزة أك إلى بمداف خارجية باإلضافة إلى أنو تـ قطع العالقات مع الجكار اإلقميمي مف الدكؿ مثؿ

مصر ،إضافةن إلى أف الحركة كانت تكاجو العداء غير المعمف مف دكؿ الخميج ككاف أبرزىا السعكدية،
في الكقت الذم نسجت فيو حماس عالقة متينة مع قطر(المرجع السابؽ ،تاريخ الطالع
.)6025/2/25
كقد سعت حككمة غزة إلى كسر الحصار المفركض عمى القطاع ،بالضغط عمى مصر سياسيان

التكتيؾ السياسي كالجماىيرم
كاعالميان كجماىيريان ،لتنفيذ التزاماتيا القكمية كاإلنسانية .ككاف يتٍىبع
ى
ؾ مصرم ،يبدك انفعاليان بيدؼ كضع سقؼ "لمناكرة" الطرؼ
المبادر الذم تبنتو الحككمة ،تكتي ه
ؾ الحصار(التقدير اإلستراتيجي)5 :6004 ،
الفمسطيني لف ٌ

كبناء عمى ىذه المعطيات ،كمف أجؿ رفع الحصار ،بنت حككمة غزة المتمثمة بحركة حماس
ن
رؤيتيا كمكاقفيا كفؽ المعطيات التالية:
 أدركت حماس بأف الحتالؿ اإلسرائيمي يفرض الحصار عمى القطاع ،مدعكمان بمكاقؼ إقميمية ك
ضد حماس ،تمييدان لفرض التسكية كفؽ السقؼ
عالمية ،تستيدؼ إحداث حراؾ شعبي
ٌ
اإلسرائيمي األميركي.

قدرت حككمة حماس بأف مصر تتباطأ في تخفيؼ حدة الحصار بذريعة أنو ليس بيدىا أكراؽ
ٌ 
ضغط كافية عمى "إسرائيؿ".
 قرأت الحككمة بأف نظاـ الحكـ في مصر يعيش حالة ضعؼ ،يعاني فييا مف عدة مشاكؿ
داخمية ،بعضيا بدافع السخط مف فشؿ السياسة القتصادية كالجتماعية ،كبعضيا اآلخر نتيجة
العداء لػ"إسرائيؿ" كمقاكمة التطبيع .كىك األمر الذم استثمرتو حماس بذكاء لتقديـ معطيات

الحدة كالتشنج،
تكرار اجتياز الحدكد في يناير ( ،)6004عمى أف القاىرة قد تتصرؼ بدرجة مف ٌ
في محاكلة لجعؿ حماس تطالب بأمكر يمكف تمبيتيا ،كفؽ المعايير المصرية .كل يفكت حماس
الحرص عمى عدـ قطع (شعرة معاكية) مع النظاـ المصرم ،كالتكصؿ إلى ح ٌؿ.
 تدرؾ حماس كمصر أيضان أف فتح معبر رفح يعني تخفيؼ الحصار ،كليس بالضركرة رفع

الحصار ،إذ سيسيـ أساسان في تيسير حركة المسافريف ،لكف "إسرائيؿ" ستظؿ متحكمة بتزكيد
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اضحصارػالكقكد كالبضائع األساسية ،كما ستظؿ مسيطرة عمى حركة النقؿ الجكم
القطاع بالكيرباء ك
رنػشطاعػززة

كالبحرم(.التقدير اإلستراتيجي.)3 :6004،

لـ تقؼ حككمة حماس في ىذه الفترة مكتكفة األيدم ،حيث عممت عمى إيجاد البدائؿ الممكنة
أماميا لفؾ الحصار كمف بينيا األنفاؽ الرابطة بيف قطاع غزة كجميكرية مصر العربية ،التي أدت إلى

انتعاش اقتصادم كاضح .كفي الصعيد نفسو لـ تتكقؼ سياسيان كدبمكماسيان ،كعممت عمى تككيف
مجمكعة مف العالقات الدكلية لكسب دعميا كالعتراؼ بيا .كلقت ىذه المحاكلت ردكد فعؿ جيدة مف

المجتمع الدكلي ،حيث دفعت األكضاع اإلنسانية الصعبة التي يعيشيا سكاف غزة ،نشطاء كمتضامنيف

كبير منيـ مف األتراؾ – لتسيير سفف تضامنية أطمؽ عمييا اسـ أسطكؿ الحرية ،كىي
دكلييف – جزءه ه
عبارة عف مجمكعة مف سفف تضامف منيا سفف تركية ،كسفينتيف مف بريطانيا ،باإلضافة إلى سفينة

مشتركة بيف كؿ مف اليكناف كأيرلندا كالجزائر كالككيت ،تحمؿ عمى متنيا مك ٌاد إغاثة كمساعدات
كسياسيا ،بينيـ صحفيكف يمثمكف كسائؿ إعالـ دكلية.
حقكقيا
إنسانية ،باإلضافة إلى نحك  350ناشطنا
ن
ن
انطمؽ األسطكؿ باتجاه قطاع غزة في  65مايك ( ،)6020محمالن بالتجييزات كالمساعدات .كقد

ىاجمت قكات الحتالؿ اإلسرائيمي الخاصة نشطاء السالـ عمى متف القكارب التابعة ألسطكؿ الحرية،

متضامنا مف حركة غزة الحرة – معظميـ مف
كاقتحمت أكبر سفف القافمة “مرمرة” التي تحمؿ 542
ن
األتراؾ – داخؿ المياه الدكلية ،ككاف حصيمة اليجكـ قتؿ تسعة مف أعضاء القافمة كتكفي العاشر

لحقنا .كلقد سمط ىذا الحادث الضكء عمى حصار غزة ،حيث شيدت ىذه الفترة ظيكر العديد مف
المكاقؼ المطالبة بفؾ الحصار ،ما دفع حككمة الحتالؿ لحقنا إلدخاؿ تسييالت جزئية عمى الحصار
كحركة المعابر دكف أف تنيي المعاناة بالكامؿ(.فمسطيف اليكـ ،تاريخ الطالع .)6025/2/24

كمما أسيـ في تخفيؼ األكضاع في غزة خالؿ ىذه الفترة ،زيادة العتماد عمى األنفاؽ أسفؿ

الحدكد الفمسطينية المصرية في تزكيد غزة بالبضائع التي تمنعيا سمطات الحتالؿ اإلسرائيمي ،كبقيت

األمكر عمى ىذه الحاؿ بيف شد كجذب حتى اندلع الحراؾ الشعبي المصرم في  65يناير .6022
النعكاس األكبر عمى قطاع غزة خالؿ جميع سنكات الحصار ،ففي أعقاب حراؾ
كالتي بدكرىا كاف ليا
ي
 65يناير  ،كتنحي الرئيس حسني مبارؾ ،كبعد تكقيع اتفاؽ المصالحة الفمسطينية في  63أبريؿ،6022

اعتبار مف  ،6022/5/64غير أف
نا
أعمنت مصر في  65مايك 6022عف فتح معبر رفح بصفة دائمة
المعبر لـ يفتح بشكؿ منتظـ ( أمد لإلعالـ ،تاريخ الطالع .)6025/2/25
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اضحصارػزيادة في أعداد األنفاؽ كالعتماد عمييا ،كفي أعقاب فكز الرئيس المصرم
كشيدت ىذه الفترة
رنػشطاعػززة

محمد مرسي في النتخابات عاـ  ،6026جرت تسييالت جديدة عمى حركة المركر عبر المعبر ،لكف
دكف فتحو بشكؿ كامؿ .غير أف ىذه المرحمة شيدت تسييالت كبيرة أماـ حركة حماس كحككمتيا بغزة،
كجرل استقباؿ قادتيا في القصر الجميكرم بشكؿ رسمي ألكؿ مرة ،كما أتيح ليـ القياـ بجكلت خارجية
إلى العديد مف الدكؿ العربية كاإلسالمية ،مكنتيـ مف شرح مكاقفيـ ،ككسب التأييد الرسمي كالشعبي،

مما أسيـ في تخفيؼ آثار الحصار عمى غزة ،مع اإلشارة إلى أف العتراؼ الرسمي استمر لحككمة
السمطة الفمسطينية بالضفة الغربية (المرجع السابؽ ،تاريخ الطالع .)6025/2/25

كسرعاف ما عادت األمكر لتسكء مف جديد ،عقب اإلطاحة بالرئيس المصرم محمد مرسي في

عدائيا مف حركة حماس ،كاتيميا بالتدخؿ في
يكليك ( ،)6022حيث اتخذ النظاـ المصرم الجديد مكقفنا
ن
الشأف المصرم الداخمي .كبالفعؿ فقد كصؿ الحصار عمى قطاع غزة أشده في الفترة ما بعد اإلطاحة
بالرئيس مرسي ،كذلؾ حتى تشكيؿ حككمة الكفاؽ الكطني عاـ ( )6022كالتي لـ تغير الكثير ،كلكف

استطاعت عمى األقؿ فتح معبر كرـ أبك سالـ الذم كاف مغمقان بشكؿ كامؿ تقريبان خالؿ سنكات

الحصار(.المرجع السابؽ ،تاريخ الطالع .)6025/2/25

كنشير ىنا إلى أنو رغـ الحصار السياسي كالدبمكماسي الذم تعرضت لو حككمة حماس ،إل أنيا

حاكلت ايجاد عدة بدائؿ لرفع الحصار عف قطاع غزة ،سكاء بحفر األنفاؽ التي تربط بيف قطاع غزة
كمصر كالتي أدت إلى انتعاش اقتصادم كبير ،أك مف خالؿ استجالب الكفكد التضامنية التي أتت إلى

قطاع غزة خصكصان مف عاـ ( )6004كحتى عاـ ( )6026مف كافة الدكؿ عبر القكافؿ البحرية أك

البرية كالتي تحمؿ معيا مكاد إغاثية كمساعدات إنسانية لرفع الحصار المفركض عمى قطاع غزة.
ب .حكومة الطوارئ في الضفة الغربية:

في الجانب اآلخر ،كبعد سيطرة حماس عمى قطاع غزة في يكنيك( ،)6003شكؿ رئيس السمطة

ظ بالثقة مف المجمس
الفمسطينية محمكد عباس حككمة الطكارئ بقيادة سالـ فياض  ،كىى حككمة لـ تح ى

التشريعي الفمسطيني  ،كعمى امتداد عاـ ( )6022لـ تظير في األفؽ أية مؤشرات نحك السعي إلسباغ

الشرعية عمى حككمة فياض ،عبر منحيا الثقة مف المجمس التشريعي ،الذم استمرت حالة تعطيمو

الرسمية ،إذ لـ يكد ينتصؼ شير فبراير ( )6022حتى قدمت حككمة سالـ فياض استقالتيا بطمب مف
عباس الذم أعاد تكميؼ فياض بتشكيؿ حككمة جديدة .كىكذا بدأ فياض جيكده لتشكيؿ حككمتو

الجديدة ،إل أف الخالفات أحكمت حمقاتيا بيف سالـ فياض كفتح ،إذا انقضت مع نياية األسبكع األكؿ
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اضحصارػ األكلى أماـ فياض (ثالثة أسابيع) ،دكف أف يتمكف مف إنجاز التشكيؿ
مف مارس الميمة القانكنية
رنػشطاعػززة

الكزارم المطمكب ،كىك ما حدا بو إلى طمب أسبكعيف آخريف إلنجاز الميمة (التقرير الستراتيجي،
.)65 :6022

تابعت حككمة تسيير األعماؿ برئاسة سالـ فياض عمميا في الضفة الغربية ،مستفيدة مف

العتراؼ العربي كالدكلي بيا .كتناغمت حككمة فياض مع اتفاقات أكسمك ،كتساكقت مع خريطة
الطريؽ ،كمتطمبات الدكر األمني إلدارة الحكـ الذاتي .كرأت حككمة فياض في ذلؾ سياسة كاقعية
تقتضييا طبيعة المرحمة ،كضعؼ الكضع الفمسطيني كالعربي كاإلسالمي ،كعدـ قدرة خط المقاكمة

عمميان في الظركؼ الراىنة ،مف تحقيؽ األىداؼ الكطنية .كلذلؾ ،فإف حككمة فياض سعت لإليفاء

بالتزاماتيا لدفع الطرؼ اإلسرائيمي لإليفاء بالتزاماتو ،كتحصيؿ الحقكؽ الفمسطينية أك جزء منيا مف

خالؿ مسار المفاكضات.

كركزت تكجيات حككمة فياض عمى تحسيف األكضاع القتصادية كالمعيشية لمفمسطينييف،

باعتبار أف التنمية القتصادية التي تعتمدىا "ذات فمسفة كمنطمؽ سياسي مقاكـ ،يقكـ عمى أساس
تثبيت المكاطف عمى أرضو" ،كأكد فياض أف حككمتو ستككف حككمة انتقالية ،حتى يتـ تشكيؿ حككمة

كفاؽ كطني ،كحدد أكلكياتيا السياسية بكقؼ الستيطاف ،ككقؼ الجتياحات ،كرفع الحصار .كما أكد
أف برنامج حككمتو السياسي ،ىك برنامج الرئيس محمكد عباس كبرنامج منظمة التحرير (التقدير

الستراتيجي.)65 :6004،

كعمى صعيد عالقة حككمة سالـ فياض مع الحككمة في غزة كرفع الحصار عنو فمـ يكف ليا

كبير ،بؿ بالعكس كانت في بعض األحياف تعمؿ عمى الضغط عمى حككمة غزة بشكؿ مستمر،
دكر ه
ه
سيتـ بناء تجربة
حيث إنو قد سادت لدل أكساط الرئاسة الفمسطينية كحككمة فياض ،تكقعات بأنو
ٌ
متطكرة كنامية في الضفة الغربية ،تقابميا تجربة فاشمة كعاجزة عف حؿ مشكالت المعيشة في قطاع

غزة ،ك أف ذلؾ سيؤدم إلى سقكط حماس في غزة  ،كقد تغمبت الرؤية التي تقكؿ بأف عمى حككمة

فياض مكاصمة تحمؿ مسؤكلياتيا المالية تجاه القطاع ،كأف تحصر عمميا في حجب األمكاؿ عف حركة
حماس فقط .كذلؾ حتى ل تكاجو حككمة فياض اتيامات بمشاركتيا في الحصار كالعقاب الجماعي

لسكاف القطاع ،كبأنيا تتمقى مساعدات مالية ،كلكنيا تحجبيا عنيـ ،في الكقت الذم تؤكد أنيا حككمة

لمشعب كمو .كفي الكقت نفسو ،بادرت حككمة فياض باتخاذ سمسمة مف اإلجراءات تخدـ شعار تجفيؼ

45

اضفصلػاضثاضث
دورػاضدبضوطادغةػاضردطغةػسيػرسعػ
مصادر أمكاؿ حركة اضحصارػ
حماس ،إضافةن إلى ق اررات إدارية تعرقؿ إمكانية سيطرة حماس عمى الكضع في
رنػشطاعػززة

القطاع ،كمف ىذه اإلجراءات:

 .2استنكاؼ حككمة سالـ فياض عف دفع ركاتب المكظفيف المستمريف في أعماليـ في غزة،
كتمييزىا بيف مكظؼ يتبع لحككمة راـ اهلل كآخر يتبع لحككمة غزة.

 .6إصدار قرار بإعفاء جميع سكاف قطاع غزة مف الضرائب كالرسكـ الحككمية ،كبيدؼ منع
المقالة مف مصدر تمكيؿ أساسي ليا ،كألية حككمة أخرل.
الحككمة ي
 .2إقرار قانكف خاص لمنع غسؿ األمكاؿ ،كبيدؼ "تقميص قنكات حماس المالية".
كقد أسفرت ىذه الحرب اإلدارية كالمالية مف قبؿ حككمة سالـ فياض ،كما أسفرت حرب

الحصار مف قبؿ "إسرائيؿ" ،عف حالة اقتصادية صعبة في القطاع (المركز الفمسطيني لإلعالـ ،تاريخ
الطالع .)6025/2/60

كنرل أف مكقؼ حككمة راـ اهلل (الطكارئ) مف ما تـ استعراضو سابقان كالخاص بمسألة الحصار

عمى قطاع غزة ،ىك مكقؼ أقرب إلى المساىمة في زيادة معاناة سكاف القطاع مف الناحية القتصادية
كالمعيشية ،كىذا يمثؿ جزءان أساسيان مف مخرجات الحصار ،كبالتالي فإف ىذه الحككمة لـ تخفؼ
الحصار عف أىؿ القطاع بؿ أصدرت العديد مف الق اررات كاإلجراءات التي زادت مف حدة الحصار.
ت .حكومة الوفاق الوطني:
كانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا على اتفاق القاهرة ( 6005و )6022وتفاهمات الدوحة
( )6026واتفاق الشاطئ ( )6022والذي أسفر عن تشكٌل حكومة الوفاق الوطنً وكاف يكـ  6يكنيك
(6022ـ) يكمان حاسمان ،حيث أنيى النقساـ الذم ألحؽ بالقضية الفمسطينية أض ار انر كارثية طكاؿ

السنكات السبع الماضية ،فقد تـ تشكيؿ الحككمة كتـ حمؼ اليميف أماـ الرئيس كأعضاء المجنة التنفيذية

لمنظمة التحرير ،كاعتبر الحدث بحد ذاتو أكؿ انتصار تسجميا حككمة المصالحة كالكفاؽ إلنياء
النقساـ ،كترسيخ المصالحة تعد خطكة جبارة اتخذتيا القيادة الفمسطينية كفصائؿ العمؿ الكطني

كاإلسالمي لترسيخ الشراكة السياسية بينيا مف منطمؽ تعيدىا العمؿ بإخالص ،كبذؿ كؿ جيد

لالستمرار بقطار المصالحة حتى تنفيذ كافة متطمبات إنياء النقساـ ،كصكلن لتكحيد الشعب كالكطف

كالمؤسسات لتحرير فمسطيف كاقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا القدس ،ككقؼ الستيطاف
كالتيكيد كاإلفراج عف األسرل مف سجكف الحتالؿ كرفع الحصار عف قطاع غزة.
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 .1كضع خطة فمسطينية لمتحرؾ السياسي الشامؿ ،كتكحيد الخطاب السياسي الفمسطيني عمى

أساس برنامج اإلجماع الكطني الفمسطيني كالشرعية العربية كالق اررات الدكلية المنصفة لمشعب

الفمسطيني تمثميا منظمة التحرير كالسمطة الفمسطينية رئيسان كحككمة ،كالفصائؿ الكطنية
كاإلسالمية ،كمنظمات المجتمع المدني كالشخصيات كالفعاليات العامة ،مف أجؿ استحضار

كتعزيز كحشد الدعـ العربي كاإلسالمي كالدكلي السياسي كالمالي كالقتصادم كاإلنساني كدعمان

لحؽ الشعب في تقرير المصير كالحرية كالعكدة كالستقالؿ ،كلمكاجية خطة إسرائيؿ في فرض
حمكليا عمى الشعب الفمسطيني كلمكاجية الحصار الظالـ عميو (مركز المعمكمات الفمسطيني
كفا ،تاريخ الطالع .)6025/2/62

 .2رفض كادانة الحصار الظالـ عمى الشعب الفمسطيني الذم تقكده الكليات المتحدة كاسرائيؿ
كدعكة العرب شعبيان كرسميان لدعـ كمساندة الشعب الفمسطيني كسمطتو الكطنية ،كدعكة
الحككمات العربية لتنفيذ ق اررات القمـ العربية السياسية كالمالية كالقتصادية كاإلعالمية الداعمة

لمشعب الفمسطيني كصمكده كقضيتو الكطنية ،كالتأكيد عمى أف السمطة الفمسطينية ممتزمة
باإلجماع العربي كالعمؿ العربي المشترؾ.

 .3دعكة الشعب الفمسطيني لمكحدة كالتالحـ كرصد الصفكؼ كدعـ كمساندة (ـ .ت .ؼ) كالسمطة

الكطنية الفمسطينية رئيسان كحككمة ،كتعزيز الصمكد كالمقاكمة في كجو العدكاف كالحصار،
كرفض التدخؿ في الشؤكف الداخمية الفمسطينية (مركز المعمكمات الفمسطيني كفا ،تاريخ

الطالع .)6025/2/62

كبعد أف تكحدت السمطة الفمسطينية ،كأصبحت حككمةن كاحدةن تمثميا ،كأنيت النقساـ بدأت
سمطات الحتالؿ بممارسة الضغط عمى حككمة الكفاؽ ،ككضع العراقيؿ أماميا مف خالؿ إلغاء
كسحب بطاقات الشخصية الميمة جدان "VIPمف جميع المسئكليف في السمطة ،كمنع الكزراء حككمة
الكفاؽ الفمسطينية مف التنقؿ بيف الضفة الغربية كقطاع غزة بيدؼ إفشاؿ الحككمة (العيمة.)6022 ،

كعف دكر حككمة الكفاؽ في رفع الحصار عف قطاع غزة أكد رئيس الكزراء رامي الحمد اهلل،
و
خاصة قضية المكظفيف
سعي حككمتو الحثيث كبمتابعتو شخصيان ،لحؿ كافة قضايا قطاع غزة العالقة كب
كالمعابر .كمؤكدان عمى التزاـ الحككمة بالعمؿ عمى تحقيؽ الكحدة بيف الضفة الغربية كقطاع غزة .كأكد
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الكطني تعمؿ عمى إعادة تكحيد المؤسسات بيف الضفة كقطاع غزة ،كمعالجة
أيضا "إف حككمة الكفاؽ
رنػشطاعػززة

آثار النقساـ ،إلى جانب تكحيد الجيكد لتمبية احتياجات المكاطنيف في جميع أماكف تكاجدىـ كبشكؿ
خاص في غزة"( .ككالة الرأم الفمسطينية لإلعالـ ،تاريخ الطالع .)6025/2/65
كما أكد رئيس الكزراء رامي الحمد اهلل ،بأف عمؿ الحككمة عمى حؿ مشكالت قطاع غزة ىك

كاجب أخالقي كانساني تجاه سكانو ،كميمة كطنية كنشمر ليا السكاعد كنحشد ليا كؿ اإلمكانيات
كالطاقات ،كنكحد الجيكد خمفيا ،فقد كضعنا سنكات النقساـ كراءنا ،كشرعنا في تكريس المصالحة

كخطكة جكىرية لمتقدـ ،لكضع المجتمع الدكلي كقكاه المؤثرة أماـ مسؤكلياتو في إعادة إعمار القطاع،
كما يتطمبو ذلؾ مف رفع لمحصار الظالـ ،كتفعيؿ اتفاقية المركر كالحركة لعاـ ( ،)6005ما يعني فتح

كافة معابر القطاع ،كتشغيؿ الممر اآلمف ،كرفع قيكد الحركة في الضفة أيضان ،كبالتالي اليدؼ األسمى
ىك إنياء الحتالؿ بشكؿ كامؿ" (أمد لإلعالـ ،تاريخ الطالع .)6025/2/64

فيما اعتبرت النائب في المجمس التشريعي عف حركة فتح نجاة أبك بكر ،أف حككمة الحمد هلل

مقصرة بشكؿ كبير بحؽ غزة كل شيء يمنعيا مف التكاصؿ مع الك ازرات بقطاع غزة .كلـ تر لمحككمة
أم دكر في غزة عمى صعيد رفع الحصار (دنيا الكطف ،تاريخ الطالع.)6025/2/64 ،
كترل الباحثة أ نو كبرغـ التفاؤؿ الذم ساد األكساط الشعبية كالرسمية بعد التفاؽ عمى حككمة

الكفاؽ الكطني ،كاآلماؿ التي رسمت برفع الحصار ،كانياء معاناة سكاف القطاع ،فما زاؿ اإلخفاؽ
المتكرر في تنفيذ التفاقات المكقعة بيف حركتي فتح كحماس ىك السمة الغالبة عمى تنفيذ كؿ

التفاقيات ،مما أصاب أىالي قطاع غزة بحالة مف اليأس كاإلحباط ،كعدـ اإليماف بأف أم مف
الحككمات لدييا النية في تغميب المصمحة العميا لمشعب الفمسطيني عمى المصمحة الحزبية ،كما زاؿ

الحصار قائمان.

المطمب الثالث -:وزارة الخارجية الفمسطينية:
تعتبر ك ازرة الخارجية أك الشؤكف الخارجية إحدل ك ازرات السيادة نظ انر ألىمية المجاؿ الذم

تغطيو .فيي الجياز التنفيذم الذم يختص بالتحرؾ في العالقات الدكلية .كما تعتبر مف المؤسسات
السياسية التي ظيرت مع تطكر كاقع العالقات الدكلية الذم أصبح يتسمـ بنمك ركح المصمحة المشتركة

بيف الكحدات الدكلية المختمفة ،كتطكر كسائؿ التصاؿ كالتعاكف بيف الشعكب كاألمـ .كقد كانت أسبؽ

الدكؿ إلى إنشاء كتنظيـ مؤسسة الشئكف الخارجية ،المممكات األكركبية في القرنيف الخامس عشر
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عمى مسرح األحداث الدكلية ،كتشعب مصالحيا كعالقاتيا الخارجية ،بسبب سياساتيا التكسعية

(المجدلكم.)54-55 :2010 ،

كتضـ ك ازرة الخارجية العديد مف اإلدارات كالمكظفيف الذيف يعممكف في إطار العمؿ الدبمكماسي

كيأتي عمى رأسيـ كزير الخارجية ،فيي تشمؿ إدارات كأقساـ تختص بالشؤكف اإلقميمية كالدكلية ،منيا
ما يتعمؽ بإدارة المراسـ ،كمنيا ما يختص بشؤكف التفاكض كالمعاىدات ،كمنيا ما ييتـ بالمنظمات

اإلقميمية كالمنظمات الدكلية ،كمنيا ما يتعمؽ بالشؤكف الثقافية كاإلعالمية ...الخ (مصدر سابؽ،

.)54-55 :2010

كنظ انر لظركؼ النقساـ الحاصؿ ،فسنعرج في الجزء التالي عمى دكر كؿ مف ك ازرة الخارجية في
حككمة راـ اهلل كحككمة قطاع غزة ،كنحاكؿ أف نرصد دكر و
كؿ مف الحككمتيف في رفع الحصار عف

قطاع غزة.

أوال :وزارة الخارجية الفمسطينية – رام اهلل:

منذ قياـ السمطة الفمسطينية عاـ ( ،)2552تـ إنشاء ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي لتقكـ بمياـ

ك ازرة الشؤكف الخارجية كالتخطيط معان ،كفي عاـ ( )6002تـ إنشاء ك ازرة الشؤكف الخارجية ،كتدعيمان ليان

فقد تـ إقرار قانكف السمؾ الدبمكماسي رقـ ( )22لسنة ( )6005كالمكائح التنفيذية الناظمة لو كمف ثـ

إقرار الييكؿ التنظيمي لمك ازرة بداية عاـ .6002

تنظيمي جديد ييعيد ىيكمتيا مراعيان خصكصيتيا ،كطبيعة
كعممت الك ازرة عمى كضع ىيكؿ
ٍّ
الممًحَّة القاضية بإنشاء سمؾ دبمكماسي
مياميا ،كأىدافيا ،كيتيح المجاؿ أماـ الستجابة لمضركرة ي
و
كيميَّد
حي ٍّ
كيراعي التمييز ،بدقة كاحكاـ ،بيف المستكييف الدبمكماسي كاإلدارم ،ي
كم ،كنشط ،ي
فمسطيني ى
الطريؽ أماـ منح ك ازرة الشؤكف الخارجية ما يمزـ مف تفكيض كصالحيات مف قبؿ الجيات المعينة في
منظمة التحرير كالسمطة الفمسطينية تي ِّ
تحمؿ مسؤكلياتيا ،كأداء المياـ المنكطة بيا ،كذلؾ عبر
مكنيا مف ُّ
أمكر عديدة في مقدمتيا اإلشراؼ السياسي كاإلدارم كالمالي الكامؿ ،عمى جميع المكاتب كالسفارات

كالبعثات الفمسطينية القائمة في الخارج (قانكف السمؾ الدبمكماسي.)2 :6005 ،

ثانيا :وزارة الخارجية  -غزة:

تكلت حركة حماس مسؤكلية ك ازرة الخارجية بقطاع غزة بعد أف أحكمت سيطرتيا عمى قطاع غزة
كعممت مف خالؿ "المجنة الحككمية لكسر الحصار كاستقباؿ الكفكد" التي تشكمت مع بداية فرض
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تنظيـ استقباؿ الكفكد المتضامنة مع الشعب الفمسطيني كالقضية الفمسطينية ،كاطالعيـ عمى تداعيات

الحصار كآثاره ،كحجـ الدمار الذم لحؽ بالشعب الفمسطيني مف الناحية اإلنسانية كالسياسية
كالقتصادية .كفي مطمع عاـ ( ،)6026تـ تغييرىا لتحمؿ اسـ المجنة الحككمية لستقباؿ الكفكد .يقكؿ

الدكتكر أحمد يكسؼ" :أنو في عاـ ( )6003أصبحت حركة حماس محاصرة مف الجيات األربعة،
كبسبب القطيعة بيف راـ اهلل كغزة جاءت فكرة تشكيؿ لجنة لحشد الطاقات لتحريؾ المجتمع الدكلي"
(يكسؼ :6025،مقابمة عممية).
كالمجنة الكطنية ىي لجنة حككمية ،حيث إنيا تمثؿ الحككمة الفمسطينية ،كىذه المجنة كانت
تتحرؾ مف خالؿ العديد مف الزيارات لمدكؿ العربية كاإلسالمية كاآلسيكية كالتكاصؿ مع الفرؽ كالحمالت

التي كانت تأتي ب انر كبح انر محممة بالمساعدات اإلغاثية كالطبية كاألغذية كبعض أشكاؿ الدعـ المادم

دكر فعاؿ ليس في كسر الحصار فقط كانما في التخفيؼ مف كطأتو
ألسر الشيداء ،كالتي كاف ليا ه
(العجرمي :6025،مقابمة عممية).
ككاف مف مياـ ىذه المجنة تدعيـ الجيكد الصادقة التي تعمؿ مف أجؿ تحقيؽ رفع الحصار عف

الشعب الفمسطيني ،كتكفير أجكاء الدعـ النفسي كالمادم كاإلنساني لمشعب الفمسطيني ،كاطالؽ العناف
لمطاقات كالمكاىب الفمسطينية لبناء كتطكير ما دمره الحتالؿ ،كالدفاع عف حقكؽ الشعب الفمسطيني
كالحفاظ عمى اليكية الفمسطينية لمشعب الفمسطيني كما ىك حاؿ باقي شعكب العالـ ،كاثبات الذات مف

خالؿ العديد مف المساىمات التي قامت بيا الكفكد مف أجؿ إحياء الشعب الفمسطيني بكرامة كعزة.

لكف الحصار المفركض عمى قطاع غزة كاف كبي انر جدان خاصة مع كجكد المتغيرات في الدكؿ

العربية ،الشقيقة مثؿ :جميكرية مصر العربية أثر عمى كصكؿ الكفكد التضامنية التي ابتغت رفع

الحصار عف قطاع غزة ،باإلضافة إلى كجكد الكثير مف العقبات مف خالؿ اتخاذ الرئيس محمكد عباس
العديد مف اإلج ارءات كالتي تزيد مف حدة الحصار المفركض عمى قطاع غزة ،مثؿ قمع المظاىرات

التي كانت تحدث بالضفة الغربية كاعتقاؿ مف قامكا بيا.
كيصؼ الدكتكر محمكد العجرمي كضع ك ازرة الخارجية بغزة كالضفة قائالن " أننا أماـ ك ازرتي

خارجية ،ك ازرة خارجية رياض المالكي في راـ اهلل ،كك ازرة الخارجية في غزة كىناؾ تنابذ كاشتباؾ سياسي
ألسباب كاضحة بيف الك ازرتيف في راـ اهلل كغزة ،لكف مف ناحية أخرل كاف ىناؾ تنسيؽ بيف ك ازرة
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حيث كاف بينيـ تعاكف ميداني مباشر كمشترؾ لستثمار اإلرث الدبمكماسي السابؽ لمك ازرة" (العجرمي،
 :6025مقابمة عممية).
كقد أكد د .العجرمي ،أف الرئيس عباس كاف سببان في إفشاؿ الكثير مف الجيكد التي قامت بيا

المجنة الكطنية الحككمية لكسر الحصار ،أما عمى مستكل أفراد األجيزة األمنية المختمفة ،فكاف ىؤلء

دكر فاع هؿ في محاكلت كسر الحصار مف خالؿ القكة
يحمكف الكفكد كيسيمكف مياميـ ،ككاف ليـ ه
العسكرية كالذم بدكره أدل إلى اتفاقات التيدئة مع الحتالؿ اإلسرائيمي .كبالتالي كاف ىناؾ صمكد مف
الشعب المقاكـ مف خالؿ استمرار عمؿ الك ازرات رغـ انقطاعيا عف المركز الذم لـ يقدـ ليا أم دعـ،
بؿ حاصرىا مف خالؿ منع األمكاؿ كالركاتب كالمكاد العينية لممستشفيات .كىذا كمو كاف سبب في

احتراـ العالـ ليذا الصمكد كالثبات ،كالذم ساىـ جزئيا في رفع الحصار عف قطاع غزة .كما أنو أكد

بأف عمؿ الحككمة في حؿ مشكالت قطاع غزة ىك كاجب أخالقي كانساني تجاه سكاف قطاع غزة،

كميمة كطنية كنشمر ليا السكاعد كنحشد ليا كؿ اإلمكانيات كالطاقات ،كنكحد الجيكد خمفيا ،فقد
كضعنا سنكات النقساـ كراءنا ،كشرعنا في تكريس المصالحة كخطكة جكىرية لمتقدـ ،لكضع المجتمع

الدكلي كقكاه المؤثرة أماـ مسؤكلياتو في إعادة إعمار القطاع ،كما يتطمبو ذلؾ مف رفع لمحصار الظالـ
عف قطاع غزة ( العجرمي :6025،مقابمة شخصية).
فيما يقكؿ غازم حمد " أما بالنسبة لك ازرة الخارجية في راـ اهلل كغزة لـ يكف ىناؾ تكاصؿ بينيما،
كاعتبرت ك ازرة الخارجية في غزة في حكـ المجيكؿ" (حمد :6025 ،مقابمة عممية).
كيقكؿ الدكتكر أحمد يكسؼ" :بدأت حككمة حماس بالتكاصؿ مع المنظمات اإلسالمية التي كانت

ذات طابع إنساني ك المكجكدة في بريطانيا كأكركبا كالكليات المتحدة العمؿ كتقديـ أم شيء لغزة ،لف
ىذه المنظمات يشرؼ عمييا جيات إسالمية ليا القدرة عمى ممارسة الضغط  ،كاقناع البرلمانات مف

أجؿ رفع الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع غزة .باإلضافة إلى أف ىناؾ جمعيات ذات عناكيف
غربية لكف جذكرىا كقياداتيا أصكؿ عربية أك إسالمية ،قدمت بعض المساعدات لتخفيؼ الحصار عف

قطاع غزة .كلقد أثرت ىذه المؤسسات كالمنظمات الدكلية عمى البرلمانييف كالسياسييف لممشاركة في
حمالت رفع كتخفيؼ الحصار عف قطاع غزة (يكسؼ :6025،مقابمة عممية).
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ككاف منيا مناشدة لمممؾ السعكدم سمماف بف عبد العزيز آؿ سعكد بالضغط عمى األشقاء في جميكرية
مصر العربية مف أجؿ فتح معبر رفح البرم المغمؽ بشكؿ كامؿ ،كما ناشدت جميكرية مصر العربية
بضركرة فتح معبر رفح مف أجؿ دخكؿ كخركج المرضى كالطمبة كأصحاب اإلقامة في خارج قطاع غزة

كتسييؿ حركة القكافؿ كالكفكد التي تحاكؿ كسر الحصار اإلسرائيمي عف قطاع غزة (يكسؼ:6025،
مقابمة عممية).
ؾ في تخفيؼ حدة الحصار المفركض عمى
جيد مبار ه
يقكؿ غازم حمد" :كاف لمجنة الحككمية ه
قطاع غزة مف خالؿ استقباؿ الكفكد كالتكاصؿ معيـ كترتيب زيارتيـ كاطالعيـ عمى أكضاع قطاع غزة
مف خالؿ عرض تقارير عمييـ بيذا الخصكص ،كالكؿ أصبح لديو صكرة حقيقية عف الكضع في قطاع
تعكد مرة أخرل كتأتي ببعض المشاريع سكاء
غزة ،كىذا أيضان شجع مثؿ ىذه المؤسسات كالكفكد أف
ى
كانت مف خالؿ اإلندكنيسييف أك الماليزييف أك الجزائرييف كجنكب إفريقيا كاإلماراتييف باإلضافة لمحمالت

مثؿ حمالت أكركبا كالتي كانت تحمؿ بعض المسميات مثؿ أغيثكا غزة ،كىذا ساىـ إلى حد كبير
إلدخاؿ الكثير مف المساعدات اإلنسانية كاألدكية .كلكف بعد عاـ (6022ـ) أغمب ىذه المساعدات
تكقفت بسبب إغالؽ المعابر كمنع ىذه الحمالت لممجيء إلى غزة كاعتراض طريقيا قبؿ الكصكؿ

لقطاع غزة" كيتابع حمد حديثو بالقكؿ "ما زاؿ معبر رفح مغمقان منذ ما يزيد عف الشيريف ،مع تكقؼ

كامؿ في حركة المسافريف مف كالى قطاع غزة ،عممان بأف المعبر شيد إغالقان ألكثر مف  620يكمان منذ
مطمع العاـ الجارم (6025ـ) ،كىك ما منع نحك  20ألؼ حالة إنسانية مف السفر لقضاء حاجاتيـ في

الخارج ،بجانب عشرات آلؼ الحالت األخرل" (حمد :6025،مقابمة عممية).
كقد أكدت المجنة الحككمية لكسر الحصار كاستقباؿ الكفكد التابعة لك ازرة الشؤكف الخارجية أف

عاـ (6022ـ) ىك األقؿ عمى اإلطالؽ مف جية استقباؿ الكفكد المتضامنة مع قطاع غزة ،فقد استقبمت

المجنة خالؿ العاـ  22كفدان فيما كصؿ إجمالي أعداد المتضامنيف  223متضامف ،كىك ما ييشكؿ

 %25مف أعداد الكفكد التي كصمت عاـ (6022ـ) كالتي بمغت  624كفدان بإجمالي  2526متضامف،
كأقؿ مف  %5مف الكفكد التي كصمت عاـ  6026كالتي بمغت  223بإجمالي  26560متضامنان .في

حيف تناقصت أعداد الكفكد في الحرب اإلسرائيمية األخيرة عمى قطاع غزة مقارنة بالحربيف السابقتيف،

مكضحةن أنيا استقبمت خالليا أربعة عشر كفدان تضامنيان ،فيما كصؿ إلى القطاع أكثر مف ستيف كفدان
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يكمية (فمسطيف أكف ليف ،تاريخ الطالع .)6025/3/2

كنعزم السبب في تقديرنا تناقص الكفكد إلى قطاع غزة في عاـ (6022ـ) بسبب العدكاف كالدمار

اليائؿ الذم خمفو ىذه العدكاف ،باإلضافة إلى زيادة ممارسة إسرائيؿ الضغط عمى المجتمع الدكلي بقطع
عالقاتو مع حككمة حماس في قطاع غزة كعدـ التعاطؼ معيا ،كاعتبار القطاع منطقة مغمقة كمعزكلة

عف العالـ الخارجي فضالن عف الغالؽ المستمر لمعبر رفح في عيد الرئيس المصرم الجديد عبد

الفتاح السيسي.

كترل الباحثة أف ك ازرة الخارجية بشقييا في راـ اهلل كقطاع غزة حاكلتا كؿ بطريقتو كىدفو العمؿ
عمى رفع الحصار عف قطاع غزة في محاكلة لكسب النقاط أكثر منو جيدان لرفع المعاناة عف السكاف،
لذلؾ لـ تفضي ىذه الجيكد إلى أم تغيير في الكضع القائـ لمحصار الذم ما زاؿ يرىؽ المكاطنيف في

قطاع غزة.
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المبحث الثاني

دور المجمس التشريعي الفمسطيني

مقدمة:
المجمس التشريعي الفمسطيني ىك أحد مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية كيمثؿ السمطة

التشريعية كالرقابية فييا ،كمف الركائز األساسية في بنية النظاـ السياسي الفمسطيني ،كىك الحقؿ
السياسي الكاسع الذم يشمؿ مختمؼ ألكاف الطيؼ السياسي الفمسطيني كيعبر عف اإلرادة الحرة كالكاممة

ألبناء الشعب الفمسطيني في ممارسة العممية الديمقراطية عبر ممارسة حؽ النتخاب كحؽ أصيؿ

كمكفكؿ في كؿ التشريعات الفمسطينية .كانت النتخابات التشريعية األكلى في عاـ  2552كانتيت كلية

المجمس المنتخب في مايك  2555إل أف الرئيس عرفات مدد كلية المجمس كفقان لمرسكـ رئاسي صدر

في مارس 6006/بمكجب صالحياتو القانكنية كبسبب النتفاضة الثانية كالظركؼ الداخمية لشعبنا.

بعد انتياء فترة التمديد األكلى " ثالث أشير" تدخؿ المجمس المركزم لمنظمة التحرير لمتمديد

لكلية جديدة لممجمس التشريعي ليستمر عمؿ المجمس بمكجبيا حتى يناير ( 6002التقرير الستراتيجي،

 ،)63 :6002مف أجؿ تييئة الظركؼ الداخمية إلجراء النتخابات التشريعية ،كأصر الرئيس الفمسطيني
عباس عمى مشاركة حركة حماس في النتخابات رغـ بعض األصكات الدكلية أك المحمية التي حذرتو

مف ذلؾ (أبك رمضاف .)64 -63 :6005 ،كبتاريخ  6005 /22/60صدر مرسكـ رئاسي فمسطيني
حدد أف النتخابات الثانية ستجرل في مكعدىا بتاريخ .6002-2-65

المطمب األول :االنتخابات التشريعية الثانية عام 2006
في الخامس كالعشريف مف يناير سنة ( )6002تكجو الشعب الفمسطيني في قطاع غزة كالضفة

الفمسطينية بما فييا القدس الشرقية لصناديؽ القتراع لختيار مثمييـ في المجمس التشريعي الفمسطيني في

ثاني انتخابات تشريعية فمسطينية منذ قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ ( )2552كشكمت ىذه النتخابات
نقطة تحكؿ جكىرية في حياة الشعب الفمسطيني كفي تجديد شرعية المجمس التشريعي (تقرير الييئة المستقمة

لحقكؽ المكاطف.)5 :6020 ،
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مف أصكات الفائزيف المجمس التشريعي الحالي عمى الرغـ مف أنيا حصمت عمى نسبة  %5322مف
المقاعد .كفي المقابؿ فقد ش ٌكمت نسبة عدد مقاعد حركة فتح في المجمس التشريعي  ،%2622في حيف
حصمت عمى  %6624مف األصكات التي حصؿ عمييا أعضاء المجمس الفائزيف .ككفقان لمكاتب طالؿ

عككؿ فإف الخامس كالعشربف مف يناير (6002ـ) لـ يكف يكمان لمديمقراطية الفمسطينية فحسب كانما

بداية لمعمؿ السياسي المشترؾ مف خالؿ إبراز التعددية السياسية الفمسطينية بشكؿ جمي (عككؿ،

.)6002:60

المطمب الثاني :فعاليات وانجازات المجمس التشريعي في مواجية الحصار:
إف المجمس التشريعي الفمسطيني بأىميتو كقيمتو في سف التشريعات كمراقبة السمطة التنفيذية قد
انحرؼ عف دكره األساسي بفعؿ النقساـ كالتجاذبات السياسية كالفصائمية ،كأصبح يمارس دك انر

دبمكماسيان يمكف أف نطمؽ عمية اسـ الدبمكماسية البرلمانية .فكاف المجمس التشريعي الفمسطيني منيمؾ
في قطاع غزة باستقباؿ الكفكد كالمجاف الشعبية ككاف عممو في الضفة الغربية معمقا ،كالعديد مف نكابو
يقبعكف في السجكف اإلسرائيمية مما أثر عمى أداء المجمس.
يصؼ الدكتكر فيصؿ أبك شيال عضك المجمس التشريعي عف حركة فتح دكر المجمس بقكلو:

"إ ف دكر المجمس دكر سمبي سكاء في قطاع غزة أك الضفة الغربية كجمد عممو بسبب النقساـ .كلـ
يستطع المجمس القياـ بأم دكر ،ألف كتمة التغيير كاإلصالح في غزة أصبحت جزءان مف النقساـ كباقي

الكتؿ ل تتعامؿ مع الكضع القائـ في قطاع غزة كالجميع يعمـ ذلؾ ألف دكر المجمس الرقابة عمى

السمطة التنفيذية كسف القكانيف" .كاعتبر أبك شيال أف اجتماعات المجمس التشريعي التي تحدث في غزة
ىي فقط اجتماعات لكتمة التغيير كاإلصالح (أبك شيال :6025،مقابمة عممية).

فيما يقكؿ كايد الغكؿ القيادم في الجبية الشعبية" :إف دكر المجمس التشريعي الفمسطيني ىك
دكر منقسـ عمى ذاتو ،كبالتالي لـ يتجاكز دكره في المناشدات كالمخاطبات لمجيات الدكلية كتشجيع

فرؽ التضامف كبالتالي دكره في األساس دكر سياسي برلماني قانكني كاف يمارسو في إطار المحافؿ
الدكلية سكاء مف خالؿ المشاركات التي كانت تجرم سكاء ألعضاء المجمس التشريعي في غزة أك
أعضاء المجمس التشريعي في الضفة ككاف يسعى لستصدار الق اررات مف ىذه الييئات مف أجؿ رفع

الحصار كىك ل يستطيع غير ذلؾ" (الغكؿ :6025،مقابمة عممية).
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اضحصارػأحمد يكسؼ عند سؤالو عف دكر المجمس التشريعي في رفع الحصار أنو:
مف جيتو أكضح د.
رنػشطاعػززة

"عند زيارة الكفكد البرلمانية كاف يتـ الحديث مع البرلمانييف مف خالؿ لقائيـ مع أعضاء المجمس
التشريعي ،كمناقشة مشاكؿ القطاع كمحاكلة تشجيعيـ  ،ألف يأتكا لمتضامف كالعمؿ مف خالؿ دكليـ
لكسر الحصار ،ككاف دكر المجمس التشريعي أيضان مف خالؿ التكعية السياسية كتقديـ مناشدات لمثؿ
ىؤلء مف البرلمانييف األكربييف كالعرب لمتعاكف مف أجؿ كسر الحصار عف قطاع غزة" .كأضاؼ

يكسؼ في نفس السياؽ" :كاف ىناؾ نكعه مف التنسيؽ ككثير مف المقاءات خصكصان في قطاع غزة بيف
المجنة الحككمية لكسر الحصار كبيف المجنة الشعبية لمكاجية الحصار عندما يككف ىناؾ أحداثان كبيرة.

لكف لـ يكف ىناؾ جيد يذكر لمحككمة في راـ اهلل في ىذا المجاؿ ،بؿ كاف ىنا في قطاع غزة المجنة

طيب كمشككر في تعضيد ىذه
الشعبية لمكاجية الحصار برئاسة جماؿ الخضرم حيث كاف ليا
ه
جيد ه
الجيكد" (يكسؼ :6025،مقابمة عممية).
كفي السياؽ ذاتو أكدت النائبة كالكزيرة السابقة جميمة الشنطى دكر المجمس التشريعي بقكليا:

"استمر المجمس التشريعي بجدارة كرغـ الحصار في اجتماعاتو كلجانو كأدار قطاع غزة بطريقة رقابية
حاضر رغـ أنو اشتغؿ بمكف كاحد  ،ألف
عالية المستكل مف خالؿ رقابتو عمى المؤسسات كظؿ
ان

الحصار كاف عمى ىذا المكف كخركج كؿ الكتؿ البرلمانية مف المجمس التشريعي تحت ضغط سياسي
مف المقاطعة حيث إف نفس المجمس التشريعي تعرض لحصار سياسي لكف استمر في أدائو كجمساتو
كلـ يتػأثر بشيء" (الشنطى :6025 ،مقابمة عممية) .كتابعت النائبة الشنطي" :لقد كقؼ التشريعي إلى

جانب المكاطف مف خالؿ تقديـ المساعدات كحؿ المشاكؿ كترميـ بيكت أم أنو ساىـ مع المجتمع ،كما
تبنى الكثير مف القضايا مثؿ الفقر كالبطالة كاألعمار كساعد فييا مف خالؿ متابعتيا كانجازىا بسرعة

كشارؾ أيضان في اثراء الدبمكماسية البرلمانية حيث إف الكثير مف أعضاء المجمس التشريعي كانكا
يسافركف إلى الكثير مف الدكؿ العربية كاإلسالمية كالعالمية كيتجكلكا فييا لعرض ما يحدث في قطاع

غزة مف حصار خانؽ ،كحث ىذه الدكؿ عمى تقديـ مساعدات ككانكا ينجحكا في ذلؾ .كىذا جزء مف

فؾ الحصار" (مرجع سابؽ :6025 ،مقابمة عممية).

أما إذا نظرنا إلى الجانب الرسمي لعمؿ المجمس التشريعي بخصكص فؾ الحصار عف قطاع
غزة ،نستطيع أف نشير في ىذا المقاـ إلى بعض الق ار ارت التي ارتبطت بعمؿ المجمس التشريعي
كالخاصة بكسر الحصار عف غزة كىي:
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المجنةػ السياسية حول جريمة القرصنة الصييونية عمى أسطول الحرية يوم
رنػشطاعػززة

 .2515/5/31واقرار توصيات تقرير المجنة السياسية ،وكانت التوصيات كالتالي:

 ضركرة اإلفراج الفكرم عف كؿ المتضامنيف الذيف تـ احتجازىـ مف قبؿ الحتالؿ ،كذلؾ امتثالن
لمق اررات الدكلية كق اررات مجمس األمف.

 الضغط عمى المجتمع الدكلي إلدانة إسرائيؿ ككضع حد لجرائميا كحصارىا كالزاميا بالقانكف
الدكلي اإلنساني.

 الطمب مف جامعة الدكؿ العربية كمصر بفتح معبر رفح مرة كاحدة لألبد كرفع الحصار عف
قطاع غزة.

ثانياً -:تثمين الدعم الذي تقدمو الدول العربية لمشعب الفمسطيني ،والترحيب باىتماميا لممساعدة
في رفع الحصار عن الشعب الفمسطيني.

ثالثاً -:دعا المجمس التشريعي الدول العربية لمعمل عمى رفع الحصار المفروض عمى قطاع غزة،
فالحصار يعتبر أحد أدوات الحرب وىو جريمة سياسية وقانونية وال إنسانية وال أخالقية.

رابعاً -:طالب األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتيا القانونية واألخالقية من أجل الضغط عمى االحتالل

لرفع الحصار بشكل كامل عن الشعب الفمسطيني ،ومطالبة المنظمات الدولية واإلقميمية عقد

اجتماعات لمناقشة موضوع الحصار عمى قطاع غزة.
خامساً -:نظمت رئاسة المجمس زيارة تفقدية لممسافرين عبر معبر رفح وعقدت مؤتم ارً صحفياً
لممطالبة برفع الحصار وذلك بتاريخ  2سبتمبر( 2513تقرير المجمس التشريعي الفمسطيني-6020،

.)25 :6022
ىذا ناىيك عن المناشدات والمطالبات الكثيرة من المجمس التشريعي ونوابو واألمثمة كثيرة منيا:
 -دعا رئيس الكزراء إسماعيؿ ىنية األسرة الدكلية لرفع الحصار.

 النائب رئيس المبادرة الكطنية مصطفى البرغكثي صرح بأف الذرائع التي كانت كراء فرضالحصار عمى الشعب كحككمتو قد أيزيمت مطالبان المجنة الرباعية الدكلية كالمجتمع الدكلي
بضركرة رفع الحصار (األىراـ المصرية ،تاريخ الطالع .)6025/3/4
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لمجمس التشريعي كفد برلماني أكركبي لكسر الحصار عف شعبنا ،كخالؿ مداخالت
 خالؿ استقباؿ ارنػشطاعػززة

النكاب في المجمس التشريعي طالب ىؤلء النكاب بضركرة بذؿ مزيدان مف الجيد لرفع الحصار عف

قطاع غزة ( مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات تاريخ الطالع .) 6025/3/20

 مطالبة المجمس التشريعي الرئيس /محمكد عباس بالعمؿ عمى رفع الحصار عف قطاع غزة.كترل الباحثة أف المجمس التشريعي الفمسطيني غيب عف الساحة الفمسطينية بيف عامي -6002

 6003بسبب إجراءات الحتالؿ بعدـ اإلقرار بنتائج النتخابات كتماىي المجنة الرباعية الدكلية مع

شركط الحتالؿ ،إضافةن لالنقساـ بيف شطرم الكطف في حزيراف ( ،)6003كانقساـ المجمس التشريعي
عمى نفسو كانعقاده بكتمتيف كاعتقاؿ النكاب مف طرؼ الحتالؿ أدل ذلؾ إلى صعكبة ممارسة المجمس

التشريعي لميامو كلـ يستطع أف ينيي أك يخفؼ الحصار برغـ الجيكد كالمحاكلت المستمرة كفي غزة
عمى كجو الخصكص.
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المبحث الثالث

دور منظمة التحرير الفمسطينية

منظمة التحرير الفمسطينية ،عنكاف عريض اقترف تاريخيان كنضالن بقضية شعب يىجر كاغتيصبت
أرضو كضاعت حقكقو في أركقة صناعة القرار الدكلي تمؾ الق اررات التي نيشت الحمـ الفمسطيني

بالعكدة كالتحرير كتقرير المصير ،فعمى مدار محطات المنظمة كانت تحمؿ ىـ القضية كتمثيؿ الشعب

كالكطف في مختمؼ المحافؿ الدكلية بعد أف أقر العالـ بأف تككف العنكاف الكحيد لمشعب الفمسطيني.

كفي ىذا المبحث سنحاكؿ أف نمقي بعض الضكء عمى دكر منظمة التحرير الفمسطينية في رفع

الحصار عف قطاع غزة ،باعتبارىا الكطف األـ كالنظاـ السياسي الجامح لمشعب الفمسطيني كالتي يناط
بيا مكاجية المكقؼ اإلسرائيمي الذم أدخؿ قطاع غزة في دائرة الحصار المطبؽ ،كأكجد عمى طاكلة

المنظمة ممفان جديدان تطمب منيا جيدان كعمالن دبمكماسيان دكليان كعربيان لرفع الحصار عف غزة.

المطمب األول -:أجيزة ومؤسسات م.ت.ف:
أثناء انعقاد الدكرة الثالثيف لمجمس جامعة الدكؿ العربية صدر قرار بالغ األىمية يشكؿ أساسان

عربيان إلنشاء منظمة التحرير الفمسطينية كقد نص القرار عمى تنظيـ الشعب الفمسطيني كابراز كيانو

شعبان مكحدان كاستمر تطكير ذلؾ حتى انعقدت الدكرة األربعيف لمجمس الجامعة العربية في أيمكؿ

(2522ـ) كالتي اتخذت ق ار انر بتعييف أحمد الشقيرم ممثال لفمسطيف لدم جامعة الدكؿ العربية.

كلقد ساىمت التحكلت السياسية في المجتمعات العربية لمتفكير بإنشاء منظمة التحرير
الفمسطينية ليككف لمشعب الفمسطيني سمطة مركزية كنضج األمر في مؤتمر القمة العربية عاـ 2522

حيث دفع الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر لتبني قرار عربي رسمي بتشكيؿ منظمة التحرير الفمسطينية أثناء
الغرض مف إنشاء المنظمة ىك مكاجية إسرائيؿ كالحفاظ
انعقاد مؤتمر القمة العربية في اإلسكندرية ،ككاف
ي
عمى الحقكؽ الفمسطينية كالدفاع عف حقكؽ الشعب الفمسطيني (بدكاف.)22 :6004 ،

كاف منظمة التحرير الفمسطينية كنظاـ سياسي لمشعب الفمسطيني شأنيا في ذلؾ شأف األنظمة
السياسية لمدكؿ كحركات التحرر مف اجيزة كمؤسسات لتحقيؽ أىدافيا كادارة شؤكنيا المحمية كالخارجية،

كمف أىـ مؤسساتيا "المجمس الكطني ،المجمس المركزم ،المجنة التنفيذية ،دكائر المنظمة السياسية
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كاإلعالمية كالمنظماتاضحصارػ
الشعبية ،كالقكمية ،الخ ، "..كفي الجزء التالي كلستكماؿ الصكرة ،سنتطرؽ
رنػشطاعػززة

بإيجاز إلى مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية.
أ-

المجمس الوطني الفمسطيني:
المجمس الكطني الفمسطيني ىك الييئة التمثيمية التشريعية العميا لمشعب الفمسطيني بأسره داخؿ

فمسطيف كخارجيا كالذم يعتبر السمطة العميا لمنظمة التحرير ،كىك الذم يضع سياسة المنظمة

كمخططاتيا .كيشكؿ المجمس الكطني المرجعية العميا لكؿ ىيئات كمؤسسات "ـ .ت .ؼ" كيختص
بكافة المسائؿ الدستكرية كالقانكنية كالسياسية العامة المتعمقة بالقضايا المصيرية لمشعب الفمسطيني ككؿ

ما يتعمؽ بمصالحة الحيكية العميا.
ب-

المجمس المركزي الفمسطيني:
كىك ىيئة دائمة منبثقة عف المجمس الكطني الفمسطيني ،كمسئكؿ أمامو كيشكؿ مف بيف أعضاءه

كيتككف مف أعضاء المجنة التنفيذية كرئيس المجمس الكطني كعدد مف األعضاء يساكم عمى األقؿ

ضعفي عدد أعضاء المجنة التنفيذية كيككنكف مف فصائؿ حركة المقاكمة كالتحادات الشعبية كالكفاءات
الفمسطينية المستقمة .يجتمع المجمس المركزم مرة كؿ شيريف عمى األقؿ بدعكة مف رئيسو ،كيترأس

جمسات المجمس كيديرىا رئيس المجمس الكطني ،كيقدـ تقري انر عف أعمالو إلى المجمس الكطني عند

اء عمى طمب مف أعضاء المجنة التنفيذية ،كتتخذ
انعقاده ،كيعقد المجمس الكطني جمسات طارئة بن ن
ق اررات المجمس بأكثرية أصكات الحاضريف.
ت-

المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية:
المجنة التنفيذية في بنية منظمة التحرير الفمسطينية تشبو السمطة التنفيذية في الدكؿ األخرل ،كقد

عرفيا النظاـ األساسي لممنظمة بأنيا "أعمى سمطة تنفيذية لممنظمة ،كتككف دائمة النعقاد ،كأعضاؤىا

متفرغكف لمعمؿ ،كتتكلى تنفيذ السياسة كالبرامج كالمخططات التي يقررىا المجمس الكطني كتككف

مسئكلة أمامو مسؤكلية تضامنية كفردية.

كتأسست المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حسب النظاـ األساسي لممنظمة عمى أف

"ينتخب المجمس الكطني مف بيف أعضائو رئيس المجنة التنفيذية كيتكلى الرئيس اختيار أعضائيا،
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اضحصارػخمسة عشر عضكان بما فييـ الرئيس ،كينتخب ىؤلء مف بينيـ نائبان لمرئيس
كتؤلؼ المجنة التنفيذية مف
رنػشطاعػززة

(صالح.)32-22 :6022،

كلقد أقامت المنظمة عالقات مع أكثر مف مائة دكلة ،كقد اتخذ المجمس الكطني الفمسطيني في

 2544/22/25قرار يفكض المجمس المركزم إصدار نظاـ أساس لدكلة فمسطيف يكفر إطا انر لشرعية عمؿ
السمطة الكطنية الفمسطينية عندما تظير لمكجكد حيث كاف ذلؾ بمثابة انتصار لسيادة القانكف كمبدأ الشرعية

(الشقاقي.)65 :2555 ،

كما أف منظمة التحرير ىي مف أسس السمطة الفمسطينية كفقان لمبرنامج المرحمي الذم تبنتو

المنظمة في العاـ (2532ـ) ككفقان لقرار المجمس المركزم خالؿ اجتماعو في تكنس في الفقرة مف -20
 2552/20/26الذم دعا إلى إقامة السمطة الكطنية الفمسطينية عمى كؿ األراضي التي ينسحب منيا

الحتالؿ كتفكيض المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكيؿ ىذه السمطة كتككف منظمة التحرير مرجعيتيا
كيككف رئيسيا ىك رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية (البرغكثي.)50 :6020 ،

المطمب الثاني -:جيود منظمة التحرير في رفع الحصار عن قطاع غزة:
منظمة التحرير الفمسطينية ىي مرجعية كطنية عميا لمسمطة الفمسطينية كفقان لق اررات المجمس المركزم

لمنظمة التحرير خالؿ اجتماعاتو في تكنس في الفترة مف  26 -20أكتكبر ( 2552البرغكثي.)50 :6020 ،
كعميو دأبت منظمة التحرير في بداية تككيف السمطة الفمسطينية عمى الحفاظ عمى السمطة كمبنة أكلى
عمى طريؽ بناء الدكلة كمؤسساتيا الكطنية؛ كبالتالي بدأت مرحمة جديدة في بناء النظاـ السياسي

الفمسطيني القائـ عمى كحدة األرض بالتحديد في قطاع غزة كالضفة بعكس ما حاكلت دكلة الحتالؿ

مف تكريسو مف سياسة الفصؿ بينيما كسياسة األمر الكاقع ،كالتي نجحت بعد النقساـ المرير في
منتصؼ عاـ ( )6003كساىـ ذلؾ في تمكيف الحتالؿ اإلسرائيمي مف فرض الحصار عمى قطاع غزة
تحت مبررات كحجج استطاعت بفعؿ ماكينتيا اإلعالمية مف تسكيقيا لدل المؤسسة الرسمية في

المجتمع الدكلي ،كلكف منظمة التحرير تداركت األمر ككذلؾ السمطة التي تعرضت ىي األخرل لنفس

الظرؼ كالقيكد.

إف الحصار ليس كليد عامي  ،6003/ 6002كانما ظير جميان عندما كانت إسرائيؿ ل تحبذ

السياسات الفمسطينية ،كندلؿ عمى ذلؾ أنو في أعقاب فشؿ قمة كامب ديفيد الثانية عاـ  6000في

عيد الرئيس األمريكي كمينتكف كبحضكر الرئيس عرفات كرئيس الكزراء اإلس ارئيمي في حينو أييكد
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اضحصاررػئيس عرفات لإلمالءات ،انصب عميو الغضب األمريكي كاإلسرائيمي بشدة،
بارؾ ،كحيف لـ ينصاع ال
رنػشطاعػززة

كتعرض لممضايقات كالحصار في المقاطعة في راـ اهلل ،كانخفضت المساعدات الدكلية ،كزادت

إجراءات التضييؽ عمى المعابر كالحكاجز اإلسرائيمية ،كتقمص دعـ المكازنة لدفع ركاتب المكظفيف،
كحجزت إسرائيؿ أمكاؿ الضرائب لحيف كفاة الرئيس عرفات .أيضان ،حينما قرر الرئيس عباس التكجو

إلى األمـ المتحدة لطمب العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف في عاـ  ،6026تعرض ىك األخير لمضغكط
األمريكية كاإلسرائيمية ،ككقع تحت سياسة العقاب الجماعي ،كحجزت إسرائيؿ أمكاؿ الضرائب

(المقاصة) ،كلـ تستطع السمطة دفع ركاتب المكظفيف لعدة أشير؛ كعميو فإف سياسة الحصار ىي
قديمة حديثة كقد عاشتيا منظمة التحرير طكاؿ مشكار حياتيا( .الرسالة نت ،تاريخ الطالع

.)6025/4/20

كمنذ فرض الحصار عمى قطاع غزة في عاـ ( )6003-6002بذلت منظمة التحرير الكثير مف

الجيكد مف أجؿ رفع الحصار عف قطاع غزة نذكر منيا التالي:

 بتاريخ  62يناير 6004خالؿ مؤتمر صحفي لرئيس دائرة شؤكف المفاكضات في منظمة التحريرصائب عريقات عقده مع كزير الخارجية اليكلندم ماكسيـ فيرماجف ،صرح بأف العقكبات

الجماعية التي تمارس ضد الشعب الفمسطيني تقكض عممية السالـ  ،كأكد أف استخداـ الغذاء

كالدكاء كالكقكد كأدكات ضغط يدخؿ في إطار العقكبات الجماعية المحرمة دكليان كدعا إسرائيؿ

لعدـ المس بالحاجات األساسية لمشعب الفمسطيني.

 في اجتماع المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمكد عباس بتاريخ  60أغسطس 6020أكدت في بيانيا عمى ما يمي:
 رحبت بكجكد مراقبيف دكلييف عمى معابر قطاع غزة مع إسرائيؿ لضماف رفع الحصار.
 التمسؾ بالمطمب الفمسطيني برفع الحصار كفتح المعابر.

 رفضت أم قيكد عمى الدكاء  ،كأكدت عمى ضركرة تبادؿ السمع بيف غزة كالضفة.

 احتراـ اتفاقية المعابر لعاـ ( 6005المرجع السابؽ ،تاريخ الطالع )6025/4/20
 كبتاريخ  2يكنيك ،6020صرحت دائرة العالقات الدكلية في المنظمة بأف "العالقات اإلنسانية فيقطاع غزة تستدعي تدخالن دكليان لفؾ الحصار المفركض منذ أربع سنكات" ،كخالؿ بياف صحفي
قالت بأنيا كجيت عدة رسائؿ ألصدقاء الشعب الفمسطيني كمنظمات دكلية صديقة تكصييا
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اضحصارلػرفع الحصار خاصة بعد حجز الحتالؿ لمسفينة (راشيؿ ككرم) التي تحمؿ
بضركرة العمؿ حثيثان
رنػشطاعػززة

مكاد إنسانية لقطاع غزة.

 بتاريخ  62-60يكليك ،6022صرح أميف سر الجنة التنفيذية لممنظمة ياسر عبد ربو بما يمي: أف "غزة تدافع عف المشركع الكطني الفمسطيني".

" إف انتصار غزة عمى الحصار ىي بارقة أمؿ لنتصار الفمسطينييف عمى الحصار
كالستيطاف".

" رفع الحصار ىك مطمب لكؿ فمسطيني كليس مطمب لفصيؿ دكف غيره ،كالكؿ يدعـ ىذا
المطمب".

 حذر مف أف سقكط غزة ىك بداية لتدمير المشركع الكطني الفمسطيني ،كدعا إلى تحييدىا مف
الستقطابات اإلقميمية"

-

" طالب الفصائؿ المنطكية في إطار منظمة التحرير لعقد اجتماع مف أجؿ العمؿ لرفع الحصار"

بتاريخ  62يكليك 6022في بياف صادر عف منظمة التحرير كعقب اجتماع ليا في راـ اهلل جاء

فيو :أف "العدكاف ضد غزة ل يتج أز بيف حرب ظالمة ضدىا كبيف حصار مدمر ،كدعا إلى تحرؾ

شعبي كاسع تضامنا مع غزة "بتاريخ  6022/3/22أثناء الحرب األخيرة ( قناة ركسيا اليكـ ،تاريخ
الطالع .)6025/4/60

-

كصرح عضك الكفد الفمسطيني المكحد لمفاكضات التيدئة بالقاىرة ( )6022صالح رأفت عضك

المجنة التنفيذية لممنظمة ،بأف "الميـ ىك كقؼ العدكاف بكؿ أشكالو" ،كبضركرة "فؾ الحصار كفتح
المعابر" ،كما أكد عمى إلزاـ إسرائيؿ "فتح الممر اآلمف بيف الضفة كغزة " (المرجع السابؽ ،تاريخ
الطالع .)6025/4/60

يقكؿ الدكتكر فيصؿ أبك شيال " :إف السمطة الفمسطينية ىي ذراع منظمة التحرير في األراضي

الفمسطينية ،كمنظمة التحرير ىي التي أنشأت السمطة الفمسطينية بقرار مف المجمس المركزم

كبناء عميو تكلت السمطة المسؤكلية عف أكضاع السكاف داخؿ األراضي المحتمة عاـ
الفمسطيني،
ن
(2523ـ) حيث إف السمطة تمثؿ المنظمة ،كل يكجد فصؿ بيف السمطة الفمسطينية كالمنظمة" (أبك
شيال :6025 ،مقابمة عممية).
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اضحصارػالغكؿ "أف دكر منظمة التحرير إلى حد كبير ىك دكر متماىي مع دكر
في حيف يرل كايد
رنػشطاعػززة

الحككمة أك السمطة في راـ اهلل  ،ألف ىيئات المنظمة باإلجماؿ كانت ترل أف ما جرل مف النقساـ في
قطاع غزة ىك المسئكؿ عف تشديد الحصار ،كبالتالي إنياء الحصار يككف بإنياء النقساـ"

(الغكؿ :6025،مقابمة عممية).

كتابع الغكؿ مكضحان دكر المنظمة في رفع الحصار قائالن" :بذلت منظمة التحرير جيكدان لرفع

الحصار تمثؿ في الخطاب السياسي ،سكاء في إطار منظمة التحرير أك األمـ المتحدة مف خالؿ
مندكب المنظمة أك مندكب دكلة فمسطيف في األمـ المتحدة أك في اجتماعات الجامعة العربية ،كالتي
كانت تحاكؿ دائمان أف تغمؽ مكضكع الحصار ،أك في المساىمة مف خالؿ السمطة في دعكة الدكؿ

المانحة إلعمار غزة كانياء الحصار .كلكف مرة أخرل النظرة السياسية لمحصار نظرة تتقاطع في

بعض األحياف مع السمطة في أف النقساـ سبب إضافي في تشديد الحصار عمى قطاع غزة  ،كبالتالي

بد مف إنياء النقساـ حتى ينتيي الحصار" (الغكؿ :6025،مقابمة عممية).
ل ى

كنرل في ىذا المقاـ أف منظمة التحرير عممت جاىدةن عمى تجميع أطياؼ العمؿ السياسي
الفمسطيني ،كأسست لنظاـ سياسي قائـ عمى المؤسسات كالضكابط القانكنية ،كعمى تحرير عنكاف كاضح
لمشعب الفمسطيني في مختمؼ المحافؿ العربية كالدكلية ،لذلؾ نرل ضركرة الىتماـ بمنظمة التحرير

كابعادىا عف المناكفات السياسية لمفصائؿ ،كاعتبارىا مرجعية كطنية عميا كرافعة أكلى لمعمؿ
الدبمكماسي كالشعبي ككنيا تعتبر بمثابة أـ لمسمطة الفمسطينية كحاضنة لمكؿ الفمسطيني .كمف ىذا

المنطمؽ نرل أف لمنظمة التحرير دكر في رفع الحصار عف غزة .كلقد قامت بما تستطيع القياـ بو في
ظؿ الظركؼ المحيطة سكاء مف خالؿ الخطاب اإلعالمي أك الدبمكماسية الدكلية أك العمؿ الداخمي مف

أجؿ التخفيؼ مف أثر الحصار .لكف في المجمؿ كالمحصمة ،لـ تسفر ىذه الجيكد عف رفع الحصار أك
حتى التخفيؼ عمى المكاطف في قطاع غزة.
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خالصة:

اضحصارػ
رنػشطاعػززة

استعرضت الباحثة خالؿ ىذا الفصؿ دكر الدبمكماسية الرسمية في رفع الحصار عف قطاع غزة

متمثالن في الرئاسة كالحككمة الفمسطينية الحالية كالمقالة ،كالمجمس التشريعي ،كمنظمة التحرير

الفمسطينية كما بذلتو تمؾ الجيات الرسمية مف جيكد طيمة السبع السنكات الماضية مف بداية فرض

الحصار عمى قطاع غزة في عاـ ( )6003كيتضح مف خالؿ ىذا الستعراض عدـ مقدرة الدبمكماسية

الرسمية كبرغـ جيكدىا فؾ الحصار عف قطاع غزة .فالرئاسة كاف جؿ جيدىا مركز عمى العتراؼ
بدكلة فمسطيف ،في حيف أف الحككمات المتعاقبة كاف محصمة جيكدىا في رفع الحصار متكاضع.

كبرغـ التفاؤؿ الذم ساد األكساط الشعبية كالرسمية بعد التفاؽ عمى حككمة الكفاؽ الكطني فما زاؿ

اإلخفاؽ المتكرر في تنفيذ التفاقات المكقعة بيف حركتي فتح كحماس ىك السمة الغالبة مما أصاب
أىالي قطاع غزة بحالة مف اليأس كاإلحباط كعدـ اإليماف بأف أم مف الحككمات لدييا النية في تغميب

المصمحة العميا لمشعب الفمسطيني عمى المصمحة الحزبية.

أيضان ،ترل الباحثة أف ك ازرة الخارجية في الضفة الغربية ك قطاع غزة حاكلتا كؿ بطريقتو كىدفو

العمؿ عمى حصار قطاع غزة في محاكلة لكسب النقاط أكثر منو جيدان لرفع المعاناة عف السكاف ،لذلؾ
ً
تفض ىذه الجيكد إلى أم تغيير في الكضع القائـ لمحصار الذم ما زاؿ يرىؽ المكاطنيف في قطاع
لـ
غزة .أما المجمس التشريعي الفمسطيني فقد غيب عف الساحة الفمسطينية منذ العاـ (،)6003-6002
بسبب النقساـ بيف الضفة الغربية كقطاع غزة في حزيراف ( ،)60003كانقساـ المجمس التشريعي عمى

نفسو كانعقاده بكتمتيف كاعتقاؿ النكاب مف طرؼ الحتالؿ أدل ذلؾ إلى صعكبة ممارسة المجمس

التشريعي لميامو كلـ يستطع أف ينيي أك يخفؼ الحصار برغـ الجيكد كالمحاكلت المستمرة كفي غزة

عمى كجو الخصكص .لذلؾ لـ تكف المحصمة النيائية لمدبمكماسية الرسمية إيجابية في محاكلتيا لرفع
أك تخفيؼ الحصار عف قطاع غزة.

في الفصؿ التالي سنناقش دكر الدبمكماسية الشعبية في رفع الحصار عف قطاع غزة مف خالؿ
فعاليات كأنشطة المجنة الشعبية لرفع الحصار كالفصائؿ الفمسطينية كمنظمات المجتمع الحقكقية
كالمجتمعية كغيرىا.
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الفصل الرابغ

دور الدبلوماسيت الشؼبيت يف رفغ احلصار
ػن قطاع غزة

المبحث األول -:دور الفصائل واألحزاب السياسية الفمسطينية.


المطمب األول -:الفصائل واألحزاب السياسية الفمسطينية.



المطمب األول -:نشأة المجنة وتشكيميا.

المطمب الثاني -:دور الفصائل الوطنية الفلسطينية في رفع الحصار عن

قطاع غزة.
المبحث الثاني- :المجنة الشعبية لمواجية الحصار.


المطمب الثاني -:أنشطة وفعاليات المجنة .

المبحث الثالث -:منظمات المجتمع المدني.



المطمب األول -:خريطة المجتمع المدني وتأثيره.

المطمب الثاني -:فعاليات ومبادرات منظمات المجتمع المدني .
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تمييد:

اضحصار
رنػشطاعػززة

منذ أف قررت حركة حماس المشاركة في النتخابات التشريعية الثانية عاـ(6002ـ)  ،بدأت
الحككمة اإلسرائيمية بحممة دبمكماسية كاسعة عمى المستكل المحمي كاإلقميمي كالدكلي مف أجؿ كضع

العراقيؿ أماـ مشاركتيا في النتخابات ،كشاركت آلتيا اإلعالمية في التحريض كالتشيير بحركة
حماس ،إل أف حركة حماس مضت باتجاه المشاركة بالنتخابات كحققت نجاحان في النتخابات ،مما
دفع الحككمة اإلسرائيمية بحممة أخرل لحمؿ حماس لالعتراؼ بدكلة إسرائيؿ ،كنبذ العنؼ ،كحؿ الجناح

العسكرم ،كالعتراؼ بالتفاقيات المكقعة ،كىي الشركط نفسيا التي تبنتيا المجنة الرباعية الدكلية.

رفضت حركة حماس النصياع إلمالءات إسرائيؿ كشركط الرباعية الدكلية ،مما دفع الحككمة

اإلسرائيمية لتنفيذ نكاياىا كفرض حصار ظالـ كقاسي عمى سكاف قطاع غزة في أكبر عممية عقاب
جماعي  -مخالفة لمقانكف الدكلي اإلنساني كاتفاقيات جنيؼ -بما شممتو مف منع حرية الحركة كالتنقؿ
كمنع تكريد البضائع كالسمع األساسية كاألدكية كالمستمزمات الطبية .كىذا بدكره ساىـ في خمؽ أكبر

حالة تضامف شعبي لمكاجية الحصار كذلؾ مع القضية الفمسطينية كأبناء الشعب الفمسطيني كتحديدان

في قطاع غزة ،كبدأت الكفكد الشعبية مف مختمؼ أقطار العالـ بالقدكـ إلى قطاع غزة بمختمؼ الطرؽ
مف أجؿ تخفيؼ حدة الحصار عف سكاف قطاع غزة.

لذلؾ ارتأيتنا في ىذا الفصؿ دراسة دكر الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية ممثمةن في الفصائؿ ك

األحزاب الفمسطينية كلجاف التصدم ليذا الحصار المجاف الشعبية كمؤسسات المجتمع المدني التي

عممت عمى رفع الحصار عف قطاع غزة .كذلؾ مف خالؿ ثالثة مباحث رئيسة األكؿ منيا سيتناكؿ

دكر الفصائؿ كالحركات كاألحزاب السياسية الفمسطينية في رفع الحصار عف قطاع غزة أما الثاني
فسيتناكؿ دكر المجنة الشعبية لمكاجية الحصار كالثالث سيمقي الضكء عمى دكر منظمات المجتمع

المدني في رفع الحصار عف قطاع غزة.
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المبحث األول

دور الفصائل واألحزاب السياسية الفمسطينية

مقدمة:
لعبت الفصائؿ كاألحزاب السياسية الفمسطينية دك انر أساسيان كمحكريان في دعـ القضية الفمسطينية

نظ انر لما ليا مف تجربة نضالية كامكانيات كقدرة عمى الحشد كالتنظيـ .لذلؾ سنتطرؽ في ىذا المبحث
إلى دكر مختمؼ الفصائؿ كاألحزاب في رفع الحصار عف قطاع غزة ،مع التركيز عمى الفصائؿ المؤثرة

عمى الساحة الكطنية.

المطمب األول -:الفصائل و األحزاب السياسية الفمسطينية:
ساعدت المأساة التي عاشيا شعبنا الفمسطيني عاـ ( )2524كالجتياح اإلسرائيمي لقطاع غزة

عاـ ( )2552أثناء العدكاف الثالثي عمى مصر في بركز الفكر المقاكـ الفمسطيني لمتحرر مف الحتالؿ
مستدلن بالثكرة الجزائرية التي أصبحت مثالن لالقتداء (بدكاف .)25 :6004 ،كفي عاـ ( )2553ظير
جيؿ جديد مف الشباب الفمسطيني يحممكف معتقدات جديدة أحد ىذه التيارات تأثر بما قامت بو الدكؿ

العربية القكمية في اإلطار الرسمي البيركقراطي ،مف خالؿ الجامعة العربية أما التيار اآلخر فكاف

مختمفان كعفكيان ،كيعمؿ في الخفاء حتى ظير مستقالن عف غيره في مكاقع شتى مف تجمعات الفمسطينييف
في الشتات (فرسكف .)220 :6002 ،وسنتطرق ىنا لمحديث بإيجاز لمختمف ىذه الفصائل المنضوية

وغير المنضوية تحت لواء المنظمة ،كما سنذكر الحقاً أدوارىا في محاولة رفع الحصار عن قطاع

غزة.

أ -الفصائل المنضوية تحت لواء المنظمة-:
 -2حركة التحرير الكطني الفمسطيني (فتح).
 -6الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف.
 -2الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف.
 -2حزب الشعب الفمسطيني (الحزب الشيكعي الفمسطيني سابقا).
 -5جبية النضاؿ الشعبي.
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الفمسطينية
 -2جبية التحرير
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 -3الجبية العربية الفمسطينية.
 -4منظمة الصاعقة
 -5جبية التحرير العربية.
 -20حزب التحاد الديمقراطي الفمسطيني ( فدا).
 -22حركة المجمس الكطني الفمسطيني لالجئيف في السعكدية.
أوال -:حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح):
كانت البداية عمى يد قادة اتحاد طمبة فمسطيف في القاىرة عاـ ( ،)2552كعمى رأسيـ ياسر عرفات

كرفيؽ دربو صالح خمؼ "أبك إياد" .كفي حينو ظيرت إحدل الحركات السرية عرفت عف طريؽ نشرتيا
المعنكنة "فمسطينا" تدعك الشعب الفمسطيني لستعادة ىكيتو الكطنية لتكحد ىذا الحركة السرية فيما بعد
باسـ حركة فتح تقكدىا مجمكعة بارزة مف طمبة فمسطيف بالقاىرة أبرزىـ ياسر عرفات كخميؿ الكزير

كصالح خمؼ .ك"فتح" ىي اختصار لجممة "حركة تحرير فمسطيف" (فرسكف .)222 6002،كمف أىـ
أىداؼ ىذه الحركة إبراز الكياف الفمسطيني كالدفاع عنو ككياف مستقؿ يسعى لتحرير أرضو عف طريؽ

الكفاح المسمح طكيؿ األمد كالحرب الشعبية كفقان لعدة استراتيجيات كتكنيكيات محددة (المصرم،
.)54 :6004

فشكمت حركة فتح النكاة األكلى ليذه الكياف كبدأت العمميات كالمقاكمة السرية عاـ  2552بقيادة خميؿ

الكزير (أبك جياد) ،كاستمرت حركة فتح في قيادة العمؿ الكطني الفمسطيني إلى أف كصمت بو لقياـ السمطة
الفمسطينية في الضفة الغربية كغزة (البرغكثي.)22 :6026،
ثانياً -:الجبية الشعبية لتحرير فمسطين:
انخرط الفمسطينيكف في الحركات الداعية إلى الكحدة العربية لدرجة أف حركة القكمييف العرب قد
أسسيا مجمكعة مف الطالب الفمسطينييف في الجامعة األمريكية ببيركت بزعامة جكرج حبش ،كذلؾ

استجابة لنداءات الناصرييف كالبعثييف في كؿ مف مصر كسكريا كالعراؽ بعد أف أصبحت ىذه الدكؿ
تحكميا أنظمة قكمية كىكذا كجد الفمسطينيكف أنفسيـ نشطاء سياسيكف بالرغـ مف عدـ كجكد منظمات

فمسطينية مستقمة في عقد الخمسينيات.
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اضحصاربيف حركة القكمييف العرب كجناحيا العسكرم منظمة (شباب الثأر) كالجبية
كنتيجةن لالئتالؼ
رنػشطاعػززة

القكمية لتحرير فمسطيف بقيادة د .كديع حداد ،كمجمكعة الضباط األحرار بقيادة أحمد زعركر كجبية
التحرير الفمسطينية بقيادة أحمد جبريؿ كمجمكعة أبطاؿ العكدة بقيادة فايز جابر كصبحي التميمي تشكمت
ىذه المجمكعات بغطاء مالي كعسكرم مف منظمة التحرير بزعامة أحمد الشقيرم ثـ عقد مؤتمر أبريؿ

( )2522لحركة القكمييف العرب في بيركت بقرار ( )2522الجناح العسكرم لحركة القكمييف العرب كالذم
عرؼ باسـ (إقميـ فمسطيف) .كبتاريخ  62أكتكبر 2522نفذت أكلى العمميات الفدائية لمجناح
العسكرم الفمسطيني لحركة القكمييف العرب في الجميؿ بشماؿ فمسطيف المحتمة عاـ 2524

(بدكاف .) 22-26 :6004 ،كبعد حرب يكنيك 2523أعمف الدكتكر جكرج حبش قياـ الجبية
الشعبية لتحرير فمسطيف بتاريخ  3ديسمبر  2523بعد أشير قميمة مف الحرب ككفقان لمبياف

التأسيسي المكجو لمشعب الفمسطيني ،فقد تبنى كدعا إلى الكفاح المسمح كالعن ؼ الثكرم المضاد

ضد الحتالؿ (المرجع السابؽ.)22-26 :6004 ،
كلمجبية الشعبية ىدفاف :أكليما ،استراتيجي  ،كىك تحرير فمسطيف مف الحتالؿ
الستعمارم ،كا قامة دكلة ديمقراطية عمى كامؿ التراب الكطني الفمسطيني ،كعاصمتيا القدس .أما
اليدؼ الثاني ،فيك اليدؼ المرحمي لمنض اؿ ،الذم تخكضو الجبية الشعبية ،جنبان إلى جنب مع

سائر قكل الثكرة الفمسطينية ،كىك "انتزاع حؽ العكدة ،كتقرير المصير ،كا قامة الدكلة الفمسطينية
المستقمة عمى ترابيا الكطني ،كعاصمتيا القدس .كلقد انضمت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف"،

عاـ  ، 2524إلى صفكؼ منظمة التحرير الفمسطينية ،كشاركت في أعماؿ المجمس الكطني
الفمسطيني ،كالمجنة التنفيذية (بدكاف .)22 :6004،
ثالثا -:الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين:
تأسست "الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف" في  11فبراير  ،2525بزعامة نايؼ حكاتمة،

بعد انشقاؽ في صفكفيا كظمت تيعىرؼ باسميا اآلف ،حتى عاـ  .2532ككاف معظـ المنشقيف ينتمكف إلى
"حركة القكمييف العرب" سابقان ،أك ىـ ممف انضمكا إلى الجبية الشعبية ،بعد تأسيسيا ،في أكاخر عاـ .2523

امتمؾ أعضاء الجبية الديمقراطية الخبرة العسكرية ،كالمكاقؼ السياسية التقدمية كمتانة األطر التنظيمية ،ما
أتاح ليا احتالؿ مكانة بارزة في صفكؼ الحركة الكطنية الفمسطينية المعاصرة .كأسيمت الجبية في الحكار

الفكرم لمكحدة الفمسطينية كالتصدم لممؤامرات ،كشاركت في المجنة التنفيذية كفي المجنة المركزية ،كفي القيادة

المكحدة (البرغكثي.)43 :6026،
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قميف  626ك ، 224كتبنت
كعارضت الجبية الديمقراطية جميع الحمكؿ السممية ،كقرىارم مجمس األمف الر ى
رنػشطاعػززة

استراتيجية الحرب الشعبية الطكيمة األمد ،كذلؾ ،عارضت الجبية فكرة الدكلة الفمسطينية ،المقترح إنشاؤىا عمى
ال جدينا ،كل يفي بحقكؽ الشعب الفمسطيني .أيضا تبنت الجبية
جزء مف أرض فمسطيف؛ كرأت أنو ل يشكؿ ح ن

الديمقراطية تكازم األسمكب الدبمكماسي كالعمؿ العسكرم لتحقيؽ األىداؼ الكطنية .كىكذا ،تككف قد كافقت
"حركة فتح" ،كمنظمة التحرير الفمسطينية ،في البرنامج السياسي المرحمي ،الذم يسعى إلى إنشاء الدكلة

الفمسطينية المستقمة ،عمى أم جزء مف تراب فمسطيف ،بعد تحريره.
رابعاً :حزب الشعب الفمسطيني (الحزب الشيوعي الفمسطيني سابقا).

كاف لنتصار الثكرة الشتراكية العالمية عاـ  ، 2523في ركسيا ،أثره في انطالقة األحزاب

الشيكعية في ِّ
كؿ بمداف العالـ ،بما فييا فمسطيف ،حيث اعترفت األممية الشيكعية ،عاـ ،2562

بػ"الحزب الشيكعي الفمسطيني" ،الذم ضـ ثكرييف مف الييكد كالع رب؛ لتمثيؿ طميعة النضاؿ

العمالي العربي كالييكدم في فمسطيف ،كلتقديـ كافة أشكاؿ الدعـ لمسكاف العرب ،في نضاليـ ضد
الحتالؿ البريطاني -الصييكني (البرجكازية

الييكدية).

شارؾ الحزب في ثكرة  ،2522كدافع عف

فمسطيف ،كتعرض أبناؤه لالعتقاؿ كالتعذيب(.البرغكثي.)55 :6026،
أعمف تأسيس الحزب الشيكعي الفمسطيني ،في أغسطس  ، 2552في قطاع غزة ،بحضكر

ٌّ
كع ًرؼ بالمؤتمر األكؿ لمحزب
كؿ مف سمير البرقكني ،كمعيف بسيسك ،كخالد شراب ،كمحمد نصر ،ي
الشيكعي الفمسطيني .كفي ىذا الجتماع ،يك ِّكنت المجنة المركزية األكلى ،مف األعضاء الحاضريف،

كانتيخب معيف بسيسك سكرتي ارن عامان ليا .كطالب الحزب الشيكعي القكات اإلسرائيمية كالعربية
بالنسحاب مف المنطقة التي خصصيا قرار التقسيـ الصادر عف األمـ المتحدة لمفمسطينييف؛
إلتاحة الفرصة إلنشاء دكلة عربية فمسطينية مستقمة كديمقراطية تجمع الالجئيف الفمسطينييف مف

منافييـ (المرجع السابؽ.)55 :6026،

رح ب الشيكعيكف الفمسطينيكف بقرار إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية عاـ  ،2522كما
ٌ
دعا الحزب قيادة منظمة التحرير إلى تبنِّ ي مكقؼ ثكرم كاقعي ،مشي ارن إلى افتقاد شعار تحرير
كامؿ فمسطيف ل مكاقعية في ظؿ الظركؼ الصعبة ا لتي يمر بيا العالـ العربي .كدعا كذلؾ ،إلى

كقكتيا
ضركرة أف تككف حركة المقاكمة الفمسطينية ،كثيقة الصمة بالحركة الثكرية العالميةٌ ،

األساسية التحاد السكفيتي .كاعترؼ الحزب الشيكعي عاـ  ، 2532بأف منظمة التحرير ،ىي
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الكحيد ،لمشعب الفمسطيني .كما كافؽ عاـ  2532عمى برنامجيا المرحمي،

رنػشطاعػززة
كع َّد ه مقبكلن إلى ٍّ
حد ما ،إل أنو في حاجة إلى كضكح أكثر (البرغكثي.)200 :6026،
ى

يمكف القكؿ ،أ ف الحزب الشيكعي الفمسطيني ىك التنظيـ الكحيد الذم اعترؼ بقرار

التقسيـ الصادر عاـ  2523كمف ثـ بال ق ارريف  662ك ، 224كالق اررات الصادرة عف األمـ المتحدة
كافة .ككاف يطالب بضركرة اعتراؼ منظمة التحرير الفمسطينية ،كالتنظيمات الفمسطينية األخرل،

بتمؾ الق اررات الدكلية لعتقاده أف ذلؾ سيكفر ليا دعمان ،كقبكلن ،كمساندة ،عالمية كعربية.
خامساً :جبية النضال الشعبي ال فمسطيني:

بعد حرب يكنيو  ، 2523أيعمف نشكء العديد مف المنظمات الثكرية الفمسطينية المسمحة،
كمنيا "جبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني" ،بزعامة صبحي غكشة ،أحد أبناء الضفة الغربية .كقد

أنشئت أكلى خالياىا ،في منتصؼ يكليو  ، 2523في القدس ،كمدف الضفة ،،لتمتد ،بعد ذلؾ،

إلى باقي فمسطيف المحتمة .اتخذت جبية النضاؿ إستراتيجية أف "الحرب الشعبية الطكيمة األمد،
ىي اإلستراتيجية المختارة" (برىـ.)252 :6003،
انتقؿ ال مركز الرئيسي لجبية النضاؿ إلى األردف؛ بعد أف فشمت في إنشاء قكاعد ليا في
فمسطيف المحتمة .كبقي فدائيكىا في األردف ،حتى يكليو ، 2532حينما انتقمكا إلى سكرية ،ثـ إلى
لبناف .ك شاركت جبية النضاؿ في المؤتمر األكؿ لحركة المقاكمة الفمسطينية ،المنعقد في القاىرة

يناير  ، 2524كالذم دعت إليو " حركة فتح" ،كأعمنت ترحيبيا بإنشاء القيادة المكحدة الفمسطينية،
كانضمت إلى قيادة الكفاح المسمح الفمسطيني ،كصفكؼ منظمة التحرير الفمسطينية في  60سبتمبر

 .2525كما اشتركت الجبية في المجنة المركزية ،كالمجنة التنفيذية لممنظمة (المرجع
السابؽ.)252 :6003،

أكدت جبية النضاؿ التمسؾ الكامؿ بحقكؽ الشعب الفمسطيني ،كقاكمت ك ٌؿ الحمكؿ كالمشركعات
التصفكية الستسالمية .ككا ف ليا أىداؼ كميمات ،شممت الحؽ المطمؽ لمشعب ال فمسطيني في

تقرير مصيره ،كضركرة العمؿ عمى إبراز الشخصية الفمسطينية ،كاستقالؿ الثكرة الفمسطينية ،كاف
العدك الحقيقي لشعب فمسطيف ،كالشعب العربي ،كأكدت
اإلمبريالية كالصييكنية ،كالرجعية ،ىي
ٌ
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العدك ،
بد منيا لتدمير قكة الخصـ .كل يمكف حسـ التناقض مع
عمى أف الثكرة المسمحة ،ضركرة ل ٌ
ٌ
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سممان ،بؿ بثكرة مسمحة ،كحرب شعبية طكيمة األمد ) برىـ.)252 :6003،

سادسا  :حزب االتحاد الديمقراطي الفمسطيني (فدا):
تزعـ ياسر عبد ربو ،انشقاقان عاـ  ،2545مف "الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف"

م ؤسسا حزب التحاد الديمقراطي الفمسطيني (فدا) (برىـ .)256 :6003،كعمى ضكء ذلؾ تـ
صياغة البرنامج السياسي كالنظاـ الداخمي لمحزب ،كتمت المصادقة عمييما في المؤتمر الكطني

العاـ التأسيسي لمحزب الذم انعقد في سبتمبر ، 2552كسميت بداية باسـ الجبية الديمقراطية

لتحرير فمس طيف/التجديد كالديمقراطية ،كمف ثـ تـ اعتماد اسـ (التحاد الديمقراطي الفمسطيني
"فدا") .كيشمؿ البرنامج السياسي لمحزب مبادئ متعددة أىميا :الحرية كتقرير المصير كا قامة

الدكلة الفمسطينية المستقمة ،الحفاظ عمى كحدة الشعب الفمسطيني كتطكير منظمة التحرير

الفمسطينية ،م كاجية تيكيد القدس كالستيطاف كمصادرة األراضي كالقمع كالحصار ،عكدة
النازحيف كالالجئيف (ال مرجع السابؽ.)256 :6003،

ثامناً :جبية التحرير العربية:
تككنت "جبية التحرير العربية" ،في أكاخر عاـ  ، 2524بعد كصكؿ البعثييف إلى سدة

الحكـ في العراؽ ،حيث يخ ِّرجت دكرة الم قاتميف كالككادر األكلى ،في بغداد ،كالتي ضمت نحك 200
متخرج .إلٌ أف إعالف تشكيؿ الجبية ،رسميان ،كاف في  22أغسطس  . 2525كقد انبثقت "جبية
التحرير العربية " مف الفرع الفمسطيني لحزب البعث العربي الشتراكي ،في العراؽ .كاتخذت جبية

التحرير بغداد مق انر رئيسيان ليا كل قكاعدىا .كاستخدمت معسكرات الجيش العراقي النظامية ،كشكمت
قكاعد كبيرة ليا في لبناف ،كأنشأت معسكرات خاصة ،لتدريب مقاتمييا ،منذ بداية السبعينيات

)البرغكثي.)223 :6026،

ً
تنضك الجبية إلى منظمة التحرير؛ كلكنيا انضمت إلى المجمس الكطني الفمسطيني،
لـ
إبٌاف أحداث سب تمبر  2530؛ بيد أنيا كانت قد انضمت إلى قيادة الكفاح الفمسطيني المسمح ،في
أغسطس 2525؛ ما يناقض تمامان مكاقفيا السياسية؛ ألف قيادة الكفاح المسمح (القيادة السياسية)،
ىي منظمة التحرير الفمسطينية .كلقد رفضت "جبية التحرير العربية" جميع الصيغ كاألشكاؿ التي
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أم
ترمي إلى استدراج ِّ
قطاع مف قطاعات الشعب الفمسطيني إلى المشاركة في ما ىع َّد تو حمكلن
رنػشطاعػززة
استسالمية كتصفكية .كرفضت القرار  ، 626كمشركع ركجرز ،كباقي الق اررات ،التي تدعك إلى

العتراؼ بدكلة إسرائيؿ ) البرغكثي.)223 :6026،
ب -الفصائل غير المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفمسطينية:
أوالً -:حركة الجياد اإلسالمي:
لـ تمعب جماعة اإلخكاف المسمميف حتى اندلع النتفاضة األكلى عاـ  2543دك انر فعالن في

مقاكمة الحتالؿ اإلسرائيمي ،بؿ ظمت تعتبر أف الكقت لـ يمض بعد لمكاجية الحتالؿ كاعالف الجياد
عميو كأف المرحمة ل تزاؿ مرحمة إعداد كتربية الجيؿ اإلسالمي الذم سيقكد تحكؿ المجتمع إلى مجتمع

إسالمي " كمقدمة إلعالف الجياد عمى إسرائيؿ" (البرغكثي .)22 :2553 ،كترتب عمى ذلؾ حالة مف

السخط في صفكؼ بعض قيادات اإلخكاف خصكصان الشباب الذيف ضغطكا عمى قيادة اإلخكاف مف
أجؿ المباشرة بإعداد كسيمة لمجياد كالمكاجية كبرغـ ىذه الضغكط فإف قيادة اإلخكاف ظمت تصر عمى
أف منيجيا ىك الذم سيؤدم بالحركة لتحقيؽ أىدافيا (النكاتي.)24 :6006 ،

كأماـ ىذا العصؼ الفكرم تطكر فكر الحركة باتجاه الجياد العسكرم ،حيث أسفرت في النياية ىذه

الجيكد كاألفكار عف تأسيس حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف كأكؿ تنظيـ ديني في المناطؽ الفمسطينية
يدعك لمعمؿ المباشر ضد الحتالؿ اإلسرائيمي (المصرم .)624 :6004 ،ككاف ذلؾ في عاـ ()2540
عمى يد شابيف مف غزة ىما :فتحي الشقاقي كعبد العزيز عكدة المذاف كانا طالبيف بجميكرية مصر

العربية (أبك عمرك ،)256-225 :2552 ،بجامعة الزقازيؽ إضافةن لمدكتكر رمضاف شمح كمحمد
اليندم كنافذ عزاـ (بدكاف .)662 :6004 ،كقد جرل تبني اإلسالـ الثكرم مف الجياد اإلسالمي كسيمة
لمتقدـ بالصراع المسمح ضد إسرائيؿ كككسيمة ألسمحة المجتمع الفمسطيني (مشعاؿ.)56 :6005 ،

أيضان مزجت حركة الجياد اإلسالمي بيف الديف كالكطنية كآمنت بالكفاح المسمح ضد الحتالؿ

اإلسرائيمي (أبك عمرك.)256 :2552 ،

ثانياً -:حركة المقاومة اإلسالمية (حماس):
استطاع مف تبقى مف قيادات كعناصر فاعمة مف جماعة اإلخكاف المسمميف بعد حرب حزيراف

 2523أف يحافظكا عمى فكر الحركة كمنيجيا عمى األقؿ في عقكليـ كنفكسيـ أمال في المحظة التي
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ستسمح ليـ بمزاكلة اضحصار
نشاطيـ (المصرم .)622 :6004 ،كخالؿ عقد السبعينات بدأ نشاط ىؤلء القادة
رنػشطاعػززة

مف جديد حيث تـ تأسيس المجمع اإلسالمي عاـ ( ،)2532كمنح ترخيصان عاـ ( ،)2535كبذلؾ

جسـ لإلخكاف المسمميف في غزة كيستطيع أف يمارس ميامو بسيكلة مف داخؿ المساجد.
أصبح ىناؾ ه
(مرجع سابؽ .)622 :6004 ،كظمت اىتمامات اإلخكاف المسمميف في الضفة كالقطاع حتى العاـ
( )2543مقصكرة عمى نشاطات تربكية كجماىيرية غايتيا إصالح الفرد كل تتطرؽ إلى مقاكمة
الحتالؿ (مشعاؿ.)23 :6005 ،
كعمى اثر اندلع النتفاضة الشعبية في  64ديسمبر 2543تـ تأسيس حركة المقاكمة اإلسالمية
(حماس) انطالقا مف قطاع غزة ليمتد نشاطيا لمضفة الفمسطينية في يناير عاـ (2544ـ) (المرجع

السابؽ )642 :6004 ،كقد كزعت حركة حماس ميثاقيا في أغسطس مف العاـ  2544كالذم حدد
منطمقات الحركة الفكرية كأىدافيا.

ككانت ا لنتفاضة ىي الفرصة المكاتية لإلخكاف المسمميف إلحداث ذلؾ المنعطؼ التنظيمي

كالنضالي الحاد بإنشاء حركة حماس فاإلخكاف المسمميف قبؿ اندفاع النتفاضة لـ يدخمكا معترؾ العمؿ
السياسي كالكطني بفاعمية تظيرىـ كطرؼ فاعؿ في مقاكمة الحتالؿ اإلسرائيمي (أبك عمرك:2552 ،

 .)43كىكذا دفعت النتفاضة األكلى قادة المجمع اإلسالمي لتخاذ قرار المشاركة في أحداث
النتفاضة كمكاجية الحتالؿ تحت اسـ حركة حماس كليس تحت اسـ اإلخكاف  ،كذلؾ بسبب تخكؼ

الشيخ أحمد ياسيف مف تعرض اإلخكاف المسمميف كالمشركع اإلسالمي لضربة قكية تؤدم إلى تأخيره

(النكاتي.)24 :6006 ،

ثالثا :المبادرة الوطنية الفمسطينية


المبادرة الكطنية الفمسطينية حركة سياسية اجتماعية فمسطينية ،تأسست عاـ  2002كمؤسسييا

الراحؿ الدكتكر حيدر عبد الشافي مف قطاع غزة كالدكتكر مصطفى البرغكثي مف مدينة راـ اهلل بالضفة
الغربية ،كاألستاذ إبراىيـ الدقاؽ مف مدينة القدس ،كالراحؿ إدكارد سعيد .كأيديكلكجيتيا ىي النيكض
بالشعب الفمسطيني نحك الحرية كالستقالؿ كمف اجؿ العدالة كالنزاىة كالعيش الكريـ (ككالة األنباء

كالمعمكمات الفمسطينية كفا ،تاريخ الطالع .)6025/4/62
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أما البرنامج السياسياضحصار
لممبادرة الكطنية فيدعك إلى التصدم لمضغكط اإلس ارئيمية كالعمؿ عمى استمرار
رنػشطاعػززة

الكفاح الكطني مف اجؿ إنياء الحتالؿ كالستيطاف كاقامة دكلة فمسطيف الديمقراطية المستقمة عمى
كامؿ األراضي الفمسطينية كحماية حقكؽ الالجئيف الفمسطينييف في العكدة ،كالعمؿ عمى كسر الحصار
كافشالو .كما تطالب بإصالح جذرم حقيقي كشامؿ كيتـ برؤية فمسطينية كفاحية متفائمة بيدؼ تعزيز

الصمكد الكطني كالكحدة كاعادة الثقة لممكاطنيف كالمناضميف الفمسطينييف كأبناء الشعب الفمسطيني في
الكطف كالشتات .تركز المبادرة في برنامجيا عمى:


الكفاح لإلفراج عف األسرل كالمعتقميف في سجكف الحتالؿ.



تفعيؿ دكر الجاليات كأبناء الشعب الفمسطيني في الشتات.



تعزيز دكر منظمات المجتمع المدنيز



تصعيد حممة التضامف الشعبية الدكلية مع الشعب الفمسطيني(المرجع السابؽ ،تاريخ الطالع

.)6025/4/62

رابعاً :لجان المقاومة الشعبية:
ىي لجاف إسالمية ،كاطار شعبي كفاحي مسمـ مستقؿ بذاتو تأسس منذ الش اررة األكلى لندلع

انتفاضة  2000بيدؼ مقاكمة الحتالؿ كالحفاظ عمى راية اإلسػػالـ عػاليػػة خفاقػػة كالحفاظ عمى جذكة
النتفاضة كالمػقاكمػة .كتعتبر لجاف المقاكمة أف النتفاضة كالمقاكمة خيار استراتيجي كخيار الشعب

الفمسطيني لدحر الحتالؿ كتحػقيؽ كػامؿ األىػداؼ المشػػركعة لشعبنػا .كمف ثكابت ىذه الحركة:
 .2الحرص عمى العقيدة اإلسالمية كالقضية الفمسطينية ك صيانة ثكابتيا مف التآكؿ.

 .6رفض مشركع أكسمك الذم لـ يجمب لمشعب الفمسطيني سكل مزيد مف تكريس الحتالؿ كزيادة
المستكطنات في ظؿ مستنقع مف المفاكضات العقيمة ك غير المنتيية.

 .2اعتماد المقاكمة في سبيؿ اهلل بكافة أشكاليا طريقا لتحرير فمسطيف ك دحر الحتالؿ.
أخذت لجاف المقاكمة الشعبية بعدان جماىيريان ،حيث انبثؽ عف لجاف المقاكمة الشعبية جناحان جماىيريان

كآخر عسكريان يعمؿ بشكؿ منفصؿ عف اآلخر (مكقع الجزيرة نت ،تاريخ الطالع .)6025/4/62

كرغـ استقاللية لجاف المقاكمة الشعبية التامة في ارتباطاتيا التنظيمية إل أنيا تميزت بعالقة

حميمة مع كافة المؤسسات ك القكل اإلسالمية ك الكطنية عمى الساحة الفمسطينية .كطكرت لجاف
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اضحصاركالسياسية المستقبمية مف خالؿ بياناتيا ك نشراتيا األكثر كضكحان كما حققت
المقاكمة رؤاىا اإلسالمية
رنػشطاعػززة

حضك انر إعالميان عبر أغمب كسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة )المرجع السابؽ ،تاريخ
الطالع .)6025/4/62

خامسا :الطريق الثالث (فمسطين):
الطريؽ الثالث ىك أحدث كأصغر حزب سياسي فمسطيني كىك حزب كسطي يطرح نفسو كبديؿ

لنظاـ الحزبيف حماس كفتح ،تأسس الحزب في  22ديسمبر  ،6005كقاد الحزب كال مف سالـ فياض
كحناف عشراكم ،كفي انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني في يناير  6002حصؿ الحزب عمى

 ٪6422مف األصكات الشعبية كفاز باثنيف مف مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني اؿ .226كفي 25
يكنيك  6003قاـ الرئيس الفمسطيني محمكد عباس بتعييف سالـ فياض -أحد قادة الحزب -بمنصب

رئيس كزراء حككمة الطكارئ الجديدة (مكقع الجزيرة نت ،تاريخ الطالع .)6025/4/62
سادسا :حركة األحرار الفمسطينية:
في المجمس التشريعي الفمسطيني بمدينة غزة ،كبحضكر عدد كبير مف القيادات الفمسطينية

الرسمية كالحككمية كالفصائمية كالجتماعية ،باعتبارىا حركةن مقاكمةن فمسطينيةن كسطيةن تفتح أعمنت

ضـ قيادة الحركة عمى مستكل
حركة فتح الياسر عف انطالقتيا .كفي عاـ  6004كفي اجتماع تنظيمي ٌ
القطاع كاألقاليـ كالمناطؽ تـ اتخاذ قرار بتغيير اسـ كراية الحركة مف حركة فتح الياسر إلى حركة
األحرار الفمسطينية ،كحركة مقاكمة كطنية كاسالمية.
خالؿ أعكاـ التأسيس كالبناء ،قامت الحركة بالكثير مف الفعاليات كاحياء المناسبات الكطنية،

كشاركت في عشرات المسيرات كالعتصامات كالمقاءات كالميرجانات كالمشاركات السياسية كاإلعالمية

الفاعمة عمى صعيد خدمة القضية الفمسطينية كالدفاع عف حقكؽ شعبنا كثكابتو كمقاكمتو الباسمة )

المرجع السابؽ ،تاريخ الطالع .)6025/4/62

المطمب الثاني -:دور الفصائل الوطنية الفمسطينية في رفع الحصار عن قطاع غزة:
كاف لمفصائؿ بكجو عاـ مكقفان مكحد رافضان لمحصار ،كترجمت ىذه المكاقؼ مف خالؿ تنفيذ

سمسمة مف الفعاليات سكاء كانت محمية أك بالتكاصؿ مع قكل صديقة كحميفة ليا في الخارج مف أجؿ
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التعاكف مع الشعب اضحصار
الفمسطيني كانياء الحصار .كفي إطار سعييا إلنياء النقساـ قدمت مبادرات
رنػشطاعػززة

عديدة تشمؿ خطكات إلنيائو مف خالؿ إيجاد صيغ يمكف أف تخفؼ مف ىذا الحصار المفركض عمى

قطاع غزة( .الغكؿ :6025،مقابمة عممية) .كلقد كانت ىناؾ عدة اقتراحات مف قبؿ الفصائؿ بأف يدار

معبر رفح بعيدان عف النقساـ كيمكف أف يدار مف خالؿ ىيئة كطنية فمسطينية تتككف مف الكفاءات
بحيث يشكؿ ذلؾ كسيمةن في إنياء إغالؽ معبر رفح  ،كىذا ينطبؽ عمى المعابر األخرل (مركز
الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ،تاريخ الطالع  .)6025/5/20كفي ىذا المطمب سنقكـ بإيضاح دكر

كؿ فصيؿ في رفع الحصار عف قطاع غزة.

أوال :دور حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح) في رفع الحصار عن قطاع غزة:
انحصر دكر حركة فتح في رفع الحصار عف قطاع غزة كانياء النقساـ بتكجيو عدة دعكات

كمطالبات مف خالؿ اإلعالـ منيا ما جاء عمى لساف رئيسيا الرئيس عباس ،كمنيا ما تحدث بو ناطقيا
اإلعالمي ،كمنيا ما جاء في أحاديث قياداتيا .فمثالن حذر محمد دحالف خالؿ مؤتمر صحفي مف
كارثة إنسانية في قطاع غزة بسبب الحصار المفركض عمى قطاع غزة .فيما طالب أحمد عبد الرحمف
الناطؽ باسـ حركة فتح بتاريخ  6004/5/22مجمس األمف الدكلي بالتحرؾ العاجؿ لرفع الحصار عف

قطاع غزة كفتح المعابر كتكفير الحماية لمشعب الفمسطيني.
كيرل النحاؿ القيادم في حركة فتح إف الحصار ىك حصار لمشعب الفمسطيني بأكممو كحركة
فتح ىي جزء مف ىذه الشعب ،كأف حركتو قامت بدكر كاضح مف أجؿ تخفيؼ الحصار عف قطاع

غزة .كأضاؼ أف "حركة فتح ىي مككف رئيس لمسمطة الكطنية الفمسطينية كالتي تمثؿ دكرىا في دفع

ركاتب المكظفيف العمكمييف كمخصصات أسر الشيداء كالجرحى إضافةن لمشؤكف الجتماعية كنفقات
العالج بالخارج ،ككذلؾ استطاعت السمطة الفمسطينية تحقيؽ العتراؼ بالدكلة الفمسطينية مف 224

دكلة إضافةن إلى النضماـ إلى ما يقارب مائة مؤسسة كىيئة دكلية ،كبالتالي تمكنت مف فضح
ممارسات الحتالؿ كعمى رأسيا الحصار كالعدكاف عمى قطاع غزة كىي بصدد تقديـ أكراؽ محاسبة

ليذا الحتالؿ أماـ محكمة الجنايات الدكلية" (النحاؿ :6025 ،مقابمة عممية).

أما الناشطة النسكية زينب الغنيمي ،مديرة مركز األبحاث كالدراسات في غزة ،فقد أفادت مف
خالؿ المقابمة التي أجرتيا معيا الباحثة بأنو "كاف ىناؾ جيكد لحركة فتح عمى المستكل الدبمكماسي

كفي المحافؿ الدكلية كالسفارات .كل نستطيع أف ننفي الجيد المبذكؿ خصكصان منذ تأسيس السمطة
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اليجمات اإلسرائيمية يأخذ شكؿ المناشدات كالمطالبات بكقؼ ىذه العتداءات اإلسرائيمية" .كأضافت
الغنيمي" ،انو كعند بناء الجدار العازؿ في الضفة الغربية أيضان كاف نفس القصة كنجحت الدبمكماسية
الفمسطينية في استصدار قرار محكمة العدؿ العميا بعدـ مشركعية بناء الجدار العازؿ ،كلكف إسرائيؿ

تضرب بعرض الحائط الق اررات الدكلية .فكـ مف ق اررات استصدرتيا مجمس األمف كتصب في صالحنا،
كلكف ل يتـ تنفيذىا ألف إسرائيؿ في ىذا المجاؿ ل تقيـ كزنان لكؿ ىذه العتبارات كبالتالي كفي ىذا
السياؽ عندما نتحدث عف دبمكماسية فإننا نتحدث عف جيكد ذات طابع مكثؼ ،لكف إلى أم مدل

ممكف أف تأتي بنتيجة يبقى محككـ بالظركؼ المحيطة".
كاستطردت الغنيمي "بأف الجيكد الرسمية التي بذلتيا حركة فتح منذ البداية عبر ممثمييا

كطكاقميا في كؿ العالـ كعبر الدبمكماسية التي بيا تزاكج ما بينيا كبيف السمطة لعبت دك انر كبي انر مف

خالؿ مقاطعة لممنتجات اإلسرائيمية ككاف لذلؾ صدل ميـ خصكصان بعد العدكاف األخير عاـ ()6022
عمى قطاع غزة .كل شؾ أف الحممة الدبمكماسية جعمت كؿ الدكؿ تتعاطؼ معنا بما فيو رؤساء الدكؿ

مكقؼ إيجابي كمحترـ في مكاجية الحتالؿ لصالحنا"
تحديدان في أمريكا الالتينية .كؿ ىؤلء كاف ليـ
ه
(الغنيمي :6025،مقابمة عممية).
كعمى النقيض مف ذلؾ كاف ىناؾ كجية نظر مختمفة لمعجرمي كىك أستاذ جامعي لمعمكـ
السياسية ،حيث أكد" :أف حركة (فتح) أصبحت حركة تفاكض ،كمف ثـ تمزقت إلى حركات تبحث عف

مصالحيا حتى أف البعض يتسارعكف عمى قاعدة مف يقدـ لالحتالؿ أفضؿ الخدمات كالمعمكمات ،كل عالقة ليا
برفع الحصار كلكنيا كانت مف األدكات التي تكثؼ كتعزز الحصار ،كالتي غابت عف الساحة تمامان .أم أنو

أم دكر يذكر في رفع الحصار ،عف قطاع غزة" (العجرمي :6025،مقابمة عممية).
ليس ليا ي

كنالحظ ىنا أف مجيكدات حركة التحرير الكطني الفمسطيني (فتح) في رفع الحصار كانت أقرب إلى ذر
الرماد في العيكف  ،كالى رفع العتب أكثر منو جيدان لرفع الحصار أك تخفيفو عف قطاع غزة.
ثانيا -:دور حركة المقاومة اإلسالمية (حماس):
ظير دكر حركة حماس بكضكح في المحاكلت المتكاصمة لفؾ الحصار كذلؾ ألنيا المتضرر
األكبر مف استمرار الحصار باإلضافة إلى تحمميا مسئكلية سكاف قطاع غزة .ككاف ذلؾ كاضحان مف
خالؿ الدعكات المتكررة كعقد العديد مف المؤتمرات .حيث دعا خالد مشعؿ رئيس الحركة خالؿ افتتاح
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اضحصار مصر بتاريخ  62يناير 6004إلى فتح معبر رفح كعقب لقائو مع جيمي
مؤتمر الفصائؿ في دمشؽ
رنػشطاعػززة

كارتر الرئيس األمريكي األسبؽ كافؽ مشعؿ عمى إدارة مصرية أكركبية كتسمـ السمطة لمعبر رفح شرط
عدـ تدخؿ إسرائيؿ .كأكد مشعؿ في مؤتمر صحفي مع منكشير متكي كزير الخارجية اإليراني بتاريخ

 65مايك 6004عمى استمرار جيكد حركة حماس كقكل المقاكمة لكسر الحصار (سكام نيكز ،تاريخ
الطالع .)6025/5/25

ككذلؾ رحب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيؿ ىنية بأسطكؿ الحرية ،3

الذم سيبحر مف أكركبا إلى قطاع غزة .كثمف ىنية في تصريح صحفي نشره المكتب اإلعالمي لحماس

الجيكد الرامية إلى رفع كانياء الحصار عف الشعب الفمسطيني كايصاؿ رسالتو العادلة إلى العالـ،
حيث كجو التحية لممتضامنيف الدكلييف مع قطاع غزة كعمى رأسيـ تحالؼ أسطكؿ الحرية كالمجنة

الدكلية لرفع الحصار ككؿ أحرار العالـ (مكقع الرسالة نت  ،تاريخ الطالع .)2015/9/15

كما دعت حركة "حماس" القمة العربية ،التي تنطمؽ أعماليا ،في مصر ،إلى رفع الحصار

إف الدكؿ العربية
اإلسرائيمي عف قطاع غزة المفركض منذ عاـ  .2007كقالت الحركة في بياف صحفي ٌ
المجتمعة ،في القمة العربية اليكـ" ،مطالبة بأف تعمؿ عمى رفع الحصار عف قطاع غزة"،كفتح معبر
رفح البرم الكاصؿ بيف غزة كمصر ،كتكفير شبكة أماف عربية إلعادة إعمار ما خمفتو الحرب

اإلسرائيمية األخيرة ،كالعمؿ عمى إنياء كافة أشكاؿ الحصار المفركض عمى قطاع غزة (جريدة النيار،
تاريخ الطالع .)2015/9/15

كمف ناحية أخرل ،طالب نكاب حركة حماس في المجمس التشريعي مف خيمة اعتصاـ أقيمت

أماـ معبر رفح الحدكدم مع مصر ،برفع الحصار عف قطاع غزة الذم فرض بعد تشكيؿ حككمة
حماس ليذا المجمس قبؿ ثماني سنكات .كقاؿ أحمد بحر نائب رئيس المجمس التشريعي كالقيادم البارز
في حركة حماس في و
كممة لو “إننا مف أماـ معبر رفح نناشد اإلخكة في الشقيقة مصر بفتح معبر رفح

لألفراد كالبضائع لكي يكسر الحصار الظالـ المفركض منذ ثماني سنكات عمى شعبنا في قطاع غزة”
(مكقع صحيفة الغد ،تاريخ الطالع .)2015/9/15

كفي مداخمة عبر الياتؼ قالت منى منصكر النائبة عف كتمة التغيير كاإلصالح التابعة لحماس

في نابمس بالضفة الغربية “نطالب بإعادة الحياة الكريمة ألىمنا في قطاع غزة كرفع الحصار المعيب

في كجو المجتمع الدكلي” .كقاؿ النائب مشير المصرم “آف األكاف لمتنا العربية كاإلسالمية أف تعمؿ
فك انر لرفع الحصار عف شعبنا ،الحصار اليكـ في أشد مراحمو ،إنو حصار يعتبر أضعافان مضاعفة لما

260

اضفصلػاضرابع
دورػاضدبضوطادغةػاضذعبغةػسيػرسعػ

اضحصار(الرئيس المصرم) المخمكع (حسني) مبارؾ” .كأضاؼ “مطمكب مف النظاـ
كاف عميو الحاؿ في عيد
رنػشطاعػززة

المصرم الحالي أف يتحمؿ المسؤكلية تجاه الشعب الفمسطيني لرفع الحصار” .كمف ناحيتو قاؿ اشرؼ
أبك زايد مسئكؿ العمؿ الجماىيرم في حركة حماس في مؤتمر صحافي أماـ خيمة العتصاـ التي
أقيمت أماـ بكابة معبر رفح “ندشف اليكـ العتصاـ المفتكح في خيمتنا أماـ المعبر لنطالب العالـ برفع

الحصار كاعادة فتح كؿ المعابر” (مكقع البكابة ،تاريخ الطالع .)2015/9/16

كفي مناسبة أخرل ،طالبت حركة "حماس" ،ألمانيا ،ببذؿ جيكدىا لرفع الحصار اإلسرائيمي عف

قطاع غزة .ككصؼ مصدر مسئكؿ في الحركة في بياف لو ،زيارة كزير الخارجية األلماني فرانؾ فالتر
شتاينماير إلى غزة بػ "خطكة ميمة ".ككرد في البياف أف "حركة "حماس" تتطمع إلى أف تمعب ألمانيا
الدكر الذم يتناسب مع حجميا ،عمى المستكييف األكركبي كالدكلي ،لرفع الحصار عف قطاع غزة،

ككقؼ العدكاف ،كانصاؼ الشعب الفمسطيني (ككالة الرأم اإلخبارية ،تاريخ الطالع .)2015/9/16

كترل زينب الغ نيمي دكر حماس مف منظكر مختمؼ حيث بينت مف خالؿ المقابمة التي

أجريناىا معيا كفي إجابة لسؤاؿ عف دكر حركة حماس في رفع الحصار عف قطاع غزة حيث قالت:
"أف حركة حماس كانت تعمؿ بشكؿ مكثؼ مف خالؿ عالقتيا مع حركة اإلخكاف المسمميف ،كبالتالي

كانت حممتيا تصب في ىذا التجاه كنذكر جيدان في عدكاف ( )6005 – 6004كبمجرد أف بدأ العدكاف

كاف ىناؾ تعاطؼ عربي كدكلي كحتى شعبي مع قطاع غزة كاستطاعت أف تستقطب الكثير مف
المساعدات كالدعـ .كل شؾ أف حركة حماس استثمرت دبمكماسيتيا كجيكدىا السياسية باألساس لمعمؿ

عمى فؾ الحصار عف نفسيا بالدرجة األكلى كركزت عمى قطاع غزة كأىممت الضفة الغربية".

كأضافت أف جيكد حركة حماس في الضفة ىي ضد السمطة أكثر منيا ضد الحتالؿ ،كتركيز جيكد

حركة حماس يصب في صالحيا أكثر مف أنو ييصب في صالح الكؿ الفمسطيني .كىنا طبعان أنا ل أتيـ
أحدان كحتى جيكد المصالحة الكطنية كالتي تـ الكثير منيا في محاكلة رأب الصدع كاعادة المحمة لمبيت
الفمسطيني كأنا كنت جزءان مف المستقميف الذيف عممكا في مبادرة لممصالحة ،كمنذ عاـ ( )6020كنحف
نبذؿ جيكد مع كافة األطراؼ ،لكف كؿ فريؽ يرل المكحة مف منظكره كليس مف منظكر الكؿ الكطني".

كالكاضح أف الغنيمي ترل أف تشدد حركة حماس في مكاقفيا كعدـ استيعابيا لمتغيرات التي

طرأت عمى الصكرة ساىـ في إطالة أمد الحصار عمى الشعب الفمسطيني في قطاع غزة .تقكؿ الغنيمي
أنو" :يكجد تشدد في حركة حماس رغـ التغيرات التي طرأت ،كاآلف يكجد تغيرات عمى المستكل

اإلقميمي كالدكلي باإلضافة إلى التغيرات التي طرأت عمى حركة اإلخكاف المسمميف العالمية .لكف
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تعد ترل ذلؾ ،كأنو لـ يعد ىناؾ قكة داعمة ليا بنفس القكة التي كانت في الفترة
لألسؼ حركة حماس لـ
رنػشطاعػززة

كبير يتجاكز ما حدث في عدكاف( )6004
دمار ه
السابقة ،كحرب ( )6022أكبر دليؿ حيث كاف ىناؾ ه
تأت قكافؿ المساعدات بنفس الطريقة كلـ ً
كرغـ ذلؾ لـ ً
تأت قكافؿ سفف الحرية كفؾ الحصار" .كتضيؼ
الغنيمي مكممة حديثيا بألـ كاضح " :لألسؼ حركة حماس مصرة عمى العتقاد أنيا قادرةه عمى
الستمرار برغـ أف استعدادىا لممساكمة كاف ضعيفان كل يدخؿ في صفة العارؼ كالمقدر لما يجرم مف
كيالت لمشعب الفمسطيني ،بؿ أكثر مف ىذا ،كبالرغـ مف الحصار الخارجي ،كبالرغـ مف تقييد حرية

الناس كحركتيـ ،كبالرغـ مف الكضع القتصادم الصعب كالمتردم ،كبالرغـ مف نتائج عدكاف (،)6022
إل أف الالفت لمنظر أف حركة حماس بدؿ أف تعيد حساباتيا كتكازناتيا كتحاكؿ تأخذ استراحة محارب،

إل أنيا لألسؼ مارست حصا انر جديدان عمى الشعب الفمسطيني" (الغنيمي :6025،مقابمة عممية).
ثالثا -:دور القوى الوطنية والسياسية األخرى:

مكاقؼ الفصائؿ كانت باإلجماؿ ضد الحصار ،كاتخذت سمسمة فعاليات محمية كأخرل بالتكاصؿ
مع قكل صديقة كحميفة ليا في الخارج مف أجؿ التعاكف مع الشعب الفمسطيني كانياء الحصار .كأيضان

في إطار السعي إلنياء النقساـ ،قدمت الفصائؿ مبادرات عديدة تشمؿ خطكات إلنياء النقساـ كايجاد
صيغ يمكف أف تخفؼ مف ىذا الحصار المفركض عمى قطاع غزة (الغكؿ :6025،مقابمة شخصية).

وشاركت الفصائؿ الفمسطينية طكاؿ سنكات الحصار في الكثير مف الفعاليات الكطنية مف أجؿ مكاجية الحصار
كالمطالبة برفعو شممت مسيرات راجمة كمسيرات حدكدية عند معابر قطاع غزة أسفرت عف شيداء كجرحى

كتجمعات أماـ المؤسسات الدكلية بغزة مثؿ الصميب األحمر الدكلي كككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف بيدؼ
المطالبة برفع الحصار (فمسطيف نيكز ،تاريخ الطالع .)6025/20/6

فيما أعمنت القكل الكطنية الفمسطينية يكـ  64ديسمبر 6022يكمان كطنيان لكسر الحصار عف

قطاع غزة ،كذلؾ خالؿ مؤتمر صحفي قرب حاجز بيت حانكف (إيريز) دعا خاللو جميؿ مزىر عضك
المجنة المركزية لمجبية الشعبية رامي الحمد اهلل لزيارة غزة كما دعا الرئيس لممساعدة في فتح معبر رفح

(المرجع السابؽ ،تاريخ الطالع .)6025/20/6

كفي نفس السياؽ ،دعا عبد الرحيـ ممكح نائب األميف العاـ لمجبية الشعبية مصر إلى تخفيؼ

حدة الحصار عف قطاع غزة ( مكقع الثكرة اإلخبارم ،تاريخ الطالع  .)6025/20/2كيعتقد القيادييف في
الجبية الشعبية بأف اليدؼ اإلسرائيمي مف الحصار ىك تكريس الفصؿ بيف الضفة كالقطاع ،كأف انقساـ

صيؼ عاـ ( ) 6003ساىـ في تشديد الحصار عمى قطاع غزة .كما أف الجبية الشعبية قدمت مبادرات
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يجاد صيغ يمكف أف تخفؼ مف ىذا الحصار المفركض عمى قطاع غزة ،كعمى
عديدة إلنياء النقساـ كا
رنػشطاعػززة

سبيؿ المثاؿ تـ القتراح بتشكيؿ ىيئة كطنية فمسطينية مف الكفاءات إلدارة معبر رفح ،ككسيمة إلنياء

إغالؽ معبر رفح نيائيان .كما تمت الدعكة لتشكيؿ حككمة كحدة كطنية ،أيضان شاركت الجبية الشعبية
في كثير مف الفعاليات الجماىيرية في الخارج مف أجؿ إدانة الحصار كالمطالبة برفعو كشاركت في

حمالت التضامف مع غزة (الغكؿ :6025 ،مقابمة عممية).

كقاؿ القيادم بالجبية الشعبية ذك الفقار سكيرجك في تصريح لو بخصكص الجيكد التركية لرفع

الحصار ،إف حركتو تدعـ محاكلة أم طرؼ عربي أك دكلي يعمؿ عمى تخفيؼ الحصار عف المكاطنيف
في قطاع غزة كيتعامؿ مع القضية الفمسطينية بشكؿ متكامؿ .كأضاؼ "إذا كاف اليدؼ مف ىذه الخطكة
دعـ الشعب الفمسطيني كرفع الحصار عف القطاع ،دكف أف ندفع أم ثمف سياسي يمس بالثكابت

الكطنية كل يعمؿ عمى تدمير الحمـ الفمسطيني ،فنحف بال شؾ ندعمو بكؿ األشكاؿ" (مكقع الكرامة
برس ،تاريخ الطالع .)2015/10/3

دكر القكل الكطنية الفمسطينية ىك دكر
كيرل خالد البطش القيادم في حركة الجياد اإلسالمي أف ى
شعبي غير رسمي ،كىك يمارس فقط عممية ضغط عمى صناع القرار في الداخؿ كالخارج .كتحدث عف
فعاليات القكل الكطنية في محاكلة كسر الحصار مف خالؿ المقابمة بقكلة" :استطعنا أف نرتب حمالت

التضامف مع غزة ،كجاءت إلى غزة كفكد كثيرة شعبية كاسالمية لمتعبير عف التضامف مع غزة .لكف
الدكر الشعبي ىك دكر غير رسمي كىك يمارس فقط عممية ضغط عمى صناع القرار في الداخؿ
كالخارج  ،كل تستطيع أف تفعؿ أكثر مف ذلؾ  ،ألف دكرىا شعبي لو تأثير خارجي أكثر ،فيي حمالت

إغاثة مف عدة دكؿ لكنيا لـ تستطع اتخاذ قرار رسمي ،ألف الحصار جاء بقرار رسمي دكلي كمف
الجامعة العربية كبقبكؿ فمسطيني غير معمف( .البطش :6025،مقابمة عممية).

كيكمؿ البطش حديثة قائال" :الحصار يعتبر أسكأ ضربة كجيت لمشعب الفمسطيني في مسيرة
صراعو مع الحتالؿ كخمؽ معاناة قاسية لمشعب الفمسطيني ،كبالتحديد لذكم الحتياجات الخاصة
كالمرضى كالطالب كأصحاب األعماؿ ،لقد تكاصمنا مع اإلخكة في راـ اهلل كغزة ،ككذلؾ المصرييف مف

أجؿ فتح معبر رفح كأرسمنا رسائؿ عديدة لمجانب المصرم بضركرة الستمرار في فتح المعبر،
كاستطعنا أف نرتب حمالت التضامف مع غزة كأكصينا بإنياء حالة النقساـ كمدخؿ إلنياء الحصار"

(المرجع السابؽ :6025 ،مقابمة عممية) .كذكر البطش أف حركتو "الجياد اإلسالمي" ىي حركة
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اضحصارمقاكمة تقاتؿ كىي غير مكمفة باألساس لكي ترعى شئكف الشعب الفمسطيني
مقاكمة بقكلو ":نحف حركة
رنػشطاعػززة

مف ناحية إدارية كصحة كتعميـ" (المرجع السابؽ :6025،مقابمة عممية).

أما الفصائؿ األخرل مثؿ جبية التحرير العربية ،كحزب الشعب ،كحزب فدا ..إلخ ،كحسب
المحمؿ السياسي العجرمي "دكرىا ضئيؿ كمتكاضع في محاكلة رفع الحصار عف قطاع غزة .مضيفان أنو

كفي انتخابات عاـ ( )6002كضح أنيا فصائ هؿ ل كزف ليا إطالقا حيث لـ يتعد عدد أعضائيا
العشرات ،لذلؾ كاف دكرىا الشعبي كالسياسي ضئيؿ جدا" (العجرمي :6025،مقابمة عمميو).

كبرغـ كجية النظر الخاصة لممحمؿ السياسي العجرمي ،فمقد كاف لبعض ىذه الفصائؿ أنشطة
كفعاليات كمكاقؼ خاصة برفع الحصار سنعرج عمى بعضيا.
رحبت جبية النضال الشعبي الفمسطيني عمى لساف أنكر جمعة ناطقيا اإلعالمي في قطاع غزة
بكؿ الجيكد التي تحاكؿ رفع الحصار عف شعبنا في قطاع غزة  .كأشادت الجبية بالمتضامنيف
المشاركيف في أسطكؿ الحرية القادـ إلى غزة ،كحذرت الجبية مف مغبة إقداـ قكات الحتالؿ اإلسرائيمي

عمى أم حماقة جديدة بالعتداء عمى المتضامنيف ك سفف أسطكؿ الحرية .كأكد جمعة أف استمرار

فرض الحصار عمى نحك المميكف ك نصؼ المميكف إنساف فمسطيني ييدد بحدكث كارثة إنسانية في

قطاع غزة  ،ك قاؿ أف الحتالؿ اإلسرائيمي يرتكب جرائـ حرب عبر فرض الحصار كممارسة العقاب
الجماعي ،كطالب جمعة المجتمع الدكلي تحمؿ مسئؤلياتو تجاه شعبنا كالتحرؾ الفكرم لكقؼ عدكاف

الحتالؿ اإلسرائيمي كاجباره عمى فؾ الحصار الظالـ المفركض عمى شعبنا .كما دعت الجبية إلى
ضركرة إنياء النقساـ ك استعادة الكحدة الكطنية لمكاجية كافة المخاطر كالتحديات التي تكاجو الشعب

الفمسطيني ك قضيتو الكطنية (مكقع النضاؿ الشعبي ،تاريخ الطالع .)2015/10/4

كثمنت حركة األحرار الفمسطينية ،الجيد التركي كالجيكد الدكلية التي تدفع تجاه تخفيؼ الحصار
مؤكدة أف خطكة إنشاء الميناء مف شأنيا فتح نافذة إلى العالـ الخارجي ككسر طكؽ الحصار
عف غزة،
ن
الظالـ مف القريب كالبعيد عمى القطاع .كع از خالد أبك ىالؿ األميف العاـ لمحركة ،رفض السمطة لمجيد

التركي لككنيا "إحدل الجيات التي تحاصر غزة ألىداؼ كاضحة كمعركفة سمفنا ،تتقاطع مع أىداؼ
الحتالؿ الرامية لتركيع المقاكمة كخنقيا مف خالؿ افتعاؿ األزمات كاغالؽ المعابر كالدفع تجاه خمؽ
فجكة بيف المقاكمة كحاضنتيا الشعبية" .كأضاؼ أف السمطة تريد أف يبقى الحصار ،كابقاء الشعب
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إطار خدمة المحتؿ كضمف إطار التنسيؽ األمني كالتعاكف المستمر بيف السمطة كالحتالؿ(.مكقع
الرسالة نت ،تاريخ الطالع .)2015/10/4
فأكدت أىمية الجيكد الدكلية كالتضامنية في رفع الحصار عف غزة،
أما لجان المقاومة الشعبيةٌ ،
ٌ
بما يعزز صمكد المكاطنيف كيدعـ صبرىـ في مقاكمة الحتالؿ.
كأشادت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين بالجيكد الرامية لكسر الحصار عف قطاع غزة،
مثمنة الجيكد المبذكلة مف جامعة الدكؿ العربية لفؾ الحصار .كطالبت الجبية في بياف ليا بإصدار

قرار كاضح مف جامعة الدكؿ العربية بإنياء الحصار المفركض عمى قطاع غزة ،كتشكيؿ لجنة تحقيؽ
في المجزرة اإلسرائيمية ضد المتضامنيف في أسطكؿ الحرية .كرأت الجبية في ىذه الزيارة مناسبة ىامة
لستئناؼ جيكد المصالحة كالعكدة لمحكار الكطني الشامؿ إلنياء النقساـ كاستعادة الكحدة الكطنية

المرجع السابؽ ،تاريخ الطالع .)2015/10/4
كتشير الباحثة أنو برغـ كؿ الجيكد المبذكلة مف الفصائؿ الكطنية الفمسطينية كالتي ركزت عمى
رفع الحصار أك حتى التخفيؼ مف حدتو مف خالؿ العديد مف األنشطة كالفعاليات كمف ضمنيا
اتفاقيات التيدئة المبرمة مع الحتالؿ خالؿ أعكاـ ( ،)6022 ،6026 ،6005لـ ً
تؤت أيكميا كبقى

تأثيرىا لفترة زمنية محدكدة فقط ،انتيت بتنصؿ الحتالؿ مف كافة اللتزامات المبرمة .إل أف الفصائؿ
شاركت في الكثير مف الخطكات الرمزية مف أجؿ إيصاؿ الصكرة لممجتمع الدكلي حكؿ ضركرة رفع

الحصار عف قطاع غزة.
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المبحث الثاني

المجنة الشعبية لمواجية الحصار

مقدمة:
تعتبر الجيكد كاألنشطة كالفعاليات الشعبية مف األشكاؿ ذات األىمية في التعبير عف كجيات

النظر تجاه قضايا تيـ المجتمع ككؿ أك شرائح معينة مف ىذا المجتمع .كمف المؤكد أف الجيد
كالدبمكماسية الشعبية المنظمة كالتي تتجو نحك ىدؼ محدد لقادرة اف تحدث أث انر كأف تحقؽ مف المكاسب

التي تعكس أىمية دكرىا كحيكيتيا في المجتمعات.

كبالنظر إلى تاريخ القضية الفمسطينية نجد أف الشعب الفمسطيني مف أكثر الشعكب في خمؽ
المبادرات مف أجؿ خدمة قضيتو الكطنية كىك مقارنة بمختمؼ الشعكب األخرل يتمتع بحيكية كديناميكية

عالية جدان في ىذا المجاؿ نظ ار لخصكصية قضيتو ،كتاريخو حافؿ بالمبادرات كاألعماؿ التطكعية.

كبناء عميو ارتأت الباحثة اإلشارة إلى دكر المجنة الشعبية لمكاجية الحصار باعتبارىا المجنة المركزية
ن
التي أينشئت في قطاع غزة بيدؼ حشد المكقؼ كالجيد الشعبي لرفع الحصار الجائر عف قطاع غزة.
كفي ىذا المبحث سنتطرؽ إلى نشأة المجنة الشعبية كأنشطة كفعاليات المجنة في رفع الحصار.

المطمب األول -:نشأة المجنة وتشكيميا:
في السابع كالعشريف مف شير أكتكبر عاـ  6003أعمف ميالد المجنة الشعبية لمكاجية الحصار
عمى يد النائب في المجمس التشريعي عف مدينة غزة ـ .جماؿ الخضرم كثمة مف أبناء القطاع

المخمصيف كىي لجنة شعبية مستقمة تعمؿ بعيدان عف التجاذبات السياسية في الساحة الفمسطينية كمنذ

المحظة األكلى لتأسيسيا دعا رئيسيا ـ .الخضرم كافة أطياؼ المجتمع الفمسطيني لممشاركة فيً أنشطة

كفعاليات المجنة داخميان كخارجيان .كمنذ المحظة األكلى لإلعالف عف تأسيس المجنة الشعبية كأكؿ جسـ

حقيقي ،مجاؿ اختصاصو مكاجية الحصار كجؿ اىتماماتو كأكلكياتو تكرس في خدمة ىذا المجاؿ لقت
كبنًيت الكثير مف
الفكرة استحسانان كقبكلن كبي انر لدل المستكل الرسمي كالفصائمي كالشعبي في قطاع غزة ي
األعماؿ حكؿ قدرة ىذه المجنة عمى القياـ بمياميا نظ انر لممعاناة الشديدة كحجـ الككارث اإلنسانية التي

كاف كل يزاؿ يعانييا أبناء شعبنا تحت كطأة ىذا الحصار الظالـ الالقانكني ك الالمشركع كالالإنساني
كالالأخالقي (مكقع المجنة الشعبية لمكاجية الحصار ،تاريخ الطالع .)6025/20/5
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تبنت المجنة الشعبية لمكاجية الحصار األىداؼ اآلتية:
-1

رفع الغطاء الكامؿ عف مشركعية الحصار كفضح أىدافو.

-2

تشكيؿ جبية فمسطينية عريضة لمكاجية الحصار.

-4

التكاصؿ مع العالـ الخارجي كدكائر كصنع القرار بغرض إيضاح المكقؼ مف الحصار.

-3
-5

تخفيؼ حجـ الكارثة اإلنسانية الكاقعة عمى سكاف القطاع بسبب الحصار.

محاكلة بناء لكبي دكلي ضاغط لكسر الحصار(مكقع المجنة الشعبية لمكاجية الحصار ،تاريخ

الطالع .)6025/20/5

المطمب الثاني :أنشطة وفعاليات المجنة:
نظمت المجنة الشعبية لمكاجية الحصار كحسب رئيسيا د .الخضرم العديد مف الفعاليات
الشعبية داخؿ قطاع غزة بدأت بمسيرات الشمكع كمقبرة المصانع ،السمسمة البشرية التي امتدت مف رفح

أثر كبير جدان في تحريؾ قضية الحصار ثـ بدأت مرحمة السفف بالتعاكف
كحتى بيت حانكف ،ككاف ليا ه
مع حركة غزة حرة كتـ تنظيـ مجمكعة مف الرحالت البحرية لختراؽ ىذا الحصار ،أيضان كاف ىناؾ
عالقات كاتصالت مع البرلماف األكركبي كمع األمـ المتحدة كمع جامعة الدكؿ العربية كمنظمة

المؤتمر اإلسالمي كمؤسسات عربية كاسالمية كدكلية  ،ككذلؾ مؤسسات حقكقية مف أجؿ العمؿ عمى

ممارسة ضغكط حقيقية عمى الحتالؿ اإلسرائيمي حتى ينتيي ىذا الحصار .لقد استطاعت المجنة أف
تحرؾ الكاقع كاستطاعت أف تضع قضية الحصار كرفع الحصار عف غزة أ قضية تتداكؿ عمى أعمى

المستكيات كأصبح ىناؾ بعد ذلؾ العديد مف المؤسسات كأيضان المجاف التي تعمؿ في مجاؿ مكافحة

الحصار أك كسر الحصار في دكؿ عربية ،كشكمت عدة لجاف في دكؿ أكركبية كلجاف أخرل ،حتى في
أميركا اآلف ىناؾ لجاف تعمؿ لكسر الحصار كستحشد مسيرة ضخمة ستتجو مف الكليات المتحدة كمف

دكؿ أكركبية إلى داخؿ إسرائيؿ تنطمؽ مف ىناؾ حتى معبر بيت حانكف كسيككف ىناؾ أيضان مسيرة

فمسطينية في نفس المحظة تخرج لمالقاتيا حتى يدرؾ العالـ كيعمـ أف الحصار اإلسرائيمي ىك الذم
يجب أف ينتيي كىذا المعبر الذم فصؿ غزة عف الضفة الغربية يجب أف يفتح حتى ينتيي كؿ ىذا

الحصار (الخضرم :6025 ،مقابمة عممية).
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حيث إنيا تعتبر أكؿ جية شعبية قامت بتبني مكضكع الحصار كاظيار الصكرة الحقيقية لتداعيات
الحصار مف كافة المناحي الحياتية لسكاف قطاع غزة .حيث إف القانكف الدكلي منح ىذه الحقكؽ لكؿ

شعكب العالـ فيي حقكؽ مدنية كفمتيا التفاقيات كالمعاىدات الدكلية إل أف الحتالؿ اإلسرائيمي سمب

ىذه الحقكؽ مف قطاع غزة  6مميكف مكاطف كانكا ضحية ىذا الحصار غير القانكني كغير األخالقي
المفركض عمى سكاف قطاع غزة كنحف بدكرنا كمجنة شعبية لمكاجية الحصار قمنا كمنذ بداية ىذا

الحصار بتسجيؿ تداعيات الحصار باألرقاـ كالتقارير سكاء عمى المرضى الذيف تكفكا جراء ىذا

الحصار أك عمى المناحي الصحية كالبيئية كالجتماعية ككؿ ما يتعمؽ بتدىكر الكضع اإلنساني في

قطاع غزة  ،ككنا نصدر التقارير لمجيات الحقكقية كالمؤسسات الدكلية كالى البرلمانات ككنا نخاطب

األمـ المتحدة سكاء باف كي مكف أك التحاد األكركبي ككضعناىـ جميعا في صكرة ىذا الحصار

ىاـ في ىذا التجاه كنقؿ الصكرة الحقيقية لمعالـ حيث إف الحتالؿ اإلسرائيمي
كتداعياتو فكاف لنا ه
دكر ه
حاكؿ أف يغيب ىذه الصكرة كىذه الحقيقة حقيقة معاناة سكاف قطاع غزة.
كما كاف لمجنة الشعبية لمكاجية الحصار جكلت في استقباؿ الكفكد التي جاءت لقطاع غزة سكاء

عبر سفف كسر الحصار أك عبر الحمالت البرية التي كانت تدخؿ مف خالؿ جميكرية مصر العربية
ككاف ىؤلء مصدكميف مف حقيقة الكضع في قطاع غزة ،ككنا نقكـ معيـ بزيارات إلى األماكف
المتضررة كالمدمرة ًاثر الحصار كالعدكاف عمى قطاع غزة ،سكاء عمى مستشفيات أك عمى مناطؽ
مدمرة .فنحف نتحدث عف حصار كعف ثالثة حركب شنت عمى قطاع غزة حيث إف قطاع غزة في
السنكات الماضية كاف بيف فكي كماشة بيف مطرقة الحصار الصعب عمى سكاف

القطاع كبيف

الحركب التي شنيا الحتالؿ اإلسرائيمي عمى سكاف قطاع غزة كىذا أكجد حالة مف األزمات المركبة
لسكاف القطاع كدىكر الكضع بشكؿ خطير جدان (النزلي :6025 ،مقابمة عممية).
ك مف ناحيتو أكد الرئيس السابؽ لمجنة الحككمية لكسر الحصار أحمد يكسؼ أنو كاف ىناؾ
تنسيؽ كلقاءات خصكصان في قطاع غزة بيف المجنة الحككمية لكسر الحصار كبيف المجنة الشعبية

لمكاجية الحصار عندما يككف ىناؾ أحداث كبيرة ،لكف لـ يكف ىناؾ جيد يذكر لمحككمة في راـ اهلل،
بؿ كاف ىنا في قطاع غزة المجنة الشعبية لمكاجية الحصار برئاسة األخ جماؿ الخضرم حيث كاف ليا

طيب كمشككر في تعضيد ىذه الجيكد (يكسؼ :6025 ،مقابمة عممية).
ه
جيد ه
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خالليا اثر الحصار المدمر عمى جميع مناحي الحياة في قطاع غزة كالضرر المترتب منة عمى السكاف
في معيشتيـ كأمكرىـ اليكمية .كسنحاكؿ ىنا أف نمقي الضكء عمى بعض ما جاء في ىذه التقارير

لن كضح حجـ كشدة المعاناة التي يكاجييا سكاف القطاع نتيجة ليذا الحصار الظالـ .ففي تقرير
إحصائي صادر عف المجنة الشعبية لمكاجية الحصار بتاريخ  25أكتكبر 6004بعد مركر  22شير
عمى حصار قطاع غزة جاء فيو:
 أف ما يدخؿ إلى قطاع غزة في حينو لـ يتجاكز  %25مف حاجة القطاع اليكمية مف المستمزماتالحياتية.

 نسبة السكاف الذيف يعيشكف تحت خط الفقر ارتفعت إلى  %22مع نياية نكفمبر ( )6003بعد أفكانت  %25مع نياية عاـ ( )6002كأف مستكل دخؿ الفرد تدني إلى  6دكلر يكميان.

 تشير اإلحصائيات إلى إغالؽ أكثر مف  %22مف مؤسسات القطاع الخاص أنشطتيا التجاريةبالكامؿ ك إلى إغالؽ أكثر مف  %53مف المنشآت الصناعية البالغ عددىا  2500منشأة مما

ساىـ في تسريح  252500عامؿ مف عممو في ىذا القطاع.

 بمغت الخسائر الشيرية المباشرة لمقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار نحك  25مميكف دكلر .أماالقطاع الزراعي فقد بمغ معدؿ الخسائر اليكمية بسبب عدـ قدرة المزارعيف عمى تصدير منتجاتيـ
عمى  250ألؼ دكلر يكميان .باإلضافة إلى خسائر قطاع الصيد البحرم التي بمغت  2مميكف

دكلر ،كفقداف حكالي  2آلؼ عامؿ بالصيد ألعماليـ.

 نفاذ حكالي  220صنفان مف األدكية كنفاذ أكثر مف  220صنفا مف المستيمكات الطبية كتعطؿحكالي  50جياز طبي بسبب عدـ تكفر قطع الغيار إضافةن لرتفاع عدد شيداء الحصار إلى

 656شييد ممف يمنعكا العالج خارج قطاع غزة (مكقع المجنة الشعبية لمكاجية الحصار ،تاريخ
الطالع .)6025/20/5
كبتاريخ  25فبراير ،6020كفي برنامج حكارم عمى قناة الجزيرة استضافت مقدمة البرنامج
فيركز زياني ،رئيس المجنة الشعبية لمكاجية الحصار النائب جماؿ الخضرم الذم تحدث في المقاء عف
دكر كأنشطة المجنة في رفع الحصار عف غزة .كما أكضح أف  %40مف سكاف غزة يقبعكف تحت الفقر

كأف معدؿ دخؿ الفرد الكاحد ل يتجاكز  6دكلر يكميان .كأضاؼ أف معدؿ البطالة اآلف ىك  %30كأف
 220ألؼ عامؿ عاطؿ عف العمؿ ك 2500مصنع ككرشة مغمقة .كأشار إلى مشركع دعـ األسر
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دكلر مف جمعية قطر الخيرية ك أف مؤسسات تمكيؿ خيرية فتحت ليا فركع
المنتجة بقيمة  200ألؼ
رنػشطاعػززة

مؤخ انر في غزة مثؿ مؤسسة  IHHالتركية كمؤسسة ياردممي ككذلؾ اليالؿ األحمر التركي ( قناة

الجزيرة  ،تاريخ الطالع .)6025/20/22

كترل الباحثة أنو مف خالؿ متابعتنا لألحداث التي أعقبت فرض الحصار عمى قطاع غزة

كالعمؿ الدؤكب لممؤسسات الرسمية كغير الرسمية في العمؿ مف أجؿ رفعو ،فإف أعماؿ المجنة الشعبية
لمكاجية الحصار كانت األكثر تمي انز كاألكثر فاعميةن كحضك انر عمى الساحة الفمسطينية بؿ ساىمت في

ميالد أكبر حالة تضامف شعبي إقميمي كدكلي ضاغط عمى الحتالؿ مف أجؿ رفع الحصار ،كل تزاؿ

تكاصؿ عمميا كجيدىا حتى تاريخو.

220

اضفصلػاضرابع
دورػاضدبضوطادغةػاضذعبغةػسيػرسعػ
اضحصار
رنػشطاعػززة

المبحث الثالث

دور منظمات المجتمع المدني

مقدمة:
يعد العمؿ الجتماعي كالتنمكم مف أىـ األنشطة التي تسيـ في تقدـ كنيضة المجتمعات في

عصرنا الحالي بكصفو الكسيمة المستخدمة في سياؽ إقرار العدالة الجتماعية مف خالؿ تقميص الفجكة
بيف مكارد الحككمات كازدياد احتياجات الشعكب ،كمف خالؿ دعـ كافة السبؿ كاإلمكانات التي تكفر

الرفاىية كالرخاء لكؿ افرد المجتمع .كمف ىذا المنطمؽ ظيرت جيات غير مؤسسات الحككمة لمساندة ،
كتكممة دكر الحككمات في تمبية الحتياجات المجتمعية كالتنمكية.

كمف المالحظ حاليان ،أف ىناؾ تسميط لمضكء مف قبؿ كسائؿ اإلعالـ عمى مفاىيـ كمسميات تـ

إطالقيا عمى ىياكؿ اجتماعية فاعمة مثؿ المجتمع المدني ،المنظمات غير الحككمية ،كالمؤسسات
األىمية ،حيث يقكـ اإلعالـ بإبراز دكر ىذه اليياكؿ في دفع عجمة التنمية عمى اعتبار أف دكرىىا مكمالن
لدكر الحككمات في مختمؼ القطاعات المدنية مف خالؿ تقديـ العديد مف الخدمات الحيكية في
قطاعات الصحة كالتعميـ كالبيئة كالزراعة ،كالتنمية إلى جانب تقديـ المساعدات اإلغاثية كالخيرية
كمراكز البحث كتنمية القكل البشرية كالمينية ،إضافةن إلى تغيير المجتمعات كترسيخ مفاىيـ الديمقراطية

كحقكؽ اإلنساف.

لذلؾ سنناقش في ىذا المبحث منظمات المجتمع المدني مف خالؿ مطمبيف :األكؿ يتطرؽ إلى

خريطة المجتمع المدني ،كالثاني :سيتناكؿ فعاليات كمبادرات ىذه المنظمات في مجاؿ رفع الحصار
عف قطاع غزة.

المطمب األول -:خريطة المجتمع المدني وتأثيره:
عمى الرغـ مف شيكع مفيكـ المجتمع المدني في األدبيات األجنبية كالعربية إل أف ىناؾ تفاكتان في تحديد

العناصر كالقكة التي يتشكؿ منيا المجتمع المدني ،كقد عرؼ الخطيب المجتمع المدني بأنو "جممة الركابط
كالمنظمات األىمية كالحرة كغير الخاضعة لسمطة الدكلة أك نفكذىا" (الخطيب .)225 :6002 ،كما كعرفت

"عناصر أك تنظيمات غير حككمية مثؿ األحزاب السياسية كالتحادات العمالية كالنقابات المينية كىيئات التنمية

الجتماعية" ( أبك عمرك .) 5 :2555 ،كأيضا ،عرفت "بأنيا منظمات أك مؤسسات اجتماعية غير ربحية ل
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كتعمؿ في مجالت مختمفة" (مدني.)2 :2553 ،

كما عرفيا محمد مصمح بأنيا "خميط مف أشكاؿ مختمفة مف الركابط التي تشمؿ النقابات كالنكادم

كالجمعيات الدينية كالتي تتفاعؿ كتتخاطب مع بعضيا البعض مف أجؿ التنمية" (ىالؿ .)222 :2554 ،كما

عرفت بأنيا "المؤسسات كالفعاليات كاألنشطة التي تحتؿ مرك انز كسطيان ما بيف العائمة كما بيف مؤسسات الدكلة"

(الصبيحي.)65 :6000 ،

كىناؾ سمتاف تميزاف المجتمع المدني في الضفة الغربية كقطاع غزة السمة األكلى ىي أف ىذا
المجتمع المدني يتميز عف غيره مف المجتمعات العربية في أنو نشأ كتطكر كمارس نشاطاتو بعد عاـ

(2523ـ) تحت الحتالؿ اإلسرائيمي ،في ظؿ غياب بنية مستقرة أك دكلة ذات سيادة أك كياف مستقؿ،
أما السمة الثانية فيي حالة الختالط النظرم الناجمة عف عدـ القدرة عمى التمييز بيف أشكاؿ النضاؿ

الكطني التحررم كالسعي لبناء الدكلة الكطنية مف ناحية ،كعمميات كأشكاؿ التنظيـ الذاتي المرتبط

بنشاطات كخصائص منظمات المجتمع المدني مف ناحية أخرل (أبك عمرك.)62 :2555 ،

كلقد طبع البعد النضالي الفمسطيني غايات كأىداؼ الجمعيات غير الحككمية الفمسطينية كجسد

ىذا البعد عمميان الباعث كالمحرؾ الحقيقي لمشعب الفمسطيني كانشاء الجمعيات كغيرىا مف المؤسسات

المجتمعية ،بحيث أضحت الحاجة السياسية كالظركؼ النضالية الفمسطينية األساس كالمعيار الفعمي
الكامف ك ارء بعث الفمسطينييف كتككينيـ لمجمعيات المجتمعية كاألىمية (سالـ.(2555:22 ،

كقد لعبت المنظمات األىمية الفمسطينية دك انر أساسيان في تعزيز صمكد المكاطف الفمسطيني في

مكاجية سياسات الحتالؿ المتعاقبة قبؿ إنشاء السمطة الكطنية الفمسطينية مف خالؿ خدماتيا اإلغاثية

كالحقكقية ،كفي المقابؿ عانت ىذه المنظمات مف القيكد كالع ارقيؿ التي أكجدىا الحتالؿ لمحد مف كجكدىا

كنشاطيا المقاكـ إل أنيا استطاعت كبكثير مف الجيكد القياـ برسالتيا في تعزيز الصمكد كفضح ممارسات
المحتؿ كانتياكاتو اليكمية لحقكؽ الشعب الفمسطيني (أماف .)4 :6003 ،كقد حظيت المنظمات غير

الحككمية باىتماـ كبير عمى المستكل الدكلي اعترافان بدكرىا التنمكم ،كيجد ىذا الىتماـ ترجمتو في

المؤتمرت الدكلية كاإلقميمية التي تشارؾ فييا ىذه المنظمات ،كفي إف اردىا بنكدان خاصة بيا في الب ارمج
ا

الدكلية كاإلقميمية المختمفة ،مثؿ مؤتمر القمة العالمي لمتنمية الجتماعية ،كمؤتمر بكيف المعني بالمأرة،
كمؤتمر األمـ المتحدة لمسكاف ،ككذلؾ تظير الد ارسات كالتقارير الدكلية ىذا الىتماـ مثؿ تقارير التنمية
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ىذا كقد بمغ تعداد الجمعيات في قطاع غزة  422جمعية حسب إحصاءات
(البحيصي.)2 :6005 ،
رنػشطاعػززة

ك ازرة الداخمية في غزة كالجدكؿ اآلتي يكضح التكزيع القطاعي ليذه الجمعيات حسب األنشطة التي

تقدميا.
جدول رقم ( )8يبين إحصائية لمجمعيات في قطاع غزة حسب موقعيا الجغرافي (المحافظات)
الرقم

موقع الجمعيات

العدد

-2

محافظة شماؿ غزة

266

-6

محافظة غزة

232

-2

محافظة الكسطى

55

-2

محافظة خانيكنس

200

-5

محافظة رفح

35

اإلجمالي

422

(وزارة الداخمية غزة – مديرية الشؤون العامة )2513/6/11

شكل رقم ( )6يوضح إحصائية لمجمعيات في قطاع غزة حسب موقعيا الجغرافي (المحافظات)

122

471

863

75
95
100

(وزارة الداخمية غزة – مديرية الشؤون العامة )2513/6/11
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فعاليات ومبادرات منظمات المجتمع المدني:
المطمب الثاني-:
رنػشطاعػززة

في ظؿ الحصار كاإلغالؽ المشدد الذم فيرض عمى قطاع غزة كمازاؿ قائمان حتى اآلف ازدادت
معدلت الفقر كالبطالة بشكؿ كاضح  ،كمف ىنا ظير دكر منظمات المجتمع المدني بما فييا الجمعيات
الخيرية اإلغاثية كالحقكقية بتقديـ الخدمات الصحية كالتعميمية كالرعاية الجتماعية ،إضافةن إلى

النشاطات المكجية لخمؽ فرص العمؿ كمكافحة الفقر كتقديـ اإلق ارض الصغير جدان كتشغيؿ شبكات

األماف لمختمؼ شرائح كطبقات المجتمع الفمسطيني ،كقد شيد عمؿ المنظمات غير الحككمية الفمسطينية

كر ،كاضحان في مجالت عمؿ ىذه المنظمات بحيث أصبحت تركز عمى مجالت حقكؽ اإلنساف،
تط ان
كالديمق ارطية ،كحقكؽ المرأة كالطفؿ ،كقد عممت ىذه المنظمات في مختمؼ مناطؽ قطاع غزة كعمى مستكل

جميع المحافظات الفمسطينية مما كسع أعداد المستفيديف منيا.

كما قامت منظمات المجتمع المدني بتقديـ خدمات ميمة في مختمؼ مجالت الحياة طبقان لكؿ

ظركؼ مجتمع كخصكصيتو ،كتطمح منظمات المجتمع المدني لتجاكز العمؿ الخيرم باتجاه التأثير في
سياسات الدكلة في بعض المجالت (بشارة.)625 :6000 ،

بناء عميو تناكلت الباحثة في ىذا المطمب دكر العديد مف المنظمات األىمية الفمسطينية الفاعمة
ن
في مجاؿ مكاجية الحصار عمى قطاع غزة مف خالؿ التطرؽ إلى المجالت كاألنشطة كالفعاليات
المتعددة كالمتنكعة التي مارستيا كالتي شممت القطاع الصحي كمف األمثمة ليذه المؤسسات الصحية

اإلغاثة الطبية ،كاتحاد لجاف العمؿ الصحي .كأيضان في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالييئة المستقمة كالمركز

الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف كالمرصد األكركمتكسطي كشبكة المنظمات األىمية .كالمجاؿ اإلغاثي مثؿ

جمعية قطر الخيرية كالجمعية اإلسالمية .كفي الجزء التالي ستتناكؿ الباحثة بعض منظمات المجتمع

دكر فاع هؿ في مكاجية الحصار عمى قطاع غزة كىي:
المدني كالتي كاف ليا ه
 -1شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية)إطار تنسيقي بيف المؤسسات األىمية)
-2
-3

المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف.

الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف.

 -4المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.
-5

جمعية قطر الخيرية.

-6

الجمعة اإلسالمية .
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األىمية الفمسطينية:
أوال -:شبكة المنظمات
رنػشطاعػززة

تأسست شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية في سبتمبر مف عاـ ( )2552قبيؿ قدكـ

السمطة الفمسطينية كىي تمارس أعماليا منذ ذلؾ التاريخ كإحدل المككنات الميمة في المجتمع
الفمسطيني التي تعبر عف الكجية الديمقراطية ،كمدل الدكر الذم يمكف أف تمعبو األطر المستقمة اليادفة
إلى تمكيف المجتمع كتحقيؽ التنمية الشاممة المستدامة كحماية حقكؽ اإلنساف كتعزيز مفاىيـ العدالة

الجتماعية ،بغض النظر عف التمييز بسبب الديف أك الجنس أك العرؽ .كتحظى شبكة المنظمات
األىمية الفمسطينية كىي إطار تنسيقي بيف المؤسسات األىمية بمكانو عالية بيف المنظمات األىمية
الفمسطينية حيث تضـ مظمتيا قرابة  222مؤسسة أىمية فمسطينية تعمؿ في حقكؿ مختمفة تتعاكف
كتتشابؾ في ما بينيا مف أجؿ مناصرة قضايا التنمية كالقضايا العادلة لشعبنا الفمسطيني كتتمحكر

األىداؼ العامة لشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية حكؿ:
-2

دعـ حقكؽ الشعب الفمسطيني الغير قابمة لمتصرؼ كفقان لق اررات الشرعية الدكلية.

-2

الحفاظ عمى الحريات العامة كالمكاطنة.

-6

تعزيز الكحدة الكطنية.

-2

المساىمة في رسـ السياسات العامة ككضع التشريعات.

-5

تمكيف الشبكة مف ممارسة أعماليا كفؽ مبدأ استقاللية العمؿ األىمي(شبكة المنظمات األىمية ،

تاريخ الطالع .)6025/20/62

كقد لعبت شبكة المنظمات األىمية دك انر في رفع الحصار المفركض عمى قطاع غزة ىذا الدكر ينطمؽ

مف جيد كطني ليذه المنظمات في إطار النضاؿ الكطني الفمسطيني .حيث قامت شبكة المنظمات
و
بجيد متكاصؿ ييمارس في ظؿ الحممة الشعبية الدكلية لحماية الشعب الفمسطيني ،كالتي تضـ
األىمية
مختمؼ حمالت التضامف في العالـ ،كتمكنت مف استقداـ عشرات مف المتضامنيف األجانب إلى قطاع
غزة كالضفة كالقدس لمتضامف مع شعبنا ،كتعزيز الحماية الشعبية عمى مختمؼ مستكياتيا ،كساىمكا في

فضح انتياكات الحتالؿ اإلسرائيمي.

كىذا العمؿ الحثيث يتـ ربطو بالبعد المكاني بالقضية الفمسطينية  ،كربطو بالبعد الحقكقي

بالعمؿ مع عدة جيات دكلية كالتي قامت بإرساؿ أكؿ سفينة بحرية كسمطت الضكء عمى قطاع غزة،
كطالبت المجتمع الدكلي بفؾ الحصار .كشاركت الشبكة في كثير مف الفعاليات األىمية مف أجؿ فؾ
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كمف أجؿ فضح ممارسات الحتالؿ كأكصت بإنياء النقساـ  ،ألنو يضعؼ
الحصار عف قطاع غزة
رنػشطاعػززة

حمالت التضامف كيشكؿ مدخؿ إلنياء الحصار (الشكا :6025 ،مقابمة عممية).

كما شاركت الشبكة في العديد مف الندكات كالمؤتمرات كفي أكثر مف مناسبة لرفع الحصار

عف قطاع غزة منيا المشاركة باعتصاـ بمناسبة يكـ الفقر العالمي تحت عنكاف "لنقؼ جميعاى في كجو

الحصار الظالـ المفركض عمى الشعب الفمسطيني" كتـ إرساؿ عريضة مكجية لمجنة الرباعية الدكلية
تطالب بكقؼ العقكبات القتصادية المفركضة عمى الشعب الفمسطيني  ،كالتدخؿ لدل حككمة الحتالؿ

اإلسرائيمي لرفع الحصار الكاقع عميو  ،باإلضافة إلى عقدىا عدة اجتماعات مع العديد مف المنظمات

الدكلية لبحث تدىكر األكضاع الصحية كاإلنسانية في األراضي الفمسطينية نتيجةن لمحصار اإلسرائيمي
كقطع المساعدات الدكلية ،كاغالؽ المعابر ك تأثير ىذا اإلغالؽ كالحصار عمى المزارعيف كالمنتجات

الزراعية كتقديـ المعمكمات كالتقارير حكؿ الخسائر المباشرة كغير المباشرة في القطاع الزراعي لمناقشة
سبؿ التحرؾ المشترؾ لمكاجية تبعات كآثار الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع غزة( .مكقع

شبكة المنظمات األىمية ،تاريخ الطالع .)6025/20/62
المؤسسات

أيضان ،نظمت شبكة المنظمات األىمية كالحممة الفمسطينية الدكلية لفؾ الحصار كبعض
بشبكة المنظمات األىمية اعتصامان تضامنيان مع الصياديف الفمسطينييف

في مكاجية

العتداءات اإلسرائيمية المستمرة بحقيـ كذلؾ قبالة مقر األمـ المتحدة في مدينة غزة بتاريخ 62
نكفمبر .6004كفي نياية العتصاـ سمـ ممثمك الحممة الفمسطينية الدكلية لفؾ الحصار كالشبكة،
كجمعيات الصياديف ،مذكرة مكجيو إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة تكضح معاناة الصياديف جراء

ممارسات الحتالؿ  ،كتطالبو بالعمؿ مف أجؿ تمكينيـ بالصيد بحرية كاعادة مراكب الصيد ليـ

(المرجع السابؽ ،تاريخ الطالع .)6025/20/62

كساىمت الشبكة بقكة في التنسيؽ لمحممة الشعبية إلنياء حالة النقساـ كالحممة الكطنية لمدفاع

عف الحريات كاستعادة الكحدة الكطنية كحؿ إشكالية العالج بالخارج كالحممة الفمسطينية الدكلية لفؾ

الحصار عف قطاع غزة كغيرىا مف الفعاليات الكطنية .حيث استقبمت العديد مف الكفكد كالشخصيات
الدكلية كما شاركت في اجتماعات دعت ليا منظمات دكلية  ،كذلؾ عمى الرغـ مف الحصار الذم منع

دخكؿ الكثير مف الكفكد الدكلية إلى القطاع كذلؾ حرماف ممثمي الشبكة مف المشاركة في فعاليات دكلية
كاقميمية جراء الحصار المفركض عمى القطاع ،باإلضافة إلى أنيا نظمت العديد مف المقاءات مع

المنظمات الدكلية العاممة في األراضي الفمسطينية كبخاصة مع تجمع
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فمسطيف كذلؾ بيدؼ مطالبتيا بتكثيؼ جيدىا لمضغط تجاه رفع الحصار كتعزيز عالقة الشراكة مع
المنظمات األىمية الكطنية كفؽ أسس كاضحة كالبدء في برامج ذات طابع تنمكم( .المرجع السابؽ
السابؽ  ،تاريخ الطالع .)6025/20/62

كقد شاركت الشبكة في إطار الحممة الفمسطينية الدكلية لفؾ الحصار باستقباؿ سفف "كسر
الحصار" كالالتي كصمت إلى شاطئ غزة كعمى متنيما العشرات مف دعاة السالـ كممثمي منظمات
حقكؽ اإلنساف كحركات التضامف كالشخصيات الدكلية .كنظمت برامج زيارات كلقاءات المتضامنيف

األجانب الذيف كصمكا إلى قطاع غزة عبر سفف كسر الحصار .كما نظمت الشبكة مسيرة حاشدة
بمشاركة مختمؼ القطاعات المجتمعية كبالتعاكف مع منظمة  Code pinkاألمريكية عند حاجز بيت
حانكف (إيرز) لمتنديد بالحصار.

كاصمت الشبكة تفعيؿ دكر منظمات المجتمع المدني المطالب برفع الحصار عف قطاع غزة

كتسميط الضكء عمى معاناة كافة قطاعات شعبنا جراء الحصار كما شاركت الحممة في التظاىرات
المنددة بجريمة الحتالؿ بحؽ أسطكؿ الحرية ككذلؾ أحيت الحممة الكطنية لفؾ الحصار عف غزة

ذكرل مركر شير عمى اليجكـ الذم تعرض لو أسطكؿ الحرية حيث تـ إلقاء أكاليؿ الزىكر كالكركد في
البحر ،كطالب المشارككف بإجراء تحقيؽ حكؿ اليجكـ الذم تعرض لو أسطكؿ الحرية .كما عقدت
الحممة مؤتمر لمتعبير عف مكقفيا تجاه المحاكلت الدكلية إلنياء الحصار ،كما نظمت الحممة كبالتعاكف
مع قطاع المرأة مسيرة شمكع في ميناء غزة ،حيث شارؾ العديد مف النساء كاألطفاؿ متضامنيف مع
سفينة مريـ كالتي كاف مف المفترض أف تصؿ غزة قادمة مف لبناف ىذا باإلضافة إلى عدد كبير مف

الفعاليات كمف بينيا إصدار البيانات كالتقارير الصحفية(.المرجع السابؽ  ،تاريخ الطالع
.)6025/20/62

كقد أحيت الشبكة ذكرل مركر عاـ عمى اليجكـ عمى أسطكؿ الحرية " ،"2كلمترحيب بأسطكؿ

الحرية " ،"6كذلؾ مف خالؿ التظاىرة التي نظمتيا في ميناء غزة البحرم بمشاركة المئات مف ممثمي
عدد مف القكل السياسية كمنظمات المجتمع المدني كقطاعات المرأة كالعماؿ كالشباب كأعضاء لجاف

الصياديف التابعة لتحاد لجاف العمؿ الزراعي كرفع المشارككف في العتصاـ األعالـ الفمسطينية
كالشعارات كاليافطات التي تندد بجريمة الحتالؿ كتطالب بمحاسبة مجرمي الحتالؿ عمى جريمتيـ

بحؽ أسطكؿ الحرية  2ككذلؾ المطالبة لممجتمع الدكلي كبخاصة األميف العاـ لألمـ المتحدة بالضغط
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اضحصاررائيمي الجائر عف قطاع غزة .كأقامت الشبكة مسيرة اعتصاـ ضخمة قبالة
الجدم لرفع الحصار اإلس
رنػشطاعػززة

مقر األمـ المتحدة (اليكنسكك) لممطالبة بحماية أسطكؿ الحرية ( )6كتأميف كصكلو حيث تـ النطالؽ

إلى مقر األمـ المتحدة كتسميـ رسالة لمسيد باف كي مكف األميف العاـ لألمـ المتحدة (مكقع شبكة

المنظمات األىمية  ،تاريخ الطالع .)6025/20/62

كشاركت الشبكة بمقاءات مع كفكد أجنبية حكؿ إنشاء القارب الدكلي 'أكليفا' كالذم أطمقو 'فريؽ
خدمة كسالمة المدنييف في غزة' لمراقبة انتياكات حقكؽ اإلنساف في المياه الفمسطينية في القطاع
كأنشئ ىذا القارب لميمة السالمة كخدمة المدنييف في المياه الفمسطينية ،بعد تقميص قكات الحتالؿ

اإلسرائيمية مساحة الصيد بعد حرب غزة إلى ثالثة أمياؿ بحرية ،حيث أدت إلى انحسار كميات

األسماؾ ،كتيديد حياة الصياديف ،كقد شاركت الشبكة في تدشيف رحالت عمى القارب أكليفا حيث
انطمقكا إلى عرض البحر ،كمف بيف المتضامنيف الذيف ساىمكا كساعدكا بيذا المشركع الناشط اإليطالي

في حقكؽ اإلنساف فيتكريك أريغكني ،كالذم تـ قتمو  -في ظركؼ غامضة كمؤسفة -مف ضمف ىذا

الفريؽ كتـ إطالؽ السـ 'أكليفا' كفقا لرغبتو ككاف المتضامف أريغكني قد شارؾ في اجتماع بالشبكة،
قبؿ يكـ كاحد مف خطفو كقتمو ،تـ خاللو تحديد مكعد تدشيف عمؿ «أكليفا» ،كقد أكضح السيد أمجد أف

أريغكني شارؾ في اقتراح الفكرة كأطمؽ اسـ «أكليفا» عمى القارب لمعرفتو بمدل حب الفمسطينييف
لشجرةى الزيتكف كاعتزازىـ بيا .شاركت الشبكة بتشييع المتضامف اإليطالي فيتككر أريغكني كذلؾ
بمشاركة رسمية كشعبية كاسعة (المرجع السابؽ ،تاريخ الطالع .)6025/20/62
كاصمت الشبكة إدارة الحممة الفمسطينية الدكلية لفؾ الحصار كأكدت عمى تمسكيا بمطمب شعبنا

كمنظمات المجتمع المدني باتجاه إنياء الحصار كفتح كافة المعابر الحدكدية لقطاع غزة  ،كالسماح

بحرية الحركة لمبضائع كاألفراد ،كبتعزيز الزيارات التضامنية التي تقكـ بيا الكفكد األجنبية لمشبكة ،كقد

استقبمت الشبكة العديد مف ىذه الكفكد كالتي تـ اطالعيا مف خالؿ زياراتيا لقطاع غزة عمى كاقع
األكضاع اإلنسانية الصعبة جراء الحصار اإلسرائيمي المفركض ،كأكدت عمى ضركرة تسميط الضكء

لممجتمع الدكلي عمى معاناة كافة قطاعات شعبنا جراء الحصار سكاء في قطاع غزة أك الضفة الغربية.

كما زالت الشبكة تبذؿ جيكدىا كتحاكؿ عمؿ التنسيؽ لتسير القكافؿ لكسر الحصار " إطالؽ

قارب فمؾ غزة مطمع عاـ 6022ـ" ،كاصدار بياف في الذكرم السنكية الثالثة لجريمة الحتالؿ بحؽ

أسطكؿ الحرية .كقد شاركت الشبكة ك ازرة التخطيط لمتحضير لدراسة بعنكاف " اآلثار المترتبة عمى قدكـ
القكافؿ المساندة إلى قطاع غزة " (المرجع السابؽ ،تاريخ الطالع .)6025/20/62
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ىك منظمة دكلية مستقمة تأسست في نكفمبر عاـ ( )6022تعمؿ في منطقة الشرؽ األكسط

كشماؿ أفريقيا كمجاؿ اختصاصيا الرئيس ىك قضايا حقكؽ اإلنساف ،كبالتحديد في األقاليـ كالدكؿ التي
يسكد فييا انتياؾ حقكؽ اإلنساف بشكؿ كبير سكاء كانت تخضع ىذه الدكؿ لحتالؿ أجنبي أك لنظاـ

ديكتاتكرم قمعي أك دكلي تعاني مف الفكضى كالضطراب الداخمي.

كيقع مقر المنظمة الرئيس في جنيؼ بسكيس ار باإلضافة لكجكد مقر إقميمي في األراضي

الفمسطينية إضافةن إلى ابتعاث ممثميف في بعض الدكؿ العربية مثؿ مصر كليبيا كالعراؽ كلبناف كالعديد

مف الدكؿ ،بغرض الىتماـ بقضايا حقكؽ اإلنساف لدل ىذه الدكؿ كتكثيقيا كتشجيع المنظمات الحقكقية
الدكلية كذات الشأف كالختصاص كدكائر صنع القرار في العالـ بالعمؿ الجاد لكضع حد ليذه

النتياكات أك باألقؿ التخفيؼ مف حدتيا كمستفيدان مما يتمتع بو مف مزايا كحصانة خصكصان في القارة
األكركبية فإف المرصد يمارس أعمالو كنشاطاتو بعيدان عف الضغكط كالعراقيؿ كالممارسات التي يفرضيا

الحتالؿ أك بعض األنظمة القمعية خصكصان كىك يعتمد عمى القانكف الدكلي عند ممارسة أعمالو ،
كىك ما يبقيو خارج دائرة الستيداؼ المباشر مف قبؿ األطراؼ التي تنتيؾ حقكؽ اإلنساف.
أىداف وأنشطة المرصد:
-2

تكثيؽ انتياكات حقكؽ اإلنساف في الكثير مف الدكؿ مف خالؿ المتابعة الميدانية.

-6

تكجيو مؤسسات حقكؽ اإلنساف الدكلية لالىتماـ بقضايا حقكؽ اإلنساف في البؤر الساخنة.

-2

تشجيع الدكؿ عمى سف التشريعات التي تكفؿ كتصكف حقكؽ اإلنساف.

-2
-5

لفت انتباه بعض الدكؿ لنتياؾ بعض قضايا حقكؽ اإلنساف عندىا.

تحفيز استخداـ الكسائؿ السممية كالقانكنية كنشر الكعي الجماىيرم لمتخمص مف ىذه

النتياكات(.مكقع المرصد ،تاريخ الطالع .)6025/20/63

كاعتبر المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف أف الحصار الصييكني المشدد عمى قطاع غزة

منذ عاـ ( )6002يعتبر شكالن غير مسبكؽ مف أشكاؿ العقاب الجماعي لنحك  244مميكف فمسطيني

يعيشكف في القطاع المعزكؿ عف العالـ الخارجي في ظؿ أكضاع إنسانية كمعيشية متدىكرة .حيث إف

سمطات الحتالؿ الصييكني تمارس سياسة اإلغالؽ كالحصار عمى قطاع غزة كمنيج مستمر منذ

تسع سنكات ،كذلؾ مف خالؿ السيطرة عمى المعابر التجارية كغير التجارية ،كمنع المكاطنيف مف
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اضحصاراسة كالعمؿ ،كمنع الصياديف مف الدخكؿ إلى المساحة المسمكح بيا قانكنيان،
السفر لمخارج لمعالج كالدر
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كاعاقة عمؿ المزارعيف عمى حدكد القطاع(تقرير المرصد األكركمتكسطي.)6025 ،

كأصدر المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف العديد مف التقارير التي ركز فييا عمى

األزمات المتكاصمة في القطاع كالناتجة عف الحصار اإلسرائيمي ،ككاف منيا التقرير الخاص بالعدكاف

الصييكني األخير عمى قطاع غزة صيؼ ( .)6022كاعتبر أف ىذا العدكاف فاقـ مف أزمة القطاع

عمى كافة المستكيات ،حيث تسبب بدمار غير مسبكؽ لمبنية التحتية ،كأدل إلى تردم األكضاع

القتصادية المتدىكرة أصالن بفعؿ الحصار ،كأف حكالي  %40مف سكاف القطاع يعتمد عمى
المساعدات الدكلية .إلى جانب ذلؾ ،فقد تراجع النمك القتصادم عقب اليجكـ األخير عمى القطاع

لحكالي سبع سنكات إلى الكراء  ،كأف معدؿ األشخاص الذيف يعيشكف تحت خط الفقر في قطاع غزة

أكثر بمرتيف منو في الضفة الغربية ،حيث فقد أكثر مف  000،40شخص يعيمكف حكالي نصؼ مميكف

فرد أعماليـ منذ عاـ ( .)6003كما كصؿ معدؿ البطالة إلى حكالي  %2644في الربع األخير مف
عاـ ( ،)6022كتسببت القيكد الصييكنية بتكقؼ حكالي  %50مف المشاريع في القطاع ،فيما تسبب

اليجكـ الصييكني األخير عمى غزة بالتدمير الكمي أك الجزئي لػ  522منشأة (المرجع السابؽ.)6025،
كتحدثت تقارير المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف أيضان عف ما يعانيو الصيادكف

كالمزارعكف مكضحان أنو قد انخفض متكسط الثركة السمكية مف  250،2طف مترم إلى  524،2طف

مترم ،كىك ما يعني أف القيكد الصييكنية تتسبب في خسارة نحك  %23مف الثركة السمكية سنكيان ،إلى
جانب أنيا أدت إلى انخفاض عدد الصياديف المسجميف في قطاع غزة مف  20000إلى  2500صياد

حتى العاـ  .6022كما كنتيجة لفرض الكياف منطقة عازلة تمتد بعمؽ ثالثة كيمكمترات داخؿ أراضي

قطاع غزة ،مقتطعةن نحك  %25مف األراضي الزراعية لدكافع أمنية ،أعيؽ عمؿ المزارعيف ،حيث
الستثمار في تمؾ المناطؽ شبو مستحيؿ في ظؿ منع الكياف كصكليـ ليا .كنتيجةن لذلؾ فإف
أصبح
ي
نحك  %45مف العائالت في غزة تكاجو صعكبات في تكفير احتياجاتيا األساسية (المرجع

السابؽ.)6025،

كلـ تغفؿ تقارير المرصد الجانب الصحي في القطاع حيث أشارت التقارير إلى أف غالبيةى

المرضى ل يتمقكف العالج المناسب بسبب الحصار كقمة اإلمكانيات ،حيث كمع نياية شير يكليك

 ،6022كاف نحك  264( %63نكع) مف األدكية قد انعدمت تمامان في مستشفيات قطاع غزة كما نحك

 %30مف سكاف قطاع غزة يعانكف مف انعداـ أك سكء األمف الغذائي ،حيث كاف حكالي  %30منيـ
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المساعدات ما لبثت أف انخفضت أك انعدمت بعد اليجكـ ليصبح معظميـ عاجزيف عف تكفير

الحتياجات األساسية (تقرير المرصد األركمتكسطي.)6025،

كذكرت أيضان تقارير المرصد أف حكالي  %55مف المياه في غزة ل تطابؽ معايير منظمة

الصحة الدكلية لممياه الصالحة لالستخداـ ،حيث يضطر نحك مف  %40مف السكاف شراء مياه الشرب،
فيما تعجز العائالت الفقيرة جدان عف تكفير مياه صالحة لمشرب لتغطية كافة احتياجاتيا اليكمية .كما

تعمؿ محطة الكيرباء الكحيدة في غزة بنسبة  %22مف طاقتيا التشغيمية الكاممة بسبب أزمة الكقكد ،

كما تكبد القطاع الزراعي خسائر تقدر بػ  20مميكف دكلر خالؿ عاـ 6022؛ نتيجة القيكد الصييكنية

التي تفرضيا عمى القطاع كعمى حركة المزارعيف .كفيما يخص إعمار غزة بعد الحرب األخيرة قاؿ

تقرير المرصد إنو تـ تقديـ نحك  %23فقط مف المبمغ الذم تعيد بتقديمو في مؤتمر إعادة العمار
الذم عقده المجتمع الدكلي في القاىرة ،حيث تعيدت الدكؿ المشاركة بتقديـ  2،5مميار دكلر (المرجع

السابؽ.)6025:

ككذلؾ دعا المرصد دكؿ التحاد األكركبي لمعمؿ الجاد عمى إنياء الحصار اإلسرائيمي

المستمر عمى قطاع غزة ،كعدـ التساكؽ معو ،كعدـ التكيؼ في البرامج عمى األرض مع ىذه الحالة

الشاذة .كبشكؿ عاـ ،العمؿ عمى إنياء الحتالؿ اإلسرائيمي طكيؿ األمد لكافة األراضي الفمسطينية

المحتمة ،باعتباره سببان رئيسان فيما يتـ مف جرائـ حرب كعقكبات جماعية في قطاع غزة كباقي األراضي
الفمسطينية المحتمة .كأكصى السمطة الفمسطينية بضركرة تضميف ممؼ حصار قطاع غزة ضمف
الممفات المقدمة إلى المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية عمى اعتبار أف الحصار جريمة حرب كل

بد مف معاقبة المتسببيف فيو ،كمحاسبة كمحاكمة المسئكليف عف استمرار حصار قطاع غزة ،كممارسة
العقاب الجماعي ،كتجكيع السكاف المدنييف ،ك تدمير األحياء المدنية فيو ،باعتبار ىذه األفعاؿ تمثؿ
جريمة حرب .داعيان المجتمع الدكلي لحث قكات الحتالؿ اإلسرائيمي عمى الضمكع بالمسؤكليات الممقاة

عمى عاتقيا كقكة احتالؿ ،ككفقان للتزاماتيا بمكجب القكانيف الدكلية ذات العالقة (المرجع
السابق.)6025,
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اضحصار
لحقوق اإلنسان:
ثالثا -:الييئة المستقمة
رنػشطاعػززة

ىي مؤسسة كطنية رسمية فمسطينية تعني بحقكؽ المكاطف الفمسطيني كتتمتع بالعضكية الكاممة

في المجنة التنسيقية الدكلية لمييئات الكطنية لحقكؽ اإلنساف التابعة لألمـ المتحدة .أنشئت الييئة
المستقمة لحقكؽ اإلنساف كييئة مستقمة بمرسكـ رئاسي صادر عف الرئيس ياسر عرفات ،كمجاؿ
اختصاصيا متابعة قضايا حقكؽ اإلنساف في المؤسسات الرسمية الفمسطينية ،كرفع تقاريرىا لمرئاسة
كلممجمس التشريعي عف ذلؾ كقد نشر ىذا المرسكـ تحت رقـ ( )55لعاـ (2555ـ) في الجريدة الرسمية

لمسمطة الفمسطينية "الكقائع الفمسطينية".
ميام ومسؤوليات الييئة:
 -1متابعة قضايا حقكؽ اإلنساف مع الجيات المختصة مف خالؿ سف التشريعات كالقكانيف
الفمسطينية.

 -2نشر الكعي القانكني لذم مختمؼ فئات المجتمع حكؿ حقكقيـ في التشريعات الفمسطينية كالدكلية
(الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،تاريخ الطالع .)6025/4/60

كحسب ما جاء في حديث األستاذ جميؿ سرحاف رئيس الييئة خالؿ المقابمة الشخصية التي
أجريناىا معو بأف الييئة بصفتيا المؤسسة الكطنية لحقكؽ اإلنساف في فمسطيف ،تقكـ بالعمؿ عمى
تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف في فمسطيف .كألف حقكؽ اإلنساف مترابطة ل تتج أز ،فإف الحؽ في تقرير
المصير كالحرية كالكرامة ىك في صمب اىتماـ الييئة التي تعتبر المصدر الرسمي لمييئات الكطنية

لحقكؽ اإلنساف عبر العالـ في معرفة آخر التطكرات المتعمقة بانتياكات حقكؽ اإلنساف  ،كذلؾ مف

خالؿ التقارير التي تصدرىا حكؿ انتياكات حقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة ،كتقاريرىا حكؿ

العدكاف اإلسرائيمي المتكرر خالؿ سنكات ماضية عمى قطاع غزة كآخره عدكاف العاـ ( ،)6022الذم

شؿ قدرة السمطة في قطاع غزة عف الكفاء بالتزاماتيا تجاه حقكؽ اإلنساف بسبب الحصار المفركض
عمى قطاع غزة ،كتقكيض البنية التحتية فيو (سرحاف :6025 ،مقابمة عممية).

كفي تقاريرىا الممتدة مف عاـ ( )6003كحتى عاـ ( )6022كثقت الييئة المستقمة لحقكؽ

اإلنساف أنشطتيا في مجاؿ تخصصيا كركزت أيضان عمى الحصار اإلسرائيمي لقطاع غزة كتداعياتو

عمى حياة السكاف .كتطرقت في ىذه التقارير إلى كؿ أشكاؿ المعاناة اإلنسانية الناتجة عف ىذا

الحصار كالى اآلثار المترتبة عميو ،مثؿ :ازدياد معدلت الفقر كالبطالة كسكء التغذية لدل األطفاؿ،
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اضحصار لدرجة كبيرة ،باإلضافة إلى تقمص نسبة الكاردات في ظؿ تحكـ إسرائيؿ
كانخفاض قيمة الصادرات
رنػشطاعػززة

بالمعابر كمنع الحركة .كما أكضحت ىذه التقارير أف اإلغالؽ كالحصار شكؿ معكقان رئيسان أماـ

المحاكـ الفمسطينية ،حيث تراكمت أكثر مف القضايا أماـ المحاكـ الفمسطينية بسبب تدمير المقرات

كالسجكف .كاف الحصار المفركض عمى قطاع غزة خمؽ خسائر فادحة ،حيث تـ إغالؽ العشرات مف

المصانع كالكرش كشركات المقاكلت ،باإلضافة إلى تدمير جزء كبير مف ىذه المصانع تدمي انر كميان

بسبب العتداءات الثالث التي شنت عمى القطاع ،ككذلؾ تطرقت التقارير إلى استمرار استيداؼ
الصياديف في عرض البحر ،كأيضان المزارعيف في المناطؽ الحدكدية ،حيث سجمت عاـ  252حالة

استيداؼ عاـ  .6022كما تطرقت تقارير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف إلى ارتفاع عدد شيداء

الحصار ،كنفاذ عشرات األصناؼ الدكائية مف المستشفيات  ،باإلضافة إلى نفاذ مئات األصناؼ
الستيالكية الطبية (تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف.)6022-6003 ،
رابعا -:المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان:

ىك مركز حقكؽ إنساف فمسطيني تأسس في عاـ ( )2555مف ثمة مف القانكنييف الفمسطينييف ك

يتمتع بالستقاللية الكاممة ،مجاؿ اختصاصو الىتماـ بقضايا حقكؽ اإلنساف كسيادة القانكف كيتمتع
بصفة استشارية في المجمس القتصادم كالجتماعي التابع لألمـ المتحدة كىك عضك في لجنة

الحقكقييف الدكلية بجنيؼ كعضك الفيدرالية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في باريس كعضك الشبكة األكركبية
المتكسطية

لحقكؽ

اإلنساف

بككبنياجف.

(المركز

الفمسطيني

لحقكؽ

اإلنساف،

تاريخ

الطالع.)6025/5/2
أىداف وميام المركز:
-1

تعزيز سيادة القانكف كالىتماـ بحقكؽ اإلنساف كفقا لممعاير المطبقة دكليان.

-2

الىتماـ بتطكير أعماؿ المؤسسات القانكنية الفمسطينية كتعزم الثقافة القانكنية.

-3

مساعدة الشعب الفمسطيني قانكنيان في تقرير مصيره كفقان لق اررات الشرعية الدكلية.

-5

رفع التكصيات لمجيات المختصة بسف التشريعات حكؿ قضايا حقكؽ اإلنساف.

 -4إعداد الدراسات حكؿ قضايا حقكؽ اإلنساف في المجتمع الفمسطيني.
-6

تكثيؽ انتياكات حقكؽ اإلنساف مف طرؼ دكلة الحتالؿ (المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف،

تاريخ الطالع.)6025/5/2
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عمؿ المركز اضحصار
الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف عمى فضح الممارسات اإلسرائيمية التي تنتيؾ األعراؼ
رنػشطاعػززة

كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف ككثؽ ذلؾ في تقاريره الدكرية .ككاف لمحصار المفركض عمى قطاع
اضح في التقارير مف أجؿ الضغط عمى إسرائيؿ مف خالؿ المجتمع الدكلي كالمنظمات
غزة
ظيكر ك ه
ه
الدكلية في محاكلة لفؾ الحصار عف غزة .كسنتطرؽ إلى بعض التقارير الصادرة عف المركز
الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ذات الصمة بمكضكع الحصار عمى قطاع غزة.

حسب التقرير السنكم لممركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف لعاـ ( ،)6003بمغ عدد أياـ إغالؽ

معبر رفح  204يكما عاـ  ، 6003أم بنسبة  %4222مف أجمالي أياـ السنة .ككثؽ المركز استشياد

 62شييدان مف مرضى القطاع الذيف لـ يسمح ليـ بالعبكر لمعالج أك تكفير األدكية ليـ خالؿ نفس

العاـ .كأكد التقرير أف مستكل العائالت تحت خط الفقر بمغت  %42كقدرت البطالة في حينو بػ %22

في قطاع غزة مف جراء الحصار(.المركز الفمسطيني لحقكؽ النساف.)22 :6003،

كفي كرقة مكقؼ لممركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف حكؿ تخفيؼ الحصار المفركض عمى

قطاع غزة بتاريخ  2يكليك ،6020كالتي ىدفت إلى دحض المزاعـ اإلسرائيمية األخيرة حكؿ تخفيؼ
الحصار عف قطاع غزة كأىـ النقاط التي كانت قد أثيرت في الكرقة ما يمي:
 %55 -2مف القكل العاممة عاطمكف عف العمؿ.

 %25 -6مف السكاف يعيشكف تحت خط الفقر ك  %40يعتمدكف عمى المساعدات.
 %25 -2يعانكف مف انخفاض في دخؿ األسرة سنكيا.

 -2انخفاض الناتج المحمي بنسبة  %4مقارنة بالعاـ (.)6005
 2350 -5منشأة صناعية مغمقة كالتي تمثؿ  %50مف العدد الكمي لتمؾ المنشآت.

 -2ىناؾ عجز في الكيرباء بالقطاع تقدر بػ  %22ك  %20مف مناطؽ القطاع تعاني مف انقطاع
الكيرباء في أم كقت.

 -3الحتالؿ يسمح بمركر  222صنؼ مف البضائع إلى القطاع مف أصؿ  5500صنؼ في
منتصؼ يكنيك (.)6002

 -4مف أصؿ  300شاحنة تصدير مف القطاع قبؿ الحصار سمح الحتالؿ فقط  655شاحنة
تصدير منذ يكنيك (6003المرجع السابؽ.)2 :6020 ،
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اضحصار
الصكراني مدير المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف مف خالؿ المقابمة التي
كيرل راجي
رنػشطاعػززة

أجرتيا معو الباحثة "أف الحصار يشكؿ جريمة حرب كعبارة عف عقكبة جماعية لمشعب الفمسطيني
كاجمعت كؿ منظمات حقكؽ النساف كبالذات الصميب الحمر الدكلي عمى اتفاقيات الدكلية كبالذات

اتفاقية جنيؼ  ،كبالذات اتفاقيات جنيؼ األربعة أنو يشكؿ جريمة ضد اإلنسانية كيجب رفعو بشكؿ
مباشر كبشكؿ كمي كليس جزئي دكف أم تأخير ،كيقينا يندرج تحت الجرائـ التي تنص عمييا اتفاقيات

جينيؼ األربعة .كأضاؼ الصكراني" :الشعب الفمسطيني في قطاع غزة يقع تحت الحتالؿ اإلسرائيمي،
كمف حؽ الشعب الفمسطيني أف تكفير لو الحماية مف عقكبات الحتالؿ اإلسرائيمي  ،كلكف ما يحدث

ىك أف الحتالؿ يبحث مف خالؿ ىذا الحصار عف كسيمة لحماية نفسو ،أم أف اليرـ منقمب عمى

رأسو .كأكد الصكراني :أف المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف كثؽ كؿ ما يتعمؽ مف حصار كانتياكات

إسرائيمية في كؿ مناحي الحياة القتصادية كالجتماعية كالصحية ...الخ (الصكراني 6025 ،مقابمة
عممية).

كفي حديثو أكضح الصكراني بقكلو" :النتائج الخاصة بالحصار ىي كارثية كيتـ تدكينيا

عبر تقارير متخصصة كيتـ نشرىا كتعريؼ كؿ المنظمات األممية كمنظمات حقكؽ اإلنساف الدكلية

التي عممت في ىذا المجاؿ بما يحدث ،كتكزع التقارير بأربع لغات في الكقت نفسو كىي أقؿ األمكر

التي يمكف عمميا لمتعريؼ حكؿ ما يدكر مف حصار كخنؽ لقطاع غزة .كتمكنا عبر أكثر مف كسيمة
كليس فقط التقارير بؿ مف خالؿ المشاركة في الندكات سكاء محميان أك إقميميان أك دكليان في أف نعمؿ

عمى تجنيد أكثر مف جية كأكثر مف قرار"(.المرجع السابؽ :6025،مقابمة عممية).

كأضاؼ الصكراني "أف مف أبرز ما ساىـ فيو المركز ىك التنسيؽ مع حركات التضامف الدكلية

كحضكر أكثر مف مركب لمحاكلة كسر الحصار ،حيث مف جاءكا ىـ مف يشكمكا حالة ضميرية متقدمة

في الضمير اإلنساني الضمير الدكلي بأسمائيـ كبذاتيـ كالبعض منيـ تعرض لمقتؿ كالمكت بالذات
ركاب سفينة مرمره .كىذا شكؿ مف عممنا كالشكؿ الثاني ،في تكزيع التقارير كالنشاط في إطار األمـ

المتحدة كالتعاكف مع لجاف التضامف الدكلية حتى في الدكؿ المختمفة عبر فعاليات كنشاطات في مجاؿ

المقاطعة كشجب لما تمارسو إسرائيؿ .كذلؾ ،العمؿ عمى إحضار ممؼ الحصار عمى قطاع غزة أماـ
محكمة الجنايات الدكلية كما ىك جارم اآلف (المرجع السابؽ 6025 ،مقابمة شخصية).

كفي تقرير حكؿ أثر الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة صادر عف المركز الفمسطيني لحقكؽ

اإلنساف بعنكاف "ما زاؿ الحصار مستمرا" كالذم غطى مجمؿ أكضاع القطاع خالؿ العاـ (.)6026
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اضحصار
األكضاع المعيشية لسكاف قطاع غزة ،كمف أبرز النقاط التي أكضحيا التقرير
رصد ىذا التقرير تدىكر
رنػشطاعػززة

أف  % 20مف سكاف قطاع غزة يعانكف مف انعداـ األمف الغذائي مف بينيـ  %25مف األطفاؿ .إضافةن

إلى ارتفاع مستكيات سكء التغذية كتأخر النمك .كجاء في التقرير أيضان ،إف  %2424مف العائالت
تعيش تحت خط الفقر منيـ  %6222يعانكف فقر مدقع (تقرير المركز الفمسطيني لحقكؽ

النساف.)22 :6026،

كأكضح التقرير أف الحصار أدل إلى حرماف طمبة الجامعات بالقطاع مف اللتحاؽ بجامعات

الضفة بعد أف كانت نسبتيـ  %62مف مجمكع الطمبة المسجميف في الجامعات الفمسطينية بالضفة قبؿ فرض
الحصار .كذلؾ نكه التقرير إلى انخفاض المعدؿ اليكمي لعبكر المرضى لمعالج الخارجي الذم كانت
تسمح بو قكات الحتالؿ إلى  62حالة يكميان إم بنسبة  %22مف المعدؿ الذم كانت تسمح بو عاـ

( ،)6002كما عرقمت قكات الحتالؿ عبكر  322مريض لمعالج بالمستشفيات اإلسرائيمية كالفمسطينية
بالضفة ألسباب أمنية كأخرل تتعمؽ بالمرافقيف.
كمف ناحية أخرل ،كمف الجانب القتصادم ،ذكر التقرير أف القتصاد الفمسطيني عاجز عف
الستفادة مف  %20مف أراضيو ك %46مف مياىو الجكفية كقمؽ شديد مف التبعية القتصادية إلسرائيؿ
كالتي كصمت  %40مف المبادلت التجارية الفمسطينية كبمغ العجز التجارم مع إسرائيؿ  %42مف

العجز الفمسطيني الشامؿ .ىذا باإلضافة إلى ارتفاع معدؿ البطالة في قطاع غزة بثالثة أضعاؼ
المعدؿ اإلقميمي أم أف نسبة البطالة ىي األعمى إقميميان .كتدمير حكالي  %30مف المنشآت

القتصادية خالؿ العمميات العسكرية ضد القطاع .كلـ يغفؿ التقرير قطاع الصيد حيث أشار إلى فقداف

الصياديف لػ  %45مف دخميـ بسبب حصر منطقة الصيد ،كذلؾ تعرضيـ إلطالؽ نار بكاقع 202
حالت نتج عنيا شييد كعدة إصابات ،ككذلؾ اعتقاؿ  45صياد إضافة إلى  22حادثة مصادرة كتدمير

قكارب(المرجع السابؽ)22 :6026 ،

كفي أحدث تقرير لممركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف لعاـ  6022كثؽ التقرير العديد مف النقاط

التي تكضح أثر استمرار الحصار كنتائجو عمى مجمؿ النكاحي التي تمس حياة السكاف اجتماعية

كاقتصادية ك معيشية كغيرىا .كقد رصد التقرير اآلتي:
 أف معدؿ البطالة كصؿ  %6223في األراضي الفمسطينية كفي القطاع كصؿ  %2625مقابؿ %2522في الضفة.

222

اضفصلػاضرابع
دورػاضدبضوطادغةػاضذعبغةػسيػرسعػ
 عرقمة لحكالياضحصار 22244مريضان مف مرضى القطاع كالمحكليف إلى المستشفيات اإلسرائيمية أك
رنػشطاعػززة

الضفة ألسباب أمنية.

 -إغالؽ معبر رفح خالؿ العاـ  6022لمدة  622يكمان أم بنسبة  %22مف عدد أياـ السنة.

 إغالؽ معبر كرـ أبك سالـ خالؿ العاـ  6022لمدة  622يكمان أم بنسبو  %22مف عدد أياـالسنة.

 معدؿ دخكؿ  0،5شاحنة يكميا لمتصدير إلسرائيؿ كأسكاؽ الضفة بعد أف كانت  250شاحنةيكميان قبؿ فرض الحصار.

يكميا بمعدؿ  %25مف عدد الشاحنات المكردة لمقطاع يكميان قبؿ الحصار
 تكريد  600شاحنة نكالبالغة  530شاحنة في حينو.

 تكريد  220طف فقط مف غاز الطيي كتعادؿ ىذه الكمية  %20مف احتياجات السكاف كالتيتقدر  250طف يكميان ( .تقرير المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.)52-50 :6022 ،
خامساً -:جمعية قطر الخيرية:

ىي جمعية خيرية غير حككمية رائدة تأسست في عاـ  2542ـ كتنشط في العمؿ اإلنساني في

قطر ك خارج قطر لإلسياـ في جيكد التنمية المستدامة .كتتمتع قطر الخيرية بعضكية المجمس
القتصادم كالجتماعي  ECOSOCلألمـ المتحدة منذ 2553عاـ ك تنفذ برامجيا ك مشاريعيا في

أكثر مف  20دكلة في مختمؼ أنحاء العالـ ،ك ليا مكاتب ميدانية في  23دكلة .بدأت أعماليا في
فمسطيف منذ عاـ  2552حيث تأتي منحة " ابحث " ككاحد مف أىـ المشاريع المتنكعة كالمميزة ضمف
البرامج العديدة التي تقكـ قطر الخيرية بتنفيذىا خاصة في مجالت التعميـ ك الصحة ك المياه ك

اإلصحاح البيئي كتحسيف الدخؿ ك التمكيف القتصادم ك مجاؿ التأىب ك الستجابة لمككارث( مكقع
جمعية قطر الخيرية ،تاريخ الطالع .)6025/5/2
وقد قدمت الجمعية عدة مشاريع منيا:
 أعماؿ صيانة مدارس متضررة مف الحرب ،تـ استيداؼ  2مدارس بتكمفة  22،365،220دكلر.
 أعماؿ إنشاء  5مرافؽ صحية مدرسية جديدة ،حيث تـ استيداؼ  5مدارس بتكمفة 554،245
دكلر.

 أعماؿ صيانة مرافؽ صحية مدرسية ،حيث تـ استيداؼ  22مدرسة بتكمفة  55،544،202دكلر.
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اضحصارجراء الحرب ،حيث تـ استيداؼ  22مدرسة بتكمفة  550،25دكلر.
 أعماؿ إزالة األنقاض
رنػشطاعػززة

 أعماؿ تزكيد مرافؽ الخدمة التعميمية باألجيزة كالمعدات الضركرية ،حيث تـ استيداؼ دكائر ك ازرة
التربية كالتعميـ بتكمفة  250،222دكلر ،تـ تزكيد الك ازرة بأجيزة حاسكب كطابعات كماكينات
تصكير كأجيزة الخادـ الرئيس ( السيرفر) كتطكير شبكة الكمبيكتر في الك ازرة.

باإلضافة إلى العديد مف المشاريع كالتي نفذتيا الجمعية عاـ 6022ـ كىي مكضحة في الجدكؿ

التالي:
جدول رقم ( )9يوضح المشاريع التي نفذتيا جمعية قطر الخيرية وتكمفتيا
م

تكمفة المشروع (دوالر)

اسم المشروع

-1

مشروع تزويد مستشفيات قطاع غزة

4800000

-2

مشروع المساعدات الطارئة بقطاع غزة

3401464

-3

مشروع إعمار غزة " مسمخ البمدية"

800000

-4

مشروع توسعة مدارس قائمة

310232

-5

مشروع فيضانات وادي غزة

17400

المصدر :وزارة الداخمية ،مديرية الشئون العامة ،دائرة الجمعيات2515:

كقد تميزت أنشطة قطر الخيرية بطيؼ كاسع مف الخدمات التي تعزز صمكد المكاطف الغزم

بتخفيؼ أثر الحصار كاعانة المؤسسات الفمسطينية عمى الصمكد كالستمرار في تقديـ الخدمات

الضركرية ( .مكقع جمعية قطر الخيرية ،تاريخ الطالع .)6025/5/2
سادساً -:الجمعية اإلسالمية:

ىي جمعية فمسطينية أىمية غير حككمية ،أسست عاـ (2535ـ) لتقديـ خدمات اإلغاثة كالتنمية

لممجتمع الفمسطيني في محافظات قطاع غزة كفؽ خطكات إستراتيجية معتمدة ،كبالشراكة المبنية عمى
الثقة المتبادلة مع مؤسسات المجتمع المدني التي تؤمف بحؽ الشعكب في التحرر مف الفقر كالجيؿ

كالمرض .كتقع الجمعية في مدينة جباليا كىي أحد فركع الجمعية اإلسالمية في محافظات غزة كالبالغ
عددىا  22فرعان .كيعد فرع الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا األكؿ بعد تأسيس الجمعية اإلسالمية

في محافظات غزة التي تأسست عاـ (.)2532
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اضحصار إغاثة الفقراء كالمنككبيف كالمتضرريف مف األزمات المفتعمة ،كتعمؿ عمى
كتيدؼ الجمعية إلى
رنػشطاعػززة

تحسيف مستكل دخؿ األسرة ،كما تسيـ في تحسيف المستكل التعميمي كالثقافي لمطمبة الفقراء كاليتاـ،
كتعمؿ عمى الرتقاء بمستكل الخدمات كالمنتجات التي تقدميا الجمعية إلى المجتمع المحمي مف خالؿ

المشاريع اإلنتاجية التي تقيميا الجمعية طبقان لمعايير الجكدة العالمية .كتشمؿ الخدمات التي تقدميا
الجمعية كافة محافظات قطاع غزة.

كتقدـ الجمعية خدماتيا لجميع فئات كمككنات المجتمع كفي مقدمتيـ األيتاـ كالمعاقيف كطمبة

العمـ كاألسر الفقيرة كالمرضى عبر تبنييا العديد مف برامج اإلغاثة كالتنمية التي مف شأنيا أف تسيـ في
تحقيؽ التنمية في المجتمع الفمسطيني مف خالؿ مجمكعة مف البرامج أىميا:
 -1برنامج الدعم اإلغاثي واإلسناد المجتمعي

يعمؿ ىذا البرنامج عمى الستجابة الطارئة كالفاعمة إلسناد كاغاثة الشعب الفمسطيني عند كقكع
األضرار كالككارث كما بعدىا كذلؾ مف خالؿ تقديـ المساعدات العينية كالكفالت النقدية كالدعـ النفسي
عبر فرؽ الطكارئ الشبابية المؤىمة ،إضافة إلى تنفيذ حمالت التطكع لدعـ المجتمع .كيشتمؿ ىذا

البرنامج عمى مجمكعة مف المشاريع اليامة التي تعنى الجمعية بتنفيذىا عمى مدار العاـ كاستجابة

حقيقية لحاجة األسر الفقيرة ،كالتي بدكرىا تساىـ بفاعمية في اسناد الشعب الفمسطيني عبر تقديـ

المساعدات اإلغاثية العينية كالنقدية كاإلسناد المجتمعي خاصة أليتاـ كاألسر المتضررة كالميمشة.

كالجدكؿ التالي يكضح عدد المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا خالؿ

برنامج الدعـ اإلغاثي كاإلسناد المجتمعي لعامي  6022ك :6022
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جدول ()10

رنػشطاعػززة

يوضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا خالل عامي  2013و 2014
الرقم

اسم المشروع

عدد المستفيدين

2

مشركع اإلغاثة العاجمة لألسرة الفقيرة

 525أسرة

6

مشركع كفالة األيتاـ

 2350يتيـ

2

مشركع ترميـ بيكت الفقراء

20منازؿ

2

مشركع ترميـ المساجد

 26مسجد

5

مشركع تيسير الزكاج لمشباب غير المقتدر

 50شاب

2

مشركع رمضاف الخيرم

 5200أسرة

3

مشركع تكزيع لحكـ األضاحي

 4500أسرة

4

مشركع السمة الغذائية

2600أسرة

5

مشركع كسكة الشتاء

 200طفؿ/ة

20

مشركع بسمة العيد

 2600طفؿ/ة

22

مشركع كف منتجان(تكزيع األغناـ ،القرض الحسف)

 500أسرة

26

مشركع كفالة األسرة الفقيرة

 2أسر

المصدر :الجمعية اإلسالمية 2515 ،

 -2برنامج األمن الصحي والدعم الغذائي:
يعتمد ىذا البرنامج عمى تقديـ الكقاية كالرعاية الصحية كالمساىمة في الحد مف سكء التغذية في
أكساط األطفاؿ ،ككذلؾ الحكامؿ كاألميات كالمرضعات كتدعيـ األمف الغذائي لألسر كتغيير السمككيات
التغذكية الحالية مف خالؿ الخدمات الصحية ،باإلضافة إلى دعـ كتأىيؿ ذكم الحتياجات الخاصة.

كيحتكم ىذا البرنامج عمى مجمكعة مف المشاريع مف شأنيا المساىمة في تحسيت المستكل

الصحي كتحقيؽ األمف الغذائي خاصةن لألطفاؿ كالنساء الحكامؿ.
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كالجد كؿ التالياضحصار
يكضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا خالؿ برنامج
رنػشطاعػززة

الدعـ الصحي كاألمف الغذائي لعامي :6022 ،6022

جدول رقم ()11

يوضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة خالل برنامج الدعم الصحي واألمن
الغذائي لعامي  2013و 2014
الرقم

عدد المستفيدين

المشروع

 200مريض/ة

-2

مشركع صندكؽ المريض الفقير

-6

مشركع معالجة سكء التغذية لدل األطفاؿ

 235طفؿ/ة

-2

مشركع دعـ كتأىيؿ ذكم الحتياجات الخاصة

 20مستفيد/ة

-2

مشركع دعـ مراكز الرعاية الصحية بالمعدات كالدكية

 2مراكز

-5

مشركع تكزيع الخبز ككجبات المحكـ كاألسماؾ كاألجباف

 2522أسرة

-2

مشركع اإلسناد النفسي كالدعـ المعنكم (احتفالت كميرجانات ،ىدايا

500أسرة

كرحالت ،جمسات التفريغ النفسي)
المصدر :الجمعية اإلسالمية 2515 ،

 -3برنامج الدعم التعميمي والثقافي:
يقكـ ىذا البرنامج عمى ثالثة محاكر رئيسة ،يمثؿ المحكر األكؿ تعزيز القدرات التعميمية
كالثقافية لدل فئة الطالب كتطكير ميارات المشاركيف لمكصكؿ إلى التفكؽ العممي .كيمثؿ المحكر
الثاني دعـ كتمكيف طمبة الجامعات مف مكاصمة العممية التعميمية .كيمثؿ المحكر الثالث تفعيؿ دكر

الشباب في المجتمع مف خالؿ بناء قدراتيـ كتعزيز أدكارىـ كالتشجيع عمى البحث العممي لزيادة
مشاركتيـ في اإلنتاج المعرفي كالمشاركة في العممية لمتنمكية لمكصكؿ إلى الرقي المجتمعي.

كالجدكؿ التالي يكضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا خالؿ برنامج
الدعـ التعميمي كالثقافي لعامي :6022 – 6022
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رنػشطاعػززة

يوضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا خالل برنامج الدعم التعميمي
والثقافي لعامي 2014 – 2013
الرقم

عدد المستفيدين

المشروع

-2

مشركع دعـ المركز الثقافي (دكرات تدريبية ،مسابقات ثقافية)

 500شاب/ة

-6

مشركع التعميـ المساند لطمبة المدارس

 200طالب/ة

-2

مشركع صندكؽ المنح لمطالب الجامعي

 200طالب/ة

-2

مشركع الزم المدرسي كالحقيبة المدرسية

 505طالب/ة

-5

مشركع األنشطة الصيفية

 200طالب/ة

-2

مشركع تكريـ أكائؿ الطمبة

 250طفؿ/ة

-3

مشركع الرابطة األدبية لممكىبيف

 30طالب/ة

-4

مشركع المكتبة الثقافية

 36طالب/ة

-5

مشركع دعـ مراكز تحفيظ القرآف الكريـ

 200مستفيد

المصدر :الجمعية اإلسالمية2515 ،

 -4برنامج خطوات نحو التنمية:
يتمحكر دكر ىذا البرنامج في العمؿ عمى تنفيذ مشركعات ذات قيمة يستفيد منيا المجتمع

كالمكاطف لتقكـ بدكرىا في المساىمة في تنمية المجتمع كتعزيز مفاىيـ المنتج  ،حيث نفذت الجمعية
اإلسالمية سمسمة مف المشركعات التنمكية اإلنتاجية كالخدماتية التي مف شأنيا أف تساىـ في الحد مف

التبعية القتصادية كالمساىمة في التطكير المجتمعي.

كالجدكؿ التالي يكضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية خالؿ برنامج خطكات نحك

التنمية لعامي :6022-6022
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رنػشطاعػززة

يوضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية خالل برنامج خطوات نحو التنمية
لعامي 2014-2013
المشروع

الرقم
-2

مشركع المنتج البستاف السياحي

-6

مشركع مركز جباليا الطبي (بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني)

-2

مشركع مزرعة جناف لألبقار كالماشية

-2

مشركع مسمخ ذبح الماشية

-5

مشركع مركز نجـ الديف اربكاف

-2

مشركع حفر اآلبار كاستصالح الراضي الزراعية

-3

مشركع جناف لمثركة السمكية

-4

مشركع صالت لالحتفالت كالمناسبات

-5

مشركع ممعب رياضي
المصدر :الجمعية اإلسالمية2515 ،

كنالحظ أف أنشطة الجمعية اإلسالمية بمدينة جباليا قد امتدت لتشمؿ خميط مف الخدمات
المتنكعة بعضيا ذات طابع إغاثي ،كأخرل تنمكية ،كثالثة تطكير قدرات ،كالبعض اآلخر إنتاجي .كؿ
ىذا الطيؼ مف المشاريع بال شؾ أسيـ في تعزيز الصمكد كدعـ القدرات المحمية كخفؼ مف آثار

الحصار كأعاف سكاف القطاع كالمؤسسات الفمسطينية عمى الستمرار في تقديـ الخدمات الضركرية.

كترل الباحثة مف خالؿ الطالع عمى العمؿ الدؤكب لمؤسسات المجتمع المدني سابقة الذكر

ممثالن باألنشطة كالفعاليات كالمشاركات كاصدار التقارير كالنش ارت كالمكاقؼ كعممت بشكؿ حثيث طكاؿ

سنكات الحصار .إضافةن لرصد النتياكات اإلسرائيمية لمقانكف الدكلي اإلنساني كاتفاقيات جنيؼ األربعة
كتزكيد المنظمات الدكلية بالتقارير حكؿ تمؾ النتياكات .حيث إف المكاطف الفمسطيني لمس ىذا الدكر

برغـ الصعاب الجمة التي كاجيت عمؿ ىذه المؤسسات.

252

اضفصلػاضرابع
دورػاضدبضوطادغةػاضذعبغةػسيػرسعػ
اضحصار
المجتمع المدني أكثر فعالية مف دكر اإلعالـ المحمي الذم ل يصؿ إلى العالـ
إف دكر مؤسسات
رنػشطاعػززة

الخارجي .كيؤكد ىذا ما جاء عمى لساف مدير عاـ صحيفة فمسطيف األستاذ إياد الق ار حكؿ محدكدية
دكر وسائل اإلعالم الفلسطٌنً في فضح الممارسات اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني حيث قاؿ "
دكر ميمان في فضح ممارسات الحتالؿ اإلسرائيمي كفند الكثير مف ادعاءات
لعب اإلعالـ الفمسطيني ان

الحتالؿ مف خالؿ تقديـ األدلة كالبراىيف عمى ذلؾ مف خالؿ الكاقع المعيشي كاإلنساني عمى الرغـ مف
محدكدية اإلمكانات  ،لكف كمف باب األمانة فاف األمر مرتبط باإلشكالية التي يعاني منيا اإلعالـ

الفمسطيني ،كىي محدكدة الكصكؿ كخاصة لمجميكر الغربي كىك صاحب التأثير عمى الحتالؿ" (الق ار،
 ،6025مقابمة عممية).
خالصة:
كىكذا فقد ناقشنا في ىذا الفصؿ دكر الدبمكماسية الشعبية في رفع الحصار عف قطاع غزة.

كظير كاضحان خالؿ ىذا الستعراض أف الدبمكماسية الشعبية كغير الرسمية عممت جاىدةن كبدكف كمؿ
مف أجؿ رفع الحصار .ككانت أنشطتيا كفعالياتيا المتمثمة في استجالب الكفكد التضامنية ،كفضح
جرائـ الحتالؿ اإلسرائيمي ،كرفع التقارير إلى المؤسسات الدكلية ،كتكثيؽ األحداث كالتكاصؿ مع

المنظمات القانكنية كالحقكقية الدكلية أكثر تمي انز كاألكثر فاعميةن كحضك انر عمى الساحة الفمسطينية بؿ

ساىمت في ميالد أكبر حالة تضامف شعبي كاقميمي كدكلي ضاغط عمى الحتالؿ مف أجؿ رفع

الحصار .كبال شؾ فإ ف ىذا التضامف الشعبي كاإلقميمي كالدكلي عبر عف اىتماـ كتعاطؼ مع قطاع
غزة كالشعب الفمسطيني عمكمان كقضيتو العادلة مما عزز مف معنكيات سكاف القطاع كدعـ صمكدىـ
كأمميـ في كسر سالسؿ الحصار كالعكدة إلى الحرية كممارسة حياتيـ الطبيعية كباقي شعكب العالـ.

252

اضخاتطة

الخاتمة
كانت النتخابات التشريعية الفمسطينية عاـ ( )6002نقطة فاصمة في التحكلت السياسية في

النظاـ السياسي ك المشيد الفمسطيني .حيث إف خيار الشعب الفمسطيني بانتخاب حركة المقاكمة
يمؽ قبكلن إسرائيميان كل دكليان كل إقميميان كحتى مف بعض الفصائؿ الفمسطينية ،مما
اإلسالمية "حماس" لـ ى
أدل إلى تدحرج كرة الثمج التي كبرت كنتج عنيا النقساـ كفرض الحصار الجائر كالخانؽ عمى قطاع
غزة  ،ككأنو عقاب لمشعب الفمسطيني كسكانو عمى كجو الخصكص لمباشرة حقو الطبيعي في ممارسة

الديمقراطية.

كلألسؼ ،تطكر المشيد الفمسطيني في أعقاب النتخابات إلى أف كصؿ إلى حد القتتاؿ

الفمسطيني كسيطرة حركة حماس عسكريان كسياسيان عمى قطاع غزة كمؤسساتو كالذم تسميو حركة
حماس بالحسـ كتسمية حركة فتح بالنقالب .كأم كانت المسميات فإف ما حدث أدل إلى نتيجة مؤلمة

أل كىي "النقساـ" بيف الضفة الغربية كقطاع غزة الذم أدمي قمكب كؿ أبناء الشعب الفمسطيني في كؿ

أماكف تكاجدىـ .كلـ تقؼ األمكر عند ىذا الحد بؿ أصبح لنا ىناؾ حككمتاف بقيادتيف ،كاحدة في قطاع

غزة كاألخرل في الضفة الغربية مما أدل إلى إضعاؼ مكقفنا السياسي ،كأعطى الفرصة لمكثير مف

نفض يدىـ مف مسؤكلياتيـ تجاه قضيتنا كانحرفت البكصمة عف بناء الدكلة الفمسطينية كتحرير األرض

المحتمة ،مما أعطى الفرصة إلسرائيؿ أف يمتيـ األرض كيتنكر لكؿ التفاقيات التي كقعت ،كيفرض
الحصار عمى قطاع غزة.

الحصار ليس بالظاىرة الغريبة أك الفريدة تاريخيان ،فقد تعرضت الكثير مف الدكؿ ألشكاؿ متنكعة

مف الحصار قديمان كحديثان .إل أف الحصار الطكيؿ المفركض عمى قطاع غزة مختمؼ مف حيث إنو
فرض مف قبؿ الحتالؿ اإلسرائيمي كجميكرية مصر العربية مف خالؿ إغالؽ معبر رفح البرم  ،مما

جعمو حصا انر مؤلمان كمرىقان .إف القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية تعتبر أف الحصار جريمة مخالفة لكؿ

األعراؼ الدكلية ،كأف الحتالؿ اإلسرائيمي مسئكؿ عف تكفير كتسيير األمكر الحياتية لمشعب المحتؿ،
كىك ما يتنكر لو الحتالؿ اإلسرائيمي الذم يمارس أبشع أنكاع العقاب الجماعي لسكاف قطاع غزة.
ىذا الحصار الجائر عمى الشعب الفمسطيني ييدؼ بو الحتالؿ اإلسرائيمي إلى تركيع ىذا

الشعب الصامد كاضعاؼ عزيمتو كتشتيت جيده عف تحقيؽ حممة بالتحرر مف الحتالؿ كقياـ دكلتو
المستقمة .كلقد نتج عف ىذا الحصار العديد مف اآلثار القاسية سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان كفي كؿ
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مناحي الحياة ،مما جعؿ المكاطف الفمسطيني يميث كراء تكفير متطمبات حياتو اليكمية مف السمع كالكقكد

كالدكاء .كؿ ىذا أدل إلى أف المكاطف الغزم أصبح في حالة نفسية سيئة كارىاؽ مستمر .كزاد األمكر

تعقيدان الدمار الذم خمفتو الحركب الثالث التي شنيا الحتالؿ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة خالؿ فترة
الحصار كالدمار الكاسع الذم حؿ بالمباني السكنية كالمنشآت الصناعية كالتجارية كاألراضي الزراعية.

ىذه اآلثار الناجمة عف الحصار أفرزت العديد مف المشاكؿ الجتماعية مثؿ الزدياد في نسب

البطالة ،كتدني دخؿ الفرد ،كارتفاع مستكل الفقر بشكؿ غير مسبكؽ ،كنقص في الخدمات الصحية
و
خاصة معبر رفح كتقييد حركة
كاألدكية كالمستمزمات الطبية .أيضان ،إغالؽ المعابر الحدكدية كب
المكاطنيف كتفتتت العالقات الجتماعية كانقطاع التكاصؿ بيف شطرم الكطف .باإلضافة إلى تيجير
المكاطنيف عف مساكنيـ التي دمرت مف القصؼ اليمجي لممناطؽ السكنية أثناء العدكاف اإلسرائيمي

كتفريؽ شمؿ األسر ،كمنع مكاد البناء مف الدخكؿ إلى غزة مما أدل إلى تعطيؿ إعادة العمار كاطالة

معاناة السكاف.

كبخصكص دكر الدبمكماسية الرسمية كالشعبية في رفع الحصار عف قطاع غزة كىك المحكر
الرئيس ليذه الدراسة ،كمف خالؿ البحث الذم اعتمد عمى التتبع التاريخي لمكضكع البحث ،كتحميؿ

دكر الدبمكماسية التي مكرست بشقييا الرسمي كالشعبي ،كجمع اآلراء المتعددة مف خالؿ المقابالت التي
أجريت مع عدد مف الشخصيات الرسمية كالشعبية كقيادييف في الفصائؿ المختمفة ،كمراجعة األدبيات

السابقة بالخصكص نخمص إلى أف جميع األطراؼ بذلت الجيكد كقامت بالعديد مف األنشطة

كالفعاليات المتنكعة حسب ما ىك متاح ،كنستطيع القكؿ بأف الدكر الذم قامت بو الدبمكماسية الرسمية
دكر متكاضعان مف الرئاسة كالحككمتيف بسبب أف ما يحكـ أدكارىا ىك
مف أجؿ رفع الحصار كاف ان
المردكد الحزبي كلـ تكف البكصمة متجيو نحك الكؿ الفمسطيني ،كاألمر الغريب أف كالىما يتيـ اآلخر

بأنو طرؼ في الحصار المفركض عمى قطاع غزة .كتبادؿ الطرفاف التيـ كالقاء المسئكلية عف معاناة
و
خاصة في الجكانب المتعمقة بانقطاع التيار الكيربائي ،كتقص الكقكد ،كاعادة إعمار القطاع،
المكاطف كب
كاطالة أمد الحصار.

أما عمى الجانب اآلخر ،الدبمكماسية الشعبية كمنظمات المجتمع المدني كدكرىا في رفع
الحصار ،فنرل أف ىذا الدكر كاف أكثر فعالية كحيكية كحضك انر عمى الساحة الفمسطينية مف الدكر
الرسمي ،كلقى استحساف المكاطف الفمسطيني حيث عممت ىذه المؤسسات كبدكف كمؿ مف أجؿ رفع
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الحصار ،فاستجمبت الكفكد التضامنية ،كأصدرت التقارير كالنشرات كالمكاقؼ ،كرصدت النتياكات

اإلسرائيمية لمقانكف الدكلي كاإلنساني كاتفاقيات جنيؼ األربعة ،كزكدت المنظمات الدكلية بالتقارير حكؿ

النتياكات كالجرائـ اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني.
كنستطيع أف نعزم النجاح النسبي لمدكر الشعبي كمؤسساتو في مكاجية الحصار إلى أف ىذه
المؤسسات تعمؿ مف منطمؽ إنساني بعيدان عف حساب الربح كالخسارة لممكاسب السياسية كالحزبية .فيي
تشعر بآلـ المكاطف ،كتحمؿ ىمكـ الناس لتسكقيا لممجتمع الدكلي كالعالـ الخارجي لتجمب العكف
كالتعاطؼ كالتضامف مع القضية الفمسطينية كتجير كؿ ىذه األمكر مف أجؿ حفز الشعكب الصديقة
كالمتعاطفة كالمتفيمة لجريمة الحصار بالضغط عمى حككماتيا مف أجؿ ممارسة الضغكط الدبمكماسية

الرسمية إلجبار إسرائيؿ لفؾ الحصار عف قطاع غزة.

في الختاـ ،فإف المشيد القائـ اآلف يقكؿ بكضكح أف الحصار عمى قطاع غزة ما زاؿ مستم انر.

كأ ف كؿ الجيكد التي بذلت سكاء كانت شعبية أك رسمية لـ تؤتي أكميا كلـ تستطيع أف ترفع أك تفكؾ
ىذا الحصار الظالـ عف قطاع غزة كأف معاناة المكاطف الغزم ما زالت متكاصمة مع يأس مف أف تنتيي

ىذه المعاناة في أمد قريب.
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النتائج والتوصيات والمقترحات
في ىذا الجزء األخير مف الدراسة ،نمخص ما تكصمنا لو مف نتائج البحث الخاص بدكر
الدبمكماسية الرسمية كالشعبية في رفع الحصار عف قطاع غزة ،ككذلؾ سنقترح بعض التكصيات المبنية

عمى نتائج الدراسة ،كفي النياية سنقترح بعض الدراسات المستقبمية ذات العالقة بمكضكع الدراسة

الحالية.

أوالً -:نتائج الدراسة:

خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج التي برزت بعد التحميؿ لألدكار التي مارستيا كؿ مف

الدبمكماسية الرسمية كالشعبية في محاكلة لفؾ الحصار عف قطاع غزة .حيث إف ىذه النتائج تعطي
صكرة مكضكعية لمدكر الذم مارستو كؿ مف الدبمكماسية الرسمية كالشعبية في مكضكع الحصار يمكف

أف يستفاد منيا في التخطيط لمعمؿ المستقبمي ،ككانت النتائج كاآلتي:

 -2ل يزاؿ الحصار قائمان كلـ تفمح أم مف الدبمكماسية الرسمية أك الشعبية في رفع الحصار عف
قطاع غزة كيعكد ذلؾ لألسباب اآلتية:

 غياب الكحدة الكطنية. طغياف المصالح الحزبية عمى المصمحة الكطنية الفمسطينية. -ضعؼ المكقؼ العربي.

 عدـ ممارسة المجتمع الدكلي الضغط المؤثر عمى إسرائيؿ. -6النقساـ الفمسطيني شتت الجيكد كأضعؼ المكقؼ الفمسطيني  ،ككاف سببان رئيسيان لستمرار
الحصار كتسبب في تراجع دعـ الدكؿ العربية كاألجنبية ،كأعطى فرصةن إلسرائيؿ لمتيرب مف
اللتزامات الدكلية كعممية السالـ كحؿ الدكلتيف تحت شعار عدـ كجكد عنكاف فمسطيني يمكف

تطبيؽ التفاؽ معو أك تسميمو األرض التي سينسحب منيا الحتالؿ كالتذرع بو لرفع الحصار.

 -2أثبت النشاط الشعبي كاألىمي غير الرسمي أنو أكثر فعاليةن في التأثير عمى المجتمع الدكلي
كاستقطاب الدعـ كالتضامف مع الشعب الفمسطيني كقضاياه العادلة.

 -2لـ تستطع القيادة السياسية لمشعب الفمسطيني مف بداية القضية كحتى اآلف استثمار تضحيات
الشعب الفمسطيني كصمكده كصبره لتحقيؽ مكاسب عمى األرض.
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منقسـ عمى نفسو في كالن مف قطاع غزة كالضفة الغربية كغير قادر عمى
 -5المجمس التشريعي
ه
ممارسة دكره في تكحيد القكانيف كمراقبة السمطة التنفيذية ،باإلضافة إلى افتقار المجمس
التشريعي لمنصاب القانكني بفعؿ النقساـ بيف حركتي فتح كحماس كبفعؿ الحتالؿ اإلسرائيمي

مف خالؿ عمميات العتقاؿ لمنكاب.

 -2مف أىـ التحكلت في النظاـ السياسي الفمسطيني ما ط أر عمى مكقؼ حركة حماس ىك العتراؼ
بأف السمطة الفمسطينية كالنظاـ السياسي الفمسطيني أمر كاقع ،كلذلؾ دخمت ىذا النظاـ مف

خالؿ العممية النتخابية التي جرت في الخامس كالعشريف مف يناير(6002ـ) ،كىذا شكؿ مف

أشكاؿ التكيؼ السياسي المرحمي مع البنية السياسية الفمسطينية.

 -3كاف كاضحان ضعؼ لمتنسيؽ بيف عمؿ مؤسسات السمطة الكطنية في الضفة كقطاع غزة.
-4

ضعؼ البنية األساسية لمنظاـ السياسي ككجكد السمطة تحت الحتالؿ جعمو عرضةن لعمميات

-5

البيئة السياسية الفمسطينية بشكميا الحالي ىي بيئة مالئمة لنمك كتطكر الحصار كىذا

الضغط المالي كالسياسي ،كفرض الحصار بسيكلة كقتما تقرر حككمة الحتالؿ ذلؾ.
يتعارض مع مصالح الشعب كالقضية.

 -20الحصار أثر بشكؿ كاضح عمى كافة مناحي الحياة السياسية كالقتصادية كالجتماعية كأدخؿ

المكاطف في العديد مف األزمات كزاد مف معدلت البطالة ككصؿ الفقر إلى مستكيات غير

مسبكقة سيما بالنسبة لمكيرباء كالكقكد كالمياه كالتي ىي عصب الحياة ألم مجتمع إنساني.

 -22أبدت حركة حماس نكع مف التكيؼ السياسي مع متطمبات المجتمع الدكلي دكف المساس
بثكابت الحركة اإلسالمية .كأبدت قد انر مف التكيؼ الجزئي كالمركنة السياسية األكثر كاقعية مف

خالؿ ربط مكقفيا السياسي بالثكابت الكطنية الفمسطينية.
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ثانياً :توصيات الدراسة

مكاصمة العمؿ الدبمكماسي الرسمي كالشعبي مف أجؿ رفع الحصار عف قطاع غزة ،كمحاكلة

ابتكار أساليب كأدكات جديدة لتطكيره إعالميان كسياسيان كمجتمعيان ،مف خالؿ:

 -1ضركرة اإلسراع في إنياء النقساـ لما لو مف آثار سمبية عمى قضية الحصار كمجمؿ الكضع
الفمسطيني.

 -2ضركرة تطبيؽ معايير صحيحة لختيار الكفاءات كالصفكة كالنخبة إلدارة النظاـ السياسي
الفمسطيني كضخ دماء جديدة داخمو.

 -3تكثيؼ العمؿ كالضغط مف أجؿ فتح معبر رفح لما لذلؾ مف أىمية لسكاف القطاع فيك المنفذ
الكحيد لحركة األفراد ،كالتكاصؿ بيف غزة كالضفة.

 -4نشر مفاىيـ الديمقراطية كالمشاركة كالتداكؿ السممي لمسمطة كادارة األزمات كحؿ المشكالت
بالطرؽ السممية في مختمؼ األكساط المجتمعية كمفاىيـ نبذ العنؼ السياسي كالجتماعي.

 -5إعادة تكحيد الخطاب السياسي كتناغـ تكزيع األدكار بيف الضفة كغزة كفقان لمقتضيات المرحمة
السياسية الراىنة كبما ل يتعارض مع أىداؼ المشركع الكطني.

 -6ضركرة إعادة تكحيد المجمس التشريعي كاعادة استئناؼ جمساتو.

 -7رد العتبار لمنظمة التحرير كاعادة تفعيميا كتطكيرىا كالتأكيد عمى أنيا مرجعية عميا لمسمطة
الكطنية الفمسطينية فعميان ل نظريان.

 -8رفع دعاكم قضائية أماـ المحاكـ الدكلية كاإلسرائيمية حكؿ القضايا المدنية كاإلنسانية الناتجة عف
الحصار ،كتدكيؿ قضية الحصار لتصبح قضية رأم عاـ دكلي تمس صمب القضايا اإلنسانية.

 -9صناعة إطار مكحد لمعمؿ الرسمي ك الشعبي في الساحة العربية ىدفو تنظيـ العمؿ باتجاه رفع
الحصار.

 -10نكصي أصحاب القرار فمسطينيان ببناء نظاـ سياسي فمسطيني ،يراعي المحددات التي تحكـ

النظاـ السياسي الفمسطيني ليس فقط كمؤسسات كعالقات كانما أيضان كبرنامج كمشركع سياسي

لمرحمة الحتالؿ كما بعد الحتالؿ.

 -11استمرار التنسيؽ كالتكاصؿ مع المؤسسات كالمنظمات الدكلية كالعربية كاإلسالمية ،الشعبية
كالحقكقية منيا إلدامة حيكية األنشطة كاستمرار المطالبة برفع الحصار عف قطاع غزة.

 -12ضركرة تفعيؿ الدكر السياسي كالجتماعي لألحزاب السياسية .
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 -13تفعيؿ الجياز الدبمكماسي الفمسطيني مف خالؿ السفارات كالقنصميات كالبعثات الدبمكماسية
لتعريؼ بالحصار كالتصدم لو.

ثالثاً :مقترحات لدراسات مستقبمية
 -1األسباب الكامنة كراء عدـ نجاح الدبمكماسية الرسمية كالشعبية في رفع الحصار عف قطاع غزة.
 -2إمكانية إذابة الستقطاب الحزبي الحاصؿ في المجتمع الفمسطيني.

 -3التعرؼ إلى العكامؿ التي تحد مف مقدرة القيادة السياسية مف استثمار تضحيات الشعب
الفمسطيني.

 -4المجمس التشريعي الفمسطيني بيف مطرقة النقساـ كسندياف اعتقاؿ نكابو مف قبؿ سمطات
الحتالؿ اإلسرائيمي.

 -5التعددية السياسية الفمسطينية ..تنافر أـ تكامؿ.
 -6فشؿ المصالحة الكطنية ..خمفيات كأسباب.
 -7حصار قطاع غزة جريمة حرب قانكنية.

 -8معالجة اآلثار المختمفة لمحصار مستقبالن.
 -9الدكر المصرم في حصار قطاع غزة.
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قائمة المراجع
أوالً -:الكتب العربية:
 .2األزعر ،محمد .)2552( .النظام السياسي والتحول الديمقراطي في فمسطين ،مؤسسة الناشر،
راـ اهلل ،فمسطيف.

 .6األشعؿ ،عبد اهلل ( .)2010ىولوكوست غزة في نظر القانون الدولي .مكتبة جزيرة الكرد ،ط،2
القاىرة.
 .2باركد ،رضكاف (" .)6020جاىزية النظام الصحي لتطبيق الصحة االلكترونية في مرافق وزارة
إصدارLambert Academic Publishing AG & Co. KG Germany 2010:
 .2البرغكتي مركاف :)6020(.األداء التشريعي والرقابي والسياسي لممجمس التشريعي
الفمسطيني( ،)2556-1996مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،لبناف.

 .5بشارة ،عزمي ( :)6000المجتمع المدني دراسة نقدية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط،2
بيركت.

 .2بمقزيز ،عبد اللو( :)6002منظمة التحرير الفمسطينية واالنتفاضة ،الحصيمة والمستقبل  ،مركز
دراسات الكحدة العربية ،سمسمة كتب المستقبؿ العربي ،بيركت.

 .3الحكت ،بياف نكييض ( .)2542القيادات والمؤسسات السياسية في فمسطين،1948-1917:
ط ،2مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت.

 .4الحكراني ،فيصؿ .)2540(.الفكر السياسي الفمسطيني  :1974 -1964دراسة لممواثيق
الفمسطينية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،مركز أبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،ط ،2بيركت،

لبناف.

 .5الحكراني ،فيصؿ :)6000(.نشأة الحركة الوطنية الفمسطينية وتطورىا حتى نياية القرن
العشرين ،كتاب محرر ،المركز القكمي لمدراسات كالتكثيؽ ،غزة ،فمسطيف.

 .20الخزرجي ،محمد:)6002(.النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة :دراسة معاصرة في
استراتيجية إدارة السمطة .دار مجدلكم لمشر كالتكزيع ،ط ،2األردف.
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 .22الخطيب ،عامر :)6002( .أصول التربية وتحديات القرن الحادي والعشرين ،مكتبة القدس،
غزة.
 .26رزقة ،يكسؼ (.)2009الطريق الصعب ،حماس :الشراكة والقيادة ،مكتبة دار األرقـ ،ج ،2غزة ،
فمسطيف.

 .22أبك رمضاف ،محسف .)6020(.حماس في الحكم باآلثار السياسية والمجتمعية قطاع غزة
 ،2559-2556ط ،2مكتبة جرير الكرد ،القاىرة  ،مصر.

 .22سالـ ،كليد ( :)2555الـنظمات المجتمعية التطوعية والسمطة الوطنية الفمسطينية نحو
المنظمات غير الحكومية العربية ومساىمتيا ،ط ،2عماف ،األردف.

 .25الشامي ،عمي ( .)1994الدبموماسية نشأتيا وتطورىا وقواعدىا ،دار العمـ لممالييف ،بيركت.

 .22شبانة ،عبد الفتاح ( .)2002الدبموماسية :القواعد األساسية -الممارسات العممية .مكتبة
مدبكلي لمنشر ،القاىرة ،مصر.

.23الشرافي ،كماؿ( .)6022المصالحة الوطنية الفمسطينية ،المركز القكمي لمدراسات كالتكثيؽ ،ط،2
غزة.

 .24الشعيبي ،عيسى( .)2533-2523الكيانة الفمسطينية :الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي.

 .25الشقاقي ،خميؿ :)2555(.االنتخابات والنظام السياسي الفمسطيني ،مركز البحكث كالدراسات
الفمسطينية دائر السياسة كالحكـ ،نابمس ،فمسطيف.

 .60صافي ،يكسؼ :)6004(.تجربة المجمس التشريعي الفمسطيني( ،)2558-1996مركز ىدؼ
لحقكؽ اإلنساف ،غزة ،فمسطيف.

 .62صالح ،محسف( .)6022منظمة التحرير الفمسطينية و المجمس الوطني الفمسطيني :تعريف-
وثائق-ق اررات ،مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات  ،ط ، 6لبناف ،بيركت.

.66صايغ ،يزيد .)6006(.الكفاح المسمح والبحث عن الدولة ،الحركة الكطنية الفمسطينية-25425 ،
 ،2552مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت.

 .62الصبيحي ،أحمد شكر ( :)6000مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ،ط ،2مركز
دراسات الكحدة العربية ، ،بيركت.

 .62عاشكر ،لبابة ( .)2008القانون الدبموماسي والقنصمي .الطبعة األكلى ،مطبعة كراقة الفضيمة،
المغرب.
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 .65أبك عباه ،سعيد ( .)6005كتاب الدبموماسية تاريخيا مؤسساتيا أنواعيا قوانينيا .الطبعة
األكلى ،دار الشيماء لمنشر كالتكزيع ،فمسطيف.

 .62عبكشي ،صالح

( .)2550كتاب المراسم السفير ،شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،ط،2

بيركت ،لبناف.

 .63عريقات ،صائب(.)6026فمسطين دولة غير عضو ،منظمة التحرير الفمسطينية ،دائرة شئكف
المفاكضات  ،فمسطيف.

 .64عكاكم ،ديب ( .)1991دولة فمسطين والقانون الدبموماسي الدولي ،مؤسسة األسكار ،عكا،
فمسطيف

 .65أبك عمرك ،زياد ( .)2555المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فمسطين ،المؤسسة
الفمسطينية لدراسة الديمقراطية /مكاطف ،ط ،2راـ اهلل.
 .20عمي ،عبد الرحمف كآخركف ( .)2011إسرائيل والقانون الدولي ،مركز الزيتكنة لمدراسات
كالستشارات،ط ، 2بيركت.

 .22العمكر ،ثابت ( .)2009مستقبل المقاومة اإلسالمية في فمسطين حركة حماس نموذجاً ،مركز
اإلعالـ العربي ،ط  ، 2مصر ،الجيزة.

 .26عيتاني ،مريـ :)6004(.صراع الصالحيات بين فتح وحماس في ادارة السمطة الفمسطينية،
 ،2557-2556مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ،بيركت ،ط.2

 .22فيصؿ ،نعماف :)6026(.االنقسام الفمسطيني في عيد االنتداب البريطاني وفي ظل السمطة
الوطنية الفمسطينية ،دار الكتب كالكثائؽ القكمية ،ط ،2القاىرة  ،مصر.

 .22المجدلكم ،فاركؽ ( .)2010الدبموماسية بين الحرب والسالم ،ركائع مجدلكم لمنشر ،ط، 2
عماف ،األردف.
 .25محسف ،تيسير( .)6002أزمة النظام السياسي الفمسطيني ،مكقع التيار الثالث ،في التيػار الثالػث
فػي السياؽ الفمسطيني ،حكؿ المفيكـ كالتطبيقات في التنمية كالديمقراطية .برنامج دراسات التنمية،

جامعة بيرزيت ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 .22المصرم ،زىير :)6004(.اتجاىات الفكر السياسي الفمسطيني بين الكفاح المسمح والتسوية،
مكتبة اليازجي لمنشر كالتكزيع ،ط ،2غزة ،فمسطيف.
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 .23ناطكر ،سميح ( .)1980موسوعة األلفيات .اصطالح كتعريؼ .مكتبة الطميعة – دالية الكرمؿ-
القدس ،فمسطيف.

 .24النكاتي ،مييب " )6006( .حماس من الداخل ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،ط،2

غزة،

فمسطيف.

 .25نكفؿ ،ممدكح :)2550(.ما بعد األزمة :التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفمسطينية وآفاق
العمل ،راـ اهلل ،مكاطف -المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية.

.20نكفؿ ،ممدكح) .(1999دراسة النظام السياسي بين الداخل والخارج ،نشكء النظاـ السياسي
الفمسطيني كتطكره ،كقائع المؤتمر السنكم الرابع لمؤسسة مكاطف  22-23تشريف أكؿ  ، 1998ما
بعد األزمة التغيرات البنيكية في الحياة السياسية الفمسطينية ،كأفاؽ العمؿ ،مؤسسة مكاطف لديمقراطية
كأفاؽ العمؿ ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 .22ىالؿ ،جميؿ2554( .ـ) :النظام السياسي الفمسطيني بعد أوسمو ،مكاطف -المؤسسة الفمسطينية
لمدراسة الديمقراطية ،راـ اهلل  ،فمسطيف.

 .26ىالؿ ،جميؿ6006(.ـ) :تكوين النخب الفمسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفمسطينية إلى ما
بعد قيام السمطة الوطنية ،مكاطف -المؤسسة الفمسطينية لمدراسة الديمقراطية ،ط ،2راـ اهلل،

فمسطيف.

 .22الكحيدم ،فتحي :)2552(.التطورات الدستورية في فمسطين ( ،)1995-1917مطابع الييئة
الخيرية ،ط ،6غزة ،فمسطيف.

 .22يكسؼ ،سعيد :)6005(.أثر ازدواجية السمطة عمى التنمية السياسية في السمطة الوطنية
الفمسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية .

 .25يكسؼ ،أحمد :)6020(.تجربة حماس السياسية :مربعات الرؤية والحسابات ،ط ،2بيت الحكمة
لمدراسات كالستشارات ،غزة ،فمسطيف.
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ثانياً -:الرسائل العممية:
 .2أحمد  ،ضياء (.)6022جريمة حصار غزة-دراسة شرعية .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية
الشريعة كالقانكف  ،الجامعة السالمية ،غزة.

 .6إسماعيؿ ،ىنادم ( .)6026الدولة الفمسطينية نموذج بناء المؤسسات في قيام الدولة ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف.

 .2البزـ ،إبراىيـ (.)2014أثر النظم االنتخابية التشريعية في تشكيل النظام السياسي الفمسطيني:

( )2012-1996دراسة ميدانية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية القتصاد كالعمكـ اإلدارية،
جامعة األزىر ،غزة.

 .2بشير ،عمر ( .)2013تأثير التغيرات العربية واإلقميمية عمى السياسة الداخمية الفمسطينية

( .)2011-2000رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية القتصاد كالعمكـ اإلدارية ،جامعة األزىر،
غزة.

 .5برىـ ،عبد اهلل( .)6003اصالح منظمة التحرير الفمسطينية –إشكالية الييكمية والبرامج ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف.

 .2ثابت ،ىيثـ )  ( 2008التحوالت االستراتيجية في الفكر السياسي الفمسطيني .رسالة ماجستير غير
منشكرة – جامعة القدس ،فمسطيف.

 .3أبك جامكس  ،نبياف (.)2014المسؤولية الدولية المترتبة عمى حصار االحتالل اإلسرائيمي
لقطاع غزة .رسالة دكتكراه منشكرة ،ك ػػميػػة الق ػ ػ ػػانػ ػ ػ ػػكف كالعػ ػمػػكـ السياسي ػػة ،األكاديمية العربية في

الدانمرؾ.

 .4حماد ،محمكد ( .)6022دور المساعدات التركية في تحسين مستوي الخدمات الصحية الحكومية

في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة،

فمسطيف.

 .5الحكلي ،ماىر كجرادة ،عبد القادر ( .)6022العدوان اإلسرائيمي عمى سفينة الحرية  -دراسة

مقارنة بين الشريعة والقانون ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،سمسمة الدراسات اإلسالمية ،مجمد،25

عدد ،6ص.252-225
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.20داكد ،محمد( .)2011الصراع السياسي الفمسطيني وأثره عمى حرية الصحافة في الضفة الغربية
وقطاع غزة ( .)2008-2006رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية،

جامعة األزىر ،غزة.

.22الداية ،سمماف ( .)2014دراسة :جريمة حصار غزة في ميزان الشريعة .كمية الشريعة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.

.26الدبس ،معتز ( .)2010التطورات الداخمية و أثرىا عمي حركة المقاومة اإلسالمية حماس
( .(2000.-2009رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية القتصاد كالعمكـ اإلدارية ،جامعة األزىر،
غزة.

 .22الدجني ،حساـ ) .(2010فوز حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) في االنتخابات التشريعية
الفمسطينية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية -جامعة األزىر ،غزة.

.22سعد الديف ،نادية ( .)2014دراسة عممية مح ّكمة؛ وقد أجيز نشرىا في كتاب “السمطة الوطنية

الفمسطينية :دراسة في التجربة واألداء  ،″2513-1994الذم قاـ بتحريره د .محسف محمد

صالح ،كالذم سيصدر نصو العربي عف مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات في بيركت.

.25سعد ،كائؿ( .)6005حصار الشعب الفمسطيني ومحاوالت إسقاط حكومة حماس ،رسالة
ماجستير ،بيركت :مركز الزيتكنية لمدراسات كالستشارات.

.22الشيخ عيد ،صادؽ ( .)6022تطور العالقات الدولية لحركة المقاومة اإلسالمية – حماس ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

.23ظاىر ،فارس ) .(2010دراسة :موقف الرباعية الدولية من القضية الفمسطينية .التحاد العربي
بيف الكاقع كاآلماؿ ،مدكنة.

.24أبك عرب ،خميؿ :)6004(.أثر االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية عمى التحول الديمقراطي
الفمسطيني ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف.

 .25عمارة ،مكسى ( .)6022دور الدبموماسية الفمسطينية فيفي إدارة األزمة الصحية أثناء الحصار

عمى محافظات غزة (2513-2556م) ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة
لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 .60عكدة ،كفاح :)6005(.أحداث حزيران  2557في قطاع غزة وتأثيرىا عمى المشروع الوطني
الفمسطيني استراتيجياً وتكتيكياً ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح ،نابمس ،،فمسطيف
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.62العيمة ،رياض كحمد ،جياد ) .(2008تأثير الحصار اإلسرائيمي عمى الواقع االجتماعي

لمفمسطينيين في قطاع غزة.
واالقتصادي والنفسي
ّ
.66القدرة ،أحمد ).(2014المتغيرات السياسية واالجتماعية وأثرىا عمى النظام السياسي البحريني.
رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية -بجامعة األزىر ،غزة.

.62المشيراكم ،عالء ( .)2013اآلثار السياسية واألمنية لالنسحاب اإلسرائيمي من قطاع غزة :دراسة
تحميمية لمنواحي السياسية واألمنية لواقع االنسحاب اإلسرائيمي في أيمول  ،2005رسالة ماجستير
غير منشكرة  ،كمية القتصاد كالعمكـ اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة.

 .62منيرة ،بكدردابف ( .)6005دور الدبموماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة قسنطينة ،منتكرم.

 .65نتيؿ ،ريـ ( .)6022الدبموماسية وفن التفاوض وأثرىما عمى اتخاذ القرار السياسي ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر غزة  ،فمسطيف.

 .62كادم ،عبد الحكيـ ( .)2013الدبموماسية الرسمية والدبموماسية المتعددة المسارات .مركز
راشيؿ ككرم الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف كمتابعة العدالة الدكلية.

 .63يكسؼ ،سعيد :)6005(.أثر ازدواجية السمطة عمى التنمية السياسية في السمطة الوطنية
الفمسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،

.64يكسؼ ،غساف) .(2009أثر ازدواجية السمطة عمى التنمية السياسية في السمطة الوطنية

الفمسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية .دراسة ماجستير غير منشكرة ،كمية الدراسات العميا،
جامعة النجاح الكطنية.

رابعاً :الدوريات:

 .2باركد ،رضكاف( .)6002فتح ..مكابرة وعزة نفس في غير وقتيا ،مقالة منشكر بتاريخ
 ،6002/2/2مكقع دنيا الكطف.

 .6بدكاف ،عمي( .)6004صفحات من تاريخ الكفاح المسمح ،التكوينات السياسية والفدائية
المعاصرة النشأة والمصائر ،صفحات لمدراسات كالنشر ،دمشؽ.

 .2البرغكثي ،إياد (.)2012العممانية السياسية والمسألة الدينية .مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ
اإلنساف ،راـ اهلل  ،فمسطيف.
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 .2الحمد ،جكاد( .)6002مقالة منشكرة بعنكاف :مستقبل القضية الفمسطينية بين حكومة حماس
وحكومة الوحدة الوطنية  ،2556/15/22،متكفر عمى الرابط:

https://www.palinfo.com/news/2006/10/22/
 .5شبانة ،فيمي ،مقالة نشرت بتاريخ  2010 /6/15بعنكاف قصة صعود أبو مازن :تمت تصفية كل
معارض عرفات ليواصل عباس الصعود .العدد ( 6025/2/22 ،80متكفر عمى الرابط:

http://www.hekayaty.com/articles/friends/80-article80
 .2شقكرة ،فتحي ،مقالة نشرت في.30/12/2011أبرز األضرار الناتجة عن الحصار والعدوان

اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،مكقع اإللكتركني لحركة التحرير الكطني الفمسطيني (فتح) مفكضية

التعبئة كالتنظيـ ،متكفر عمى الرابط .http://www.fatehorg.ps/
 .3عبد اليادم ،ميا (.)6002النظام السياسي بعد االنتخابات التشريعية  ،مجمة دراسات أكسطية،
عدد ،25-22األردف ،مركز دراسات الشرؽ األكسط.

 .4حماد ،أحمد(.)6020بحث بعنوان :أثر الحصار اإلسرائيمي عمى وسائل اإلعالم في قطاع غزة.
المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعالمية مدل.
 .5عبد اليادم ،محمد ( .)2555المعمومات ودورىا في اتخاذ القرار وادارة األزمة ،المجمة العربية
لممعمكمات ،العدد .202
 .20عبدك ،مصطفى(.)6020أثر الحصار عمى قدرة طمبة جامعات قطاع غزة في تسديد الرسوم
الجامعية وتسجيل الساعات الدراسية حالة(الجامعة اإلسالمية بغزة) ،مجمة الجامعة اإلسالمية،

المجمد الثامف عشر ،العدد األكؿ يناير .6020
 .22عطكات ،لنية (بدكف) .الدبموماسية الشعبية في أجندة الشعوب ،سمسمة أبحاث مؤسسة األفؽ
لمدراسات كالتدريب.

.26كيالي ،ماجد ( :)6003سوريا وأزمة غزة ،موازنة الفرص والقيود( "،القاىرة ،مجمة السياسة
الدكلية ،العدد  230المجمد  ،26أكتكبر ،ص.)263

 .22مجمة المراقب االقتصادي واالجتماعي – معيد أبحاث السياسات القتصادية الفمسطيني (ماس)
العدد  – 22راـ اهلل – أيار– . 2009
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.22محسف ،سميح ( :)6003دور اإلعالم الحزبي في تأجيج الصراع الداخمي الصحافة اإللكترونية
نموذجاً ،مجمة تسامح ،عددد ،62السنة السادسة حزيراف.،

.25محسف ،تيسير( .)6002مقال أفاق التحوالت البنيوية في النظام السياسي الفمسطيني ،الحكار
المتمدف.12/6/2006، (1579).

 .22مركز دراسات الشرؽ األكسط :)6002(.حمقة نقاش تداعيات فوز حماس في االنتخابات
التشريعية الفمسطينية  2556عمى مستقبل القضية والصراع في المنطقة ،كعمى إسرائيؿ،

األردف :مركز دراسات الشرؽ األكسط.

 .23مركز دراسات الشرؽ األكسط :)6002(.قراءة إحصائية وسياسية في نتائج االنتخابات
التشريعية الفمسطينية الثانية ( 25كانون الثاني /يناير .)2556

 .24نكفؿ ،ممدكح ( .)2555ما بعد األزمة :التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفمسطينية وآفاق
العمل ،راـ اهلل ،مكاطف -المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية.

خامساً :التقارير وأوراق العمل:
.2

أبك صكم ،محمكد ( .)6022الوضع الفمسطيني عمى ضوء أحكام القانون الدبموماسي الدولي،

سمسمة أوراق عمل جامعة بيرزيت ،6022/24 ،عربي ،معيد إبراىيـ أبك لغد لمدراسات الدكلية،
جامعة بيرزيت ،بيرزيت ،فمسطيف.

.6

البحيصي ،عصاـ ( :)6005المعايير الدولية والوطنية لإلدارة المالية في المنظمات األىمية"

.2

البرغكثي ،مصطفى ( :)6000المؤتمر الدولي العالقة بين الحكومة الفمسطينية والمنظمات

.2

قزمكز ،أصؼ( .)6002مقاؿ بعنكاف" استحقاقات الفوز بين حسابات الميدان وحسبة البرلمان،

ورقة عمل مقدمة لورشة العمل حول تطوير اإلدارة المالية في المنظمات األىمية.

األىمية بإشراف تجمع مؤسسة التعاون بالتشاور مع البنك الدولي.
صحيفة األياـ الفمسطينية .6002-2-64. ،

.5

التقدير الستراتيجي.)6022(23مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيركت.

.3

التقرير الستراتيجي ( .)6003مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيركت.

.2

التقرير الستراتيجي ( .)6002مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيركت.

.4

التقرير الستراتيجي ( .)2011مركز الزيتونة ،لمدراسات واالستشارات ،بيركت.
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.5

التقرير السنكم لمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ( .)6026حول أثر الحصار االسرائيمي عمى

قطاع غزة  ،بعنوان " ما زال الحصار مستم ار " ،غزة.

 .20التقرير الشيرم لممركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف( .)6022حالة المعابر -شير أبريل و مارس
عام .2014

 .22تقرير المجنة الشعبية لمكاجية الحصار( .)6004بعد مرور  16شير عمى حصار قطاع غزة.

 .26تقرير المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ( .)2514حكؿ تداعيات الحصار
الصييكني المفركض عمى قطاع غزة  ،غزة.

 .22تقرير جريدة الشرؽ األكسط :)6003(.قوات حماس تسيطر عمى معظم المواقع األمنية في غزة،
 14يكنيك 2007ـ.

 .22تقرير دائرة العالج بالخارج(.)6022وزارة الصحة ،غزة  ،فمسطيف.

 .25تقرير لجنة النتخابات المركزية :)6002(.االنتخابات التشريعية الثانية 25 :كانون الثاني
 -.2556راـ اهلل ،فمسطيف.

 .22تقرير كحدة العالقات العامة كاإلعالـ( .)6025المشيد الصحي خالل عشر سنوات من الحصار،
ك ازرة الصحة ،غزة ،فمسطيف.

 .23تيسير ،محيسف :)6003(.النظام السياسي الفمسطيني والتيار الثالث" ،كرقة مقدمة لبرنامج
التنمية في جامعة بيزيت.

 .24جاد ،عماد ،كآخركف(.)6006انتفاضة األقصى طموح الفكرة وأزمة اإلرادة .مركز الدراسات
السياسية كالستراتيجية ،القاىرة.

 .25حركة المقاكمة اإلسالمية (حماس) :)6002(.البرنامج االنتخابي لقائمة التغيير واإلصالح:
انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني (الدكرة الثانية).

 .60حماد ،أحمد( .)6020أثر الحصار اإلسرائيمي عمى وسائل اإلعالم في قطاع غزة ،المركز
الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعالمية ،غزة.

 .62سالـ ،كليد ( :)6005المنظمات المجتمعية التطوعية والسمطة الوطنية الفمسطينية" معيد أبحاث
ماس ،راـ اهلل.

 .66صالح ،محسف ) .(2007الممخص التنفيذي لمتقرير االستراتيجي الفمسطيني ،مركز الزيتكنة
لمدراسات كالستشارات ،بيركت.
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 .62الصبيحي ،احمد شكر ( :)6004مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي .سمسمة أطركحات
الدكتكراه( )23مركز دراسات الكحدة العربية.

 .62عبد الفتاح ،معتز باهلل ( .)6002خطاب الدبموماسية الشعبية األمريكية تجاه الشرق األوسط -
التحميل والفعالية ،كرقة بحثية مقدمة إلى ندكة الدبمكماسية العامة األمريكية تجاه العالـ العربي
الخميس  24مايك  ،6002القاىرة ،مصر.

 .65عككؿ ،طالؿ .)6002(.مقال بعنوان :من مفاجأة االنتصار إلى مفاجأة النجاح ،جريدة األياـ،
غزة ،فمسطيف.

 .62قانكف السمؾ الدبمكماسي(.)6005منظمة التحرير الفمسطينية ،السمطة الكطنية الفمسطينية،
فمسطيف.

 .63المجمس التشريعي الفمسطيني ( :)6020-6002أربعة سنوات من العطاء رغم الحصار.

 .64مدني ،أميف مكي ( :)2553تشريعات وقوانين المنظمات األىمية العربية ،المؤتمر الثاني
لممنظمات األىمية العربي ،القاىرة.

 .65المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ( .)6020ورقة موقف حول تخفيف الحصار المفروض عمى
قطاع غزة.

 .20المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف(.)6003تقرير حول أثر الحصار اإلسرائيمي وتداعياتو عمى
الحق في العمل والضمان االجتماعي في قطاع غزة" ،غزة.

 .22المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف( .)6022-6020تقرير حول أثر سياسة الحصار اإلسرائيمي
عمى المدنيين في قطاع غزة بعد ثالثة أعوام من العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة  ،غزة.

 .26مطر ،محمد( :)6020إصالح النظام السياسي الفمسطيني بين المطالب الداخمية والضغوطات
الخارجية( ،كرقة بحثية منشكرة في مكقع باؿ ثينؾ لمدراسات الستراتيجية بتاريخ  5فبراير).

 .22مؤسسة انقاذ الطفؿ.)6004(.تقرير بعنوان :المراجعة السنوية لحقوق الطفل ،المممكة المتحدة.

 .22الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ( .)6003تقرير بعنوان :أثر الحصار اإلسرائيمي وتداعياتو عمى
الحق في العمل والضمان االجتماعي في قطاع غزة.

 .25الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف( .)6004تقرير بعنوان" :اثر االنتياكات اإلسرائيمية عمى أداء
السمطة الوطنية الفمسطينية".
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 .22كرقة حقائؽ األمـ المتحدة(يكنيك .)6026 /خمس سنوات عمى الحصار :الوضع اإلنساني في
قطاع غزة ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،األراضي الفمسطينية المحتمة.

سادساً -المقابالت الشخصية:
.2

أبو شيال ،فيصؿ ،6025:عضك المجمس الثكرم لحركة فتح ،

.2

حمد ،غازي ،6025:ككيؿ ك ازرة الخارجية الفمسطينية  20600 ، 6025/5/23،صباحا.

.6

البطش ،خالد،6025:قيادم في حركة الجياد اإلسالمي ك 5600 ،6025/20/22صباحا.

.2

الخضري ،جمال ،6025:رئيس المجنة الشعبية لمكاجية الحصار كعضك المجمس التشريعي
الفمسطيني 26600 ،6025/20/66 ،ظي انر.

.5

سرحان ،جميل ،6025:رئيس الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف 26600 ، 6025/20/25،ظي انر.

.3

الشوا ،أمجد،6025:شبكة المنظمات األىمية  26600 ، 6025/20/5ظي انر.

.5

العجرمي  ،محمود ،6025:عميد كمية اإلعالـ بجامعة فمسطيف20600 ،6025/20/26 ،صباحا.

.2

الشنطي ،جميمة ،6025:النائب في المجمس التشريعي  26600 ،6025/26/6 ،ظيرا.

.4

الصوراني ،راجي،6025:رئيس المركز الفمسطيني لحقكؽ النساف 26600 ،6025/22/24،ظيرا.

 .20الغنيمي ،زينب ،6025:مديرة مركز األبحاث كالستشارات القانكنية لممرأة5600 ،6025/26/3 ،
صباحا.

 .22الغول ،كايد،6025:قيادم في الجبية الشعبية  20600 ، 6025/20/4 ،صباحان

 .26القدرة ،أشرف،6025:الناطؽ الرسمي باسـ ك ازرة الصحة 20600، 6025/20/60،صباحا.
 .22القرا ،إياد،6025:مدير عاـ صحيفة فمسطيف 26600 ، 6025/20/60،ظي انر.

 .22النحال ،أبو جودة 6025:قيادم في حركة فتح 5600 ،6025/20/24،صباحا.

 .25النزلي ،عمي ،6025:نائب ريس المجنة الشعبية لمكاجية الحصار20600 ،6025/20/66،
صباحا.

 .22يوسف ،أحمد ،6025:مستشار رئيس الكزراء السابؽ ،كرئيس مجمس إدارة بيت الحكمة
الفمسطيني ،أكؿ رئيس لمجنة الحككمية لكسر الحصار02600 ،6025/5/4 ،عصرا.
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سابعاً :مواقع اإلنترنت:
.2

القدس العربي ،مقالة نشرت في  6025/2/22بعنكاف :عباس يطالب المجتمع الدكلي بالحفاظ
عمى حؿ الدكلتيف كرفع الحصار عف غزة -فينا األناضكؿ ،متكفر عمى الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=319482

.6

الغندور ،يعقوب ( .)6026دراسة قانكنية حكؿ خطكة حصكؿ فمسطيف عمى صفة (دكلة غير
عضك) بصفة مراقب لدل األمـ المتحدة ،متكفرة عمى الرابط:
http://alray.ps/ar/post/101676

.2

الصوراني ،غازي ،مقالة نشرت في  .6020/2/2األثار القتصادية لمحصار عمى قطاع غزة،
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