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القدر فرصة إشرافيما عمي الرسالة بجزيؿ اىتماميـ ،وحسف توجيياتيـ ،وآرائيـ القيمة ،وممحوظاتيـ

العممية التي كاف ليا األثر الكبير في إخراج ىذه الرسالة بشكميا الحالي ،جزاىـ اهلل عني وعف أىؿ
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الدكتور :أسامة محمد أبو نحؿ ،بقدر ما لو مف ٍ
أياد بيضاء.
األستاذ الدكتور :خالد رجب شعباف ،بقدر ىمتو وسمو خمقو وجزيؿ عطائو.

لما بذلوه مف جيد في قراءة الرسالة ،و إبداء مالحظاتيـ القيمة والحكـ عمييا  ...مما زادوني واياىا

بيـ شرفا ورفعة .

كما أوجو بالغ شكري وتقدير إلى الدكتور :عماد المصري ،لما أبداه مف مالحظات فكرية ومنيجية
ولغوية حتى خرج ىذا العمؿ بصيغتو النيائية.

وال يفوتني أيضاً ،أف أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى كؿ مف ساىـ ولو بجزء بسيط في إخراج ىذا

العمؿ ،والي كؿ مف أسدي إلى مشورة أو قدـ لي نصيحة أو معونة ،وليـ مني جميعا خالص
الشكر والعرفاف .

فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء.

الباحث

لـــــؤي المصري

ت

يهخص انذراسح
تناولت ىذه الدراسة األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني في ظؿ المصالحة الوطنية ،وجاءت
الدراسة في خمسة فصوؿ  ،تناوؿ الفصؿ األوؿ :أدبيات البحث ومنيج الدراسة ،والفصؿ الثاني :األمف

القومي الفمسطيني ،وناقش فيو مفيوـ األمف القومي الفمسطيني وخصائصو ،ونظرياتو ومراحؿ تطوره ،
والفصؿ الثالث :األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني ،وناقش فيو محددات استراتيجية األمف القومي

الفمسطيني ،والمنطمقات الوطنية الستراتيجية األمف القومي الفمسطيني ،والفصؿ الرابع :األمف القومي
الفمسطيني بيف االنقساـ والمصالحة ،وناقش فيو مخاطر االنقساـ عمى األمف القومي الفمسطيني ،ودور
المصالحة في حماية األمف القومي الفمسطيني ،والفصؿ الخامس :رؤية استشرافية ألبعاد األمف القومي
الفمسطيني في ظؿ المصالحة ،و ناقش رؤية استشرافية لألمف القومي الفمسطيني داخميا وخارجيا ،ومستقبؿ
المصالحة الفمسطينية بيف المأموؿ والمجيوؿ .

وىدفت الدراسة إلى استشراؼ حاؿ األمف القومي الفمسطيني في حاؿ تحقيؽ المصالحة الفمسطينية،

أو فشميا مف خالؿ الرؤية الشاممة التي توصؿ إلييا الباحث بعد قراءة المراجعات السابقة والدراسات
المستفيضة حوؿ موضوع الدراسة ،وتشخيص العالقة المباشرة بيف ِ
االنق َساـ الفمسطيني وبيف أبعاد األمف
القومي واستشراؼ العوامؿ المختمفة التي تؤثر في استراتيجية األمف القومي الفمسطيني في حاؿ نجاح

المصالحة أو فشميا..

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اعتمد الباحث عمى استخداـ المنيج التاريخي :مف أجؿ التعرؼ عمى أبرز
المحطات والمراحؿ التي مر بيا األمف القومي الفمسطيني ،وتتبع حالة ِ
االنق َساـ الفمسطيني وجيود المصالحة
الوطنية ،وعمى المنيج الوصفي التحميمي مف أجؿ شرح المفاىيـ وتوضيح األبعاد االستراتيجية لألمف القومي
السابقة واستنتاج
الفمسطيني في ظؿ المصالحة الوطنية وعالقتو باألمف القومي العربي ،واستقراء المصادر ّ
الالزمة إلى األمف القومي الفمسطيني.
النتائج وبمورت التوصيات ّ
الحموؿ؛ مف أجؿ فيـ أفضؿ ووضع ّ
وأسفرت الدراسة عف مجموعة مف النتائج مف أىميا :يعد األمف حاجة بما تمثمو األجيزة األمنِيَّة

ومؤسساتيا عماد سمطة المجتمع ،،كما توصمت الدراسة إلى أف حالة التفكؾ األمني و ِ
االنق َساـ المرجعية
األمنِيَّة الفمسطينية بيف الضفة وغزة أدى إلى اختالؿ البنية األمنِيَّة والجياز األمني في فمسطيف ،مما أدى إلى
عدـ تكامؿ التعاوف بيف أطياؼ المجتمع واألجيزة األمنِيَّة ،وأف حالة الفوضى العارمة في القطاع ،أدت إلى
تزايد التيديدات عمى األمف القومي الفمسطيني وكذلؾ األمف اإلنساني ،وأدت إلى تبرير االحتالؿ لممارساتو
ِ
االنق َساـ إلى تشويو صورة السياسة الفمسطينية وتعطيؿ األمف القومي
العنصرية والعدوانية ،كما أدى
إسرائيؿ في صالح أمنيا القومي كما توصمت إلى أف الرؤية االستشرافية
الفمسطيني ،بمقابؿ تحسيف صورة َ
لألمف القومي الفمسطيني تتمخص باالنييار لمقدرات األمف القومي الفمسطيني داخمياً وخارجياً في حاؿ فشؿ

المصالحة ،وعمى العكس في حاؿ إنجاز المصالحة بما تحممو مف تحقيؽ السياسة الفمسطينية مطالبيا
ث

ومكاسبيا بدءاً مف االستحقاؽ الدولي ،ومرو اًر بمشروع حؿ الدولتيف ،وتحسيف الوضع الفمسطيني األمني

بجميع أبعاده.

وعمى ضوء نتائج الدراسة توصؿ الباحث إلى مجموعة مف التوصيات ،أىميا :فريضة ووجوب إنياء
حالة ِ
االنق َساـ واتماـ المصالحة ولو كمؼ األطراؼ تقديـ التنازالت وضرورة تعزيز دور مجمس األمف القومي
الفمسطيني ،وضرورة تفعيؿ مجمس األمف القومي الفمسطيني بحيث يصبح موقع إجماع وطني ،وأىمية تحديد
األولويات التي تيدد األمف القومي الفمسطيني والتي يقؼ ِ
االنق َساـ الفمسطيني.

ج

Abstract
The study aimed to identify the strategic dimensions of Palestinian national security in
the light of national reconciliation. The study also aimed to explore the state of
Palestinian national security in the event of achieving Palestinian reconciliation or
failure through the comprehensive vision reached by the researcher after reading the
previous reviews and extensive studies on the subject of the study.
The study aimed to reveal the strategic dimensions of the Palestinian national security
in light of national reconciliation, and to diagnose the direct relationship between the
Palestinian division and the dimensions of national security and to explore the various
factors that affect the national security strategy In the event of success or failure of
reconciliation.
In order to achieve the goal of the study, the researcher adopted the historical
approach: in order to identify the most prominent stations and stages through which the
Palestinian national security passed, and follow the state of Palestinian division and
efforts of national reconciliation, and analytical descriptive approach to explain the
concepts and clarify the strategic dimensions of Palestinian national security in light of
national reconciliation Its relationship with Arab national security, the extrapolation of
previous sources and the conclusion of solutions; in order to better understand and
formulate the results and formulate the necessary recommendations for Palestinian
national security.
The study also found a number of results, the most important of which are: Security
is a need for what the security services and their institutions represent the cornerstone of
the society's authority. The study also concluded that the state of security disintegration
and the division of the Palestinian security reference between the West Bank and Gaza
led to the disruption of the security structure and the security apparatus in Palestine.
The lack of integration between the different sectors of the society and the security
services, and the chaos in the sector, led to increasing threats to the Palestinian national
security as well as human security, and led to justify the occupation of its racist and
aggressive practices.
In light of the results of the study, the researcher reached a number of
recommendations, the most important of which are: the obligate to end the state of
division and reconciliation, the necessity of activating the Palestinian National Security
Council to become a national consensus site, and reconsidering by the competent
authorities (the Security Council) The Palestinian Legislative Council), the importance
of identify to the priorities that threaten the Palestinian national security and the
Palestinian division.
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1

المقدمة:
النظرية األمنِيَّة التي تكفؿ ليا االستقرار
سعت الجيود الفمسطينية في رسـ أبعاد االستراتيجية وفؽ ّ
ٍ
النضاؿ والكفاح المسمح لموصوؿ إلى التحرير مرو اًر
واالستقالؿ ،مف خالؿ آليات
عديدة تمثمت في ّ
بالمفاوضات والتمثيؿ الخارجي في األمـ المتحدة والدوؿ العظمى والعالـ الكبير المتمثؿ بالدوؿ واألقاليـ

العربية واألجنبية بغية االعتراؼ بالدولة الفمسطينية كدولة مستقمة ليا حدودىا الجغرافية والسياسية.
السممي) في الوصوؿ إلى األمف
ولقد كافحت مسيرة ّ
النضاؿ بشتى أنواعو (غير السمميّ ،
واالستقرار ،حيث إف مسألة األمف تعد ركناً أساسياً في الحياة والكرامة عمى المستوى ال ّشخصي أو المستوى
ممحة كالضرورات
ّ
الدولي المتمثؿ باألمف القومي ،فعمى المستوى ال ّشخصي والذاتي نجد أف الحاجة لألمف ّ
الديف والماؿ والنسؿ
الضرورات الخمس المتمثمة في حفظ ّ
التي حضت ال ّشريعة أوالً عمى حفظيا ،وما ّ
السواء ،بؿ إف ال ّشرع اإلسالمي قد جعؿ حالة
والعرض والنفس ،إال مرتكزات لألمف ال ّشخصي لمفرد عمى ّ
األمف ال ّشخصي نعمة ال تقدر بثمف ،فقد روى اإلماـ الترمذي في سننو مف حديث عبيد المّو بف محصف

آمنا في سربو ،معافى في جسده ،عنده قوت يومو،
الخطمي :أف ّ
النبي  --قاؿ" :مف أصبح منكـ ً
الدنيا" [الترمذي.]274/2 :1998 ،
فكأنما حيزت لو ّ
الصعيد القومي
أىمية قصوى عمى المستوى ال ّشخصي فإنو يزداد ّ
واف كاف األمف لو ّ
أىمية عمى ّ
أىمية مف المصمحة ال ّشخصية ،واف قضية األمف الوطني
بكؿ أشكالو ،فالمصمحة العامة لألمة أكبر
ّ
مرت بمراحميا عمى مجموعة مف التحديات والعقبات التي ما زالت عالقة حتى وقتنا الحالي،
الفمسطيني قد ّ

سرائيمي ،وما يتبعو مف أعماؿ تصعيد وقتؿ واعتقاالت وبناء
والمتمثؿ بشكؿ أساسي في قضية االحتالؿ اإل َ
الداخمية الفمسطينية المتمثم ِة
إسرائيؿ قومياً ،وتيويد القدس ،مرو اًر إلى التحديات ّ
المستوطنات وتدويؿ َ
ب ِ
الداخمي ،والخالؼ األيديولوجي بيف أطراؼ األحزاب الفمسطينية ،وقضايا أخرى متمثمة
االنق َساـ واالقتتاؿ ّ
عمى طبيعة مكونات المجتمع الفمسطيني الثّقافية واالجتماعية والتي تعاني مف حالة التخمؼ الفكري -

السياسي والثقافي ،وضمور مبدأ التعددية وتساوي الحريات بسبب نقص حالة
لألسؼ ،-وغياب الوعي ّ
النقص مف تخمؼ اقتصادي واجتماعي...إلخ.
الوعي ،وما يخمفو ذلؾ ّ

الصعيد
إف قضية األمف القومي الفمسطيني في الحقيقة تمر بأزمة كبيرة وضغوطات مستمرة عمى ّ
الداخمي والخارجي ،وتمثؿ مسألة ِ
االنق َساـ أىـ تمؾ التحديات في الفترة الحالية لما يشيده الواقع الفمسطيني
ّ
مف تذبذبات وتوترات تختص بالقرار الفمسطيني ،مما يؤثر بصورة مباشرة عمى األمف القومي الفمسطيني
الضفة الغربية ،وشؤوف القرار الفمسطيني ،والبعد
بكافة أبعاده االستراتيجية ،فانفصاؿ قطاع غزة عف ّ
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الضرائب ومخصصات الموظفيف والمشاكؿ المتعمقة بيـ ،وتطبيؽ الق اررات
االقتصادي المتمثؿ بجباية ّ
السياسية والحزبية المتمثؿ باألفراد والجماعات ،كؿ ذلؾ لو عالقتو األثرية عمى
والقوانيف ،وقضية المشاركة ّ
األمف القومي الفمسطيني ،وىي بمجمميا تشعبات تتفرع مف قضية ِ
االنق َساـ الفمسطيني ،فضالً عف أسباب
ّ
الحصار المفروض عمى قطاع غزة ،وآفاؽ وتطمعات التعاوف بيف فمسطيف ودوؿ الجوار وخاصة جميورية
مصر العربية التي ترتبط بقطاع غزة عبر معبر رفح البري ،إلى مشكمة الحدود البحرية والموانئ ،إلى
سرائيمية المتمثمة باألردف وسوريا ولبناف والبحر األحمر..
الحدود اإلقميمية لمتخوـ الفمسطينية واإل َ
ىمية ،فيو
لذا فإف أمر المصالحة الوطنية الفمسطينية بات أم اًر ممحاً ومفروغاً منو مف ناحية األ ّ
الرامية لتحسيف وضع األمف
ركف أساسي تعتمد عميو كثير مف األركاف التابعة بعد نجاحو ،وكؿ الجيود ّ
القومي الفمسطيني دوف القياـ بخطوة المصالحة الوطنية الحقيقية سيكوف مصيرىا الفشؿ ،ميما كانت

خطواتيا ،والسبب يعود إلى أف لمممة ال ّشمؿ والشتات الفمسطيني مسألة قومية ميمة ال يمكف الوثب عنيا

السياسية واالجتماعية المتمثمة بالضفة الغربية ،و قطاع غزة ،والنزاعات
إلى جيود أخرى ،فالمقاطعة ّ
السياسي التحرري العمماني المتمثؿ بالحركة الوطنية "فتح" والسمطة
األيديولوجية والسياسية بيف الفكر ّ
السياسة اإلسالمية المتمثمة بحركة حماس ،تتمثؿ
الفمسطينية الممثمة لمشعب الفمسطيني ،وبيف توشحات ّ
بمعضمة حقيقية يواجييا ال ّشعب الفمسطيني بكؿ أطيافو.
ومف ىنا فإننا ندرؾ حجـ التحدي ال ّذي يواجو األمف القومي الفمسطيني وأبعاده االستراتيجية في ظؿ

المصالحة الوطنية التي مرت بمراحؿ وجيود كبيرة إلنجاحيا ،مع تدخؿ الوساطة الخميجية المتمثؿ باتفاؽ
مكة والدوحة ،والوساطة المصرية المستمرة حتى اآلف ،وما تحممو تمؾ الجيود مف خدمة أجنداتيا التي

الدؤوب والتقدـ
النزاع الفمسطيني مف أجؿ الوصوؿ إلى مستقبؿ وعالقات متطورة مف العمؿ ّ
تيدؼ إلى حؿ ّ
في حؿ القضية الفمسطينية.
الدراسة لتعالج موضوع "األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني في ظؿ
ومف ىنا جاءت ىذه ّ

الدراسات القومية الفمسطينية ،والوصوؿ إلى
المصالحة الوطنية الفمسطينية" كمساىمة مف الباحث في إثراء ّ
نتائج معتبرة تخدـ قضية األمف القومي الفمسطينية ،وتساىـ في ح ّؿ مسألة ِ
االنق َساـ الفمسطيني ال ّذي أثقؿ
كاىؿ الفمسطينييف.
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الدراسة:
مشكمة ّ
ٍ
ضعؼ قائمة وخاضعة
إننا لو تأممنا واقع األمف القومي العربي بشكؿ عاـ نجد أنو يعاني مف جوانب
السيطرة والنفوذ ،ولذا فإننا نجد أف اقتصار مفيوـ األمف
لمتبعية لألطراؼ األقوى مف ّ
الدوؿ التي تممؾ ّ
القومي المتعمؽ لمدوؿ العربية عمى ضماف البقاء واالستمرار في العيش والحياة ،وىذا األمر جعؿ واقع

الدوؿ العربية التي تخضع تحت
الضعؼ التي تعاني منيا ّ
األمف القومي في فمسطيف يعاني مف حالة ّ
سيطرة القوى والتحكـ والسيطرة األجنبية بشكؿ عاـ.

سرائيمي،
واألمف القومي الفمسطيني يمر بظروؼ أكثر قسوة وأكبر تحدياً بسبب تعرضو لالحتالؿ اإل َ

الدولة الفمسطينية محؿ صراع ونضاؿ متجدد ومستمر ،فضال عف تصعيدات المواجية
وأف قضية سيادة ّ
السياسي أو العسكري ،واالعتداءات التصعيدية ،مع
الصعيد ّ
اء عمى ّ
سرائيميف سو ً
بيف الفمسطينييف واإل َ
ِ
الضفة
السياسية والتنظيمات ،وقضية االنق َساـ الفمسطيني المتمثؿ في ّ
مواجية االستيطاف ،وتعدد األحزاب ّ
السياسية ،فضال عف تحديات أخرى
والقطاع ،وما يحاكيو في المواجية األيديولوجية بيف تمؾ األقطاب ّ

الصراع وجوانبو االقتصادية واالجتماعية والعسكرية ...إلخ.
كالمصالحة الوطنية والحصار وطبيعة ّ

ومف ىذا المنطمؽ فإننا نجد أنفسنا أماـ تحديات متشعبة تقؼ حاج اًز لتحقيؽ األمف القومي الفمسطيني

المستقر ،وحوؿ مفيوـ األمف القومي الفمسطيني والذي نممح أنو مفيوـ دينامي متطور دائماً ،يتطور بتطور
الظّروؼ نفسيا التي يمر بيا ال ّشعب الفمسطيني ،وليس مفيوماً جامداً كما يعتقد البعض ،كما نعتقد أف
مفيوـ األمف الفمسطيني واستراتيجياتو ترتبط ارتباطاً وثيقا بالعوامؿ المحمية ،واإلقميمية والدولية لممنطقة
الدراسة لتبحث بشكؿ موسع ونقدي في
العربية ،وعمى المعطيات والعوامؿ العالمية ،وبناء عميو جاءت ىذه ّ
الدراسة
األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني في ظؿ المصالحة الوطنية ،لذلؾ يتبدى أف مشكمة ّ

الرئيس التالي" :ما األبعاد االستراتيجية لألمن القومي الفمسطيني في ظل
تكمف في ّ
السؤاؿ ّ
المصالحة الوطنية؟"

الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
وينبثؽ مف ّ
السؤاؿ ّ

 .1ىؿ توجد لممصالحة الفمسطينية دو اًر وأث اًر ميماً في حماية األبعاد االستراتيجية لألمف القومي
الفمسطيني؟
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 .2ما األمف القومي الفمسطيني ومعرفة خصائصو؟ وما ىي أبرز معالـ العقيدة والنظرية األمنِيَّة
الفمسطينية ،وما ىي أبرز أىدافيا؟
فعاؿ ،في تحقيؽ األمف القومي الفمسطيني
 .3لماذا لـ تقـ المصالحة الفمسطينية بدورىا حتى اآلف بشكؿ ّ
والتنمية ال ّشاممة وتأميف التقدـ الحضاري والرقي االجتماعي ،والقضاء عمى مظاىر الفقر والتخمّؼ؟

 .4كيؼ يمكف لألبعاد االستراتيجية أف تقوـ بدور حماية األمف القومي الفمسطيني عمى أفضؿ وجو؟
الداخمية المتمثمة ب ِ
االنق َساـ واالحتالؿ ،والعوامؿ الخارجية المتمثمة بالضغوط
 .5كيؼ أثّرت العوامؿ ّ
األمريكية سمبياً عمى األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني؟

ويضاؼ إلى ىذه التساؤالت ميمة توضيح العديد مف المفاىيـ المرتبطة بمفيوـ األمف القومي
الفمسطيني عمى ضوء التجربة العينية.

الدراسة:
أىمية ّ
ّ

الدراسة في كونيا رّكزت بالبحث حوؿ مصير األمف القومي المتعمؽ بدولة فمسطيف،
أىمية ّ
تكمف ّ

الدراسة جديرة باالىتماـ كوف ال ّشعب الفمسطيني يعد جزءاً مف
والذي نحف جزٌء مف كينونتو؛ حيث إف ىذه ّ

تقدـ إضافة ذات
الدراسة أف ّ
منظومة األمف القومي العربي ،ويتأثر بيا إيجاباً أو سمباً ،ولذا يمكف ليذه ّ

جدوى في تشخيص األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني في ظؿ التطورات في القضية الفمسطينية
مع جيود المصالحة الفمسطينية؛ لتساىـ في معالجة موضوع األمف القومي الفمسطيني العربي ،واقامة
الالزمة لمحؿ.
النتائج والتوصيات ّ
منظومتو تحت ركائز راسخة وبنى قوية مكينة ،مف خالؿ وضع ّ
النقاط:
أىمية ّ
الدراسة بمجموعة مف ّ
ويمكف لنا أف نمخص ّ

الدراسة في معرفة آلية األبعاد التي يقوـ عمييا األمف القومي الفمسطيني.
.1تساىـ ىذه ّ
الدراسات المتعمقة باألمف القومي الفمسطيني ،وشح المصادر التي تتناوؿ ىذا الجانب
.2قمة ّ
وخاصة فيما يتعمؽ بدولة فمسطيف ،وأثر استقرار األمف القومي الفمسطيني وتصعيده عمى األمف القومي
العربي.
السياسي واألمني
.3ما تترتب عميو ّ
الدراسة في تناوليا موضوعات شائكة وميمة تتعمؽ بالواقع ّ

الدولي الفمسطيني،
الفمسطيني مثؿ المصالحة الوطنية ،والصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي ،وقضية التمثيؿ ّ
َ
واألحزاب الفمسطينية....الخ.
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السياسية واألمنِيَّة المتعمقة باألمف القومي الفمسطيني؛ حيث
.4تساىـ ىذه ّ
الدراسة في إثراء المكتبة ّ

تعد إضافة جديدة لقائمة المراجع العممية اليادفة.
َ

الدراسة:
أىداف ّ
الدراسة إلى مجموعة مف األىداؼ ،مف أىميا:
ترّكز ّ
 .1الكشؼ عف األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني في ظؿ المصالحة الوطنية ،وتشخيص
العالقة المباشرة بيف ِ
االنق َساـ الفمسطيني وبيف أبعاد األمف القومي.

 .2التعرؼ عمى ماىية األمف القومي الفمسطيني وأبعاده وأثرىا عمى المصالحة الوطنية الفمسطينية.
الرؤية
 .3الكشؼ عف ماىية األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني ومكونات تمؾ األبعاد ،وعمى ّ
المستقبمية لألمف القومي الفمسطيني في ظؿ المصالحة الوطنية.

أىمية المصالحة الفمسطينية لحماية األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني.
 .4التعرؼ عمى ّ

النطاؽ الفمسطيني ،ومدى أىميتو لمدوؿ العربية،
 .5التعريؼ باألمف القومي وأبعاده ومستوياتو في ّ
الرؤية العامة لألىداؼ القومية واالقتصادية والسياسية في فمسطيف.
وتوضيح ّ

 .6التعرؼ عمى واقع سياسة المصالحة الوطنية وتبعاتيا عمى األمف القومي وسبؿ إتماـ المصالحة بما
يتالءـ مع المصمحة القومية لمدولة الواحدة.
 .7تحميؿ واستشراؼ العوامؿ المختمفة التي تؤثر في استراتيجية األمف القومي الفمسطيني.

الدراسة:
منيجية ّ
الدراسة عمى منيجيف أساسيف وىما:
اعتمدت ىذه ّ
 المنيج التاريخي:
وذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى أبرز المحطات والمراحؿ التي مر بيا األمف القومي الفمسطيني.
 المنيج الوصفي التحميمي:
وذلؾ مف خالؿ وصؼ الظّاىرة مف أجؿ شرح المفاىيـ ،وتوضيح األبعاد االستراتيجية لألمف
السابقة
القومي الفمسطيني في ظؿ المصالحة الوطنية وعالقتو باألمف القومي العربي ،واستقراء المصادر ّ
السابقة التي تحدثت عف موضوع
واستنتاج الحموؿ .وقد اعتمد الباحث عمى ّ
الدراسات والمراجع العممية ّ
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الدولية؛ وذلؾ مف أجؿ فيـ
الساحة العالمية ّ
األمف القومي العربي والفمسطيني واألدوار المصاحبة عمى ّ

الالزمة إلى األمف القومي الفمسطيني.
النتائج ،وبمورة التوصيات ّ
أفضؿ ،ووضع ّ

الدراسة:
حدود ّ
الحد المكاني:
األراضي الفمسطينية والدوؿ التي تواجدت بيا القيادة الفمسطينية ،خارج البالد وعمى إطار الحدود
الديمغرافية لألراضي الفمسطينية.
ّ

الزماني:
الحد ّ

ِ
االنق َساـ الفمسطيني وبداية
الناشئة لألمف القومي الفمسطيني( ،)1984مرو اًر بمحظة
مف الفترة ّ
جيود المصالحة الوطنية ،حتى وقتنا الحالي(.)2019

الحد الموضوعي:
"األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني في ظؿ المصالحة الوطنية".
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السابقة:
الدراسات ّ
أوالً :الدراسات المتعمقة باألمن القومي:
الديمقراطية في تعزيز األمن القومي
 .1دراسة ال ّنجار ،خالد محمد ( :)2016بعنوان" :دور ّ
الفمسطيني( ."2014-1994 ،رسالة ماجستير) ،غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة
لمدراسات العميا ،غزة.
الديمقراطية في تعزيز األمف القومي الفمسطيني ،مف خالؿ
الدراسة إلى التعرؼ عمى دور ّ
ىدفت ّ
الديمقراطية الفمسطينية وعوامؿ ضعفيا والوصوؿ إلى فيـ مدى قدرة التجارب
التعرؼ عمى التجارب ّ
الداخمية والخارجية لألمف
السياسية والوطنية ،والتعرؼ عمى الميددات ّ
ّ
الديمقراطية في تعزيز ال ّشراكة ّ
القومي الفمسطيني.

النتائج ،مف أىميا :أف األمف القومي الفمسطيني يتأثر
وتوصمت ّ
الدراسة إلى مجموعة مف ّ

الديمقراطية في فمسطيف ما
الداخمية والخارجية التي أثرت عمى ّ
بالديمقراطية ،وأف ىناؾ بعض التحديات ّ
السياسي الفمسطيني ىو أحد المرتكزات الميمة التي
أدى إلى تيديد األمف القومي الفمسطيني ،وأف القرار ّ

السياسي الفمسطيني نتيجة غياب الممارسة الحقيقية لمديمقراطية ،األمر ال ّذي يؤثر سمباً
يعاني منيا ّ
النظاـ ّ

عمى األمف القومي الفمسطيني.

الدراسة بضرورة تبني ميثاؽ وطني جديد يتفؽ عميو جميع أطياؼ ال ّشعب الفمسطيني
وقد أوصت ّ
واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ،وتشكيؿ حكومة وحدة وطنية تشارؾ بيا جميع التنظيمات والحركات
الفمسطينية إلعادة ترتيب البيت الفمسطيني ،وضرورة إصالح المؤسسات األمنِيَّة واإلدارية والعمؿ عمى
تعزيز األمف القومي الفمسطيني مف خالؿ تحسيف جودة الحياة وتوفير المساعدات االجتماعية ،وضماف
وصوليا إلى مستحقييا ،وتقديـ الخدمات مف أجؿ تحقيؽ آثا اًر إيجابية عمى المواطنيف في حياتيـ اليومية.
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 .1دراسة الكرد ،أسامة خميل ( :)2016بعنوان "نظرية الفوضى الخالقة وأثرىا عمى األمن
العربي"( .رسالة ماجستير) ،غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة.
الدراسة إلى التعرؼ عمى نظرية الفوضى الخالقة وأثرىا عمى األمف العربي ،مف خالؿ
ىدفت ّ
استعراض مراحؿ تطور الفكر االستراتيجي األمريكي ،ال ّذي انتيج سياسة الفوضى الخالقة إلحداث
التغيرات التي تريدىا الواليات المتحدة األمريكية ،لتحقيؽ ما ترجو إلييا مف مصالح في المنطقة العربية،
وتطرؽ الباحث إلى سبؿ مواجية الفوضى الخالقة عربياً لمجابية تمؾ المخاطر ،وعمؿ عمى استشراؼ
مستقبؿ المنطقة العربية في ضوء الفوضى الخالقة ،والفكر االستراتيجي األمريكي.
النتائج ،مف أىميا :كوف تدخؿ الواليات المتحدة األمريكية في
وتوصمت ال ّدراسة إلى مجموعة مف ّ

الدراسة
الدوؿ واثارة الفوضى ،مف أجؿ خمؽ كيانات جديدة في المنطقة ،كما توصمت ّ
الربيع وتجزء ّ
أحداث ّ

الد وؿ العربية يصعب عمييا مواجية الفوضى الخالقة بشكؿ منفرد ،لذلؾ يتعيف مواجيتيا بشكؿ
إلى أف ّ
مشترؾ.
الروح المعنوية في ال ّشعوب
وقد خمص الباحث إلى مجموعة مف التوصيات ،ومنيا :ضرورة تعزيز ّ

العربية مف أجؿ إحياء األمة العربية عبر استخداـ الوسائؿ المختمفة .وتعميؽ اإلدراؾ الكامؿ لممواطف

الدولة ،عبر ربطو بتاريخ أمتنا العربية وحضارتيا مع ديننا الحنيؼ .والعمؿ عمى
العربي لتمكينو مف بناء ّ

مواجية المشاريع األمريكية اليادفة إلى تجزئة البمداف العربيةٍ ،
بفكر ناضج يبيف حجـ المخاطر واألىداؼ
التي تطمح ليا الواليات المتحدة األمريكية.

سراييمية تجاه أثيوبيا
 .1دراسة دياب ،محمد محمود ( :)1111بعنوان "السياسة الخارجية اإل َ
وتأثيرىا عمى األمن القومي المصري 1111 – 1991م" (رسالة ماجستير)،غير منشورة،
جامعة األزىر – غزة.
سرائيمية تجاه أثيوبيا ،وتأثيرىا عمى األمف القومي
ىدفت ّ
الدراسة إلى البحث عف ّ
السياسة الخارجية اإل َ

سرائيمية تجاه أفريقيا ،كما ىدفت إلى
المصري ،حيث استعرض في البداية أىداؼ ّ
السياسية الخارجية اإل َ

النيؿ وأىميتو االستراتيجية
إسرائيؿ عمى األمف المائي العربي في القارة األفريقية ،حيث نير ّ
تسميط أثر َ

لمصر والسوداف ودوؿ أخرى ،وتيديد المالحة العربية في البحر األحمر ،مف أجؿ إضعاؼ التأييد األفريقي
لمقضايا العربية وخاصة القضية الفمسطينية.
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سرائيمية تجاه
وتوصمت ّ
الدراسة لمجموعة مف ّ
النتائج ،مف أىميا :أنو ما زالت تداعيات ّ
السياسات اإل َ
ٍ
ٍ
السياسات تيدد أمف
بشكؿ عاـ والمصري
أثيوبيا مؤثرة عمى األمف القومي العربي
بشكؿ خاص ،وأف ىذه ّ

إسرائيؿ إلى االستيالء واالستحواذ عمى
العرب في البحر األحمر وثرواتيـ مف ّ
النفط والماء ،حيث تطمح َ

النيؿ؛ مما ييدد األمف المائي واالقتصادي العربي،
النيؿ وتحاوؿ التأثير في مجرى نير ّ
دوؿ حوض ّ
سرائيمية المباشرة مف خالؿ قواعدىا في البحر
ويجعؿ ّ
الدوؿ العربية في معرض التجسس والرقابة اإل َ

األحمر.

وخمص الباحث إلى مجموعة مف التوصيات ،مف أىميا :ضرورة توثيؽ العالقات العربية األفريقية،
ًّ
سرائيمي في القارة األفريقية ،وضرورة صياغة مفيوـ
الصدد،
ووجوب إنياء الخالفات بيذا ّ
وصدا لمتغمغؿ اإل َ
شامؿ وواضح لألمف القومي العربي ،ومجالو الحيوي ،وعالقتو بالدوائر المحيطة ال سيما أفريقيا ،وكذلؾ

تكثيؼ الجيود العربية والمصرية عمى وجو التحديد ،لمحفاظ عمى تماس الموقؼ األفريقي عند التصويت
لصالح الجانب العربي في المنظمات اإلقميمية والدولية.

 .1دراسة شاىين ،بشار ( :)2015بعنوان "الضرورة االستراتيجية لتفعيل مجمس األمن القومي
السياسية واإلدارية " (رسالة ماجستير) ،غير منشورة ،أكاديمية
الفمسطيني لتحقيق التنمية ّ

اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة.

الضرورة
ىدفت ّ
السياسية واالدارية في فمسطيف ،ومدى ّ
الدراسة إلى التعرؼ عمى واقعي التنمية ّ

السياسية واإلدارية
االستراتيجية لتفعيؿ مجمس األمف القومي الفمسطيني لممساىمة في تحقيؽ التنميتيف ّ
بشكؿ يحقؽ الغاية االستراتيجية لمدولة ،وىدفت إلى التعريؼ بمفاىيـ وآليات ومداخؿ واستراتيجيات األمف

الدولة وبياف أىميتيا
السياسية واإلدارية التي تسيـ في استشراؼ المستقبؿ المأموؿ ألجيزة ّ
القومي والتنمية ّ

لممجتمع الفمسطيني.

النتائج مف أىميا :أف الواقع الفمسطيني الحالي غير مستقر أو
وتوصمت ّ
الدراسة إلى مجموعة مف ّ

السياسية .كما توصمت
بعيد مما يطمح إليو مف تنمية سياسية أو إدارية والتي بدورىا أساس عممية التنمية ّ

السمطة الفمسطينية
ّ
الدراسة إلى أف ىناؾ ضرورة استراتيجية لمجمس أمف قومي فمسطيني يتكامؿ مع أجيزة ّ
الداخمية والخارجية.
لدراسة التيديدات ّ

وقد خمص الباحث إلى مجموعة مف التوصيات ،مف أىميا :ضرورة إنياء ِ
االنق َساـ الفمسطيني بشكؿ
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ٍ
تفعيؿ سريع وعاجؿ لمؤسسة وطنية جامعة كمنظمة التحرير الفمسطينية بشكؿ يشمؿ
واقعي .والشروع في
الكؿ الفمسطيني ،والى ضرورة تبني مشروع قانوف مجمس أمف قومي فمسطيني ،يكوف شامال باالعتماد عمى
ما تقضيو الحالة الفمسطينية.

الداخمية والخارجية عمى
 .1دراسة محمد ،إبراىيم عبد القادر ( :)1111بعنوان :التحديات ّ
شرق األوسط.
األمن الوطني األردني في الفترة (1111-1999م) "دراسة حالة" ،جامعة ال ّ
الداخمية والخارجية المؤثرة عمى األمف الوطني األردني
الدراسة إلى تحميؿ طبيعة التحديات ّ
ىدفت ّ
الداخمية والخارجية والحد مف
الدولة األردنية وقدرتيا عمى التعامؿ مع التحديات ّ
الضوء عمى إدارة ّ
وتسميط ّ
الدراسة لمتثبت مف صحة
تأثيرىا عمى األمف الوطني األردني في ضوء تأثيرات البيئة الخارجية .واعتمدت ّ
االفتراضات التي انطمقت منيا إلى االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التاريخي في معالجة
الدراسة.
موضوع ّ
النتائج مف أىميا :أف األردف تواجو تداعيات تأثير عدـ
وقد خمصت ّ
الدراسة لمجموعة مف ّ

االستقرار في المنطقة مما ساىـ بشكؿ سمبي في التأثير المباشر عمى األمف الوطني األردني ،وتمثؿ ذلؾ

سرائيمية
في حالة ّ
سرائيمي ومف ثـ االحتالؿ األمريكي لمعراؽ ،وتبع ذلؾ االعتداءات اإل َ
الصراع العربي اإل َ
عمى غزة وجنوب لبناف وما يجري في سوريا ،وأف مشكمة الفقر والبطالة ىي مف أكبر التحديات التي تواجو

النسيج الوطني والذي لو
الضرر المباشر في ممتمكات ّ
الدولة إضافة إلى الخمؿ في ّ
األردف لما تسببو مف ّ
األثر البالغ في مستوى الوالء واالنتماء لموطف.

الدراسة لمجموعة مف التوصيات أىميا :ضرورة تكثير دور المؤسسات الحكومية والخاصة
وخمصت ّ
في غرس روح االنتماء واإلخالص في المواطف لتجنبو المؤثرات الخارجية والتي تؤثر سمباً عمى المواطف
والمصالح الوطنية والدولة ،وتحقيؽ األمف االجتماعي والقضاء عمى الفقر والبطالة وايجاد حموؿ جذرية
الدوؿ المجاورة وخاصة في ما يتعمؽ بحؽ االمتالؾ.
لموافديف مف ّ

إسراييل في ضرب مرتكزات األمن القومي
 .1دراسة المصري ،أحمد ( :)2010بعنوان "دور َ
العربي" (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األزىر.

سرائيمي ،والتعرؼ
ىدفت ّ
الدراسة إلى إبراز دور األمف القومي العربي في مواجية األمف القومي اإل َ

عمى التحديات التي يواجييا األمف القومي العربي ،والتعرؼ عمى مستقبؿ األمف القومي العربي،
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والتصورات المستقبمية لألمف القومي العربي.
إسرائيؿ قائـ عمى األراضي
وتوصؿ الباحث إلى مجموعة مف التوصيات ،مف أىميا :أف وجود َ

الصييونية
العربية ،وخطرىا ال يكمف فقط في احتالليا لألرض العربية ،بؿ في األىداؼ العميا لمحركة ّ

سرائيمية
القائمة عمى التوسع ،واحتالؿ المزيد مف األراضي العربية ،إضافةً إلى التيديدات العسكرية اإل َ
المباشرة ،وتيديدات أخرى تتمثؿ في تضيؽ الخناؽ عمى المصالح واألىداؼ الوطنية والعربية .كما

الناتج عف
الدراسة إلى أف الكياف العربي يعاني مف مظاىر التوتر ،وعدـ االستقرار ّ
توصمت ّ
الداخمي ّ

إسرائيؿ ،وىذا
ّ
الصراعات الحزبية والداخمية وعدـ التوصؿ إلى سياسة استراتيجية موحدة لممواجية مع َ
الد وؿ العربية ودوؿ العالـ بشكؿ عاـ ،وأف مف أىـ التحديات التي تواجو
ينعكس أيضا عمى العالقات مع ّ

الدولة عف ىذا الكياف،
إسرائيؿ في ضرب مرتكزات األمف القومي العربي في ظؿ غياب صفة ّ
ىي سياسة َ

والتحدي يكمف في غياب اليدؼ االستراتيجي الموحد لمحركة العربية ،فكؿ دولة تحاوؿ أف تُممي رؤيتيا

وتفرضيا.
الداخمي،
السمـ العربي ّ
وقد خمص الباحث إلى مجموعة مف التوصيات ،مف أىميا :ضرورة إقرار ّ

أىمية التدرج في بناء مقومات
والذي تتمثؿ عناصره بسمطة شرعية تمثؿ الغالبية مف الجماىير العربية .و ّ

الدوؿ
األمف القومي العربي ،ومقومات التنمية العربية ال ّشاممة ضمف خطة واقعية معمومة األبعاد تنقؿ ىذه ّ
مف وضعيا الحالي إلى الوضع المستيدؼ بكافة جوانبو ،ومواجية كافة العقبات والمشاكؿ.

سراييمية في ظل
 .1دراسة شبيب ،منيب عبد ّ
الرحمن ( ،)2003بعنوان" :نظرية األمن اإل َ
السياسي واالقتصادي
السممية في ال ّ
شرق األوسط وأثرىا عمى عممية التحول ّ
التسوية ّ
الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة (( .")2002-1991رسالة
لمشعب الفمسطيني في ّ

ماجستير) ،غير منشورة جامعة ال ّنجاح الوطنية ،نابمس.

الدولية واإلقميمية التي حدثت
سرائيمية في ضوء المستجدات ّ
ىدفت ّ
الدراسة إلى معرفة وفيـ نظرية األمف اإل َ
السممية في المنطقة في
في العقد األخير مف القرف العشريف ،والتي يقؼ عمى رأسيا بدء مسيرة التسوية ّ

الدولة
أعقاب مؤتمر مدريد لمسالـ في ال ّشرؽ األوسط ،وما ترتب بعد ذلؾ ،مف تسويات سياسية مع ّ
سرائيمي وتطوره .وابراز
سرائيمية ،وخاصة عمى الجانب الفمسطيني .وىدفت إلى تحديد مفيوـ األمف اإل َ
اإل َ
إسرائيؿ والدوؿ الغربية ،وتحديداً الواليات المتحدة األمريكية ،وأثر ىذه العالقة
العالقة االستراتيجية بيف َ

11

السياسي واالقتصادي لمشعب الفمسطيني.
سرائيمي ،والتعرؼ عمى عممية التحوؿ ّ
عمى األمف اإل َ

الدوؿ العربية كافة الوقوؼ
الدراسة لمجموعة مف التوصيات ،ومف أىميا أنو :ينبغي عمي ّ
وخمصت ّ
ِ
سرائيمية عمى
سرائيمية اليادفة إلى فرض الوصاية ّ
السياسية واألمنيَّة اإل َ
صفا واحد اماـ المخططات اإل َ

المنطقة العربية واستغالؿ مواردىا االقتصادية .وأف عمى ال ّشعب الفمسطيني التمسؾ بالوحدة الوطنية وعدـ
السمطة الوطنية الفمسطينية
إسرائيؿ لمعبث بالوضع ّ
الداخمي الفمسطيني .كما ينبغي عمى ّ
فتح المجاؿ أماـ َ
ِ
إسرائيؿ لمسمطة
سرائيمية ّ
الالمتناىية ،والتي كاف آخرىا مطالبة َ
عدـ االنجرار وراء المطالب األمنيَّة اإل َ
الدخوؿ معيا في أية مفاوضات سياسية.
بتفكيؾ الحركات الفمسطينية المسمحة واعتقاؿ كوادرىا قبؿ ّ

ِ
سام الفمسطيني والمصالحة الوطنية:
ثانياً :الدراسات المتعمقة بموضوع االنق َ

 .1دراسة العطشان ،معاذ أحمد ( :)1118بعنوان " واقع العمل الوطني الفمسطيني بين
ِ
سام والوحدة (1111 - 1111م) – دراسة تحميمية( "-رسالة ماجستير)،غير منشورة،
االنق َ

شرق األوسط ،عمان.
جامعة ال ّ

الدراسة بالبحث عف واقع العمؿ الوطني الفمسطيني بيف ِ
االنق َساـ والوحدة ،وىي دراسة
ىدفت ىذه ّ

أىمية عممية وعممية ،حيث ىدفت إلى اإلسياـ في إفادة الباحثيف والمكتبات والمؤسسات
تحميمية ذات
ّ

الرؤى القيادية
المعنية بموضوعيا ،وقامت ّ
الدراسة عمى فرضية مفادىا أف ثمة عالقة ارتباطية بيف ّ

الدراسة المنيج التاريخي
السياسي المتكوف .واستخدمت ّ
الرسمية وبيف الكياف ّ
المتباينة وعقائدىا والمؤسسات ّ
والمنيج الوصفي التحميمي ،باإلضافة إلى أدوات االستقراء واالستنباط.

الدراسة إلى عدة نتائج ،أىميا :أف اختالؼ الفكر واأليديولوجيا بيف الحركة الوطنية
وتوصمت ّ
الفمسطينية المتمثمة بمنظمة التحرير الفمسطينية وحركة فتح ،وبيف حماس ىو الجذر الحقيقي لالنقساـ.
الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات ،أىميا :ضرورة إعادة إحياء دور منظمة التحرير
وخمصت ّ
ِ
السياسية واالجتماعية
الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني ،وانياء االنق َساـ بشتى الطّرؽ ّ

والحضارية ،مف أجؿ الوصوؿ إلى ما يسعى إليو أبناء ال ّشعب الفمسطيني تجاه قضيتيـ العادلة.
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السياسي
 .1دراسة أبو عودة ،عمران ( :)1111بعنوان "قضية المصالحة في الخطاب ّ
الفصايمي الفمسطيني 1111-1111م"( ،رسالة ماجستير) ،غير منشورة ،جامعة األزىر،

غزة.
الدراسة إلى التعرؼ عمى الجذور التاريخية لالنقساـ وبياف وتحميؿ واقعو القائـ ،وعرض أبعاد
ىدفت ّ
الرئيسة منيا ،كما ىدفت الستكشاؼ دور
مساعي المصالحة الفمسطينية ومحدداتيا ومواقؼ الفصائؿ ّ
اإلعالـ الفصائمي في إدارة ممؼ المصالحة ،والوقوؼ عمى أثر اإلعالـ الفصائمي في تطور ذلؾ الممؼ

ِ
السعي إلدارتو ،وتحقيؽ مزيد مف المكاسب مف خالؿ المماطمة في تنفيذه.
السعي إلنياء االنق َساـ إلى ّ
في ّ

وقد استخدـ الباحث في دراستو عدة مناىج منيا المنيج التاريخي بخصائصو المعروفة ،والمنيج

الدراسة وحيثياتيا ،كما قاـ الباحث بإجراء عدة مقابالت
الوصفي التحميمي في محاولة الوصوؿ إلى مشكمة ّ
الدراسة.
مع شخصيات قيادية في الفصائؿ المختمفة ،األمر ال ّذي قدـ إجابات واضحة ومحددة عمى ّ

النتائج أىميا :أف ِ
االنق َساـ الفمسطيني لـ يبدأ بأحداث منتصؼ
وتوصمت ّ
الدراسة إلى مجموعة مف ّ
ِ
االنق َساـ
حزيراف 2007ـ ،ولكف تمؾ األحداث عززت اتجاىات كانت قائمة منذ زمف ،وأنو قد تجسد
الرئيسي لممصالحة الفمسطينية قد تمثؿ في
مؤسساتيا ومناطقياً بحكومتيف في ّ
الضفة وغزة ،وأف المعوؽ ّ
الدراسة عمى وجود عدة ممفات تحتاج إلى حموؿ
النوايا بيف أقطاب المعادلة الفمسطينية ،وأكدت ّ
تضارب ّ
أبرزىا موظفي غزة والمؤسسات التي سيطرت عمييا حماس في انقالب حزيراف ،والتدخالت اإلقميمية...

الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا :ضرورة العمؿ عمى التخمص مف أجندة
وخمصت ّ
المنتفعيف مف استمرار ِ
االنق َساـ ،وعمى حماس أف تعترؼ بشرعية الموظفيف القدامى وبحقيـ في العودة
لمعمؿ وضرورة االلتزاـ ببرنامج وطني فمسطيني موحد تسير عميو كؿ الفصائؿ.

 .1دراسة درويش ،أسعد عبد العزيز ( :)1111بعنوان "آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى
السياسية( :فتح وحماس نموذجاً)"( ،رسالة
والفصايل الفمسطينية وأثرىا في التنمية ّ

ماجستير) ،جامعة ال ّنجاح الوطنية ،نابمس.

الدراسة إلى مناقشة تأثير آليات تعزيز الوحدة الوطنية بيف القوى والفصائؿ الفمسطينية في
ىدفت ّ
الساحة
السياسية" :فتح" و"حماس" كدراسة حالة ،لما يشكالنو مف حضور سياسي بارز في ّ
التنمية ّ
الدراسة إلى توضيح أربع
الزمنية منذ اتفاؽ أوسمو حتى إعدادىا ،وىدفت ّ
الدراسة ّ
الفمسطينية ،وتمتد حدود ّ
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آليات مف شأنيا أف تدعـ الوحدة الوطنية وتعززىا ،وىي الحوار الوطني ،واالنتخابات ،ووحدة اليوية وثقافة
االختالؼ ،وتعزيز بناء الثّقة بيف القوى والفصائؿ الفمسطينية.
الدراسة ،وأداة
واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي لموقوؼ عمى الجوانب اليامة أثناء ّ
الدراسة إلى
الدراسة إلثراء معموماتيا ،كما استندت ّ
السياسييف واألكاديمييف وأطراؼ ّ
المقابمة مع المحمميف ّ

الصمة ،ومعطيات الواقع وتحميميا لموصوؿ إلى تداعيات
السابقة واألدلة التاريخية ذات ّ
مراجعة األدبيات ّ
السياسية.
آليات تعزيز الوحدة الوطنية الفمسطينية عمى التنمية ّ

النتائج ،كاف مف أبرزىا :أف تمؾ اآلليات تشكؿ منطمقات ىامة
وقد خمصت ّ
الدراسة لمجموعة مف ّ
نحو تعزيز الوحدة الوطنية بيف القوى والفصائؿ الفمسطينية ،كما إف استمرار الخالؼ و ِ
االنق َساـ ال يعود

عمى تمؾ األحزاب أساساً إلييا ،وانما يرجع ذلؾ إلى تجذر أزمة الثّقة بينيا ،وبالتالي فإف تحقيؽ التنمية
السياسية في فمسطيف يبقى رىينة نجاح األطراؼ الفمسطينية في آليات تعزيز الوحدة الوطنية.
ّ

السعي نحو
وقد خمص الباحث عمى ضوء ّ
النتائج مجموعة مف التوصيات ،مف أىميا :ضرورة ّ

تشكيؿ ىيئة قيادية مشتركة تمثؿ قيادة عميا لمشعب الفمسطيني ،تسيـ في تشكيميا مختمؼ القوى والفصائؿ
الفمسطينية ،بحيث يساند ىذا التشكيؿ تحقيؽ األىداؼ الوطنية وتوسيع دائرة المشاركة الجماعية في القرار
الساحة الفمسطينية،
السياسي ،وىذا يكوف مف ّ
السياسي قائماً عمى ّ
الضروري تطبيقو طالما بقي الخالؼ ّ
ّ
السابقة إلى وفاؽ وطني لتعزيز الوحدة الفمسطينية.
وعدـ توصؿ الحوارات ّ

ِ
سام الفمسطيني ومخاطرة عمى المشروع
 .1دراسة أبراش ،إبراىيم ( :)1119بعنوان "جذور االنق َ
الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،78بيروت.
الوطني" ،مجمة ّ

الدراسة إلى التعرؼ عمى جذور ِ
االنق َساـ الفمسطيني ومخاطره عمى المشروع الوطني ،مف
ىدفت ّ
ِ
ِ
االنق َساـ)،
االنق َساـ) وجذوره التاريخية (ديناميات
خالؿ المقاربة في تعريؼ المشروع الوطني (موضوع
االنقساـ ال ّذي أوجده اتفاؽ أوسمو وأثره عمى المشروع التحرري الوطني ،و ِ
ِ
االنق َساـ المركب ال ّذي أحدثتو
و َ
حركة حماس وتأثيره عمى المشروع الوطني واستشراؼ مستقبؿ المشروع الوطني الفمسطيني بعد ِ
االنق َساـ.
الدراسة أف ِ
االنق َساـ لـ يبدأ مع األحداث األخيرة التي أقدمت عمييا حركة حماس منتصؼ
وتعتبر ّ
يونيو  ،2007ويعتبر األحداث األخيرة أسوأ مشاىد الخالفات الفمسطينية.

الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أف ِ
االنق َساـ أصبح ضرورة مف وجية نظر حركة حماس،
وتوصمت ّ
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االنقسامية ،ومبررات ِ
تزامناً مع قياـ السمطة الوطنية حيث تعمقت ونشطت المفاعيؿ ِ
االنق َساـ عمى المشروع
ّ
َ
الوطني التحرري ،ثـ مع تأزـ السمطة وتعثر التسوية وتصاعد قوة حركة حماس ،أصبح ِ
االنق َساـ ضرورة
ّ
مف وجية حركة حماس ،لتأسيس مشروع جديد ،وىو (المشروع االسالمي).

الدراسة أيضا أف تراجع فرص التسوية العادلة وفرص العودة إلى مقاومة مسمحة وشعبية
وتوصمت ّ
ومع عدـ أي حزب عمى التفريط بالحقوؽ الفمسطينية ،وفشؿ مشاريع وصاية عمى ال ّشعب الفمسطيني فإف
السياسية في تجاوز الخالفات وعمى
مصير القضية الفمسطينية خالؿ المرحمة المقبمة سيعتمد عمى ّ
النخبة ّ

الدولي ضمف مشروع
التوصؿ إلى مصالحة جادة في إطار مشروع وطني قادر عمى التعامؿ في ال ّشأف ّ
سالـ ،أما إف فشمت المصالحة في إنياء ِ
االنق َساـ فستدخؿ القضية الوطنية والصراع مع العدو حالة أشبو
إسرائيؿ أكثر قدرة عمى توظيؼ الحالة لمصمحتيا.
بحالة ّ
الالحرب والالسمـ ،وتخشى أف تكوف َ

 .1دراسة عودة ،كفاح ( :)2009بعنوان "أحداث حزيران  2007في قطاع غزة وتأثيرىا عمي
المشروع الوطني الفمسطيني :استراتيجيا وتكتيكيا " .رسالة ماجستير ،غير منشورة ،جامعة
ال ّنجاح الوطنية ،نابمس.

الدراسة إلى دراسة أحداث حزيراف عاـ  2007في قطاع غزة وتأثيرىا عمى المشروع الوطني
ىدفت ّ

السياسية والداخمية والخارجية
الفمسطيني (استراتيجياً وتكتيكياً) ،كما ىدفت إلى توصيؼ وتحميؿ المعطيات ّ
السمطة الوطنية الفمسطينية في قطاع غزة والضفة
السياسة الحالية في ظؿ وجود ّ
التي أسيمت في تشكيؿ ّ
السياسي ال ّذي تمثؿ بدخوؿ حركة
الغربية بوصفيا واقعا سياسيا قائما ،وتحميؿ معطيات ومتطمبات التغير ّ

السالح وفرض أمر واقع جديد.
حماس عمي ّ
السياسي الفمسطيني ،باستخداـ قوة ّ
النظاـ ّ
ِ
الناجـ عف
وتوصمت ّ
السياسي والجغرافي ّ
الدراسة إلى مجموعة مف ّ
النتائج مف أىميا :أف االنق َساـ ّ
ِ
السمطة الوطنية الفمسطينية في شرعية البناء
السياسي في قطاع غزة ،فقد تسبب بتراجع ّ
االنق َساـ ّ

السمطة أماـ نموذجيف مختمفيف لمسمطة التنفيذية ،ترافقت مع تعطيؿ
المؤسساتي وقانونيتو حيث أصبحت ّ
النقاب
السمطة التنفيذية .كما ىددت أحداث يونيو  ،2007فكرة المشروع الوطني الفمسطيني ،حيث كشفت ّ
ّ

عف وجود رؤية سياسية منافسة ،استطاعت أف تفرض نفسيا كسمطة (حركة حماس) ،األمر ال ّذي أضعؼ

الصؼ الوطني الفمسطيني ،و ّأدى إلى تشتيت وشرذمة اليوية الوطنية الفمسطينية ،كما توصمت
مبدأ وحدة ّ
ِ
الضفة
ّ
سرائيمية القائمة عمى فصؿ قطاع غزة عف ّ
الدراسة إلى توافؽ موضوع االنق َساـ مع ّ
الرؤية اإل َ
الغربية؛ حيث استطاعت إسرائيؿ توظيؼ ِ
االنق َساـ لصالحيا مف خالؿ استثماره كنقطة ارتكاز لتخطي
َ
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التمثيؿ الفمسطيني.

الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا :ضرورة العودة إلى الحوار الوطني إلنياء
وخمصت ّ
ِ
أىمية إجراء
االنق َساـ ،والحد مف مخاطرِه عمى المشروع الوطني الفمسطيني كضرورة ممحة لموفاؽ الوطني ،و ّ

السياسية لمسمطة الفمسطينية مف خالؿ ضماف قياـ سمطة
انتخابات رئاسية وتشريعية ،تعيد وحدة البنية ّ
الصؼ الوطني الفمسطيني استناداً
واحدة في القطاع والضفة الغربية ،واإلسراع في إعادة المّحمة وتوحيد ّ

إلى وثيقة الوفاؽ الوطني بوصفيا وثيقة سياسية رئيسية يمكف أف تش ّكؿ مخرجاً سياسياً لجميع األطراؼ
إلنياء ِ
االنق َساـ.

السابقة:
تعقيب عمى ّ
الدراسات ّ

السابقة:
أوالً :نقاط االتفاق بين ّ
الدراسة الحالية والدراسات ّ

النحو التالي:
الدراسة الحالية مع ّ
تمثمت أوجو اتفاؽ ّ
السابقة عمى ّ
الدراسات ّ

الدراسات المتعمقة باألمف القومي وموضوع المصالحة مف حيث المنيج
الدراسة الحالية مع ّ
 اتفقت ّالنجار ( ،)2016ودراسة الكرد ( ،)2016ودراسة
الوصفي التحميمي في غالبية ّ
الدراسات مثؿ دراسة ّ
محمد ( ،)2013ودراسة المصري ( ،)2010والمتعمقة بالمصالحة الوطنية مثؿ دراسة العطشاف

( ،)2018ودراسة أبو عودة( ،)2016ودراسة درويش ( ،)2010ودراسة أبراش (.)2009
السابقة مثؿ دراسة
الدراسة الحالية مع تطبيؽ المنيج التاريخي في كثير مف ّ
 كما اتفقت ّالدراسات ّ

الداخمية والخارجية عمى األمف الوطني األردني في
محمد )2013( ،حيث استقرت مراحؿ التحديات ّ

الفترة ( ،)2013-1999ودراسة العطشاف التي استخدمت المنيج التاريخي في بحث واقع العمؿ
الوطني الفمسطيني بيف ِ
االنق َساـ والوحدة ،ودراسة أبو عودة ،التي تناولت تاريخياً قضية المصالحة في

الس ياسي الفصائمي الفمسطيني لمتعرؼ عمى الجذور التاريخية لالنقساـ الفمسطيني ،ودراسة
الخطاب ّ

درويش ( :)2010التي عالجت آليات تعزيز الوحدة الوطنية بيف القوى والفصائؿ الفمسطينية وأثرىا في
الصراع بيف فتح وحماس ،وكذلؾ دراسة أبراش)2009( ،
السياسية والبحث عف فترة تاريخ ّ
التنمية ّ
حيث عالجت تاريخياً جذور ِ
االنق َساـ الفمسطيني ومخاطرة عمى المشروع الوطني.

الدراسة الحالية في موضوع األمف القومي الفمسطيني مع دراسة شاىيف ( )2015التي
 -كما واتفقت ّ

السياسية
عالجت
ّ
الضرورة االستراتيجية لتفعيؿ مجمس األمف القومي الفمسطيني لتحقيؽ التنمية ّ
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الدراسات األخرى المتعمقة باألمف القومي فقد اتفقت مع مسمى األمف القومي مف خالؿ
واإلدارية ،أما ّ
الدراسة.
مراجعاتو الميمة في ّ
السابقة التي تعالجيا مثؿ
الدراسة الحالية المتعمقة بموضوع المصالحة مع معظـ ّ
 واتفقت ّالدراسات ّ
السياسي الفصائمي ،ودراسة
دراسة أبو عودة ( )2016والتي عالجت قضية المصالحة في الخطاب ّ

درويش ( )2010حيث بحثت آليات تعزيز الوحدة الوطنية بيف القوى والفصائؿ الفمسطينية ،وكذلؾ
دراسة أبراش ( )2009والتي اىتمت بالبحث عف جذور ِ
االنق َساـ الفمسطيني ومخاطرة عمى المشروع
الوطني الفمسطيني.

السابقة:
ثانياً :نقاط االختالف بين ّ
الدراسة الحالية والدراسات ّ

النحو التالي:
تمثؿ االختالؼ بيف ّ
السابقة عمى ّ
الدراسة الحالية والدراسات ّ

النجار ( ،)2016حيث إنو قد اعتمد أيضا عمى المنيج المقارف في
 اختمفت ّالدراسة الحالية مع دراسة ّ
الدراسة الحالية مع دراسة درويش ( )2010والذي اعتمد عمى أداة المقابمة مع
دراستو ،كما واختمفت ّ

السياسييف واألكاديمييف.
المحمميف ّ
السابقة المتعمقة باألمف القومي مف ناحية الجغرافيا ومعالجة
الدراسة الحالية مع ّ
 كما واختمفت ّالدراسات ّ
القضايا القومية فاختمفت مع دراسة الكرد ( :)2016ال ّذي تناولت أثر الفوضى الخالقة عمى األمف

سرائيمية تجاه أثيوبيا
العربي كافة ،ومع دراسة دياب ( )2015التي ركزت عمى ّ
السياسة الخارجية اإل َ
الداخمية
وتأثيرىا عمى األمف القومي المصري ،ومع دراسة محمد ( )2013التي عالجت التحديات ّ

والخارجية عمى األمف الوطني األردني ،وكذلؾ دراسة المصري التي شممت دراستيا حدود الوطف
إسرائيؿ في ضرب مرتكزاتو األمنِيَّة القومية.
العربي ودور َ

السابقة:
ثالثاً :نقاط االستفادة من ّ
الدراسات ّ

النحو
تتمثؿ أوجو االستفادة مف ّ
السابقة عمى نحو مجمؿ في مستويات معينة شممت عمى ّ
الدراسات ّ

التالي:
-

الدراسة وفي كيفية استخداـ المنيج.
الدراسات في خطوات إجراء ّ
الدراسة مف ّ
استفادت ّ
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الدراسة.
الدراسة في كتابة اإلطار ا ّلنظري وفي كيفية عمؿ أداة ّ
 استفادت ّالدراسة.
الدراسة عمى مجتمع ّ
الدراسات في كيفية تطبيؽ اداة ّ
الدراسة مف ّ
 استفادة ّالنتائج والتوصيات.
الدراسة مف ّ
 استفادة ّالدراسات في كيفية صياغة الفرضيات وفي طريقة تقديـ ّ

وأخيرة التعقيب عمى الدراسات السابقة :
عرضت الد ارسات السابقة قضايا رئيسية وىي دور الديمقراطية في تعزيز األمف القومي الفمسطيني ،ودور
الفوضي الخالقة عمى األمف القومي العربي ،والدور االسرائيمي وتأثيره عمى األمف القومي العربي  ،وكذلؾ
دور التنمية السياسية واإلدارية ومدي الضرورة االستراتيجية لتفعيؿ األمف القومي الفمسطيني  ،وكذلؾ
ىدفت الدراسات السابقة عمى التعرؼ عمى الجذور التاريخية لالنقساـ وبياف وتحميؿ واقعو القائـ وعرض
أبعاد مساعي المصالحة الفمسطينية  ،وكذلؾ ناقشت بعض الدراسات تأثير اليات تعزيز الوحدة الوطنية
بيف القوي والفصائؿ الفمسطينية في التمية السياسية ،وكذلؾ التعرؼ عمى جذور االنقساـ الفمسطيني
ومخاطره عمى المشروع الوطني .
ومف ىنا ىذه الدراسة تقاطعت مع بعض ما ورد في الدراسات السابقة الى حد ما ،ولكنيا تتناوؿ بشكؿ
مفصؿ وموضوعي األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني في ظؿ المصالحة الوطنية ،وبينت
طبيعة ىذه الدراسة أبعاد استراتيجية لألمف القومي الفمسطيني الداخمية والخارجية ،وتتفرد ىذه الدراسة عف
غيرىا مف الدراسات السابقة بأنيا تناولت مخاطر االنقساـ عمى األمف القومي وتداعياتو ،وقدمت رؤية
استشرافية ألبعاد االمف القومي الفمسطيني .
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الفصل الثّاني

األمن القومي الفمسطيني
تمييد:

انًثحث األول :يفهىو األيٍ انقىيً انفهسطًٍُ.
انًثحث انثّاًَ :خصائص األيٍ انقىيً انفهسطًٍُ.
انًثحث انثّانثَ :ظرٌاخ ويراحم تطىر األيٍ انقىيً انفهسطًٍُ.
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المبحث األول

مفيوم األمن القومي الفمسطيني.
تًهٍذ:
يعد األمف قضيةً كبرى ،وىاجساً بات يشغؿ المجتمع اإلنساني المعاصر ويطغى عمى اىتماماتو،
فالدوؿ اليوـ تتخذ لتأمينو ترتيبات واجراءات ظاىرة وخفية ،وتخصص مف أجؿ ذلؾ موارد ضخمة وجيوداً
وطاقات ىائمة (الشقحاء :2004 ،ص.)3
ولقد تنوعت التيديدات األمنِيَّة والتحديات التي أصبحت متشعبة في أنساقيا المتنامية" ،فتيديد األمف
الركود االقتصادي،
لـ يعد يأتي مف قوات مسمحة ومنظمة تقميدية فقط ،بؿ تيديد ال ّشعوب والمجتمعات مف ّ
الداخمية ،وندرة الموارد وتموث البيئة ،وغيرىا مف مصادر
السياسي ،والفقر المتنامي ،والنزاعات ّ
واالضطياد ّ

التيديد الجديدة كمياً (وسيمة :2017 ،ص.)10

مست العديد مف المتغيرات المحددة لشكؿ
والتحوالت التي أفرزتيا مرحمة ما بعد الحرب الباردة ّ

الدولية وكذا ترتيب القوى فييا ،وانعكس ذلؾ عمى األمف القومي لمدوؿ ،ولـ تعد تيديدات األمف
المنظومة ّ
السياسية واالقتصادية والثقافية والمجتمعية
مقتصرة عمى الجانب العسكري فقط ،بؿ أصبحت التيديدات ّ

أكثر حضو اًر (قويدر :2015 ،ص.)16

ممحة نشأت مع نشوء
لذلؾ فإف األمف بأنواعو وتشعباتو
ٌ
مطمب لمبقاء واالستمرار ،وحاجة فطرّية ّ

البشر وتطورىـ ونمو نظاـ حياتيـ ،وحيث إف التيديدات التي تيدد األمف متنوعة ومتعبة مع تطور
المفاىيـ في عصر العولمة ،فإف مفيوـ األمف قد تطور ،ونحى مسارات متنوعة تمثمت وفي استحداث
الصعيد الفردي أو الجماعي.
مصطمحات متنوعة تختص بالجانب األمني سواء عمى ّ

السابقة،
ويمكف لنا القوؿ إف مفيوـ األمف القومي يعد مفيوماً حديث ّ
النشأة بالنسبة لمفاىيـ األمف ّ

وقد ارتبط ظيور ىذا المفيوـ بظيور ما يعرؼ بالدولة القومية أو األمة ،كما تجدر اإلشارة إلى أف مفيوـ

ىذا المصطمح لـ يصؿ بعد إلى اتفا ٍ
ؽ دقيؽ ومحدد حوؿ تعريفة؛ وذلؾ يعود الختالؼ مفيومو تبعاً
النسبية ولظروؼ كؿ مجتمع والمنظور لممفيوـ مع التقدـ الحضاري ،وكذلؾ لتداخؿ ىذا المفيوـ
لمطبيعة ّ
واطالقو مرادفاً كمصطمح متشابو لبعض المفاىيـ المرتبطة بو كالمصمحة القومية واالستقرار ...وغيرىا،
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لذلؾ فقد أصبحت قضية األمف القومي مف القضايا المركزية في مجاؿ العموـ اإلنسانية والسياسية بشكؿ
خاص ،فكانت لو الحظوة مف الباحثيف خالؿ العقد األخير بفعؿ التحوالت الخطيرة التي نشأت عمى
بتغيرات جذرية بعيدة المدى.
الدولي ّ
المستوى ّ
الداخمي والخارجي ،وخاصة عمى المستوى العربي الذي يمر ّ

ومف ىنا يمكف لنا أف نجمؿ أىـ التعاريؼ لألمف القومي بعد أف نتطرؽ حوؿ المفيوـ في األصؿ

النحو التالي:
المّغوي ،وذلؾ عمى ّ

المطمب األول :مقاربة مفاىيمية حول األمن القومي.
مفيوم األمن لغة:
ِ
جاء في لساف العرب البف منظور " :األَماف واألَمانةُ بِمعًنى .وقَ ْد أ ِ
ت َغ ْي ِري ِم َف
وآم ْن ُ
َم ْن ُ
ُ
َْ
ت فأَنا أَم ٌفَ ،
َ
ؼ .واألَمانةُ :ضد ِ
األمف واألَماف .واألمف :ضد اْل َخو ِ
يماف :ضد اْل ُك ْف ِر .و ِ
الخيانة .و ِ
اإليماف :بِ َم ْع َنى
اإل ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
صِدي ِ
َمنةً
آم ْنتُو اْل ُمتَ َعدي فَيُ َو ضد أ َ
ؽ ،ضده التَّ ْكذ ُ
التَّ ْ
قوـ وكذب بِو ٌ
يبُ .يقَا ُؿ :أمف بِو ٌ
َخ ْفتُو .وأ َ
قوـ ،فأَما َ
وأَماناً فَيو أ ِ
َم ٌف .واألمنةُ :األمف( "..ابف منظور.)21/13 :1993 ،
َُ

ْم ُف:
وجاء في معجـ العيف لمفراىيدي" :األمفّ :
المأ َ
ْم ُف أ َْمناً .و َ
ضد الخوؼ ،والفعؿ منو :أمف يأ َ
َم ْوضعُ األمف .واألمنةُ مف األمف ،اسـ َم ْوضوعٌ مف أمنت" (الفراىيدي ،د.ت.)388/8 :

(األَماف) و(األمنةُ) بِمعًنى ،وقَ ْد (أ ِ
َم َف) ِم ْف
الصحاح لمزبيدي في معنى األمف لغة " ْ َ ُ
َْ
وجاء في مختار ّ
َ
ِ
ِ
اف) .و ِْ
ِ
ِ ِ
(األ ََم ِ
اف)
(آم َنوُ) َغ ْي ُرهُ ِم َف (األمف) و ْ
يم ُ
(اإل َ
َم َنةً) بفَتْ َحتَْي ِف فَيُ َو (آم ٌف) و َ
َم ًانا) و(أ َ
َباب فَي َـ َو َسم َـ و(أ َ
ضد اْل َخو ِ
ظمِميـ ]...[ .و(األمف) ِ
يؽ والمَّو تَعالَى (اْلمؤ ِمف) ِألََّنو (آمف) ِعب َ ِ
التَّ ِ
ؼ و(األمنةُ)
ادهُ م ْف أ ْ
ُ ََ َ
ُْ ُ
ْ
صد ُ َ ُ َ
َف َي ْ َ ُ ْ
ْ
ِ
َحٍد َو َك َذا
ضا الَِّذي َيثِ ُ
ؽ بِ ُكؿ أ َ
اسا} [آؿ عمرافَ ،]154 :واألمنةُ أ َْي ً
َم َنةً ُن َع ً
األمف َك َما َم َّرَ ،وم ْنوُ قَ ْولُوُ تَ َعالَى{ :أ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ؼ} [يوسؼ]11 :
وس َ
ْمنَّا َعمَى ُي ُ
{ما لَ َؾ َال تَأ َ
األمنةُ ب َوْزِف اْليُ َم َزة .و(أَم َنوُ) َعمَى َك َذا و(أْتَ َم َنوُ) ب َم ْعًنى َوقُ ِرئَ َ
{و َى َذا اْلَبمَِد ْاأل َِم ِ
يد اْلَبمَ َد األمف َو ُى َو ِم َف األمف"
يف} [التيف .]3 :قَ َ
اؿ ْاأل ْ
شُ :ي ِر ُ
َخفَ ُ
[َ ،]...وقَ ْولُوُ تَ َعالَىَ :
(الرازي.)22/1 :1999 ،
وفي سياؽ التعدد واالختالؼ ،فقد جاء في معجـ المّغة العربية المعاصرة مدلوؿ لفظة األمف
ي ُممحؽ
النظاـ واحتراـ القانوف "أخ ّؿ باألمف" أمف ّ
العصري " حالة بالد مف حيث صيانةُ ّ
الدولة :جياز إدار ّ
جي :صيانة أراضي البالد
بو ازرة ّ
السير عمى ّ
ميمتو ّ
الداخميَّة ّ
السالمة واألمف في البالد -األمف الخار ّ
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ٍ
النظاـ وتوطيد القانوف داخؿ البالد -األمف
اعتداء
أي
خارجي -األمف ّ
اخمي :صيانة ّ
وحدودىا مف ّ
الد ّ
ّ
الدولة
الحكومي الذي ييدؼ إلى استقرار األمف في البالد -األمف
النشاط
القومي :تأميف كياف ّ
العاـّ :
ّ
ّ
ّ
تتيددىا داخميًّا وخارجيًّا وتأميف مصالحيا وتييئة الظّروؼ المناسبة اقتصاديًّا
والمجتمع ضد األخطار التي ّ

واجتماعيًّا لتحقيؽ التَّنمية ال ّشاممة لك ّؿ فئات المجتمع -رجاؿ األمف :ال ّشرطة ،البوليس (عمر وآخروف،
2008ـ.)123/1 :

مفيوم "القومي" لغة:

القي ِ
ِ
ِ
وـ قَ ْوماً وِقياماً وقَ ْو َمة وقَا َمةً،
اـَ :نق ُ
اـ َيقُ ُ
يض اْل ُجمُوس ،قَ َ
جاء في لساف العرب البف منظور" :قوـُ َ :
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ ٍ
[ ]...ورُج ٌؿ قَائِـ ِم ْف ِر َج ٍ
يب:
اس ٌـ لِْم َج ْم ِعَ ،وِق َ
يؿَ :ج ْمعُ .التَّ ْيذ ُ
اؿ قُ َّوٍـ وقُيَّـ وِقيَّـ وقُيَّاـ وِقيَّاـ .وقَ ْوٌـ :قي َؿ ُى َو ْ
ٌ
ََ
ضع الَِّذي تُقيـ ِف ِ
ِ
ِ
يو .والمقَامة ،بِالضَّـِ :
اإلقامة.
َونِ َس ٌ
اء قُي ٌ
ُ َ
امةُ :اْل َم ْو ُ
المقَ َ
اـ و ُ
َّـ وقَائ َمات أَعرؼ [ ]...و ُ
المقَ ُ
َما المقاـ والمقاـ فَقَ ْد ي ُكوف ُكؿ و ِ
ِ
الن ِ
احٍد ِم ْنيُ َما بِ َم ْع َنى
اس ،قَ َ
اعةُ ِم َف ّ
امة ،بِاْلفَتْ ِح :اْل َم ْجم ُس َواْل َج َم َ
َ ُ
المقَ َ
وَ
اؿَ :وأ َّ َ ُ ُ ُ
َ

ِ
اإلقامة( "..ابف منظور)498-497/12 :1993 ،

اؼ واْلواو واْل ِميـ أَص َال ِف ِ
يح ِ
افَ ،ي ُدؿ
صح َ
وفي معجـ مقاييس المّغة البف فارس " :اْلقَ ُ َ َ ُ َ ُ ْ
َ
ِ
اس ،وربَّما ِ ِ
جم ِ
ص ٍ
وف :قَ ْوٌـ
ََ َ
اب أو َع ْزٍـ [َ ،]...وَيقُولُ َ
اعة َن ٍ َ ُ َ ْ
استُع َير في َغ ْي ِرِى ْـَ .و ْاآل َخ ُر َعمَى ْانت َ
َج ْمعُ َج ْم ٍع" (ابف فارس.)43/5 :1979 ،

َح َد ُى َما َعمَى
أَ
َوأَ ْق َو ٌاـَ ،وأَقَ ِاوُـ

ِ
ِ
ِ
ِ
يعتُو
الج َم َ
وفي تاج العروس لمزبيدي" :القَ ْوُـَ :
وـ كؿ َرُجؿ ش َ
اعةُ مف ّ
الر َجاؿ والنساء َم ًعا؛ ألَف قَ َ
النس ِ
ِ
اء"(الزبيدي.)305/33 :1993 ،
الر َجا ُؿ َخ َّ
َ
اصةً) ُد َ
وف ّ َ
وعش َيرتُو( ،أ َِو ّ
ِ
وف
اعة مف ّ
وجاء تعدد مدلوؿ القوـ في المعجـ الوسيط( " :اْلقَ ْوـ) اْل َج َم َ
يقوم َ
الناس تجمعيـ َجام َعة ُ
وف بمنزلتيـ تبعا لَوُ ،و(القومة)
الرجؿ أَقَاربو عصبية َومف ُ
لَيَا وخصصت بِ َج َم َ
يكون َ
الر َجاؿ [َ ،]...وقوـ ّ
اعة ّ
ِ
النيضة يقَاؿ قَاموا قومة و ِ
اح َدة وقامة ِْ
الرْك َعتَْي ِف ،و(القومي) مف ُيؤمف بِ ُو ُجوب معاونتو
ّ
ُ
اإل ْن َساف َواْلق َياـ َبيف ّ
ُ
َ
مضرة والوطني ُيقَاؿ اْل ِعيد القومي والزعيـ القومي (محدثة)،
لِقَ ْو ِم ِو ومساعدتيـ عمى جمب اْل َم ْنفَ َعة َودفع اْل َّ
و(القومية) صمَة اجتماعية عاطفية تنشأ مف ِاال ْشتِ َراؾ ِفي الوطف َواْل ِج ْنس والمغة َواْل َم َن ِافع َوقد تَْنتَ ِيي
وحدة كالقومية اْل َع َربيَّة (محدثة)" (مجمع المّغة العربية ،د.ت.)756/2 :
بالتضامف والتعاوف إلى اْل َ
ٍ
مي [مفرد](،عمر وآخروف:2008 ،
وعدد معجـ المّغة العربية المعاصرة المفيوـ لعدة معاف" :قَ ْو ّ
)1877/3
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 .1اسى يُسىب إنى قَىْ و.

 .2يٍ ٌؤيٍ تىجىب يعاوَته نقىيه ويساعذتهى.

ً -انتىسٌع انعادل نهذخم انقىي ًّ".
 .3وطُ ًّ "عٍذ /سعٍ ٌى /وع ًٌ /يجهسٌ قىي ّ
َ .4ي ٍْ ٌذعى إنى انقىيٍّح انعزتٍّح "حشب انثعْث ِح ْشب قَىْ ي ًّ"".

ثانياً :مقاربة مفاىيمية حول مصطمح األمن القومي:
فعاؿ ليس في إطار األمف
لقد شاع الحديث في العصر الحديث عف مفيوـ "األمف القومي" بمنظور ّ

الدولة والوطف
اإلقميمي فحسب ،بؿ توسع منظار ىذا المصطمح ليشمؿ عناصر األمف اإلنساني وأمف ّ
وتشعب ليضـ بيف أكنافو األمف االقتصادي والنفسي والشخصي
الدولييف،
السمـ والحرب ّ
ّ
وتعمؽ بمفيوـ ّ

والمائي ...إلخ.

ولـ يعد شكؿ التيديد الذي يمس الجانب القومي يختص بالجانب العسكري فحسب ،بؿ شمؿ كثي اًر
النظرية
النقاشات ّ
النظر حوؿ مفيوـ األمف القومي وتج ّذر ّ
النواحي والتوجيات ،ورغـ اختالؼ وجيات ّ
مف ّ
حولو مف خالؿ تحديد أبعاده وأطره المنيجية والفكرية والتطبيقية ،وصعوبة تحديد طبيعتو وأشكالو وطرؽ

النظر بشأف المرجعية المعتمد عمييا لرسـ مصطمح
بنائو ،وذلؾ يعود باألصؿ في االختالؼ في وجيات ّ

األمف القومي المناسب لكؿ إقميـ وكؿ موقؼ.

ولقد بدأ مفيوـ األمف القومي في بداياتو بالتمحور حوؿ منع التيديدات وتقميؿ المخاطر التي
الدولة القومية ،وظؿ عالقاً ىذا الفيـ حتى أصبح
الدولة ،والتي تقوـ بالحيمولة دوف تحقيؽ أىداؼ ّ
تستيدؼ ّ
الداخمي
الدولة وأجيزة األمف ّ
لدى الكثير قناعة أف مسؤولية األمف القومي مف مياـ القوات المسمحة في ّ
وتفريعاتيا؛ لما تممكو مف حؽ استخداـ القوة والسمطة بالقانوف في مواجية أي تيديد يتعرض األمف القومي.
ولكف ىذا الفيـ سرعاف ما تغير وتالشى بسبب التغيرات اليامة في طبيعة التيديدات التي تتعرض
ليا أي دولة وأحجاـ نطاقيا ،فمـ يعد الفيـ لمضموف األمف القومي كالسابؽ ،وانما أصبح مفيوماً متعدد
السياسية والجغرافية
األبعاد ومركباً ويشمؿ كثي اًر مف المستويات والمضاميف والتوجيات ،حيث إف المتغيرات ّ
الصياغة
والتكنولوجية واالقتصادية التي شيدىا العالـ في العصر الحديث ألجأت المفيوـ أرغمتو عمى ّ
الجديدة وبمورة مالمحو التي تنسجـ مع متطمبات الواقع المعاصر.
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إف األمف بشكؿ عاـ ومقنف نجد أنو تعرض لمحاوالت كثيرة في تعريفو "واألمف قد يعني في أبسط
صوره الطمأنينة مف الخوؼ ،أي خوؼ ،لكف ىذه الصورة المثالية التي ال يوجد عمييا البشر سوى قمة قميمة
ال تمثؿ االتجاه العاـ وترتبط بعناصر وتقوـ عمى صالت ال تتحقؽ لألكثرية مف الناس التي تعيش ظروؼ
المجتمع السياسي بكؿ ما فيو مف تنافس أو صراع ،واألمف قد يعني القدرة عمى رد التيديد ،وىو ما
ابتداء حسف إدراؾ ذلؾ التيديد ومصدره ودرجة خطورتو وما ييدده مف قيـ أو مصالح ونوع ذلؾ
يقتضي
ً

التيديد (عموي.)8 :2005 ،

الموجو األوؿ لمسياسية الخارجية األمريكية
ونجد "مف الناحية العممية أصبح مفيوـ األمف القومي
ّ

منذ أف أصدر الرئيس األمريكي األسبؽ ىاري تروماف  Harry S. Trunanقانوف األمف القومي في 26
يوليو عاـ  ،1947وتأسست إثره مؤسسات األمف القومي األمريكي ،كو ازرة الدفاع ومجمس األمف القومي
ووكالة االستخبارات المركزية  ،CIAلكف ىذا القانوف لـ يقدـ آنذاؾ مفيوماً محددا لألمف القومي ،بؿ اكتفى
بعبارات غامضة كمواجية التيديدات الداخمية والخارجية التي تيدد مصالح الواليات المتحدة األمريكية ،كما
أوجب القانوف ضرورة تقديـ المشورة لمرئيس األمريكي بشأف التكامؿ بيف السياسات الداخمية والخارجية
المتعمقة باألمف القومي( .الزبيدي :2015 ،ص.)13
ويرى اتجاه فقيي أف لألمف القومي مفيوماً وظيفياً حيث "يربط أصحابو بيف األمف القومي والوظائؼ
الرفاىية لمشعوب ومنيـ روبيت ماكنما ار – وزير دفاع أمريكي سابؽ ،ورئيس البنؾ
التي يؤدييا بما يحقؽ ّ

الدولي سابقاً -في كتابو "جوىر األمف" الذي يرى فيو أف األمف القومي ىو التنمية ،وبدوف التنمية ال يمكف
ّ
السالح
أف يتحقؽ األمف ،وأف ّ
الدولة ال تنموا بالفعؿ وال يمكف ببساطة أف تظؿ آمنة ،فاألمف ليس ىو تراكـ ّ

النشاط العسكري التقميدي ،بالرغـ أنو يحتوي ويشكؿ كؿ ىذه العناصر،
وليس القوة العسكرية ،وليس ىو ّ

لكف األمف ىو التنمية ومف دوف تنمية ال مجاؿ لمحديث عف األمف (عبد القادر :2015 ،ص.)12-11

ويرى روبرت مكناما ار ( )Robert Mechnamaraإضافة إلى رؤيتو في ربط األمف القومي
الدوؿ التي يضميا نظاـ
الدولة أو مجموعة ّ
بالتنمية فقد عرؼ مفيوـ األمف القومي بأنو "ما تقوـ بو ّ
جماعي واحد مف إجراءات في حدود طاقتيا ،لمحفاظ عمى كيانيا ،ومصالحيا في الحاضر والمستقبؿ مع
مراعات المتغيرات المحمية والدولية" (ماكنامارا1970 ،ـ :ص.)47
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السابؽ نجد أف االستراتيجية العسكرية ىي مف مجاالت األمف العسكري بينما
وعندما نتأمؿ التعريؼ ّ

الدوؿ ىي مجاؿ األمف القومي ،حيث تجتمع جميع الموارد
تكوف االستراتيجية العميا لمدولة أو مجموعة ّ
لتحقيؽ األغراض األمنِيَّة بما فييا األمف العسكري واالقتصادي والسياسي.

عرؼ والتر ليماف ( )Wlater Lippmannفي كتابو (السياسة الخارجية لمواليات األمريكية"
كما ّ

األمف القومي كمرادؼ لألمف الوطني أف "األمف الوطني ىو قدرة األمة عمى حماية قيميا الداخمية مف
التيديدات الخارجية" (.)Lippmann,1943: P21
الدولة الوطنية وتجاربيا
ويترتب األمف القومي عمى "ذلؾ البعد األيديولوجي الكامف وراء ما حصدتو ّ
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،خاصة تمؾ المرتبطة
المتعددة والمتنوعة في كؿ مف الحقوؿ ّ
بسياستيا الخارجية وما يقؼ في وجييا عثرة مف تحديات أوالىا المعضمة األمنِيَّة" (حاج:2016 ،
ص.)27
الضيقة فإننا نجد أف التعريؼ الذي ذكرناه سابقاً في
أما إف نظرنا إلى ذلؾ المفيوـ عمى رؤيتو ّ

القومي ىو
الجانب المّغوي والصادر مف معجـ المصطمحات العربية الحديثة والذي ينص عمى أف األمف
ّ
تتيددىا داخميًّا وخارجيًّا وتأميف مصالحيا وتييئة الظّروؼ
الدولة والمجتمع ضد األخطار التي ّ
"تأميف كياف ّ

المناسبة اقتصاديًّا واجتماعيًّا لتحقيؽ التَّنمية ال ّشاممة لك ّؿ فئات المجتمع" (عمر وآخروف:2008 ،
.)123/1
السابؽ يركز عمى جانب التأميف ال ّشامؿ لمدولة وتحقيؽ التنمية المجتمعية والكاممة
إننا نجد التعريؼ ّ

أمر إيجابي ،ولكننا نجده يحتاج إلى تحديد الفئات المكمفة لحماية األمف القومي ،كما
لفئات المجتمع ،وىو ٌ

الدولة والمجتمع ،في حيف أف األمف القومي ربما يتسع
نجد أف التعريؼ يحدد نطاؽ األمف القومي عمى ّ

لنطا ٍ
الدوؿ ،نحو (األمف القومي العربي) و(األمف القومي األفريقي) ...وىكذا.
ؽ أوسع ليشمؿ مجموع ّ

وحاوؿ بعض الباحثيف وضع تعريؼ أشمؿ لألمف القومي ليتناسب مع طبيعة دوؿ العالـ الثّالث
الدولة والمجتمع مف األخطار التي تيددىا
والوطف العربي عمى وجو التحديد ،حيث عرفو بأنو "تأميف كياف ّ
داخمياً وخارجياً ،وتأميف مصالحيا وتييئة الظّروؼ المناسبة اقتصادياً واجتماعياً؛ لتحقيؽ األىداؼ والغايات
الرضا العاـ في المجتمع " حيث إف ىذا التعريؼ يشتمؿ عمى ثالثة محاور وىي( :عبد
التي تعبر عف ّ

القادر :2015 ،ص.)12
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 .1تأيٍٍ كٍاٌ ان ّذونح وانًجتًع.

 .2أٌ انتأيٍٍ ٌشًم األخطار ان ّذاخهٍح وانخارجٍح.

 .3أٌ هذا انتأيٍٍ ٌتحقق يٍ خالل االستقزار االجتًاعً ،انتًٍُح وانًشاركح انسٍّاسٍح .

عرؼ بأنو "مجموعة مف العمميات التي تقوـ بيا الدولة مف خالؿ خطة استراتيجية في سبيؿ
كما ّ

إزالة الميددات التي تيدد مصالح الدولة الداخمية والخارجية (النجار.)36 :2016 ،

إف األمف القومي يعني بصراحة ووضوح قدرة الدولة عمى حماية مصالح األمة أو المجتمع الداخمية
والخارجية مف الخطر الداخمي أو خارجي ،أو ىو حالة تأميف كياف الدولة التي تيددىا داخمياً وخارجياً،
وتأميف مصالحيا وتييئة ظروؼ مناسبة اقتصادياً واجتماعياً؛ لتحقيؽ األىداؼ والغايات التي تعبر عف
الرضا العاـ في الدولة ،وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدولة ،كتعرضيا لمحرب والعدواف ،أو لضغوط
اقتصادية ،وىذا يتطمب مف األمف القومي استراتيجية دفاعية أو حربية واضحة واستعداداً مبنياً عمى معرفة
وضع البمد جغرافياً وسكانياً وموارده وثقافتو وتحديد مفيوـ العدو والصديؽ ونوعية الخطر الخارجي القادـ
عمى البمد (ماضي :2015 ،ص.)9
وعرؼ أيضاً بأنو "مجموعة مف اإلجراءات التي تتخذىا الدولة وفؽ خطة تنموية شاممة لحماية
ّ

مصالحيا الداخمية والخارجية مف أي تيديد ،وبما يضمف تحقيؽ أىدافيا وغايتيا القومية( .حبيب:2010 ،
ص.)71
وخميؽ بالقوؿ أف التحميؿ االصطالحي لألمف القومي أنو "يتسـ بالغموض وخضوعو إلى حقائؽ
ٌ
الداخمية والخارجية ،والنسبية ألف ضمانو
الناجـ عف العديد مف العوامؿ والظروؼ ّ
متعددة تتسـ بالتغيير ّ
الدولة
الداخمية والخارجية التي تؤثر تأثير مباش اًر وتعتبرىا ّ
المطمؽ ال يمكف تحقيقو ،فيو رىف بالمتغي ارت ّ

الداخمية والخارجية ،فضال عف كونو عرضة لمتبدؿ
ضرورية ألمنيا بما يحقؽ ليا حماية مصالحيا ّ
الداخمي أو المجاؿ الخارجي ،ومف
الدوؿ سواء في المجاؿ ّ
والتغيير ،وال يمكف حصر األخطار التي تيدد ّ
النطاؽ الذي يشممو األمف القومي في نطاؽ القيـ الواجب الحفاظ عمييا واختالؼ
ثـ يالحظ االختالؼ في ّ

الدوؿ لتنفيذ سياسة أمنيا القومي" (ئاكرة يى :2011 ،ص.)40
األسموب الذي تتخذه ّ

ويرى البعض ضرورة توسيع نطاؽ مفيوـ األمف القومي لمتعامؿ مع التحديات المتنوعة لعصرنا،
ومؤيدو ىذا الموقؼ يختاروف إدخالو في حقؿ دراسات العموـ االجتماعية ،وفي ميداف أرحب لألمف القومي
يشمؿ االقتصاد ،عمـ اإلنساف ،عمـ االجتماع ،واألنثربولوجيا (عمـ دراسة أصوؿ اإلنساف) ،أو يدخمونو في
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رزمة واسعة مف المشكالت العالمية الطابع تحت عنواف :الدراسات األمنِيَّة ،بما فييا العنؼ المحمي،
األخطار ،والصراعات الداخمية أو العابرة لمدوؿ ،مرض نقص المناعة ،تيريب المخدرات ،الديوف العالمية،
الكساد االقتصادي ،االنفجار السكاني ،التموث البيئي ،واتساع اليوة بيف الفقراء واألغنياء ( Kolodzeij,
.)1992: p421
وخالصة القوؿ ومجممو فيما يتعمؽ بمقارنة التعريفات المختصة باألمف القومي بشكؿ عاـ يجد
الباحث أف مفيوـ األمف القومي يعد مف المفاىيـ الحساسة واليامة جداً والتي ال بد مف الوقوؼ عمييا كثي اًر
النيائي لمدولة أو اإلقميـ أو األمة ،ومف خالؿ
لدرجة أنو يمكف لنا الحكـ أف ىذه المفيوـ يمثؿ اليدؼ ّ

النظر ،وأنو مفيوـ
السابقة لممفيوـ نجد أف ىذا المفيوـ لو آراء متعددة بحسب وجيات ّ
التعاريؼ والرؤى ّ
الدوؿ ،مف حيث حجميا وقوتيا ومقوماتيا ،وىؿ ىي مف دوؿ العالـ الثّالث أـ مف
نسبي ومختمؼ باختالؼ ّ

الدوؿ الكبرى ،كما وجدنا أف المفيوـ تشعب ألقطاب بحسب تخصص واضعي التعاريؼ ،فنجد أف أىؿ
ّ
السياسة تمثميـ المدرسة
االقتصاد تمثميـ المدرسة االقتصادية غير االستراتيجية ،في حيف نجد أف أىؿ ّ

السياسية االستراتيجية.
ّ

كما ال يغيب عف الباؿ أنو ثمة ىناؾ مفيوـ عسكري لألمف القومي ،وما زالت لدى البعض صورة

القوة المكيافيمية التي ليا أساسيا ال ّرئيسي في نجاح األمف القومي لمدولة ،فيي في وجية نظرىـ ىي
الوسيمة الكبرى في تحقيؽ األمف القومي لمدولة ،فيما رأى بعضيـ أف نجاح األمف القومي في أي ٍ
دولة ما
ىوف عمى التنمية إذ مف دونيا ال يمكف أف يقوـ األمف القومي.
مر ٌ

الدراسات التي تطرقت ليذا المفيوـ يعرفو الباحث بأنو:
السابقة ومراجعات ّ
ومف خالؿ التعاريؼ ّ

الدولة وزمانيا ومكانيا ييدؼ إلى التأميف ال ّشامؿ مف المخاطر
ي متغير بحسب بيئة ّ
ٌ
"مصطمح معيار ٌ

اء أكانت عسكرية أو اقتصادية أو اجتماعية أو
ّ
الداخمية والخارجية التي تيدد مصالحيا في كؿ الجوانب سو ً

الدولة المنيعة المتمتعة بالتحالفات
صحية ...إلخ ،مف خالؿ تحقيؽ التنمية ال ّشاممة لموصوؿ إلى يوتوبيا ّ

الرفاىية والحياة الكريمة والتي تكفؿ الحرية والمشاركة المجتمعية.
التي تضمف ّ

الدولة ضد األخطار التي
وأما حوؿ مفيوـ األمف القومي العربي فقد عرؼ بأنو" :تأميف كياف ّ

تتيددىا داخمياً وخارجياً وحماية كيانيا الذاتي العربي الحضاري لتأميف تطوره نحو أىدافو العميا المتمثمة في
الوحدة العربية ال ّشاممة والتحرر والتقدـ ،أو بأنو يحمؿ ثالث دالالت وىي داللة التحرر مف الخوؼ وانتفاء
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الدولة وحماية قيميا األساسية" (أبو اليوى،
التيديدات ،وداللة عالقتو بالتنمية ،وداللة المحافظة عمى كياف ّ
 :2012ص.)18
الدالالت ىي مف وجية نظر واضع
الدالالت الثّالث التي ربطيا
المعرؼ بالمصطمح ،وىذه ّ
نرى ّ
ّ

النظر إلى
التعريؼ تعد ركيزة أساسية لتحقيؽ األمف القومي العربي في ظؿ التحديات التي يواجييا ،ويمفت ّ

األىداؼ العميا التي يطمح إلييا الكياف العربي وىي الوحدة العربية ال ّشاممة والتحرر والتقدـ.

"ولقد أخذت الدراسات العربية باستخداـ مصطمح "األمف القومي" في مقابؿ المصطمح باإلنجميزي
( )National Securityوبالفرنسية ( ،)Securete Nationaleوتطبؽ الدراسات والمصطمحات الفرنسية
واإلنجميزية ىذه عمى مجتمعات شكمت ما ُيسمى (الدولة – األمة) أي أف الدولة تضـ ،ضمف حدودىا

األمة كميا ،كمثؿ ما ىي عميو الحاؿ في فرنسا وانجمت ار وايطاليا واسبانيا والواليات المتحدة وغيرىا كثير،
وىذا واقع يخالفو الوضع العربي لكوف العالـ العربي مقسـ إلى عدة كيانات سياسية مستقمة ىي الدولة
العربية ،واألمة التي تسكف ىذا الوطف أمة واحدة معروفة الخصائص والمقومات والمغة والحضارة والتاريخ،
ولكنيا ىي األخرى موزعة عمى تمؾ الكيانات السياسية؛ األمر الذي يضع في عرؼ البعض األمف القطري
أو الوطني في مواجية األمف القومي (اليزايمة :2003 ،ص.)6
كما يعرؼ األمف القومي العربي بأنو "إعداد واستخداـ الوسائؿ المتاحة عمى المستوى القومي،
لمحفاظ عمي كياف األمة العربية ووطنيا وقيميا وحقوقيا ومصالحيا ،وتحقيؽ أىدافيا ،ومواجية التيديدات
والمخاطر التي تتعرض ليا  -أو مف الممكف أف تتعرض ليا  ،-وتصاغ مفاىيـ األمف القومي العربي
ومبادئو في إطار األىداؼ المحددة لو ،ويستمد عناصره ووسائمو مف الوطنية لمدوؿ العربية دوف إحداث
أي تناقض بينيما" (الكيالني :1996 ،ص.)7
ميز تمؾ الفترة بروز عدة اتجاىات
ولقد بدأ الوعي القومي يتبمور مع بداية القرف العشريف ،وقد ّ

السائدة ،وتمثمت في:
لمعالجة األوضاع ّ

الدوؿ العربية عمى
االتجاه األول :ويدعو إلى الحكـ ّ
الدولة العثمانية ،بحيث تحصؿ ّ
الالمركزي في ّ
الدوؿ العربية مف إنماء شخصيتيا ويحافظ عمى المّغة القومية ويضمف
االستقالؿ الذاتي الذي يمكف ّ
اإلدخاالت اإلصالحية الحديثة.
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االتجاه الثّاني :يدعو إلنشاء مممكة عربية تتمتع باالستقالؿ الذاتي وترتبط بالخالفة العثمانية ارتباط المجر
الزمف ،ويمثؿ ىذا االتجاه جمعيتا القحطانية
النمساوية الينجارية في تمؾ الفترة مف ّ
بالنمسا في اإلمبراطورية ّ

السريتاف.
والعيد ّ

االتجاه الثّالث :يرفض الخالفة العثمانية ويعتبرىا غير شرعية ويدعو إلى خالفة عربية قريشية ،يمثؿ ىذا
الرحمف الكواكبي ونجيب غازودي.
االتجاه عبد ّ

الدولة العثمانية وانشاء دولة عربية
الرابع :يدعو إلى الثّورة عمى األتراؾ واالنفصاؿ التاـ عف ّ
االتجاه ّ
الدولة العثمانية ،ويمثؿ ىذا االتجاه جمعية الفتاة العربية
مستقمة تضـ الواليات العربية في ّ

(عبد القادر.)36-35 :2015 ،
مرت بأطوار واتجاىات مختمفة ،فضال عف االتجاىات
وليذا فإننا نجد أف ّ
النظرة القومية العربية ّ

الصؼ العرب واإلسالمي ،وما
السابقة التي تمثمت في الوعي القومي العربي ما تابعيا مف المناداة بوحدة ّ
ّ

مرت عميو مف تطورات وثورات لنيؿ االستقالؿ ،إال أف مفيوـ األمف القومي في تمؾ الفترة ظؿ مالزماً
ّ
لمفاىيـ سطحية وليست مستدامة لمعصر الحديث بما يمثمو المصطمح في الوقت الحاضر والذي يشمؿ

السياسية ووىب الحريات ،والقضاء
جوانب التنمية وسعة األفؽ في مناعة ّ
الدولة العربية الواحدة ،والمشاركة ّ

الديمقراطي الذي نشأ في العصر
عمى عوامؿ الجيؿ والتخمؼ ،إضافة إلى موجات التحرر والتنوير والفكر ّ

الحديث.
الدوؿ العربية مف مرحمة ليست بعيدة كانت سياساتيا وخصوصاً الخارجية منيا
إضافة إلى أف ّ
والمتعمقة باألمف القومي ظمّت متمسكة بمفيوـ األمف الوطني كمفيوـ مرادؼ لألمف القومي دوف أف يكوف
الضيؽ إلى مفيوـ أوسع وأشمؿ.
لو داللة تتجاوز إطاره ّ

وبوجو عاـ يمكف التميز في تعريؼ األمف العربي بيف ثالثة اتجاىات أساسية:

ٌُ -ظز أصحاته إنى األيٍ انقىيً ،يٍ يُظىر انقىج انعسكزٌح.

ٌ -عزف األيٍ انقىيً تاإلجزاءاخ انتً ٌجة أٌ تتخذ نحًاٌح كٍاٌ ان ّذونح.

ٌ -زكش عهى انقذراخ انىاجة تىافزها يٍ أجم يىاجهح انًخاطز انتً تهذد انىطٍ.

ويالحظ في رصد نظر ومفيوـ األـ القومي غمبة المضموف المجتمعي ال ّشامؿ الذي صار أكثر

شيوعاً مف المحتوى العسكري الذي كاف يالزمو (أبو اليوى..)18-17 :2012 ،
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وال شؾ أف مفيوـ األمف القومي العربي قد نابو حاالت ارتباؾ بحسب تعدد المواقؼ والرؤى ،حيث
"ضاعؼ مف حالة االرتباؾ إزاء المفيوـ ما اتضح لمرأي العاـ مف عدـ قدرة الجامعة العربية عمى التوافؽ
عمى مفيوـ "لألمف القومي العربي" ،يكوف تعبي اًر عف محصمة توافؽ مفاىيـ األمف الوطني لمدوؿ العربية،
كرس حالة االنكفاء عمى مفاىيـ محددة لألمف
وترجمتو إلى سياسات دفاعية ذات طابع عممي تنفيذي؛ مما ّ

الوطني لدوؿ المنطقة ،وغياب أي وجود ممموس لسياسية أمنية ودفاعية عمى المستوى اإلقميمي العربي،
يمكنيا مف التعامؿ والتفاوض عمى المستوى العالمي ككتمة إقميمية يتوفر ليا الحد األدنى مف االنسجاـ في
السياسات والمواقؼ ،وذلؾ كنتيجة طبيعية التباع مفيوـ فوقي ال يكوف محصمة لمفاىيـ األمف الوطني
لدوؿ المنطقة جميعاً بشكؿ واقعي " (عموي :2005 ،ص.)6-5
وعموماً فقد واجو "مفيوـ األمف القومي "غموضاً والتباساً في تعريفو وتحديد جوانبو ومقوماتو
الدوؿ العربية ،ويتجسد ذلؾ في أف ال ّشعوب
الرابطة القومية التي تجمع ّ
ومصدر ىذا االلتباس طبيعة ّ

مجزأة إلى كيانات سياسية مستقمة
العربية تنتمي تاريخياً إلى أمة واحدة ،لكف ىذه األمة في الوقت ذاتو ّ

السياسي
النظاـ العالمي ( )22دورة عربية ،تختمؼ فيما بينيا في ّ
تشكؿ دوالً ذات سيادة في ّ
النظاـ ّ

النظاـ البرلماني ومنيا
الرئاسي ،ومنيا مف يعتمد ّ
المعتمد ،والقوانيف المطبقة ،فمنيا مف يعتمد ّ
النظاـ شبو ّ
السمة تنامي وتغميب المنطؽ القطري ،حيث سعت كؿ دولة إلى البحث عف
األنظمة الممكية ،تولد عف ىذه ّ

مصالحيا الذاتية في مقابؿ تقزيـ المصالح القومية ،وأدى ذلؾ إلى تغييب مفيوـ األمف القومي بجانبيو
السياسي والعسكري (جزاف :2014 ،ص.)4-3
ّ

ويرى البعض ببساطة ودوف الجدليات المثارة حوؿ مفيوـ األمف القومي العربي بأنو "الحفاظ عمى

الدالة عمى وجودىا
الدولة والرموز ّ
مقدرات وامكانات البالد مف األخطار .وىذه المقد ارت تشمؿ أوال كياف ّ
كالدستور والعمـ والشعار الوطني والعممة الوطنية ،ويضـ كذلؾ اإلقميـ بحدوده المعروفة ،واليوية الوطنية
السيطرة التامة لمدولة عمى كامؿ ترابيا
السيادة الوطنية في ّ
واستقرار ّ
الداخؿ وتعني ّ
السياسي ،ثـ ّ
النظاـ ّ

الدوؿ
الدولة عمى قدـ المساواة مع ّ
وعمى مف يعيشوف عمى ىذا التراب .وفي الخارج تشير إلى وقوؼ ّ
الدولي ،وحصوليا عمى جميع حقوقيا ووفائيا بكامؿ التزاماتيا .يضاؼ إلى ذلؾ
األخرى في المجتمع ّ
الداخمية ،وتتضمف المقدرات أيضا كينونة المجتمع
الدولة سواء في مواجية القوى الخارجية أو ّ
استقاللية ّ
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(أرواح المواطنيف ،والنسيج الوطني والتجانس العاـ) ،وتتضمف ثالثا :الموارد المادية (الطبيعية
واالقتصادية) ،والموارد البشرية (نوعية البشر وصحتيـ وتعميميـ وثقافتيـ ونظاـ القيـ)"
السوداني لمصحافة.)2008 :
(المركز ّ

الدراسات الخاصة باألمف القومي العربي أو األمف الوطني لمدوؿ العربية تناوؿ عنواف
واعتادت ّ

كالسيكي تحت ساـ "مرتكزات/محددات األمف القومي أو الوطني ( National Security
 ،)Determinantsوىو أمر شائع في األطروحات العممية والمؤلفات األكاديمية ،وتحت ىذا العنواف
الدوؿ بشأنو ،وفي األغمب
تجري دراسة العوامؿ األكثر تأثي اًر في األمف القومي واألكثر تحديداً لسياسات ّ
تقسـ ىذه المحددات إلى داخمية واقميمية ودولية ،والى حد كبير اتسمت العناصر التي تجري دراستيا تحت
ّ
الضوء عمى :الموقع الجغرافي
عنواف محددات األمف بالجمود واالستاتيكية ،وضمنيا كاف يجري تسميط ّ

السكانية ،فضالً عف طبيعة ونمط قيادتيا
السياسي واالقتصادي واالجتماعي وتركيبتيا ّ
لمدولة ،ووضعيا ّ
السياسية
السياسية ونخبيا الثّقافية ،وكؿ ذلؾ بيدؼ االقتراب مف مصادر التيديد التي تعتبرىا ىذه الوحدة ّ
ّ

ميددات ألمنيا القومي ،واستكشاؼ أنماط ردود كؿ منيما وسياساتيا عمييا
الدوؿ المتحالفة ّ
أو مجموعة ّ
في حاؿ وقوع تيديد مباشر(.سالمة :2017 ،ص.)10-9

"فعمى المستوى اإلقميمي عانى العقؿ العربي قد اًر ممحوظاً مف االرتباؾ فيما يتعمؽ بأحد مفاىيمو
المستقرة -أو التي كانت كذلؾ -وىو مفيوـ "األمف القومي العربي" الذي يعد أحد المفاىيـ األساسية التي
يقوـ عمييا النظاـ اإلقميمي العربي .بدأ ىذا االرتباؾ وىذه المراجعة تظير في كتابات المتخصصيف عموماً
وعمى المستوى الشعبي في ذات الوقت منذ صدمة االجتياح العراقي لمكويت في الثاني مف أغسطس
 ،1990وىي المحظة التي سقطت فييا مسممة أف الخطر عمى النظاـ اإلقميمي العربي وعمى دولو يتوقع
عادة مف خارجو ،ولـ يستطع المواطف العربي تفسير ما حدث ،كما تضاعؼ ارتباكو بعد دخوؿ قوات
انتياء بحرب احتالؿ العراؽ عاـ2003
التحالؼ الدولي إلى المنطقة منذ حرب تحرير الكويت عاـ 1991و ً

(عموي :2005 ،ص.)5

الدوؿ التي
ويقارب الباحث أف المفيوـ األنسب إلى األمف القومي العربي بأنو :كؿ ما يؤثر عمى ّ
الداخمي أو الخارجي بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،بحيث
يربطيا روابط المّغة والقومية عمى استقرارىا ّ
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يشكؿ ترابطاً وتداخالً بحكـ الترابط الجغرافي والشعبي وتداخؿ قضاياىا الجوىرية في ظؿ االستيداؼ عمى
ثرواتيا ومقدراتيا وموقعيا الجغرافي المتميز الذي يربط بيف قارات العالـ الثّالث.
الدوؿ العربية أف تنظر إلى األمف القومي برؤية شمولية متكاممة ،ال سيما األمف
لذا فإف عمى ّ
الدوؿ العربية ،ودوؿ العالـ.
القومي العربي وضرورة تكاممو بيف مجموع ّ
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انًطهة انثاًَ :يفهىو األيٍ انقىيً انفهسطًٍُ.
أما بصدد الحديث عف األمف القومي الفمسطيني الذي لو ظروفو اإلقميمية واألمنِيَّة الخاصة إال أنو
ال يختمؼ كثي ار عف األمف القومي العربي ،ألي مف الدوؿ القائمة رغـ وضعو الخاص المتمثؿ بحركة
تحرر وطني أوجدت النواه األولى إلقامة كيانيا المستقؿ عمى أرضيا المحتمّة ،ولكننا نجد مف الصعوبة
بمكاف تحديد مفيوـ لألمف القومي الفمسطيني حتى مع وجود منظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ سياسي
وقانوني يجمع بيف أكنافو الكيانات الفمسطينية ،حيث إف اإلطار الجغرافي ليذا الكياف ما زاؿ طور التكويف
وأف كاف حصوؿ فمسطيف عمى منزلة عضو مراقب في األمـ المتحدة عاـ  ،2012جعؿ إمكانية وضع
توصيؼ وتعريؼ لألمف القومي الفمسطيني ممكناً .
ورغـ الجيود المضنية والكفاح السممي الحثيث لمحصوؿ عمى االعتراؼ الكامؿ لدولة فمسطيف ،إال
أنو " لـ يتمكف الفمسطينييف بعد مف تأسيس دولة مستقمة خاصة بيـ ،ومف جانب آخر ال يمكف أف يعتبروا
حركة تحرر وطني بالمعنى الحقيقي لمكممة ،فالفمسطينيوف ال يزالوف يرزحوف تحت االحتالؿ ومشتتيف في
إسرائيؿ تارة ،والتزاميـ بقواعد التفاوض تارة أخرى،
المنافي عالوة عمى انخراطيـ في مواجيات دامية مع َ
كما أف أفقيـ االستراتيجي غير واضح ،فيو يتراوح بيف تسوية نيائية شاممة تتضمف تأسيس دولة فمسطينية

مستقمة عمي حدود عاـ  ،1967وبيف تسوية ذات سيادة وقابمة لالستمرار وبيف صراع مكمؼ ومطوؿ،
وبالتالي غياب االستراتيجية األمنِيَّة الفمسطينية الشاممة (آغا والخالدي :2006 ،ص.)11
وعمى الصعيد الفردي لألمف القومي الفمسطيني نرى "أف المواطف الفمسطيني عمى المستوى الخاص
فقد أمنو الذاتي عبر عشرات السنيف مرو اًر بالتيجير عاـ 1948ـ ،وما تالىا مف الشتات في عاـ
اء مف الداخؿ في األراضي المحتمة ،أو في الخارج مف قبؿ
1967ـ ،وعمميات الترحيؿ ومالحقتو سو ً

سرائيمي (النجار :2016 ،ص.)33
األنظمة العربية أو االحتالؿ اإل َ

ويعاني األمف القومي الفمسطيني مف حالة ضعؼ في ظؿ تزايد التيديدات الداخمية والخارجية

سرائيمي ،وتعد غياب الشراكة السياسية مف أخطر التيديدات التي تواجو
خصوصا مع وجود االحتالؿ اإل َ

األمف القومي الفمسطيني عمى المستوى الداخمي ،لذلؾ ال يوجد مؤسسة جامعة لصناعة القرار الفمسطيني
لمواجية التيديدات ،وأيضاً ىناؾ تيديد عمى مستوى النخبة وقادة الرأي الفمسطيني وىـ القادة والمفكريف
الذيف يعبروف عف آرائيـ في كؿ مجاالت الدولة (حبيب :2010 ،ص.)29
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ومف غير المحتمؿ وضع أو تحديد مفيوـ لألمف القومي الفمسطيني ،دوف تحديد واضح ألفؽ
استراتيجي لمفمسطينييف ،بمعني ىؿ أف الدولة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة قائمة عمي أساس االلتزاـ
إسرائيؿ،
بقواعد التفاوض والوصوؿ إلى تسوية نيائية شاممة أـ عمي أساس صراع ومواجيات دامية مع َ

إسرائيؿ
حيث شكؿ العالقات والتحالفات ستكوف مختمفة في اإلطار االقميمي والدولي فطبيعة العالقة مع َ
تحدد بشكؿ اساسي مفيوـ األمف القومي ،ففي حالة قياـ الدولة الفمسطينية ،بأنياء الصراع عبر اإلعالف

عف قياـ الدولة مف طرؼ واحد سيكوف المنحى األمني ذا بعد عسكري ،أما في حاؿ قامت الدولة عمى
أساس تسوية شاممة يأ خذ المنحى األمني أبعادا تنموية اقتصادية اجتماعية ،أي تزويد المجتمع بقواعد
السالمة والحرص عمي الرفاىية أوال ،وثانيا يصبح مف مصمحة الفمسطينييف الحفاظ عمي االتفاقيات
باعتبارىا جزءاً مف األمف الداخمي الذي يشمؿ بعده األوؿ احتكار السمطة وحؽ استخداـ القوة مف قبؿ
الدولة ،وفي الثاني حظر استخداـ القوة مف أية جية رسمية ضد أية جيات خارجية (حرب،2008 ،
ص.)44-45
وقد كانت ىناؾ جيود لوضع تعريؼ لمفيوـ األمف القومي الفمسطيني ،حيث تـ تعريفو بأنو مجموعة
اإلجراءات "التي تتخذىا منظمة التحرير الفمسطينية لحماية الشعب الفمسطيني ومشروعو الوطني في
مواجية تيديدات وتحديات داخمية أو خارجية ،بما يحقؽ الوصوؿ لألىداؼ الوطنية في البقاء والحرية
واالستقالؿ والعودة" (البابا :2016 ،ص.)6
ويعرؼ أيضا بأنو "مجموعة مف اإلجراءات الفمسطينية التي تتخذىا السمطة الفمسطينية لمحفاظ عمى
أمف الوطف والمواطف الفمسطيني وكيانو السياسي ممثالً في السمطة الفمسطينية في ىذه الظروؼ ،ووفي
المستقبؿ بما يحممو مف متغيرات ،مع مراعات اإلمكانيات والظروؼ"(شبات :2008 ،ص.)87
ويرى الباحث أف التعريؼ السابؽ لألمف القومي الفمسطيني أنو اقتصر عمى مجموعة اإلجراءات
دوف الواقع الفعمي والمعيار الذي يمكف أف يصبو إليو مستوى األمف القومي لفمسطيف ،فيما يجد أيضا أف
التعريؼ يتقاطع مع مرحمة وجود سمطة وككياف سياسي ،مع اإلشارة إلى أف األمف القومي الفمسطيني لو
مميزاتو وخصائصو التي ربما ينفرد بيا ،وذلؾ نتيجة طبيعة الظروؼ الخاصة بالقضية الوطنية
الفمسطينية؛ فمقد مر التاريخ الفمسطيني بمراحؿ سياسية ،اجتماعية ،وأمنية خاصة ،فيناؾ االحتالؿ
والشتات الفمسطيني ،وانطالؽ الثورة الفمسطينية والعمؿ الفدائي السري والعمني ،ومف ثـ مرحمة الوجود
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والتمثيؿ السياسي المب ّكر والمؤقت المتمثؿ في الشرعية الممثمة لمكياف الفمسطيني "السمطة الفمسطينية"،
والتي وىبت ميزات خاصة لمكؿ الفمسطيني بمركبو االجتماعي والسياسي واالقتصادي وثقمو في خارطة
العالـ الخارجي ،وعنيت كثي ار بموضوع األمف القومي واألمف الوطني واإلقميمي والدبموماسي واالقتصادي
مرت كؿ تمؾ المجاالت األمنِيَّة بمراحؿ تاريخية متوازنة مع تطورات
والمائي واالجتماعي ،...حيث ّ

الصراع الداخمي والخارجي في فمسطيف.

ونستطيع القوؿ إف األمف القومي الفمسطيني يحتاج إلى استراتيجية متقنة ذات تخطيط بعيد المدى،
والى خارطة طريؽ مفصمة تبرز أىـ النقاط المحورية الشائكة التي تعيقو عف تطبيؽ استراتيجياتو في
ىبة عممية متطورة توصؿ العممية السياسية الفمسطينية لحؿ المشكالت
تطوير األمف القومي ،مف خالؿ ّ
الجذرية اليامة كقضية الصراع الداخمي و ِ
االنق َساـ ،مرو اًر بأخذ االعتراؼ الكامؿ لمدولة ذات السيادة؛ حيث
إف المفيوـ الحقيقي لألمف القومي الفمسطيني لـ يكتمؿ نموه بعد ألنو لـ يصؿ إلى الحظوة التي وصمت

إلييا الدوؿ المستقمة التي تتمتع بحؽ السيادة عمى األرض والحدود ،مرو اًر بالدستور الكامؿ والعممة
الوطنية ....فالمبدأ الذي يسعى إليو الكؿ الفمسطيني المتعمؽ باألمف القومي متعمؽ بأمف البالد ككؿ،
وترميز بفعؿ
ًا
وليس بأمف الفرد فحسب؛ ألف مشكالت األمف القومي التي يواجيا الفمسطينيوف تزداد تعقيداً
خصوصية المكوف المحمي ليا ،وىذه الخصوصية ىي التي تشكؾ في مدى نجاح تطبيؽ العديد مف

التجارب األمنِيَّة القومية في فمسطيف ،تبعاً لمحالة العامة لمقضية الفمسطينية.
ويرى الباحث -أيضا -إمكانية وضع تعريؼ لألمف القومي الفمسطيني منسجماً لمحالة الراىنة في
الوضع الفمسطيني بأنو "مجموع اإلجراءات والنظـ والمعطيات التي تحمي الكياف الداخمي والخارجي في
نطاؽ شامؿ لموجود الفمسطيني عمى أراضي سيادة السمطة أو خارج سيادتيا ،وفؽ خطة تنموية شاممة
لحماية المصالح الداخمية والخارجية ضد أي تيديد بما يخدـ تحقيؽ األىداؼ الكبرى والغايات القومية
الفمسطينية".
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انًثحث انثاًَ
خصايص األمن القومي الفمسطيني
المطمب األول :المنطمقات األولية لألمن القومي:
يشير األمف الفمسطيني بشكؿ عاـ إلى "المنظومة األمنِيَّة التي رسميا الشعب الفمسطيني عمى طوؿ
سرائيمي
مسار حياتو ،منذ اليجرة حتى عاـ  ،2012وتأثر تطور األمف الفمسطيني باألمف القومي اإل َ

(ماضي :2015 :ص.)11

وترتكز عقيدة األمف القومي الفمسطيني عمى ثالثة عناصر أساسية ،وىي:
أوال :احترام مبدأ الدفاع عن النفس :ينبغي أف يكوف حؽ الدفاع عف النفس ىو العنصر األوؿ في األمف
القومي الفمسطيني ،وبافتراض أف أي كياف فمسطيني لف يكوف لديو حافز الستخداـ القوة عمى نحو ىجومي
(ولف يكوف قاد اًر عمى الحصوؿ عمى الوسائؿ الالزمة لمقياـ بذلؾ في أي سيناريو واقعي لمتسوية) ،فإنو
سيحتاج عمى الرغـ مف ذلؾ ،إلى الوسائؿ الكفيمة بالدفاع عف النفس ضد العدواف الخارجي و/أو التخريب
الداخمي ،ويترتب عمى ذلؾ أف نزع السالح الكامؿ ليس خيا اًر مقبوالً مف وجية النظر الفمسطينية.
ثانياً :الحماية الدولية لمحق في المقاومة والتسوية العادلة :وليا مكوناف منفصالف :أوالً ،تعزيز األمف
الفمسطيني عف طريؽ وجود عسكري خارجي (طرؼ ثالث) ،وثانيا ،ضمانات خارجية (مف طرؼ ثالث)
لما بعد التسوية.
إسرائيمية
ثالثا :االستناد إلى الحاضنة القومية ،حيث تظؿ إمكانات الوصوؿ إلى أية اتفاقية أمنية َ

فمسطينية ضعيفة إذا فصمت عف القضية األوسع لألمف اإلقميمي ،وال يقتصر األمر عمى أف التسوية
إسرائيؿ) غير محتممة في ظؿ عدـ تحقيؽ تقدـ
سرائيمية المنفصمة (بما في ذلؾ انسحاب َ
الفمسطينية اإل َ
سرائيمي الشامؿ (الخالدي :1993 ،ص.)9-4
نحو السالـ العربي اإل َ
إف السياسة األمنِيَّة منذ نشأة السمطة الفمسطينية وىي في حالة غياب كامؿ عف دورىا الحقيقي
والوطني في تحقيؽ أىداؼ ومصالح الشعب الفمسطيني ،وأخذت منحنى آخر وىو تحديد العالقة
سرائيمي والذي
سرائيمية مف خالؿ تعزيز التعاوف فيما بينيما مف أجؿ حماية االحتالؿ اإل َ
الفمسطينية – اإل َ
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كاف ىدفاً رئيسياً ال مف تحقيقو في الممؼ األمني باتفاؽ أوسمو ،وأف عدـ موافقة الحركات واألحزاب ليذا
االتفاؽ زاد مف تعقيد الوضع الفمسطيني الداخمي وحدوث حالة مف عدـ االستقرار في مناطؽ الحكـ الذاتي
الفمسطيني (النجار :2016 ،ص.)40
واف كاف مفيوـ األمف القومي الفمسطيني مفيوماً متكامالً فنجد أنو "يعاني مف حالة ضعؼ في ظؿ
سرائيمي ،وتعد غياب الشراكة السياسية
تزايد التيديدات الداخمية والخارجية خصوصاً مع وجود االحتالؿ اإل َ

مف أخطر التيديدات التي تواجو األمف القومي الفمسطيني عمى المستوى الداخمي ،لذلؾ ال يوجد مؤسسة
جامعة لصناعة القرار الفمسطيني لمواجية التيديدات ،وأيضاً ىناؾ تيديد عمى مستوى النخبة وقادة الرأي
يعبروف عف آرائيـ في كؿ مجاالت الدولة ،ومف خالؿ وسائؿ
الفمسطيني ،وىـ القادة والمفكريف الذيف ّ
وفعاؿ عمى
اإلعالـ أو المجالت أو المقاالت الدورية التي يتـ نشرىا يومياً ،وىذه النخبة ليا تأثير قوي ّ
صانعي القرار الفمسطيني " (حبيب :2010 ،ص.)129

ومف منظور األمف القومي الفمسطيني ،فإف قياـ مثؿ ىذا النظاـ لألمف سيكوف كافياً لمقضاء بصورة
إسرائيؿ اإلقميمية فيما يتعمؽ باألمف كما يطبؽ عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ،وفي
جوىرية عمى حجة َ

إسرائيؿ
ضوء مثؿ ىذا الييكؿ المعقد ،والدعـ الخارجي المطموب لمحفاظ عميو ،ينبغي أف يكوف انسحاب َ

العسكري مف التراب الفمسطيني والعربي نيائياً وكامالً في نياية المطاؼ ،وتتوقؼ قضية ىؿ أف مثؿ ىذا
النظاـ يمكف بموغو إلى ٍّ
إسرائيؿ ،وىؿ ىي مستعدة لمتسميـ بأف السالـ يعني ىذا عمى وجو
حد كبير عمى َ
الدقة .أي ال مزيد مف الحروب؟ المسألة األساسية ىنا ىي حسف نية إس َرائيؿ واستعدادىا لمتغمب عمى

تعمقيا المرضي باألرض (الخالدي :1993 ،ص.)14

ويرى الباحث أف مصطمح األمف بمفيومو الواسع أكبر تأثي اًر مف مفيوـ األمف القومي بالنسبة لمواقع
الفمسطيني المتجاذب والمتنازع عميو ،والخالفات الجذرية المتعمقة بمعطيات الدولة ،ويمكف القوؿ إف منحى
األمف الفمسطيني أخذ جانباً جديداً عما كاف عميو قبيؿ أوسمو -زمف الثورة الفمسطينية ،-حيث جاء اتفاؽ
أوسمو بتأسيس سمطة فمسطينية تحمؿ سيادة سياسية ،واف لـ تصؿ إلى مرحمة الدولة ،وليذا يمكف القوؿ
إف مفيوـ األمف القومي الفمسطيني ىو مفيوـ مؤقت متغير بحسب الظروؼ الداخمية والخارجية ،وىو
مصطمح يجمع بيف ثنائية االفتراضية والحقيقة ،حيث يواجو المفيوـ كثي اًر مف التقاطعات الفمسفية ومدى
جوىرية االتفاقيات التي يعقدىا ،ولذا فإف األمف القومي الفمسطيني ىو مصطمح سطحي لما يمثمو مف
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نقص السيادة ،وىذا ما جعؿ مف طبيعة األمف الفمسطيني معضمة أساسية داخمياً وخارجياً ،وصدامو مع
مفيوـ األمف القومي لمدوؿ ذات السيادة واالستقاللية.
إف أقصر الطرؽ لبياف مرتكزات مفيوـ األمف الفمسطيني ىو اعتماد أسموب المخالفة ،حيث إف
أسموب التضاد والمخالفة يظير األشياء ،فبضدىا تعرؼ األشياء وتتميز ،فعندما نعمؿ أف مرتكزات األمف
سرائيم ي تتمحور في محاور ونقاط معينة فإنو مف باب المخالفة والمعاكسة تكوف مرتكزات األمف
اإل َ
الفمسطيني (ماضي :2015 ،ص.)91

وتتمثؿ مركزات األمف القومي الفمسطيني عمى نحو:
 حماية حقوؽ الشعب الفمسطيني التاريخية والسياسية وىويتو الوطنية والثقافية أينما وجد ،وتعزيز مقومات
بقائو في فمسطيف.
 الحفاظ عمى وحدة الشعب الفمسطيني ومكتسباتو وموارده ووحدانية تمثيمو واستقالؿ ق ارره.
سرائيمي ومواجية سياساتو
 تعزيز ثوابت المشروع المستند لمق اررات الدولية في سبيؿ إنياء االحتالؿ اإل َ
واقامة الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس وضماف حؽ عودة الالجئيف.

 تعزيز الحقوؽ الوطنية مف خالؿ تمكيف شبكة العالقات الفمسطينية مع الدوؿ والشعوب الشقيقة
والصديقة والمنظمات الدولية(.البابا ،2016 ،ص.)7-6
ويعد القرار السياسي أحد مطالب الشعب الفمسطيني كأحد المرتكزات الميمة التي يعاني منيا النظاـ
السياسي؛ حيث إنو منذ قدوـ السمطة الفمسطينية عاـ  1994كانت حركة فتح تييمف عمى الساحة
الفمسطينية ،وكانت محتكرة لمقرار السياسي الفمسطيني ،حيث كانت الحركة تسيطر عمى غالبية مقاعد
المجمس التشريعي الفمسطيني المنتخب عاـ ( 1996النجار :2016 ،ص.)148
وقد لخص أحد الباحثيف المطالب الالزمة لبناء إطار عاـ لمفيوـ األمف القومي الفمسطيني ،فيما
يمي:
 إنياء العالقة بين مطمب التحرير ومطمب بناء الدولة ،بحيث ال يتـ تحقيؽ أحد ىذيف اليدفيف عمىحساب اآلخر.
 التوفيق بين مطالب الداخل ومطالب الخارج الفمسطيني ،مف خالؿ إشراؾ فمسطيني الخارج في عمميةصنع القرار ،وعمى األخص في األمور التي تتعمؽ بمستقبميـ.
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 فض االشتباك بين اختصاصات منظمة التحرير واختصاصات السمطة الفمسطينية ،بحيث يتـ تحديددور السمطة في إطار المنظمة وليس العكس ،مع مراعاة ضرورة دمج الفصائؿ الفمسطينية المسمحة
المستقمة لتتعايش مع منظمة التحرير ،ومع السمطة الوطنية
 االحتفاظ بحق الكفاح المسمّح في إطار العمؿ السياسي ،بخمؽ مزيج مثالي وقابؿ لمتحقيؽ يجمع بيفالتفاوض والكفاح المسمح وبناء الدولة وسيادة القانوف.
 تحقيق األمن الفردي واألمن الجماعي ،بحيث ال يتم التضحية باألمف الجماعي مف أجؿ األمف الفردي،وفي ظؿ استمرار السمطة في توفير األمنيف معا(.آغا والخالدي :2006 ،ص.)11
 المحافظة عمى الثوابت الوطنية في ظل مساعي الحل الدايم ،والتمسؾ بالخيار األفضؿ لحفظ الحقوؽالفمسطينية األساسية.
 وضع األسس الكفيمة بحماية حقوق اإلنسان ،دون التضحية بحقوقو السياسية :حيث ال يجوزاستبداؿ حؽ أساسي مف حقوؽ اإلنساف بآخر سياسي ،أو العكس.
 إيجاد السبل الكفيمة بالتصدي لمدولة المؤقتة وسياسات الفصل العنصري ،إذ ال يكفي التمسك الساذجبرفض مقوالت دولة ذات الحدود المؤقتة .
 إيجاد السبل الكفيمة بالحفاظ عمى الخيار الديمقراطي ،في ظؿ نظاـ اجتماعي تقميدي وسياساتاقتصادية وأمنية واحتاللية صييونية
 الحرص عمى تحقيق الرخاء االقتصادي ،دون التضحية بمطالب اإلنجاز السياسي ،بحيث ال يشكلالدفاع عف المكتسبات االقتصادية أي تقميص مف مساحة الخيارات السياسية.
 إيجاد السبل الكفيمة بتحقيق التنمية الوطنية الشاممة والقطاعية ،إذ ال ينبغي تشجيع التنميةاالقتصادية لقطاع معيف فقط مف الشعب الفمسطيني عمى حساب القطاعات األخر( .آغا والخالدي،
 :2006ص.)11
ولرؤية مرتكزات األمف القومي الفمسطيني بوضوح عمينا أف نعرج عمى مرتكزات صياغة األمف
سرائيمي ،حيث تـ صياغتو عمى ضوء أربع ركائز:
القومي اإل َ

اء الخارجية منيا أـ الداخمية.
 .1إدراؾ التيديدات سو ً

 .2رسـ استراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى االنطالؽ المؤمف ليا.
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 .3توفير القدرة عمى مواجية التيديدات الخارجية والداخمية ببناء القوة المسمحة وقوة الشرطة القادرة عمى
التصدي ليذه التيديدات.
 .4إعداد سيناريوىات واتخاذ إجراءات لمواجية التيديدات التي تتناسب معيا ،وتتصاعد تدريجياً يع
تصاعذ انتهذٌذاخ سىا ًء خارجٍا ً أو داخهٍا (ياضً :2015 ،ص.)29
واف الجانب الفمسطيني مستعد لمنظر في أي ترتيبات أمني ٍ
َّة ال تتناقض مع مبدأ السيادة الفمسطينية
عمى أرض فمسطيف ،وىذه قواعد ميمة لألمف المشترؾ والتبادلي ،وتأكيد االعتراؼ بأف العنؼ ليس خيا اًر
وانما األمف المشترؾ والتبادلي ىو اليدؼ لمسالـ والتعايش السممي (.ماضي :2015 ،ص.)102
ويمكف لمباحث تحديد مرتكزات األمف القومي الفمسطيني بمقومات ومرتكزات األمف الفمسطيني التي
ِ
سرائيمية ،وتتواجو وتتعاكس وتتناقض مع الرؤية
تيدؼ إلى مواجية األولويات األمنيَّة االستعمارية واإل َ
ِ
سرائيمية المتطرفة.
األمنيَّة اإل َ

المطمب الثاني :أىداف األمن القومي الفمسطيني:
يمكف النظر إلى المفاىيـ المتعمقة باألمف القومي الفمسطيني "باعتبارىا نسخة دقيقة مكررة بصورة

اإلسرائيميوف والصييونييف ،ال تنتقص شيئا مف أىميتيا
غربية مف الشواغؿ التي سبؽ أف شغؿ بيا
َ
إسرائيؿ كتجسيد لػ "أمف"
وتأثيرىا في آفاؽ السالـ ،بؿ العكس ىو الصحيح ،واذا كاف يمكف تصوير َ
ٍ
فعندئذ ينبغي ،عمى وجو التأكيد فيـ االندفاع الفمسطيني نحو إقامة دولة بطريقة مماثمة
الشعب الييودي،
(الخالدي :1993 ،ص.)3

ويعتبر اليدؼ األسمى لألمف القومي "ىو حماية القيـ الداخمية لمدولة مف التيديد الخارجي وحفظ

كياف الدولة وحقيا في البقاء "(.حرب :2008 ،ص.)14

ؾ أف القوة العسكرية ىي األساس في تقرير قوة الدولة وأىميتيا عمى الصعيد الدولي أو
وال ش ّ
اإلقميمي ،وىي كذلؾ مصدر لتحقيؽ أىدافيا وغاياتيا العمياء ،وكذلؾ ىي إحدى مقومات أمنيا الوطني،
فبغير القوة العسكرية يصعب تحقيؽ األمف الوطني الشامؿ؛ ألف القوة العسكرية ىي حامية المقدرات

والموارد واإلمكانيات ،لذلؾ بقيت القوة وخصوصاً العسكرية ىي األساس الذي تنطمؽ منو النظرية الواقعية

في تحميميا لمعالقات الدولية وتشخيصيا لحالة النظاـ الدولي الذي اعتبرتو قائماً عمى الفوضى التي ال
يمكف حميا أو التخفيؼ مف آثارىا إال باستخداـ القوة العسكرية (طشطوش :2012 ،ص.)70

11

أىمية
وتشكؿ القوة االقتصادية العنصر الياـ مف عناصر قوة الدولة وأمنيا الوطني ،والذي ال يقؿ ّ
عف القوة العسكرية ،فالقوة االقتصادية والعسكرية متالزمتاف ،فكؿ منيا يعزز اآلخر ويقوي مف شأنو ،وىما
بالتالي المصدر األساسي لمقوة السياسية في الدولة ،واف مجموع ىذه القوى يمثؿ قوة الدولة بشكؿ عاـ،

أىمية (طشطوش :2012 ،ص.)81
إضافة إلى عوامؿ أخرى ال تقؿ ّ
وتنقسـ األىداؼ األمنِيَّة المشتركة لمدوؿ العربية إلى قسميف:

انقسى األول :أىداؼ أمنية عربية عامة ترسخت في األذىاف ،وأصبحت مف الثوابت التي أقرتيا

وثائؽ جامعة الدوؿ العربية ونوجزىا في( :انثشزي :2000 ،ص.)83-82

 .1المحافظة عمى جميع األراضي العربية بحدودىا التاريخية المعترؼ بيا.
 .2المحافظة عمى الديف االسالمي كديف أغمبية أبناء العالـ العربي والمحافظة عمى مقدسات المسمميف،
دوف المساس بحقوؽ غير المسمميف.
 .3احتراـ سيادة الدوؿ العربية وعدـ التدخؿ في شئونيا الداخمية.
 .4الحفاظ عمى األمف والسمـ الدولييف.
 .5العمؿ عمى منع الحروب الدولية.
 .6العمؿ عمى الحد مف انتشار األسمحة النووية وأسمحة الدمار الشامؿ.
 .7العمؿ عمى حماية البيئة مف التموث.
 .8إرساء قواعد التنمية الشاممة.
 .9العمؿ عمى تحقيؽ األمف الغذائي.
 .10العمؿ عمى تحقيؽ األمف المائي.
 .11العمؿ عمى تحقيؽ التكامؿ االقتصادي واالجتماعي بيف الدوؿ العربية.
 .12العمؿ عمى دعـ األمف واالستقرار لجميع الدوؿ العربية.
 .13العمؿ المشترؾ مف أجؿ مواجية ظواىر العنؼ واإلرىاب وغيرىا مف الظواىر اإلجرامية.
 .14التصدي لمغزو الثقافي األجنبي الضار ،بالوسائؿ العممية ونشر الثقافة العربية واإلسالمية.
 .15العمؿ عمى إزالة أسباب الفرقة ،والشتات ،ونشر أسباب المحبة والوئاـ بيف شعوب العالـ العربي
انقسى انثاًَ :أىداؼ أمنية عربية محمية الطابع تتعمؽ بقضايا تيـ الدوؿ العربية وينبغي مراعاتيا في
االستراتيجيات األمنِيَّة الخاصة بكؿ دولة عربية وىي( :البشري :2000 ،ص.)86-85
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 .1معالجة مشكالت األقميات الدينية والعرقية.
 .2حماية الحدود اإلقميمية والخمجاف والممرات العربية.
 .3تأميف سالمة مصادر المياه.
 .4تأميف الحدود الدولية مع الدوؿ األجنبية.
 .5تأميف الثروات الطبيعية العربية بمختمؼ أنواعيا.
 .6الحفاظ عمى البيئة.
 .7الحفاظ عمى األجواء العربية وأعماؽ أراضييا وبحارىا وحسف استغالليا.
 .8الحفاظ عمى الثقافة العربية واإلسالمية.
 .9الحفاظ عمى العنصر العربي وتنميتو.
 .10الحفاظ عمى الشباب العربي وربطو بالتقاليد العربية.
 .11حماية المصالح العربية خارج الوطف العربي.
 .12بناء قدرات أمنية عسكرية ومدنية لحماية أمف الوطف العربي الداخمي والخارجي.
انقسى انثانث :أىداؼ أمنية فمسطينية ينبغي مراعاتيا في االستراتيجيات األمنِيَّة الخاصة باألمف القومي
الفمسطيني نوجزىا:

 -1الحفاظ عمى الذات واإلرادة الوطنية وذلؾ بمختمؼ الوسائؿ التي تحقؽ ىذا اليدؼ.
 -2إشاعة األمف الذي يشمؿ ويحقؽ أمف الوطف وأمف المواطف ،بحيث ينتفي التيديد ألي منيما ،وفي
سبيؿ تحقيؽ معادلة األمف ىذه ينبغي أف يكوف شعارىا الوطف أوال ،عمى أف يتـ في حدود الدستور
والمواثيؽ والقانوف ،وفي حدود الضمانات التي تكفؿ عدـ إىدار الحقوؽ المشروعة ،وعدـ المساس
بيذه الحقوؽ إال وفقا لمضوابط الدستورية والقانونية التي تحدد ذلؾ.
 -3السعي إلى تحقيؽ الرفاىية التي تعني تحقيؽ األمف والحرية والكفاية اإلنتاجية والعدالة االجتماعية.
وىذه األىداؼ في مجمميا تمثؿ كافة الغايات التي تسعى الوظيفة األمنِيَّة إلى تحقيقيا ،كما تغطي

بطبيعتيا كافة أوجو النشاط في الدولة مف النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية ،كما
إنيا تتطمب تظافر الجيود جميعيا؛ ذلؾ ألف الوظيفة األمنِيَّة واألنشطة المؤدية إلييا ىيّ ،أوالً عبارة عف
مساً
صياغة لكافة حاجات المجتمع المتشعبة في كؿ نواحي الحياة ،بمعنى أنيا تمس مصالح الجماعة ّ

مباش اًر ،بؿ إنيا ىي في ذاتيا مصالح الجماعة (حرب :2008 ،ص.)14
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المطمب الثالث :مستويات األمن القومي.:
بعد تحديد الركائز األساسية التي تقوـ عمييا عممية صياغة األمف القومي ،يتـ النظر إلى تحديد
مستويات ىذا األمف حتى تكوف بوصمة الفعؿ واألداء لمدولة ومؤسساتيا ،حيث يرى البعض أف ىذه
المستويات أربعة أيضا ممثمة في التالي:
 -1أيٍ انفرد :ضد أية أخطار تيدد حياتو أو ممتمكاتو أو أسرتو ،وىي مف أصعب المياـ في الظروؼ
المعاصرة ،وذلؾ عمى ضوء انتشار اإلرىاب ،والتطور التكنولوجي والعممي.
 -2أيٍ انىطٍ :ضد أي أخطار خارجية أو داخمية لمدولة ،وىو ما يعبر عنو ب "األمف الوطني " ،لكف
ليس بالمعني العسكري لوحده ،وىو يمثؿ موضوعا أكبر وأكثر اتساعا.
 -3األيٍ انجًاػً :ويعني اتفاؽ عدة دوؿ في إطار إقميـ واحد ،عمى مستوي التخطي لمواجية التيديدات
التي تواجييا داخميا وخارجيا ،وىو عمميا ما يعبر عنو ب "األمف القومي".
 -4األيٍ انذونً :وىو الذي تتواله المنظمات الدولية سواء منيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة أو مجمس
األمف الدولي ،ودورىما في الحفاظ عمى األمف والسمـ الدولييف (عدلي :2001 ،ص)30
في حيف يرى البعض أف األمف القومي يمثمو ستة مستويات وىي:
 .1أمف الفرد :ضد أية أخطار تيدد حياتو أو ممتمكاتو أو أسرتو.
 .2األيٍ انىطًُ (انقطري) :ضد أية أخطار خارجية أو داخمية لمدولة ،وىو ما ُيعبٌَّر عنو باألمف
الوطني.

 .3األيٍ انقىيً :ىو مصطمح أعـ وأشمؿ وأوسع مف مصطمح األمف الوطني ،ويعرؼ عمى أنو قدرة
الدولة عمى حفظ أمنيا ومصالحيا الحيوية دوف االعتبار لمحدود الجغرافية.
 .4األيٍ اإلقهًًٍ أو انجًاػً :ىو نظاـ أمني ذو طبيعة خاصة ،يعتمد عمى دخوؿ مجموعة مف الدوؿ
التي تنتمي إلى إقميـ جغرافي واحد في اتفاقيات سياسية وعسكرية واقتصادية.
 .5األيٍ انذونً :وىو الذي تتواله المنظمات الدولية سواء ،منيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة أو مجمس
األمف الدولي ،ودورىما في الحفاظ عمى األمف والسمـ الدولييف.
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المحبة لمسالـ والمساواة ،وكذلؾ
 .6األيٍ اإلَساًَ :ىو المستوى الذي تطمح إلى تحقيقو كؿ الدوؿ
ّ
المنظمات والييئات الحقوقية واإلنسانية بما يضمف حصوؿ اإلنساف في أي مكاف في العالـ عمى حقو

في العيش والكرامة (حبيب :2010 ،ص.)75

المطمب الرابع :التحديات التي تواجو األمن القومي الفمسطيني:
ىناؾ ميددات خطيرة تواجو األمف القومي الفمسطيني وىي الميددات الخارجية والمتمثمة في
سرائيمي المفروض عمى قطاع غزة،
سرائيمي لفمسطيف منذ عاـ  ،1948وكذلؾ الحصار اإل َ
االحتالؿ اإل َ
كذلؾ التحديات اإلقميمية التي أصبحت تشكؿ خط اًر كبي اًر عمى األمف القومي الفمسطيني ،أيضا ىناؾ
الميددات الداخمية والمتمثمة في ِ
االنق َساـ الفمسطيني ،والتنسيؽ األمني ،وضعؼ التنمية ،والفساد ،والتطرؼ
الفكري( .النجار :2016 ،ص.)159
إف مشروع األمف القومي الفمسطيني يستيدفو مجموعة مف األخطار المحدقة ،ولذلؾ فإف المشروع

الفمسطيني يسير في تعاظـ المخاطر التي تيدد القضية الفمسطينية والشعب الفمسطيني المتمثؿ في أمنو

القومي وأمنو الوطني واالجتماعي واإلنساني عمى السواء "إلى درجة أف الحقوؽ واألىداؼ الوطنية أصبحت
في خطر حقيقي ييددىا بالتصفية (المصري :2007 ،ص.)53

سرائيمية
ولقد واجو األمف القومي الفمسطيني انحطاطو وتأخره وزعزعتو في "مواصمة الحكومات اإل َ

المتعاقبة سياسة فرض الحقائؽ عمى األرض مف خالؿ مصادرة األراضي وعزليا ،وتوسيع االستيطاف

وتكثيفو وفصؿ القدس عف بقية األراضي الفمسطينية المحتمة ،والمساس بالمقدسات تمييداً لتيويدىا،

وفصؿ غزة عف الضفة ،وتقطيع أوصاؿ الضفة إلى عدة كنتونات مفصولة بعضيا عف بعض،
واالستمرار في العدواف العسكري بكؿ أشكالو ،بما في ذلؾ االغتياالت واالعتقاالت واالقتحاـ المتكرر

والحصار الخانؽ ،ومنع حرية حركة األفراد والبضائع الضرر التي ألحؽ أض ار ار ال توصؼ باالقتصاد
الفمسطيني؛ إذ تفاقمت معدالت الفقر والبطالة ،وانتشرت موجة مف اليأس واإلحباط ،وازدادت اليجرة
بصورة مضاعفة في ظؿ تفاقـ حالة الفوضى والفمتاف األمني الداخمي (المصري :2007 ،ص.)53

ومف األخطار أيضا ذلؾ التزايد المستمر في عدد سكاف فمسطيف في الضفة وقطاع غزة في ظؿ

مصادرة األراضي الفمسطينية ،وبناء المستوطنات عمييا يعتبر مف الميددات الداخمية التي تيدد األمف
القومي الفمسطيني ،فالتزايد المستمر في المواليد يحتاج مقابمة لوحدات سكنية وأراضي واسعة المساحة،

وىذا ما يفقده الشعب الفمسطيني ،كذلؾ فإف التزايد المستمر في أعداد السكاف يحتاج مقابمو إلى خدمات
صحية وتعميمية ،وتوفير فرص العمؿ وىذه إحدى المشاكؿ التي يواجييا الشعب الفمسطيني بسبب فقدانو
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لمعمؿ ،وكذلؾ فقدانو لجزء مف ىذه الخدمات ،فنحف بذلؾ نكوف دخمنا معادلة صعبة ،يصعب إيجاد ٍ
حؿ

أمثؿ ليا (النجار :2016 ،ص.)56

ويرى الباحث استحالة صياغة سياسة أمنية قومية شاممة لمفمسطينييف قائمة عمى الحقيقة دوف أف
يكوف ىناؾ قدرة شاممة لمواجية األخطار واإلمكانيات الحقيقية ،فصياغة النظرية األمنِيَّة القومية الجامعة
لمكؿ الفمسطيني تحتاج أطوا اًر مف البناء والجيود لكي تحقؽ طموحات وآماؿ مشروع األمف الفمسطيني

بكؿ أنواعو ،وتعد األخطار الداخمية المتمثمة باألمراض المجتمعية والفساد بأشكالو فضالً عف قضية
ِ
االنق َساـ المشيف والعنؼ واإلرىاب والصراعات األىمية والطائفية ...عقبة أماـ تحقيؽ النظرية األمنِيَّة،
وكذلؾ التيديدات واألخطار الخارجية المتمثمة في أطماع الدوؿ االستعمارية الكبرى ومحاولة تغيير ورسـ

معالـ األمف القومي العربي ،والسيطرة عمى الطرؽ والمنافذ والثروات ،كؿ تمؾ العقبات وغيرىا تحوؿ دوف
صياغة نظرية أمنية قومية عربية فمسطينية.

ويرى الباحث أف ا ألخطار المحدقة والفعمية التي تيدد الوجود الفمسطيني فضال عف أمنو القومي

كثيرة ومتشعبة ال يمكف حصرىا ،فاألخطار الخارجية ليا مساسيا في الداخؿ الفمسطيني وأثرىا الكبير
والمتمثؿ في االحتالؿ الذي يسيطر عمى غالبية جوانب الحياة إف لـ يكف كميا ،فضال عف األخطار

والمي ددات الداخمية والتي ال يمكف حصرىا بسيولة لما تشكمو مف تداخالت مع بعضيا ،حيث تعتبر
سمسمة مف الميددات التي تستيدؼ قوة الوجود الفمسطيني وبقائو في الداخؿ وحتى في الخارج.

سرائيمي والذي يخمؽ تحت
كما يرى أف الميدد الرئيسي لألمف القومي الفمسطيني ،ىو االحتالؿ اإل َ
مظمة تيديده مجموعة مف التيديدات التي تزعزع الكياف الفمسطيني وتجعمو مشغوالً في حميا بدؿ االنشغاؿ
بمطالب الحؽ األسمى وىو التحرر واالستقالؿ ،ولو تمكف الفمسطينيوف مف أي تسوية سممية لمصراع

سرائيمي فيي بال شؾ سوؼ تضمف بقاء الكياف الصييوني ،المحافظ عمى قوتو وازدىاره،
الفمسطيني اإل َ
وبذلؾ لف تكوف عادلة ميما حصؿ الفمسطينيوف منيا عمى مكاسب ،ألنيا ال تضمف استعادة أصحاب
األرض كامؿ حقوقيـ وسيادتيـ عمييا وتحقيؽ أمف قومي حقيقي فعاؿ.

وفي ضوء المتغيرات المحمية واإلقميمية والدولية الراىنة ،يمكف القوؿ إف ىناؾ أخطار رئيسية تواجو

األمف القومي العربي وخاصة الفمسطيني ،وىي:

 -1اإلرهاب تكم يستىٌاته انفردٌح وانجًاػٍح وانًؤسساتٍح :حيث "يعد اإلرىاب الدولي أحد
الموضوعات القانونية والسياسية باعتباره تيديدا لمسمـ واألمف الدولي ،ويؤثر في الحياة الدولية ،ويتناقض
مع إعالنات حقوؽ اإلنساف المتضمنة لحؽ اإلنساف في التحرر مف الخوؼ وحقو في األمف والحياة
(ئاكرة يى :2001 ،ص.)117
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 -2انتذخالخ اإلقهًٍٍح تانشؤوٌ انفهسطٍٍُح :وذلؾ في "إطار العالقة ،مف خالؿ تبني ودعـ قوي
سرائيمييف وتتمثؿ ىذه الدوؿ
ومنظمات فمسطينية مناىضة لعممية السالـ القائمة ما بيف الفمسطينييف واإل َ

بشكؿ أساسي بكؿ مف سوريا وايراف (حرب :2008 ،ص.)19

 -3غٍاب انتضايٍ انؼرتً انحقٍقً :وذلؾ في عدـ االتفاؽ عمى رؤية موحدة يجمع العرب ،تشكؿ ليـ
موحدة ،وذلؾ ما نجده في تساوؽ بعض المخططات اإلقميمية والدولية لتحقيؽ أىدافيا كما
استراتيجية ّ
يحدث في قطر وايراف في الوقت الحالي ،كما يكمف غياب التضامف الحقيقي وذلؾ "بيف القاعدة الشعبية
والقيادات العربية ،وبالتالي فإنيا تتمثؿ في انقطاع الجسور بيف جميع الجيات ،وتضرب جذور األزمة في
العمؽ التاريخي لألمة العربي ،فيي ليست وليدة العصر وىي ليست بالضرورة وليدة األحداث المعاصرة
(القطاف :2002 ،ص.)96
 -4استخذاو انقًغ وانحكى تًثذأ انقىج وغٍاب انذًٌقراطٍح :حيث "يمعب األمف دو اًر سمبياً تجاه
الديمقراطية ،فعند قياـ األجيزة األمنِيَّة في دولة أو مجتمع ما بقمع الحريات العامة ،وتعريض األمف
اإلنساني لمخطر تسود حالة مف الفوضى واالضطراب األمني قد تؤدي إلى غياب التنمية وتعريض
الديمقراطية لمخطر ،حيث يتضح أف ىناؾ عالقة واضحة وقوية ما بيف األمف بمفيومو الشامؿ
والديمقراطية التي يرى فييا بعض المحمميف أنيا ال يمكف أف تستمر دوف األمف واالستقرار ،وال مكاف
لألمف دوف الممارسة الحقيقية لمديمقراطية (عثماف :2013 ،ص.)36-35
 -5غٍاب انتًٍُح انحقٍقٍح انشايهح وانًتىازَح ػهى انصؼٍذ انقطري وانذونً :حيث "ينبغي أف تمتمؾ
السمطة الفمسطينية رؤية تنموية متكاممة مستندة إلى اإلطار العاـ األوسع في تحديد السياسة التنموية
األكثر مالئمة مع مرحمة التحرر الوطني الفمسطيني ،فخيارات السمطة الفمسطينية التنموية غير ثابتة -
وىذا خمؿ خطير -فكيؼ يمكف الحديث عف الديمقراطية والحريات واالنتخابات وحقوؽ اإلنساف في ظؿ
غياب السيادة الفمسطينية ! (عثماف :2013 ،ص.)44
 -6األطًاع اإليثرٌانٍح انؼانًٍح فً انهًٍُح :وذلؾ خالؿ أطماعيا في السيطرة عمى خيرات وثروات
الدوؿ العربية ،وعمي رأسيا الثروات المتمثمة في النفط والغاز ،...إضافة إلى محاوالتيا إلبقاء الدوؿ
العربية مستيمكاً لمصنوعات السالح والمنتوجات مف خالؿ جعميا سوقاً مفتوحة ،وامتصاص أمواليا
وامكانياتيا وتسخير معابرىا وجغرافيتيا في المرور البري والبحري والجوي ،وتمثؿ اإلمبريالية األمريكية

11

رأس القمة في الخطر المحدؽ عمى الدوؿ العربية بما فييا فمسطيف؛ حيث إف مواجية اإلمبريالية
"وىمية "...
األمريكية في فمسطيف "ليست قضية لفظية تتـ بالحمالت اإلعالمية ،كما إنيا ليست قضية
ّ

وبمقدار ما تستطيع القوى الثورية العربية أف توجو ضربات ناجحة ليذه المواقع اإلمبريالية تضرب نفوذىا
وتميد لمقضاء عمييا ،وبمقدار ما يستطيع النضاؿ الفمسطيني أف يرفع مف كفاءة قتالو المباشر ضد العدو

إسرائيؿ والقضاء عمييا ىو أوال وباألساس ضرب
سرائيمي ،ذلؾ أف ضرب َ
الصييوني ،وضد الكياف اإل َ
لمصالح القوة اإلمبريالية التي تدعميا (صالح :2014 ،ص.)241

وىنا ال بد من اإلشارة إلى إشكاالت األمن الفمسطيني في ظل السمطة الفمسطينية ومنيا:
 تحذٌاخ احتكار انقىج ،حٍث تقؼ عدة أسباب وراء غياب احتكار أجيزة السمطة الفمسطينية لمقوة ،وقدإسرائيؿ بامتالؾ
أدت في مجمميا إلى شروع بعض الفصائؿ المسمحة تحت شعار المقاومة ومواجية َ
القوة األمنِيَّة والعسكرية ،وأصبحت تنازع السمطة الفمسطينية عمى سيطرتيا عمى الشارع ،وفي حاالت
أخرى أدت إلى حدوث صداـ مسمح بيف تمؾ األجنحة العسكرية لتمؾ الفصائؿ المسمحة وبيف قوات
األمف الوطنية ،تتمثؿ في ممارسة تمؾ الفصائؿ لالغتياالت والخطؼ ومصادرة الممتمكات الخاصة
بالمؤسسة األمنِيَّة ،مما ش ّكؿ تحدياً لشرعية السمطة وقدرتيا عمى تطبيؽ القانوف؛ األمر الذي أفقدىا
ىيبتيا.
 وجىد تُظًٍاخ يسهحح خارج اإلجًاع انىطًُ ،وتتبع برامج سياسية وأيديولوجية مغايرة ألىداؼالسمطة ،وليا امتدادات لقوى خارجية ،وتعمؿ لخمؽ توازنات إقميمية بأجندات خاصة ،تيديدا لممصالح
األمنِيَّة الفمسطينية ،وعالقتيا بدوؿ اإلقميـ ،حيث قامت بعض التنظيمات بعمميات عسكرية ضد
إسرائيؿ ىدفت منيا تقويض عممية السالـ والسمطة باعتبارىا جزءاً مف منظومة األمف اإلقميمي
َ
(آغا والخالدي :2006 ،ص.)60

 غٍاب انرؤٌح االستراتٍجٍح نهسٍاسح األيٍَُِّح فً ظم االحتالل :فاستمرار االحتالؿ يؤدي إلى غياب رؤيةأمنية واضحة لممؤسسة األمنِيَّة ،والى افتقاد المرجعية السياسية الموحدة.
 انصراع تٍٍ األجهسج ػهى انُفىر وانقىج :وذلؾ في النظاـ السياسي وتداخؿ االختصاصات ،جعؿالتناحر بيف األجيزة األمنِيَّة السمة الغالبة عمى ىذه المؤسسة (المصري :2008 ،ص.)21
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ساو انذاخهً انفهسطًٍُ :حيث يشكؿ تيديداً مباش اًر لألمف الفمسطيني ،مف حيث إنو قد أدى في
 االَقِ َقطاع غزة إلى فقداف األجيزة األمنِيَّة السيطرة عمى جزء مف الوطف باستثناء ممارسات بعض النشاط
االستخباري السري في القطاع ،مما شكؿ تحدياً كبي اًر أضعؼ الموقؼ السياسي الفمسطيني ،وشكؿ
إسرائيؿ عمى التحمؿ مف االتفاقيات السابقة
تحدياً أمنياً إضافياً لألمف القومي الفمسطيني الذي قد يشجع َ

فيما يتعمؽ بغزة أوالً ،وعدـ التعامؿ مع أراضي السمطة الفمسطينية كوحدة جغرافية واحدة ثانياً.

 تكرٌس االختالف انثقافً وانسٍاسً :وذلؾ عالوة عمى ِاالنق َساـ الحاصؿ في اإلرث القانوني لموطف،
مع االعتقاد أنو مف غير الممكف تحديد عقيدة أمنية لألمف الفمسطيني دوف تحديد واضح لألفؽ

االستراتيجي لمفمسطينييف (ماضي :2015 ،ص.)100
أما التحديات التي تجابو األمف القومي الفمسطيني في ظؿ االحتالؿ ،فيمكف تحديدىا في النقاط
التالية:
سرائيمية.
 -الممارسات واإلجراءات العسكرية اإل َ

ِ
ِ
سرائيمية.
 -تقييد األجيزة األمنيَّة الفمسطينية باالتفاقيات األمنيَّة التي وقعتيا السمطة مع الحكومات اإل َ

 واقع االحتالؿ في الضفة الغربية وتحكمو المباشر عمى  ،%60إضافة إلى المستوطنات وجدار الفصؿالعنصري والطرؽ االلتفافية والتقسيمات األمنِيَّة المحددة  ،A, B,Cوالحواجز ،وغيرىا التي تشكؿ تحدياً
كبي اًر لألجيزة الفمسطينية وأدائيا (ماضي :2015 ،ص.)97-96
ولقد فرضت تحالفات قائمة عمى تصنيؼ أحادي لإلرىاب ضمف عولمة الواقع الدولي" ،مما أدخؿ
سرائيمي إلى خانة العمؿ اإلرىابي المنبوذ والمحارب مف العالـ،
العمؿ الشرعي في مقاومة االحتالؿ اإل َ
وبالتالي شكؿ ىذا النظاـ العولمي الجديد معضمة أماـ بناء أمف وطني أو قومي بمعزؿ عف ىذا العالـ،

مف خالؿ التحكـ االقتصادي بدءاً مف مرتبات الموظفيف حتى نفقات القوى األمنِيَّة (آغا والخالدي،
 :2006ص.)12
ويرى الباحث ضرورة وجود استراتيجية عربية متكاممة ضمف نظرية أمنية قومية شاممة ومركزة تواجو
تمؾ التحديات ،مف خالؿ تبادؿ الخبرات بيف الدوؿ العربية لمواجية األخطار المحدقة ،إلى جانب تفعيؿ
مشروع التكافؿ العربي بيدؼ تحقيؽ التنمية الشاممة والمتوازنة عمى المستوى العالمي والعربي والمستوى
الفمسطيني عبر آليات اقتصادية وثقافية وسياسية وعسكرية واجتماعية متكاممة .كما ويضاؼ إلى ذلؾ
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موضوع الخالفات الداخمية و ِ
االنق َساـ ومشكالت الفقر والتعميـ والبطالة والصحة والتي تشمؿ كثي اًر مف

تيديدات وأخطار تواجو األمف القومي الفمسطيني.

يضاؼ إلى ذلؾ غياب دولة السيادة حيث افتقاد العناصر الجغرافية والتي تشكؿ أحد مقومات األمف
تمعنا النظر إلى المكونات األساسية التي كاف مف المفترض بناء األمف القومي
القومي ،إضافة إلي إف ّ

الفمسطيني عمييا نجدىا كميا ذات تحكـ مف قبؿ االحتالؿ ،وبالتالي فال يمكف لمفمسطينييف بناء استراتيجية

فعالة لألمف القومي الفمسطيني وخاصة في ظؿ المشكالت والتحديات ،واالفتقار إلى األدوات والوسائؿ
المتعمقة باألمف.
ومقومات ثابتة
كما يرى أف األمف القومي الفمسطيني يحتاج إلى لبنات لبناء االستراتيجية الشاممةّ ،
لتشييد نظاـ األمف القومي الفمسطيني ،وذلؾ لف يتأتى في ظؿ سيطرة االحتالؿ ،والتبعية االقتصادية لو،
والتحكـ المقيد لمسمطة مف قبؿ االحتالؿ واألطراؼ الخارجية ،لذا فإف الدولة المستقمة ىي الوسيمة الحقيقية
والوحيدة لضماف إنشاء األمف القومي الفمسطيني ،فمع غياب الدولة سيكوف مفيوـ األمف القومي مفيوماً

افتراضياً مبنياً عمى أسس ركيكة وليست ذات جدوى لتمبية الحاجة األمنِيَّة والمصالح الفمسطينية.
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انًثحث انثّانث
نظريات ومراحل تطور األمن القومي الفمسطيني.
تًهٍذ:
لقد "برز عمى الساحة تنظير مجتمعي شامؿ يبحث في كيفية تحقيؽ األمف وتجنب الحروب ،وكاف
مف أبرز نتائجو بروز نظريات الردع والتوازف ،وقد بمور ىذا التنظير الذي بدا في أعقاب الحرب العالمية

الثانية (ليمة :2012 ،ص.)58

ولقد برز البعد االقتصادي لألمف القومي مع ازدياد عتبة الخيار العسكري وارتفاع تكمفتو خاصة

عمى الدوؿ الكبرى في ظؿ الردع النووي الذي صار مكبالً لألداة العسكرية ألف استخداميا قد يؤدي إلى
فناء الجميع ،ومف ثـ بدأت الدوؿ وعمى رأسيـ الواليات المتحدة في االتجاه نحو الجانب االقتصادي في

عالقاتيا مع باقي دوؿ العالـ؛ ما جعؿ البعد االقتصادي واحداً مف أىـ أبعاد األمف القومي ،نظ اًر لمجوء

الدوؿ الكبرى إلى اتباع العقوبات االقتصادية عمى الدوؿ التي ترغب في تغيير توجياتيا الخارجية دوف
استخداـ القوة العسكرية(.عبد العاؿ.)2018 ،

المطمب األول :نظريات األمن القومي الفمسطيني:
إف األمف القومي ألي بمد قضية عمى درجة عالية مف الحساسية والخطورة ،فيو يدخؿ في صميـ
وجوده وسالمتو ومصالحو العميا ،وىو ال يعرؼ األىواء والتقمبات ،بالنظر إلى التيديدات المحتممة
والمخاطر الممكنة .كما إف نظريات األمف القومي ليست اختراعاً ،كما أنيا ليست طالسـ وألغا اًز يقؼ
عمى أسرارىا حراس وكياف .لمخرائط كممتيا الحاسمة في صياغة تمؾ النظريات ،بالقدر ذاتو مف تراكمات
التاريخ وخبرتو إذا احتُرمت الحقائؽ تصوف الدوؿ أمنيا القومي ،واذا استُبيحت فإف االنكشاؼ االستراتيجي
يبمغ مداه ،وفواتيره باىظة (السناوي :2018 ،ص.)24
ويعتبر وضع تعريؼ األمف القومي العربي ميمة تخالجيا الكثير مف احتماالت الخطأ ،أوالً :ألف
أىمية تحميمية عمى المستوى األكاديمي إال بعد
االىتماـ بقضايا األمف القومي بشكؿ عاـ لـ يكتسب
ّ

الحرب العالمية الثانية مما يعني أف تمؾ المسألة تحتاج لكثير مف البحث والتمحيص ،وثانياً ألف االىتماـ

بنظريات األمف القومي جاء مرتبطاً بالدولة الواحدة ذات الحيز الجغرافي الموحد ،ومف الواضح أف ىذا
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متناقض لمواقع العربي المفتقد لدولة واحدة يمكف اتخاذىا ركيزة لبناء نظرية لألمف القومي العربي عمى
غرار نظرية األمف القومي األمريكي واألمف القومي الفرنسي ...إلخ (دده :2013 ،ص.)3
وعمى ضوء قرار مجمس جامعة الدوؿ العربية رقـ 331د ،بتاريخ  2007/3/29بشأف إنشاء مجمس
السمـ واألمف العربي ونظامو األساسي بعد إدراؾ خطورة وتنوع مصادر التيديد التي تواجو العالـ العربي
والتي لـ تعد تقتصر عمى التيديدات الموجية ألمف وسالمة واستقالؿ الدوؿ العربية وسيادتيا ووحدة ترابيا
رحب المجمس بمذكرتي السعودية و مصر بشأف األمف القومي العربي وما دار مف مناقشات
الوطني ،إذ ّ
توصمت إلى الق اررات التالية:

 .1التأكيد عمى أف قضايا األمف القومي العربي تستدعي المعالجة مف خالؿ منظور شامؿ ومتعدد
الجوانب يأخذ في االعتبار مصادر وأشكاؿ التيديد السياسية واألمنِيَّة واالقتصادية والثقافية
واالجتماعية سواء ما يرد منيا مف الخارج أو مف داخؿ البمداف العربية.
 .2تشكيؿ مجموعة عمؿ مفتوحة العضوية عمى مستوى الخبراء المتخصصيف لدراسة وتحديد طبيعة
األخطار والتحديات الراىنة والمستقبمية التي تواجو األمة العربية ،واعداد مقترحات لمتنسيؽ بي
مختمؼ اآلليات القائمة في إطار جامعة الدوؿ العربية المتعمقة باألمف القومي العربي ،ووسائؿ تطوير
وتفعيؿ المعاىدات وتنفيذ االتفاقيات والق اررات ذات الصمة واعداد مقترحات عممية لتطوير أشكاؿ
التعاوف والتكامؿ بيف الدوؿ العربية في المياديف ذات الصمة باألمف العربية واالعتماد عمى شبكة
المراكز العربية المتخصصة في البحوث والدراسات االستراتيجية.
 .3تعرض نتائج عمؿ المجموعة عمى اجتماع خاص لمجمس الجامعة عمى مستوى وزراء الخارجية،
التخاذ القرار المناسب بشأنو تمييداً لعرضيا عمى الدورة العادية (.)138
 .4دعوة الدوؿ األعضاء التي لـ تصدؽ بعد عمى النظاـ األساسي لمجمس السمـ واألمف العربي إلى
اإلسراع في التصديؽ عميو.
 .5دعوة األميف العاـ إلى اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتنفيذ ىذا القرار والتنسيؽ بيف عمؿ ىؤالء الخبراء
واألنشطة األخرى الجاري اتخاذىا بمقتضى ق اررات القمة التاسعة عشرة ،وتقديـ تقرير بشأف نتائج الدراسة
وتوصياتيا إلى القمة القادمة (صحيفة الدستور.)2007 ،
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وفي ىذا السياؽ التنظيري النقدي ،يتبدى لنا مف أية قراءة جدية ونقدية لنظريات األمف القومي
القادرة عمى أف تؤسس لعمؿ أمني عربي مشترؾ ،يؤكد عدـ توافرىا ،وذلؾ إذا ما استثنينا فعميا نظرية
الممؾ عبد العزيز بف سعود ،مؤسس المممكة العربية السعودية الحديثة ،وأف قراءة نظريتو األمنِيَّة بروح
العصر وتطور الحياة كفيمة ألف تؤسس عمميا وعمميا لنظرية أمنية قومية عربية تحقؽ أىداؼ المشروع
األمني القومي العربي المشترؾ وال سيما وأف بعض المدارس الفكرية الغربية قد استعانت بيذه النظرية في
بناء مناىجيا ،وأف مقومات شخصيتو قد قامت عمى التقوى والورع والتمسؾ بالديف اإلسالمي الحنيؼ،
والعفو عند المقدرة ،والكرـ ،وكتماف السر ،والشجاعة ،والصبر ،والمثابرة ،والعدؿ ،وقوة العقؿ ،واالستعداد
الفطري بما يمثمو مف فطنو وميارة ،مما جعمت منو رجال أمنيا مف الطراز الرفيع (البشري:2000 ،
ص.)70-69
وتبرز أسس بناء نظرية األمف القومي العربي ،حيث "تتطمب أي نظرية لألمف القومي مرجعية قيمية
يتـ عمى أساسيا حصر وتحديد المصالح الحيوية لمنظاـ وفؽ ترتيب تصاعدي يبدأ مف األىـ فاألقؿ
أىمية ،وىو ما يعني أف العقيدة الموجية لسياسات األمف القومي ىي عبارة عف المبادئ التي يتـ عمى
ّ
ضوئيا ترتيب قيـ النظاـ بناء عمى حيويتيا لبقائو واستق ارره ،ويكوف ذلؾ مف خالؿ خمؽ االنسجاـ بيف القيـ

الفردية لوحدات النظـ وقيمة القيـ بالنسبة لو ،وىي في الحالة العربية المحافظة عمى وجود وكياف األمة
العربية مف تيديداتو الداخمية والخارجية (دده :2013 ،ص.)12
أىمية ،ومدى تأثير األشخاص االستراتيجييف في تطور نظرية األمف
ويتنامى التفكير االستراتيجي ّ
القومي بشكؿ كمّي ،حيث "إف فيـ البيئة االستراتيجية باعتبارىا أـ المنظومات يمثؿ تحدياً فكرياً صعباً،
وكؿ منظومة فرعية داخؿ ىذه المنظومة األـ ليا مكونات خارجية ومكونات داخمية ،وجميعيا يرتبط

بعضيا ببعض بدرجات متفاوتة ،والتفاعؿ المتعدد المستويات يؤدي إلى سمات التعقيد والالخطية ...وىناؾ

يعبر عنيا بمصطمحات فخمة،
أشياء تبدو مكيافيمية أو خاضعة لمطبيعة والمصادفة ،أما السياسة فغالباً ما ّ
مع عدـ إعطاء اىتماـ ُيذكر لمواقع السياسي والموارد المتوفرة ،وىذا ما يجعؿ االستراتيجي مف دوف أىداؼ
عممية وال مصادر كافية ،وىذه العوامؿ كميا متداخمة ،وغالباً ما تكوف محيرة وممتوية ومعقدة جداً ،ويجب

أف يكوف الخبير االستراتيجي أو محترؼ األمف القومي مرتاحاً لمعمؿ في البيئة ذات السمات األربع

(التقمب والتوجس والتعقيد والغموض) ولكف ليس ىناؾ سوى عدد قميؿ جداً مف كمتا الفئتيف مستعد ليذه

الدرجة مف الواقعية (ياغر :2011 ،ص.)76
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وقد تطور مفيوـ األمف القومي بعد أف كاف يركز عمى القوة العسكرية كمحورية أساسية لألمف
القومي ،حيث ساد مفيوـ حماية المصالح مف خالؿ القوة العسكرية وذلؾ بزيادة التسميح والدفاعات وتقوية
الجيش ،حيث عرفتو دائرة المعارؼ البريطانية بأنو "تأميف الدولة مف الخضوع لقوى خارجية" في حيف
عرفتو دائرة المعارؼ الدولية لمعموـ االجتماعية بأنو "قدرة الدولة عمى حماية قيميا الداخمية مف التيديد
الخارجي" (ئاكرة يى :2011 ،ص.)45
ولكف نتيجة التغيرات الحاصمة في ىيكؿ النظاـ السياسي الدولي ،مف حيث اتساع شموليتو لمدوؿ
والمنظمات الدولية وكذلؾ اتساع نطاؽ المصالح السياسية واالقتصادية والعسكرية لمدوؿ وتشابكيا
وتعارضيا والتطور العممي والتكنولوجي في كافة مجاالت الحياة فمـ تعد القوة العسكرية ىي المؤثرة ،بؿ
إضافة إلى ذلؾ القوة االقتصادية والسياسية ،واكتسب األمف وفؽ ىذا االتجاه بعده التنموي الشمولي ،ومف
أنصاره (روبرت مكتمارا) الذي يرى بأف القوة العسكرية ال تكوف الضمانة الحقيقية لألمف إال تبعاً لمتوازف
واالستقرار الداخمييف والمذاف ال يتحققاف إال عبر التقدـ االقتصادي والعدالة االجتماعية والتنمية السياسية
المتطورة ،فاألمف ليس تراكـ السالح واف كاف جزءاً منو( .ئاكرة يى :2011 ،ص.)49-48
وعند تسميط الضوء عمى الجانب الفمسطيني ونظرياتو فمـ يتبيف وجود نظرية واضحة وعممية في
الشأف الفمسطيني األمر الذي يجعؿ األمف الفمسطيني يفتقر إلى الثوابت التي تتعمؽ باألمف القومي؛ حيث
إف ثوابت األمف القومي ىي "العناصر التي ال يمكف إلرادة الدولة أف تغيرىا عمى المدييف المتوسط
والبعيد ،ضمف المقاييس الموجودة ،وبناء عمى ىذا التعريؼ يمكف القوؿ ،إف ثوابت األمف القومي لمدوؿ
تنحصر في التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا والثقافة واليوية(.المغاري :2013 ،ص.)70
ويتضح مما سبؽ لدى الباحث مف اىتماـ جامعة الدوؿ العربية اىتماـ الدوؿ العربية الكبرى فيما
يتعمؽ باألمف القومي العربي ،وحرص كؿ مف السعودية ومصر عمي ضرورة صياغة نظرية أمنية عربية،
وىنا يتبدى لممتابع والميتـ بشؤوف األمف القومي ،مستندة باألساس إلى البعد القومي العربي ،وبالتالي إلى
"نظرية المصالح القومية العربية المشتركة" بما فييا دولة فمسطيف ،وبالتالي فيي تقوـ عمي حماية
المصالح العربية االقتصادية واالجتماعية والثقافية عمى كؿ المستويات الخارجية والداخمية والتصدي
لمحاوالت األضرار بيا بشتى الوسائؿ ،ومع ايالء االىتماـ األكبر ألمف المصالح العربية االقتصادية
والتي تعتبر مف مقومات الوطف العربي األساسية.
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ومف وجية نظر الباحث أنو ستبقى إشكالية مفيوـ األمف القومي وارتباطو بالمفيوـ الوطني
واإلقميمي ،حيث تعيش تمؾ المصطمحات عمى طور نمو متغير حسب العوامؿ والطبيعة لكؿ قطر ما،
وربما أف نمو المفيوـ لـ يحف بعد لموصوؿ إلى درجة االكتماؿ بالمعيار الشامؿ ،حيث إف كؿ فترة مف
الفترات تشكؿ نظرية خاصة بحسب المتغيرات والمؤثرات والطبيعة في وضع االستقرار والحرب ،واف كاف
مفيوـ األمف القومي يظؿ في كنؼ مفيوـ األمف العالمي ،والذي ال بد لو وأف يؤثر في نظرية األمف
القومية العممية والتطبيقية لذلؾ المفيوـ.

المطمب الثاني :تطور مراحل ومطالب األمن القومي الفمسطيني.:
إف مطمب الدفاع عف النفس يمكف النظر إليو في سياؽ بناء قوات وقدرات فمسطينية عمى مراحؿ
وبالتدريج ،باالرتباط مع اتفاقيتي المرحمة االنتقالية والمرحمة النيائية ،ومع تحديد أىداؼ متفؽ عمييا ربما
تتجاوز اإلطار الزمني الذي تفرضو العممية السياسية وحدىا(الخالدي :1993 ،ص.)6-5
يرى البعض أف مراحؿ تطور األمف القومي الفمسطيني تمثؿ في خمس مراحؿ ،وىي:
الال أمف (الصمود واليوية) ،والعمؿ الفدائي المشترؾ ،وتمتد مف عاـ
المرحمة األولى :مرحمة ّ
1948وحتى عاـ .1967
المرحمة الثانية :وىي مرحمة حرب التحرير الشعبية (حرب العصابات) ،وتمتد مف عاـ  1967وحتى
عاـ .1987
المرحمة الثالثة :وىي مرحمة المقاومة الشعبية (االنتفاضة األولى) ،والتي تمتد مف عاـ  1987وحتى
عاـ .1994
المرحمة الرابعة :مرحمة بناء السمطة الفمسطينية في قطاع غزة ،والضفة الغربية ،والتي تمتد مف عاـ
 ،1994وحتى عاـ .2005
المرحمة الخامسة :ىي مرحمة االنسحاب مف قطاع غزة ،ثـ االعتداءات اإلسرائيمية عمى غزة ،والتي
تمتد مف عاـ  ،2006وحتى عاـ 2014ـ (ماضي :2015 ،ص.)104
ويضيؼ الباحث المرحمة السادسة :وىي مرحمة تجاذبات المصالحة الوطنية وطموحات الوصوؿ إلى
حؿ ِ
االنق َساـ الفمسطيني والتي تمتد مف عاـ  2012وحتى وقتنا الحالي(.)2019
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وتبدو بأف أساسيات األمف فيما يتعمؽ بالفمسطينييف لموىمة األولى أنيا طموحة ،بؿ "غير واقعية عمى
حد سواء في ضوء استمرار أوجو عدـ اليقيف التي تحكـ عممية السالـ الراىنة ،والتعاطؼ المحدود جداً
إسرائيؿ مع التسوية ومع ىذه األسس ،ومع ذلؾ يمكف القوؿ ىنا إنو بدوف إيالء االعتبار
حتى اآلف داخؿ َ
ِ
إسرائيؿ
المناسب لمشواغؿ األمنيَّة الفمسطينية ،فإف تسوية مستقرة حقاً ستظؿ مسألة مراوغة ،وسيظؿ أمف َ

نفسيا بعبارة أخرى ،فإف مبدأ التبادؿ ليس شرطاً سياسياً سيكولوجيا لمسالـ فقط ،وانما ىو ضامف الستم ارره

أيضاً ،وفضالً عف ذلؾ فإف التنفيذ البرنامجي لنظاـ األمف الفمسطيني الجديد سيكوف بالضرورة أم اًر مقيداً
بعامؿ الوقت (أي إتمامو في مراحؿ) ،وبالدينامية األوسع نطاقاً التي تؤثر في األبعاد اإلقميمية لمنزاع،
وكذلؾ بدور األطراؼ الخارجية وأىدافيا ،ومف الواضح أيضاً أف مدى كفاية التأثير المجمع لمثؿ ىذه
أمر سيتوقّؼ عمى التفاصيؿ العممية التي
سرائيمية لألمفٌ ،
القيود لسد الفجوة بيف الرؤيتيف الفمسطينية واإل َ

يتصورىا كؿ طرؼ (الخالدي :1993 ،ص)3

ولقد نشأت المؤسسة األمنِيَّة الفمسطينية في ظؿ ظروؼ خاصة انعكست عمى شكؿ ىذه المؤسسة
ومواصفاتيا ومسيراتيا خالؿ السنوات اإلثني عشرة الماضية فقد أقيمت ىذه المؤسسة في ظؿ سمطة
محدودة السيادة ،وتدخالت وضغوط إقميمية ودولية مستمرة ،وتنافس بيف عقمية الثورة وعقمية الدولة ،وبيف
ضرورات بناء الدولة المستقمة وضرورات المقاومة لمتحرر مف االحتالؿ ،وبيف مؤيد لدورىا ومشكؾ في
شرعية وجودىا والدور الذي تؤديو (الشعيبي ،2008 ،ص.)33
إف واقع األمف القومي الفمسطيني دخؿ في عدة مراحؿ ما بيف حالة مف الال أمف المتناىي إلى
مرحمة اليجرة ،إلى مرحمة األمف الثوري ،إلى مرحمة أمف يشبو الدولة بعد قياـ السمطة الفمسطينية ولكنو لـ
يصؿ إلى مستوي األمف القومي ،بسبب وجود االحتالؿ الذي يحوؿ دوف قياـ دولة فمسطينية ،ذات سيادة
عمى األرض (ماضي :2015 ،ص.)78
ويمكف لمباحث تقسيـ تطور مطالب األمف القومي بناء عمى األبعاد التاريخية في تطور الصراع
الفمسطيني ،عمى النحو التالي:
المرحمة األولى :من مرحمة النكبة حتي عام ما قبل قدوم السمطة الفمسطينية  :1991وتمتد تمؾ
المرحمة مف عاـ النكبة  ،1948حيث لـ تكف ىناؾ ثمة عقيدة شاممة لألمف القومي الفمسطيني قبيؿ قدوـ

السمطة الفمسطينية ،وكاف العمؿ النضالي والحكـ المحمي عبارة عف عممية ارتجالية ،رغـ ما تحممو
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الظروؼ الصعبة في ظؿ الكفاح المسمح إلى سموؾ نيج التنظيـ بال تنظيـ ،مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي
تسعى إلييا حركة التحرير الوطنية عف طريؽ الكفاح والنضاؿ غير السممي (المسمح) ،ولقد أصبحت

مفاىيـ النضاؿ مفاىيماً تختص بالجانب القومي الفمسطيني ،مثؿ "النضاؿ الشعبي"" ،الكفاح الشعبي "،
"الكفاح الثوري"" ،الكفاح المسمح" ...وىي التي ىيمنت عمى الفكر الوطني الفمسطيني ،بؿ وعمى الفكر

االستراتيجي الفمسطيني ،ولـ يكف لألطراؼ الفمسطينية الوطنية التخمي عنو ببساطة ،باعتباره أساساً ومنحى

قامت عميو منظمة التحرير الفمسطينية والحركة الوطنية الشعبية ،وكانت العسكرة والتعبئة الشعبية ىدفاً
رئيسياً لمدفاع عف الكرامة وحؽ المقاومة في استعادة األراضي المسموبة قي اًر ،خاصة وأف جرح النكبة ما

زاؿ طرياً ،وفي مقتبؿ عمره الذي دفع الوجية العسكرية والنضالية بمقوماتيا الضئيمة والشحيحة أف تغطي

مشيد استراتيجية الحفاظ

وما إف مضت عدة أشير عمى قياـ منظمة التحرير عاـ  ،1964حتى شيدت مسيرة النضاؿ

الفمسطيني تطو اًر كبي اًر ومحوريا ،وذلؾ خالؿ إعالنيا الكفاح المسمح والمفتوح ضد االحتالؿ في عاـ
 ،1965وما لبث بعدىا أف تشكمت معالـ الشكؿ األمني الفمسطيني ،حيث أصبحت ميمة الجياز األمني
الفمسطيني حوؿ مياـ رئيسية ،مف أىميا:

 حماية الجياز األمني الفمسطيني ،وحفظ النظاـ المحمي مف تحكـ االحتالؿ واختراقو لنظاميا. القياـ بالعمؿ االستخباري والمعموماتي ضد االحتالؿ لنجاح العمؿ النضالي المسمح ضده بأساليبمتقدمة ومتطورة وقائمة عمى استراتيجيات مخطط ليا.
سرائيمية بالحدود المتاحة ليا قدر اإلمكاف.
 -محاولة التصدي لالعتداءات اإل َ

سرائيمية وعدـ تزويدىا بالمعمومات التي يطمبيا ،ومحاولة زعزعة نظامو
 تضميؿ المخابرات اإل َاالستخباري.

 القياـ بجمع معمومات عف االحتالؿ وخاصة المعمومات العسكرية واالقتصادية ،في محاولة إليجادِ
سرائيمي لمقضاء عمى االحتالؿ.
الثغرات األمنيَّة في النظاـ األمني اإل َ

 القياـ بأعماؿ فدائية ونوعية خاصة ضد االحتالؿ ومواقعو وأىدافو. -محاولة توحيد العمؿ األمني الفمسطيني في إطار منظمة التحرير

 التنسيؽ مع باقي األجيزة األمنِيَّة لمفصائؿ ،بما يخدـ األىداؼ السياسية الكبرى لمشعب الفمسطيني. السعي لتثبيت شرعية منظمة التحرير والحفاظ عمى قرارىا السياسي المستقؿ بما يخدـ المسيرة النضاليةالتي تنتيجيا المنظمة ضمف المعطيات العربية و الدولية القائمة عربيا ودوليا.
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سرائيمي وباقي أجيزة المخابرات االستعمارية.
 -القياـ بمناىضة ومناكفة نشاط الموساد اإل َ

ويمكف القوؿ أف مسيرة العمؿ الوطني الحقيقي في تمؾ الفترة قد بدأ فعميا عمى يد منظمة التحرير

الفمسطينية ،والتي أصبحت بعد عشرة أعواـ مف إنشائيا الممثؿ الوحيد والشرعي عاـ 1974ـ ،عمى
المستوى الدولي والعربي ،ومثمت واجية اليوية الفمسطينية رغـ ما تجرعتو مف ويالت أثناء المالحقة األمنِيَّة
لعناصرىا الوطنييف والثورييف وتعرضيا لممنافي والمسير في مرحمة المقاومة الشعبية (االنتفاضة األولى)،

والتي مف عاـ 1987ـ ،امتداداً التفاؽ أوسمو الذي منحيا حقيا في العودة إلى الوطف لممارسة النضاؿ
بنوعيو السممي والمسمح ،وتمثيؿ الشعب الفمسطيني بصورة رسمية.

ِ
سام الفمسطيني في حدود عام :1111
المرحمة الثانية :مرحمة ما بعد أوسمو حتى االنق َ

في أواخر تمؾ الفترة "أخذت مكانة األجيزة األمنِيَّة وىيبتيا الشرعية تتراجع بعد أف خسرت الكثير مف

إمكاناتيا الموجستية والتسميحية والبشرية ،وتفاقمت األمور حتى االنتخابات األخيرة ،التي جرت مطمع عاـ
 2006والتي فازت بيا حركة حماس بأغمبية مقاعد المجمس التشريعي ،وقامت بتشكيؿ قوة خاصة تحت
مسمي " القوة التنفيذية" كقوة موازية لمشرطة الفمسطينية الرسمية ،وكانت ىذه القوة موضع خالؼ رئيسي
بيف الرئاسة والحكومة ،وتعمؽ الخالؼ بعدما تعرضت األراضي الفمسطينية إلى حصار دولي جائر ،وما
زاؿ يعاني قطاع غزة حتى اآلف (المصري 2008 ،ص.)69
ويرى الباحث أنو بعيد توقيع اتفاؽ أوسمو عاـ  ،1993بدأت المفاىيـ األمنِيَّة بالتبمور والتجديد في
ضوء المسؤولية التي تقع عمى عاتؽ السمطة الفمسطينية ،ولـ يعد لمنضاؿ المسمح وقعاً أماـ النظر إلى
المصمحة الوطنية العامة لمشعب الفمسطيني الذي بات مسؤولية بقائو عمى عاتؽ السمطة الفمسطينية،
ولخدمة األغراض األمنِيَّة الفمسطينية الداخمية تشكمت أجيزة أمنية رسمية جديدة (الشرطة ،األمف العاـ،
المخابرات ،الدفاع المدني) ولقد كانت ميمة الكفاح المسمح ما قبؿ اتفاؽ أوسمو في حفظ األمف والقياـ
بدور الشرطة إال أف ما بعد أوسمو إلى الجياز األمني المؤسسي والمنظـ ،والذي يناط لو ميمتو الوظيفية
فقط دوف أية ميمات ووظائؼ أخرى.
ورغـ ذلؾ فقد مرت الحالة األمنِيَّة في تمؾ الفترة في فمسطيف مف تناقضات تمثمت في تعارضيا مع
سرائيم ية بعد استحقاؽ عمميا الوطني الخاص مف الجانب العممي ،كما يكمف التناقض في
المصالح اإل َ
إسرائيؿ باتفاؽ أوسمو ،وكذلؾ في موقؼ المعارضة ضد السمطة ،وىجوميا عمى الفكر الوطني
مدى التزاـ َ

لمنظمة التحرير واتياميا بتيـ تمثمت في التخابر مع االحتالؿ والتطبيع إلى غير ذلؾ مف التيـ التي
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سببت االنشقاؽ وحالة الضياع األيديولوجي الفمسطيني بعد أف كانت وجية النضاؿ السممي تتخذ في
منظمة التحرير نموذجاً واقعياً لمراعاة الظروؼ الفمسطينية والتدرج مف النضاؿ المسمح والدموي إلى
النضاؿ السياسي والدبموماسي لحقف الدـ الفمسطيني ،وخاصة في ظؿ عدـ توازف القوى مع المقاومة
سرائيمية ذات العدة والعتاد والقوة الجوية والبحرية
المسمحة التي تفتقر إلى البنية العسكرية ومع الترسانة اإل َ
واالستراتيجية والتي تؤيدىا مظمة التحالؼ األمريكي القوي عمى العالـ بأسره.

وقد "تشكمت خالؿ سنوات االنتفاضة الثانية عاـ 2000الكتائب العسكرية التابعة إلى الفصائؿ
الفمسطينية الوطنية واإلسالمية وكاف البعض منيا قويا بما يضاىي أجيزة السمطة إلى حد ما ،مع تميزه
عنيا ببنائو العقائدي والمتفوؽ عمييا تدريبا وتسميحا ،وأخذت ىذه المميشيات تنافس األجيزة األمنِيَّة
الرسمية ،وبؿ وتمرد عمييا وال تعترؼ بيا وال تستجيب ليا بصفتيا األجيزة الرسمية ،كما لـ تعد أجيزة
األمف الفمسطينية قادرة عمي فرض ىيبتيا وسمطتيا الرسمية في الشارع الفمسطيني ،حيث حدثت
االغتياالت لبعض ضباط األجيزة األمنِيَّة ،كانت ىذه العمميات دليال ساطعا عمى المستوي المتدىور الذي
وصمت إليو المؤسسة األمنِيَّة ،وزاد األمر تعقيدا حينما لـ يقـ أصحاب القرار السياسي وصناع السياسات
العميا في السمطة بتغطية عمؿ األجيزة األمنِيَّة مما سمح بالتطاوؿ عمييا وبدأ منتسبوىا يشعروف بأنيـ
غير محمييف بغطاء رسمي في عمميـ (المصري :2008 ،ص.)72-69
كما إف بعيد انفجار انتفاضة األقصى عاـ  2000كانت سببا بحالة الفوضى الخالقة ،وتضعضع
سيطرة األجيزة األمنِيَّة الفمسطينية التي ط أر عمييا تغيرات جوىرية ،أثرت بشكؿ كبير حتى في ميمة رجؿ
األمف الذي وجيو العمؿ النضالي إلى النزعة النضالية والوعي النضالي الجمعي لمشعب الفمسطيني أثناء
تمؾ الفترة ،فضالً عف المناىضات التي وجيتيا بعض الفصائؿ الفمسطينية بيدؼ االستحواذ عمى مقدرات
السمطة الوطنية التفاؽ أوسمو ،إضافة إلى المعيقات الجديدة في ظؿ بروز األحزاب الفمسطينية ومناكفة
حركة حماس لمسمطة واتياـ قياداتُيا قيادات السمطة الفمسطينية بالخيانة والعمالة ،وأف األخيرة قد استبدلت
المنيج الرباني بنظاـ عمماني دخيؿ عمى المنيج اإلسالمي ونظامو الحكمي ،وتقزيميا لمفكر الديمقراطي
والعمماني ،رغـ استفادتيا مف ذلؾ النظاـ ،وذلؾ يعود إلى التغييب الفكري ،واالفتقار إلى المقصد الشرعي
الحقيقي في حماية اإلنساف وحريتو.
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ساو انفهسطًٍُ يا تؼذ ػاو  ،1111وحتى وقتُا انحاضر:1119
انًرحهح انثانثح :يرحهح االَقِ َ
أخذ الصراع الفمسطيني الفمسطيني بالتفاقـ حتى وقع االنفجار الكبير مجسدا في األحداث الدامية
الذي مارستو حركة حماس عمى السمطة وأجيزتيا بتاريخ  ،2007-7-14مما وضع الساحة الفمسطينية
في حالة تناقض لـ تعيدىا مف قبؿ ،وأسست ىذه األحداث إلى حالة انقساـ سياسي وجغرافي بيف
ِ
االنق َساـ يتمحور بيف مف ىـ مع الشرعية
محافظات الوطف ،مما ازد الساحة الفمسطينية توت ار واخذ
الفمسطينية ،ومف ىـ ضد الشرعية الفمسطينية ،وجسدت منظمة التحرير بكؿ فصائميا ،الشرعية الرسمية
لمشعب الفمسطيني ،في حيف شكمت حركة حماس القوة المناىضة لمشرعية ،وأخذت تمارس الحكـ في
قطاع غزة ،مما ىدد وال يزاؿ ييدد المشروع الوطني الفمسطيني ،وبؿ الثوابت الوطنية الفمسطينية
(المصري ،2008 ،ص.)72-69
ولقد تعددت المحاوالت لمتغمب عمى عدـ اتفاؽ الطرفيف -فتح وحماس -عمى البرنامج السياسي
لحكومة الوحدة الوطنية ،خالؿ جمسات الحوار بشأف الورقة المصرية عاـ  ،2009إلى أف تـ التوصؿ في
المفاوضات قبيؿ اتفاؽ القاىرة عاـ 2011إلى تشكيؿ حكومة وفاؽ وطني بدال مف حكومة الوحدة
الوطنية ،وكذلؾ تشديد حركة حماس في اتفاؽ الدوحة سنة  2012عمى مناقضة موقؼ الرئيس محمود
عباس وجميعيا تعد قضايا محورية مف أجؿ الوصوؿ إلى اتفاؽ لحؿ األزمة (الحسيني:2016 ،
ص.)149
ومف خالؿ نظر الباحث إلى الخالؼ الجذري الفكري بيف التيار العمماني والديمقراطي وبيف التيار
الديني المتمثؿ في فكر اإلخواف المسمميف ،تبيف لديو أف المرجعية الفكرية لدى األطراؼ سببت شرخاً
كبي اًر في األمف القومي الفمسطيني ،خاصة أف فكر حركة حماس كاف قائماً عمى المقاومة اإلسالمية
،األمر التي أوقعيا في مآزؽ كبيرة في العمؿ السياسي دفعيا إلى تبني حركة الديمقراطية الشكمية ،والنزوع
إلى الجو العمماني السطحي ،وخمع العباءة اإلخوانية لمتمييد لمحصوؿ عمى الرضى الدولي ،والخروج مف
مأزؽ النظرة عمى التيارات المتشددة والمتطرفة.
إال أف وضع األمف القومي لـ يقتصر عمى ِ
االنق َساـ واالختالؼ الفكري البعيد عف ثقافة االختالؼ

والتنوع واإليماف بالتعددية والفكر الديمقراطي والحرية الفردية ،بؿ تعدى إلى دخوؿ أطراؼ في النزاع

الفمسطيني مف الفمسطينييف يخدموف أجندات خارجية تمثمت في قطر وايراف وغيرىا ،ضمف أيديولوجيات
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تخدـ مصالح مجيولة ومعمومة ،مما ساىـ في قوة جانب التنظيمات ودعميا الخارجي ،مما سبب كثي اًر
مف التجاذبات والنكافات الداخمية ،فضالً عف سياسة االحتالؿ التي فرضت الحصار عمى قطاع غزة ،مما
ىدد األمف الصحي والغذائي واالقتصادي واإلنساني في غزة ،مرو اًر إلى االعتداءات األخيرة عمى قطاع
غزة في ظؿ حكـ حماس ،إال ممارسات االحتالؿ في االستمرار بعممية االستيطاف ،ونقؿ السفارة األمريكية
إلى القدس ،واعالف إسرائيؿ قومية لمييود ،يقابمو جيود منظمة التحرير إلى نيؿ االعتراؼ الكامؿ لمدولة
الفمسطينية في ظؿ احتجاج العالـ المعارض لمدولة بسبب السياسة المسمحة التي تنتيجيا حركة حماس
،مما سبب عائقاً لمجيود الدبموماسية لمنظمة التحرير.
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الفصل الثالث
األبعاد االستراتيجية لألمن القومي الفمسطيني
تًهٍذ:
المبحث األول :محددات استراتيجية األمن القومي الفمسطيني.
المبحث الثاني :المنطمقات الوطنية الستراتيجية األمن القومي الفمسطيني.
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تمييد:
يميؿ اإلنساف لكونو مدني بطبعو ،إلى التعايش والسممية ،ويسعى جاىداً لتحقيؽ األمف اإلنساني
لديو مف خالؿ سعيو إلى تمبية حاجاتو النفسية والمعنوية والمادية لحماية نفسو ومف يتحمؿ مسؤوليتيـ،
يسعي األنساف إلى تحقيؽ حاجاتو النفسية والمعنوية لتاميف حياتو ولتحقيؽ التكيؼ االجتماعي داخؿ
المجتمع ألنو مدني بطبعو ،أما مف الناحية المجتمعية والتكافمية فنجد أف اإلنساف ذلؾ الكائف السممي
يعيش داخؿ مجموعة مف الناس ،يتأثر بمستواىـ المادي واالقتصادي والتعميمي والنفسي ،وعندما ننظر
إلى منظور األمف في عمـ االجتماع نجد أف اإلنساف الواحد ال يمكف لو البقاء في الحياة ما لـ يقترف
بإنساف آخر لضماف البقاء والمساىمة في مساعدة اآلخريف ،ناىيؾ عف نظاـ التزاوج الذي يضمف بقاء
العنصر البشري عمى األرض.
ومما ال شؾ فيو أف حاجة األمف ىي مف حاجة ضرورية لإلنساف في كؿ األحقبة ،مف خالؿ تأميف
أكاف غير عاقؿ كالحيوانات أو
اء َ
السكف والطعاـ والمشرب والممبس ،والتحصيف مف االعتداء الخارجي سو ً
كاف عاقالً كاإلنساف نفسو ،ومع ازدياد العنصر البشري وتطور المجتمع الواحد واألمة الواحدة إلى نظاـ

الدولة كانت األولوية الكبرى لممؤسسة الحاكمة لمدولة تأميف الحماية واألمف لدى المواطنيف والمقيميف في
الدولة ،وحماية مقدراتيا ومدخوالتيا وتجاراتيا ومصالحيا وحدودىا .رغـ اختالؼ الدوؿ نسبياً وجوىرياً في
ُنظـ الحكـ والجغرافيا ومصادر الثروة والدخؿ واألصوؿ البشرية والمذىب األيديولوجي والديني والسياسي،

جاء االختالؼ في االستراتيجية التي تنتيجيا كؿ دولة لألمف القومي الخاص بيا عمى حسب المتغيرات

والظروؼ والمقدرات ...وباقي المؤثرات واإلمكانات ،مع ما تحممو الدولة وسياستيا مف طموحات متنوعة
تتمثؿ في التوسع والتنمية والتمدد والتحرر واالستيطاف والسمطة والنفوذ واألطماع...إلخ.
إف منطقة الشرؽ األوسط ال تشكؿ إقميماً سياسياً واحداً ،بؿ تتكوف مف عدة وحدات وكيانات سياسية
متباينة عمى الرغـ مف توفر شروط النجاح لقياـ تكتالت سياسية كبيرة في اإلقميـ لتوفر عوامؿ المغة،
الديف ،التاريخ المش ترؾ ،الحضارة ...إلخ بيف شعوب المنطقة ،ويرجع لؾ ما تبنتو القوى االستعمارية
ابتداء مف اتفاقية سايكس بيكو
الغربية مف رؤى جيويوليتيكية وجيواستراتيجية تجاه المنطقة منذ عيد مبكر،
ً

الشييرة بيف فرنسا وبريطانيا ،إلى الييمنة السياسية والعسكرية واالقتصادية الحالية لمواليات المتحدة
األمريكية عمى اإلقميـ والعالـ .وكاف مف أبرز نتائج الرؤى الجيويوليتيكية والجيواستراتيجية الغربية ،ىو
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إسرائيؿ الدولة المغتصبة لألراضي والحقوؽ الوطنية الفمسطينية ،كرأس جسر غربي في المنطقة العربية
َ

ضمف استراتيجية "األمان" االمبريالية التي تبنتيا بريطانيا العظمى سابقاً ،وورثتيا الواليات المتحدة

إسرائيؿ حالياً بصفتيا الراعية الوحيدة لممصالح الغربية في المنطقة"
األمريكية حالياً ،وما تنادي بو َ
(دحالف :2016 ،ص.)85

إف مفيوـ األمف القومي يستوجب توافر عدة أبعاد استراتيجية في الجماعة السياسية تمكنيا مف
تحديد مبادي أمنيا القومي وأسسو (حرب :2008 ،ص .)12
أىمية وقوة
إف المفيوـ القومي الشعبي ىو المفيوـ الذي ينادي بو الشعب الفمسطيني نفسو ،وتكمف ّ

وتجسده ارتباطاتو التاريخية الثابتة والمستمرة ،وارتباطاتو الدينية
ىذا المفيوـ في أنو يعيش في ذاكرتو،
ّ

المتمثمة في المكانة الدينية لممنطقة ،وتعمقو الروحي بالمقدسات الدينية ،ىذا إلى جانب الموروثات الثقافية

والفكرية والحضارية عموماً والتي ىي نتاج التفاعؿ بيف عنصري الشعب واألرض ،وبنتيجتو تكونت اليوية
الشخصية الفمسطينية بأبعادىا المتمثمة في:
البعد األوؿ :وتعبر عنو عالقة الشعب باألرض ،وبما تركتو ىذه العالقة مف ثقافة ولغة وتراث وحضارة...
والبعد الديني حيث يتسع ىذا البعد بمدلولو الواسع ،نظ اًر ألىميتيا لمديانات الثالث.
البعد الثاني :تحكمو عالقة المكاف والموقع ،فتفرد فمسطيف بموقع جغرافي متميز ،فيي الوحيدة التي تحيط
بيا خمس دوؿ عربية ،كما إنيا حمقة وصؿ بيف القسـ العربي األفريقي واآلسيوي...
البعد الثالث :وىو البعد الدولي حيث ارتبطت مصالح الدوؿ الكبرى أو القوى المؤثرة في كؿ مرحمة
تاريخية باإلقميـ ارتباطاً وثيقاً ،ففمسطيف بموقعيا ومكانتيا الجغرافية شكمت أحد مكونات المصمحة القومية
لمدوؿ الكبرى (شراب وأبو نحؿ :2012 ،ص.)402-399
وعميو فإف مفيوـ األمف القومي الفمسطيني لو أبعاد مختمفة ،سياسية ،اجتماعية ،اقتصادية،
عسكرية ،ثقافية ،وقانونية....الخ ،تتمحور حوؿ تحقيؽ األىداؼ الوطنية وحماية مصالح الوطف عمى كافة
األصعدة ،في مقابؿ تيديدات ومخاطر داخمية وخارجية ،وسبؿ مواجية تمؾ المخاطر والتيديدات (التمباني،
 :2016ص.)179
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انًثحث األول:
محددات استراتيجية األمن القومي الفمسطيني
المطمب األول :المحددات المرتبطة ببناء الجبية الداخمية:
في الحقيقة إننا ال نستطيع إال وأف نضع موضوع بناء الجبية الداخمية عمى رأس أولويات بناء
االستراتيجية الفمسطينية لتعزيز األمف القومي الفمسطيني ،حيث مف الخطأ تجاىؿ أىميتيا والخطر مف
تضعضعيا أو تالشييا بسبب الصراعات و ِ
االنق َسامات ،فيي تمس بشكؿ مباشر قدرتنا الكمية في النضاؿ
العاـ لتحرير فمسطيف ،ولذا كانت الجبية الداخمية ركيزة أساسية في الخطة االستراتيجية لتحقيؽ التحرير
وتحصيف العممية الداخمية مف خالؿ تالحـ الجبية الداخمية بكؿ مقوماتيا ومكوناتيا ،وذلؾ مف خالؿ
قيادتيا السياسية الشرعية.
وبقدر ما تتالحـ الجبية الداخمية
ويتحصف بناءىا كانت عممية تحقيؽ القوة والتمكيف أم اًر معقوالً
ّ

وممكنا ،وىذا ما يضع أماـ المسؤوليف السياسييف والخبراء االستراتيجييف في الشأف القومي الفمسطيني
مسؤولية كبيرة عمى عاتقيـ في مواجية التحديات التي تحاوؿ جاىدة الوقوؼ في وجو بناء الجبية الداخمية
سرائيمية إلى خمط األوراؽ،
سرائيمي ،حيث تيدؼ العممية االستراتيجية اإل َ
الفمسطينية والمتمثمة باالحتالؿ اإل َ
وتشتيت الجيود أماـ وضوح اليدؼ في تحقيؽ بناء الجبية الداخمية الفمسطينية.

إف استراتيجية االحتالؿ تسعى لتقؼ أماـ ىدؼ بناء الجبية الداخمية الفمسطينية المتماسكة تحت
ظؿ الشرعية الفمسطينية الموحدة ،ىي سعييا المستميت في إشعاؿ نار الفتنة بيف الفمسطينييف ،ورمي
أحجار العثرة أماـ موكب المعبة االستراتيجية الفمسطينية حتى ال تصؿ السمطة الوطنية إلى تحقيؽ اليدؼ
األسمى لتوحيد الصؼ الفمسطيني وبناء جبيتو الداخمية المكينة ،ويمكف لنا أف نعدد بعض العقبات التي
سرائيمي أماـ العممية االستراتيجية الفمسطينية لتحقيؽ البناء النموذجي لمجبية الداخمية،
يضعيا االحتالؿ اإل َ

ومف تمؾ العقبات:
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 محاولتيا في إذكاء الفتنة األيدولوجية في الصؼ الفمسطيني الذي يتبع أطيافاً أيديولوجية متعددة ،حيثإف البيئة الفكرية الفمسطينية متنوعة في التبعية الدينية والفكرية وىذا ما سيّؿ عمى االحتالؿ تحقيؽ
غايتو في إذكاء الفتنة واشعاؿ نار العصبية الحزبية المقيتة.

 إثارة النعرات الطائفية والمذىبية والعرقية والحزبية في الدوؿ العربية المحيطة بالبعد الجغرافيالفمسطيني وذلؾ إلشغاليا بمشاكميا الداخمية عف دعـ القضية الفمسطينية واالستراتيجية الفمسطينية
اليادفة إلى بناء الجبية الداخمية بمساعدة الدوؿ العربية الشقيقة.
 تغاضييا في كثير مف األحياف عف الدعـ الخارجي لألحزاب المعارضة لمسمطة والسماح بدخوؿاألمواؿ ليا بطرؽ ممتوية ،والتي تخدـ أىدافاً خارجية مف أجؿ تقوية جانبيا في مواجية السمطة
الشرعية ،مما يجعؿ السمطة الشرعية أماـ مشاغؿ طارئة تصرفيا عف النظر في تحقيؽ بناء الجبية
الداخمية ،واالنشغاؿ بمشاكميا مع األحزاب التي تحمؿ أيديولوجيات تقميدية لتخدـ بيا أجندات فكرية
لجماعة أكبر ،مف أجؿ الحد مف توغميا الذي يستشري في البنية االجتماعية والفكرية والمؤسساتية
الفمسطينية.
 العمؿ عمى التشكيؾ في الثوابت الوطنية الفمسطينية المتمثمة في الحقوؽ المشروعة لمعودة واليوية ،مفخالؿ إشعاؿ الحقد الطبقي ،وعمميا عمى تقزيـ القيادات الفمسطينية المعتبرة ،والعمؿ عمى إشعاؿ
الفوضى الخالقة ضد العمؿ الفمسطيني االستراتيجي المنظـ.
 محاولت يا قطع شرياف الحياة والموارد المعيشية الميمة والتحكـ بيا ،وذلؾ إلعطاء صورة لمشعبالفمسطيني أنيا ىي التي تتحكـ بصنبور الحياة ،وإلشغاؿ الفمسطينييف بحياتيـ المعيشية في كسب قوت
العيش ومواجية غالء المعيشة والتمويف عف األىداؼ الكبرى كأولوية بناء الجبية الداخمية الفمسطينية.
لذا فإنو يجب عمى االستراتيجييف الفمسطينييف الوعي الكامؿ لما يجري في الخفاء ،وما تسعى لو
جدية كاممة
إسرائيؿ في صرؼ أنظارىـ لبناء الجبية الداخمية ،وذلؾ مف خالؿ وضع خطوات عممية ّ
َ
لمحوار السياسي الذي يسيـ في حؿ المشكالت واسعاؼ الوضع الفمسطيني ومواجية التحديات المتتابعة
التي يحيكيا االحتالؿ بمكر ،والدفع الفعاؿ لجيود حؿ القضية الفمسطينية في الفترة المقبمة باعتبارىا
القضية العربية المركزية التي سيؤذي حميا إلى القضاء عمى المشكالت في المنطقة مف خالؿ دراسة
جدوى استراتيجية محكمة تضع فمسطيف وبناء جبيتيا الداخمية في سمّـ األولويات ،إذ إف تحقيؽ األمف
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الخارجي ال يتأتّى إلى بعد إصالح البنية األمنِيَّة الداخمية وحؿ الصراعات الداخمية المعقدة بخطط محكمة
بجدية محبوكة بقوة وميارة ،وكذلؾ التعامؿ مع قضية ِ
االنق َساـ الداخمي الفمسطيني والقضاء عمى جذوره
ّ
ّ
الفكرية واأليدي ولوجية لتحؿ محمو المصمحة الوطنية العامة وذلؾ مف خالؿ نشر الوعي الجمعي لمشعب
الفمسطيني في تحقيؽ الوحدة الوطنية والمشاركة االجتماعية والمبادئ السياسية والفكرية الخالقة التي تحترـ
إسرائيؿ
اآلخر وتتقبمو ،وتحؿ اإلنسانية مكاف الكراىية التي سببيا التعصب الفكري والمذىبي والذي استغمتو َ
لصالحيا في عرقمة الجيود االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني ،ولذا يجب عمينا أف نواصؿ المسيرة مف

أجؿ تعزيز الوحدة الوطنية وتعميؽ الحوار مع جميع القوي وكؿ التيارات الفاعمة في وطننا ،والحرص عمى
صالبة بنياف مجتمعنا ومؤسساتنا.
وال بد أف تقؼ األولويات عمى بعضيا مساندة لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية العميا لألمف القومي
الفمسطيني ،حيث إف "إنياء االحتالؿ كاف وسيبقى أوؿ أولويات العمؿ الوطني الفمسطيني ،ولكنو ليس
األولوية الوحيدة ،وال يوجد مبرر إلىماؿ بقية قضايانا الوطنية بذريعة أننا شعب تحت االحتالؿ ،فالروح
الفمسطينية األبية التي ناضمت لتأميف االعتراؼ بقضيتو العادلة يجب أف تكوف المحرؾ في معالجة
القضايا الداخمية (عباس :2005 ،ص.)24
لذا يجب أف تكوف عوامؿ مشتركة مف أجؿ بناء الجبية الداخمية واتفاؽ القوي الفمسطينية عمى ميثاؽ
الشرؼ التالي:

أوال :الحفاظ عمى الثوابت الوطنية.:
 .1فمسطيف ىي جزء مف األرض العربية واإلسالمية والشعب الفمسطيني ىو جزء مف األمة العربية
واإلسالمية.
 .2تحرير األرض الفمسطينية والعمؿ المشترؾ عمى جميع الصعد الفمسطينية والعربية والدولية.
 .3التأكيد عمى وحدة الشعب الفمسطيني في كافة أماكف تواجده ،وحمايتو بكؿ الوسائؿ الممكنة.
 .4يشكؿ الكياف الصييوني العدو الرئيسي لمشعب الفمسطيني؛ الغتصابو األرض وطرد الشعب والقتؿ
الجماعي ،وىدـ البيوت واقتالع األشجار وتدمير االقتصاد ،واالستيالء عمى مقدرات الشعب
الفمسطيني ،وحرمانو منيا ألكثر مف ستيف عاما.
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 .5صوف وحماية حؽ العودة لكؿ الالجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ التي طردوا منيا ،والعمؿ عمى استرداد
ىذا الحؽ بكؿ الوسائؿ المشروعة.
 .6االلتزاـ بيدؼ دحر االحتالؿ ،واقامة دولة فمسطينية مستقمة كاممة السيادة ،وعاصمتيا القدس.
 .7حماية الشعب الفمسطيني بكافة الوسائؿ الممكنة ،عسكرياً ،وأمنيا واقتصاديا وسياسيا.
 .8يؤكد الجميع عمى ضرورة بناء نظاـ اقتصاد فمسطيني مستقؿ في كافة المجاالت ،وتوجيو الموارد
المتاحة لتعزيز مقومات الصمود وتشجيع اإلنتاج الوطني ،واعتماد سياسة نزيية تنيي حالة اليدر
والتبذير العاـ والفساد في المؤسسات.
 .9أف قضية األسرى والمعتقميف ىي أولويات العمؿ الفمسطيني وجزء مف السيادة الوطنية والتحرير والتأكد
عمى واجب العمؿ عمى إخراجيـ بكؿ الوسائؿ المشروعة (ميثاؽ الشرؼ الفمسطيني :2005،ص-33
.)34
ومف وجية نظر الباحث فإنو رغـ أف منظور الثوابت الوطنية يستمزـ التوافؽ عميو ،إال إننا نجد أنو
يصطبغ بصبغات أيديولوجية تؤثر عمى الماىية التي تسبب الخالؼ بيف تمؾ األيديولوجيات فيما يتعمؽ
باألمف القومي ،واف كاف ىذا المممح ضئيالً ،إال أنو يحمؿ دو اًر غير مباشر في التعصب الحزبي ،ونجد
أف مفيوـ التيار اإلسالمي لمثوابت الوطنية يستخدـ الصبغة اإلسالمية بكؿ أحواليا مع إىمالو لمجانب
القومي والديمقراطي الذي ال يعطي الحؽ لمفمسطينييف المسيحييف بتمثيؿ دورىـ السياسي كما يجب ،والذي
يتكفمو حقيـ القومي كفمسطينييف شرفاء ،فمفيوـ الثوابت في اصطالحيـ بأنيا" :الحقوؽ الدينية والتاريخية
المشروعة لمشعب الفمسطيني ولألمة اإلسالمية في أرض فمسطيف التي ال تقبؿ التبديؿ أو التغيير ،وال
تسقط بالتقادـ ،وال يممؾ أحد أف يتنازؿ عنيا أو عف أي جزء منيا" (أبو ىربيد:2006 ،ص.)7
تطوع خدمة األيديولوجية التابعة ليا بحؽ المقاومة المشروعة ،لمصطمح "الجياد" ،كداللة
وىي بذلؾ ّ
سيميولوجية تطوع خدمة األيديولوجية التي تخدـ أجندتيا ،حيث ترى تمؾ الوجية أف "الحالة الفمسطينية
أجمعت فييا وجود كؿ مف الجياد عمى الفمسطينييف ومف وراءىـ مف العرب والمسمميف ،إضافة إلى ذلؾ
بالنسبة لمفمسطينييف وجوب مدافعة وقتاؿ الفصائؿ عمى حرماتيـ الخاصة مف نفس وماؿ وعرض وأرض"
(أبو ىربيد :2006 ،ص.)15
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ومف ىنا يرى الباحث أف نظرة األيديولوجية التي تتبع التيار الديني في فمسطيف ،تختمؼ في
اصطالحاتيا لمثوابت والمتمثمة في المقاومة الوطنية بكافة أنواعيا وفؽ ما تقتضيو المصمحة الوطنية
الشاممة ،إلى مفيوـ الجياد الذي يقتصر مف وجية نظر األيديولوجية تطويع المقاومة عمى خدمة
األيديولوجيات التي تتبعيا ،فضال أف استعماؿ مصطمح "الصائؿ" عمى "الخيانة لموطف" استخداـ ضيؽ
يخدـ اليدؼ األيديولوجي المقنف ليذه األحزاب ،والذي ربما يتبع ىذا المسمى مف تبعات دموية لـ تكف في
الحسباف.

ثانيا :التمسك بالديمقراطية كأساس لبناء النظام السياسي الفمسطيني:
ضمف (ميثاؽ الشرؼ الفمسطيني) الذي يؤكد فيو الجميع عمى المبادئ التالية:
 .1احتراـ عقيدة الشعب واألمة واحتراـ العرؼ التاـ والموروث الحضاري والثقافي وحقوؽ اإلنساف ،وتفعيؿ
دور المرأة وحفظ حقوقيا في كؿ مناحي الحياة.
 .2التأكيد عمى صيانة الوحدة الوطنية ،وعدـ تعريضيا لمخطر.
 .3حماية الحريات السياسية ،وحؽ تشكيؿ المؤسسات المدنية ،والنقابية ،والتجارية ،والثقافية ،وحرية
اإلعالـ ،والتعبير ،بما ال يتناقض مع عقيدتنا ،وموروثنا الثقافي ،وفي إطار القانوف.
 .4تطبيؽ سيادة القانوف ،واستقالؿ القضاء التاـ ،وحمايتو مف التعديات مف أي جية كانت ،وتنفيذ ق ارراتو
ضمف سياسة الفصؿ بيف السمطات ،وتحويؿ كؿ أجيزة السمطة إلى مؤسسات محكومة بالقوانيف؛
تمييدا لتحويميا إلى مؤسسات الدولة المستقمة.
 .5تشكيؿ المرجعية الوطنية الفمسطينية الشاممة المؤقتة ووضع برنامج عمميا.
البناء وصوال لمقواسـ المشتركة ،وتحريـ استخداـ السالح في حؿ النزاعات
 .6اعتماد ثقافة الحوار ّ
الفصائمية أو العائمية أو الفردية (ميثاؽ الشرؼ الفمسطيني :2005،ص.) 34-33

وفيما يتعمؽ بالصعوبات التي واجييا المجمس التشريعي الفمسطيني عمى صعيد العالقات الداخمية،
فنجد أف التناقض السياسي بيف حركتي فتح وحماس واحتداـ الصراع بيف القطبيف أدى إلى االقتتاؿ
الداخمي ،والذي زلزؿ الصؼ الفمسطيني واستقرار العالقات الداخمية ،حيث أدى ىذا التناقض إلى "طغياف
الفصائمية عمى المجمس ،حيث أصبح التصويت بالمجمس ىو أقرب لمتناحر الفصائمي منو إلى تصويت
وفؽ مصالح الشعب الفمسطيني العميا" (النجار :2016 ،ص.)108
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كما ّأدى إلى "انتقاؿ الحالة الفمسطينية مف مرحمة ىيمنة الطرؼ الواحد في المجمس األوؿ ،إلى
مرحمة التناقض بيف قطبيف تحمؿ العالقة بينيما مف بوادر الصراع أكثر ما تحمؿ مف عوامؿ التوافؽ
والتكامؿ في خدمة المشروع الوطني الفمسطيني" (النجار :2016 ،ص.)109
ولألسؼ فما زالت حالة انشطار وضعية العالقات الداخمية بسبب ِ
االنق َساـ الفمسطيني أثرىا الكبير
عمى البنية الفمسطينية تنموياً وأمنياً" ،فيما ال زالت تبعات ىذا ِ
االنق َساـ تتفاعؿ عمى المستوى الداخمي
واإلقميمي والخارجي في وقت طغت جيود الحوار إلعادة الوحدة ورأب الصدع الداخمي الفمسطيني عمى
مجمؿ التحركات السياسية والحزبية في الفترة السابقة ،وما تخمميا مف جيود عربية وخاصة مصرية في
ِ
سيما
قيادة ىذه الجيود ،بينما تضاربت مصالح ورؤى األطراؼ الفمسطينية في كيفية إنياء االنق َساـ ،ال ّ

حوؿ عديد مف الممفات المطروحة عمى الطاولة مف أبرزىا ممفات الحكومة وتطوير منظمة التحرير
واألجيزة األمنِيَّة (أبو رقطي وآخروف :2009 ،ص.)1
ويأتي التساؤؿ ىنا :ما العمؿ نحو تبني استراتيجية وطنية شاممة؟ وما تبينو القراءة االستراتيجية أنو
"يبدو المستقبؿ أكثر تشاؤماً مف الوضع الراىف القائـ اآلف ،إذا ما ظمت عممية التدافع السياسي الفمسطيني
عمى ما ىو عميو اآلف (سمطة في الضفة وأخرى في غزة) ،وىذه ليست دعوة لإلحباط – بالطبع – بؿ ىي

مجرد محاولة لدؽ جدار الخزاف ،وقرع جرس اإلنذار المب ّكر ،قبؿ قدوـ الطوفاف ،الذي قد يدخؿ المنطقة
ومعيا القضية الفمسطينية في آفاؽ مجيولة ،وبالتالي عمى الفمسطينييف التمسؾ بتالبيب وحدتيـ الداخمية
واالتفاؽ – ولو بالحد األدنى -عمى برنامج ،يسمح بتوزيع األدوار ما بيف المقاومة بكافة أشكاليا
والمفاوضات ،مع تحصيف البيت الفمسطيني الداخمي ،كي ال تصبح القضية الفمسطينية عرضة لممساومة
اإل قميمية الجارية في المنطقة العربية ،لذلؾ ،فإف أولى التوجيات الفمسطينية يجب أف تنصب نحو الحفاظ
ثـ اتخاذ مجموعة مف اإلجراءات (أبو شاويش،
عمى القضية الفمسطينية في ىذه المرحمة االنتقالية ،ومف ّ
 :2013ص.)215
المتجسد بالعالقات الداخمية في بنيوية المجتمع
ومف ىنا يتبيف لمباحث أف بناء الجبية الداخمية و
ّ

والنظاـ الفمسطيني الداخمي ليا جدواىا في التطبيؽ والنجاح ما لـ تتخمى عف ثوابتيا وفؽ منطمؽ الوطنية
الواضح والممنيج ،وضمف استراتيجية سياسية مجمع عمييا مف األطياؼ ،تحت مظمة التعددية الفكرية
واحتراـ اآلخر وثقافة الحوار والعمؿ عمى بناء تنمية شاممة ضمف النطاؽ الدولي دوف ترؾ ثغرات أماـ
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اليادفيف لتحبيطيا لموصوؿ إلى الدولة الحديثة ،والتي ليا معوليا الذي يحطـ حصوف الرجعية والتخمؼ
الطائفي والحزبي ،وذلؾ تحت ظؿ الديمقراطية الشاممة لمناحي الحياة السياسية والمجتمعية.
كما أف بنية النظاـ الداخمي وبناء العالقات الداخمية الناجحة ال يتأتى عمى نظريات عمى األوراؽ تتـ
بالتدويف والتطبيؽ الشكمي الكالسيكي ،بؿ عمى األطراؼ السياسية أف تعمؿ عمى الكفاية الذاتية واالئتالؼ
الموحد في احتراـ الحرّيات ،واالعتراؼ بالشرعية الفمسطينية المتمثمة بمنظمة التحرير
القومي الفمسطيني
ّ

ثـ
كممثؿ شرعي داخمياً وخارجياً لموصوؿ إلى وفاؽ وطني شامؿ يضمف الحرية والوطف لمجميع ،ومف ّ
يصبح نجاح الجيود الداخمية أم اًر فعمياً يقوـ عمى أسس صحيحة وواقعية ،بعيدة عف التعصب والتبعية.

المطمب الثاني :وضع ميثاق شرف لحماية المصالح الوطنية العميا.:
إف بمورة رؤية وطنية لمفيوـ األمف ودور المؤسسة األمنِيَّة يتطمب مف صانع القرار الفمسطيني
"القوي والفصائؿ ،الحكومة ،المجمس التشريعي ،مؤسسة الرئاسة ،مؤسسات المجتمع المدني ،وممثمو
القطاع الخاص" حسـ موضوع النظاـ السياسي الفمسطيني والشكؿ الذي ينبغي أف يكوف عميو النظاـ ،وكما
يتطمب تحديد موقؼ واضح إزاء مجموعة مف القضايا واإلشكاليات التي واجيت المؤسسة األمنِيَّة
الفمسطينية خالؿ المرحمة السابقة ،أىميا:
 .1عدـ تدخؿ األجيزة األمنِيَّة أو مسؤولييا لصالح فئة أو فصيؿ عمى حساب الفئات أو الفصائؿ
األخرى ،باعتبار ذلؾ قضية أساسية في إنجاح التداوؿ السممي لمسمطة كأساس رئيسي مف أسس
النظاـ الديمقراطي ،واف استمرار تولي قيادة األجيزة األمنِيَّة مف قبؿ أشخاص ذوي انتماء لف يحقؽ
عنصر االستقرار ليذه المؤسسة ،ويمس بشرعيتيا ومصداقيتيا باعتبارىا خادمة لموطف.
 .2أف تكوف المؤسسة األمنِيَّة مينية خاضعة ألمرة الحكـ المدني "السمطة السياسية" وتقوـ بتنفيذ تعميماتو،
وأال تتدخؿ األجيزة األمنِيَّة في القرار السياسي ،وأال يتولى رؤساء األجيزة األمنِيَّة مياـ سياسية وال
يسمح ليـ بالتدخؿ في الحياة السياسية ما داموا عمى رأس عمميـ.
ِ
اء مف ِقَبؿ المستوى التنفيذي المسؤوؿ مباشرة
 .3خضوع المؤسسة األمنيَّة وقادتيا لمرقابة والمساءلة ،سو ً
عف ىذه المؤسسة ،أو مف خالؿ األجيزة الرقابية األخرى مثؿ المجمس التشريعي وديواف الرقابة المالية

واإلدارية.
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 .4توضيح اإلطار القانوني المنظـ لعمؿ المؤسسة األمنِيَّة مف خالؿ إصدار قانوف أساسي لألمف؛
فاألجيزة األمنِيَّة الفمسطينية ،وبالرغـ مف صدور بعض القوانيف الفرعية المتعمقة بالخدمة في قوى
األمف والتقاعد لمنتسبي األجيزة األمنِيَّة ،إضافة إلى قانوف المخابرات العامة ،ما زالت تعمؿ بموجب
تعميمات وأوامر صادرة عف الرئيس "باعتباره القائد العاـ لقوات الثورة".
 .5اعتماد معايير جديدة في اختيار منتسبي األجيزة األمنِيَّة ،تقوـ عمى المينية والكفاءة ،وليس عمى
أسس االنتماء السياسي أو الديني أو العرقي أو الطائفي.
 .6تغيير رؤساء األجيزة األمنِيَّة بشكؿ دوري ،وبمشاركة السمطتيف التنفيذية والتشريعية ،وخضوعيـ لرقابة
السمطة التشريعية.
 .7تحديد الشكؿ المؤسسي المناسب لممؤسسة األمنِيَّة ،وتحديد صالحيات ومرجعية كؿ مؤسسة أمنية مف
المؤسسات (الشعيبي :2008،ص.)45 -43
ومما سبؽ فإنو ينبغي "أف ننظر لموضوع الحوار عمى أساس أنو ممارسة استراتيجية دائمة ،وليس
عمالً تكتيكياً مرحمياً ،فالجموس مع اآلخر والتحاور معو يفضؿ إلى التعرؼ إلى التصورات الصحيحة تجاه
الكؿ (درويش :2010 ،ص.)52
وعند تسميط المجير حوؿ ىذا الشأف المختص بالوصوؿ إلى استراتيجية سياسية مشتركة بيف
حركتي فتح وحماس ،فنجد أف جدوى الحوار بدا مثم اًر وذلؾ حيف "بدأت الحركتاف رسمياً جمساتيما
الحوارية األولى في القاىرة في ،2002/11برعاية مصرية ،عمى أف يكوف المسؤوؿ األمني األوروبي
"أليستركو" قريباً مف ىذه االجتماعات دوف المشاركة فييا ،وكاف ىذا المقاء الحواري محاولة لتعزيز الوحدة
الوطنية ،والتوصؿ إلى استراتيجية سياسية مشتركة"( .درويش :2010 ،ص.)76
إف األساس الفكري لمتغير السياسي عف حركة حماس يطمؽ مف وجية نظر إسالمية ضيقة ،وىذا ما
نشاىده في نزعتيا لتطويع الثوابت الفمسطينية المتفؽ عمييا مف قبؿ الكؿ الفمسطيني ،ونممح تمؾ المنيجية
ليا بأشكاؿ متعددة ،مف أىميا "تدرج التغيير وتعاطيو مع المؤسسات والمفاىيـ المعاصرة؛ لموصوؿ إلى
ىدفيا االستراتيجي بإقامة الدولة اإلسالمية مف مجمؿ ىذه القضايا كما كانت المفاىيـ المجردة مدخالً ليا،
شكمت ىي األخرى مدخالً لمتغيير السياسي لدى حركة حماس ،فكاف لألساس الفكري أف يش ّكؿ قاسماً
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مشتركاً بيف حماس وغيرىا مف حركات اإلسالـ السياسي ،أما منيجية حماس فقد انسجمت في معظـ
تفاصيميا مع منيجية اإلخواف المسمميف التي تمثّؿ جذورىا الفكرية (بشير :2013 ،ص.)19
وفيما يتعمؽ باالحتالؿ واعاقاتو في وضع تمؾ االستراتيجية ،فإف "فشؿ اتفاؽ أوسمو في إرساء
سرائيمي تتيح إقامة دولة فمسطينية مستقمة عاصمتيا
أرضية لتسوية سياسية لمصراع الفمسطيني – اإل َ

القدس ،وتتمتع بقدر ممموس مف السيادة ،وال تتخمى عف حقي العودة وتقرير المصير وفؽ البرنامج الوطني
إسرائيؿ بدعـ أمريكي غير
الفمسطيني الذي اعتمدتو ق اررات منظمة التحرير في الثمانينيات ،لكف تدمير َ

خفي ،إلمكاف قياـ دولة فمسطينية عمى األراضي التي احتمتيا منذ سنة  ،1967واصرارىا عمى رفض حقي
العودة وتقرير المصير لمشعب الفمسطيني لـ يدفعا القوى السياسية الفمسطينية الفاعمة إلى مراجعة نقدية
لممرحمة السابقة ،واستخالص استراتيجيات نضالية فاعمة في المرحمة الراىنة (ىالؿ :2011 ،ص.)32
ويرى الباحث أنو – ورغـ التنظير المثالي لتطبيؽ تمؾ االستراتيجية القائمة عمى الثوابت الوطنية ،إال
إنيا غائبة عف المشيد السياسي الفمسطيني ،وليست عمى أرض الواقع ،بالرغـ أف بمورة تمؾ الرؤية
االستراتيجية الوطنية الشاممة لممؤسسة األمنِيَّة الفمسطينية والقائمة عمى الثوابت ،ىي الخيار الوحيد والمنقذ
المناسب لمرحمة تمييد الدولة الفمسطينية ذات االستقاللية والسيادة ،وذلؾ بسبب الرضوخ تحت نير
االحتالؿ وبسبب حالة ِ
االنق َساـ الفكري والسياسي والجغرافي الفمسطيني الفمسطيني.
ويرى الباحث أف المجتمع الفمسطيني ما زاؿ يعاني مف حالة التردي التي سببيا الوضع السياسي
والعسكري والفكري والجوانب المختمفة والتي تقؼ عائقاً أماـ تنفيذ تمؾ االستراتيجية ،في ظؿ عناد الطرؼ
الحاكـ في قطاع غزة في وجية نظره المتعارضة عمى فكر الشرعية الفمسطينية والتي تحمؿ مبدأ االستدامة
في بمورة تمؾ االستراتيجية القائمة عمى الثوابت الفمسطينية والوطنية والتي تمكف ليا المرونة في جميع
مراحؿ التطور والصراع في المشيد السياسي الفمسطيني.

المطمب الثالث :التمسك بالثوابت الوطنية لمنظمة التحرير.:
إسرائيؿ ،وتـ إقرار مشروع حؿ
لقد دخمت منظمة التحرير بقيادة حركة فتح مفاوضات سالـ مع َ

الدولتيف عمى أف تقاـ الدولة الفمسطينية عمى حدود الرابع مف يونيو عاـ  ،1967وبدأ الفمسطينيوف يقيموف
دولتيـ عمى األراضي المحررة قطاع غزة والضفة الغربية وفؽ اتفاؽ أوسمو ،وأنشأت السمطة ومؤسسات
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الدولة الفمسطينية ،ويعد قبوؿ مشروع حؿ الدولتيف واقامة الدولة الفمسطينية في فمسطيف االنتذابية ىو
اليدؼ الرئيس ،فالتاريخ والحضارة الفمسطينية التي أقيمت منذ آالؼ السنيف عمى ىذه األرض ىي ممكاً
لمفمسطينييف ،حيث يحظى مشروع حؿ الدولتيف بتوافؽ وقبوؿ القوى والفصائؿ الفمسطينية ،فقد توافقت القوى
والفصائؿ الفمسطينية الوطنية واإلسالمية عمى مشروع حؿ الدولتيف في وثيقة الوفاؽ الوطني ،2006
باستثناء حركة الجياد اإلسالمي فمـ تخرج مف اإلجماع الوطني إال أنيا لـ توقّع عمى الوثيقة (قاعود،
 :2017ص.)25
وفي الفترة األخيرة أدركت اإلدارة األمريكية أنيا "أخطأت التقدير وخاصة تقدير ردة الفعؿ لمقيادة
الفمسطينية التي مف الواضح أنيا استثمرت الخطأ األمريكي عمى أكمؿ وجو في تعزيز شرعية الحقوؽ
إسرائيؿ عمى أراضي الضفة الغربية بالقوة،
الفمسطينية ،ونوز أي شرعية عف الػ "أمر الواقع الذي فرضتو َ

عالوة عمى كسرىا لمسممة احتكار الواليات المتحدة لمسيرة التسوية ،وذلؾ عبر اعتبارىا اإلدارة األمريكية

طرفاً منحا اًز ال يصمح كوسيط نزيو لمسيرة التسوية( .ثابت :2018 ،شبكة نوى :ص.)1
ويجدر بالحسباف أنو "لـ يكف الدور األمريكي منذ البداية خافيا عمى السياسة الفمسطينية ،ولقد وصؿ
ذروتو في مبادرة الرئيس بيؿ كمينتوف عاـ ( 1998جوستويؿ :1999،ص.)1
واف لـ تستثمر الخطوة األمريكية في إكماؿ ممؼ إنياء ِ
االنق َساـ فتكوف استراتيجية القيادة الفمسطينية

واستثمارىا ناقصة وخاصة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الذي واجيتو القيادة الفمسطينية بالرفض والمتمثؿ
بما يسمي صفقة القرف ،بالرغـ أف اإلدارة األمريكية قد "أعطت الضوء األخضر إلنياء ِ
االنق َساـ كخطوة
في ترتيبات ما عرؼ بصفقة القرف ،وىو ما أعطى دفعة غير مسبوقة في حمحمة عقد ِ
االنق َساـ الفمسطيني،
لكف الوضع اليوـ لـ يعد كما كاف باألمس ،خاصة إذا ما قدر لمحراؾ السياسي والشعبي أف يتحوؿ إلى

نيج وسياسة فمسطينية طويمة األمد ،وىو ما يعني أف تحوؿ الضوء األخضر األمريكي لممصالحة إلى
ِ
االنق َساـ ميمة تاريخية حيوية إلنياء
األحمر ليس إال مسألة وقت ،وىو ما يضع عمى عاتؽ طرفي
ِ
االنق َساـ بأسرع وقت وبأي ثمف ،وىو ما يعني استبداؿ الضوء األخضر األمريكي بضوء الوطنية
الفمسطينية الذي يستمد إشعاعو مف عدالة القضية وثبات الحقيؽ التاريخية المدعومة بق اررات الشرعية

الدولية (ثابت :2018 ،شبكة نوى :ص.)2-1
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سرائيمية ،إال أف
ورغـ تعثر مسار المفاوضات في مساعي التسوية بسبب الضغوط األمريكية واإل َ

القيادة الفمسطينية واجيت تمؾ التحديات بصرامة ،حيث "لـ تقتصر محاوالت إفشاؿ المصالحة الفمسطينية
إسرائيؿ ،بؿ اشتركت بذلؾ الواليات المتحدة ،فبحسب محمد اشتية (عضو المجنة المركزية لحركة
عمى َ

فتح) فإف األمريكاف ضغطوا عمى الرئيس عباس عف طريؽ الرئيس المصري حسني مبارؾ حتى ال يوقع
عمى اتفاؽ المصالحة في القاىرة عاـ ( "2011اشتية :2016 :ص.)3
بالرغـ مف عدـ استجابة أبو مازف لتمؾ الضغوط إال أنيا لـ تزؿ مستمرة ولـ تتوقؼ ،وىذه تعد
نقطة في مسيرة دعـ القيادة الفمسطينية واستمرارىا واصرارىا الشديد إلتماـ التسوية الفمسطينية وانياء
ِ
االنق َساـ الداخمي.
ففي البعد السياسي المتمثؿ في االستراتيجية الداخمية التي تتبعيا القيادة الفمسطينية بإدراكيا لمشروع
أىمية الوحدة الداخمية أم اًر منوطاً عمييا ،وعمييا أف تحتمؿ التكاليؼ التي مف شأنيا تعزيز مسار
التسوية و ّ

الوحدة والتسوية السياسية بيف األطراؼ إذ "يعتبر تحقيؽ التفاعؿ واالندماج بيف النظاـ السياسي أو القيادة
السياسية ،وبيف مجموع أعضاء الجماعة الوطنية إحدى الخطوات اليامة عمى طريؽ استكماؿ مقومات أية

وحدة وطنية (درويش :2010 ،ص.)40
أىمية رضى المحكوميف وقبوليـ بسياساتيا وق ارراتيا ،في تحقيؽ تمؾ
وتعي القيادة الفمسطينية
ّ

التسوية الرامية لحؿ األزمة الداخمية الفمسطينية ،حيث إف ىذا الرضا مف شأنو "أف يحقؽ االندماج بيف ىذه
القيادات والجماىير بمختمؼ أطيافيا ومسمياتيا وعددىا ،وىذا يؤدي إلى احتراـ الجماىير بكافة قطاعاتيا
ق اررات القيادة السياسية ،بصرؼ النظر عما يوجد مف انقسامات ،واختالفات دينية ،واجتماعية ،وسياسية،
ومف جية أ خرى يمكف القوؿ إف الدستور في الدولة يؤكد عمى ترابط الشعب بقيادتو ويوثؽ الصمة بينيما،
تضمف مضمونو مواد تشير وتؤكد وجوب الوحدة
وذلؾ سيسيـ في زيادة قوة الوحدة الوطنية ،وال سيما إذا
ّ
الوطنية ،وتفرض عمى الشعب والنظاـ العاـ تحقيؽ ذلؾ عمى ٍّ
حد سواء" (درويش :2011 ،ص.)51
وىذه الخطوات التي تخطوىا القيادة ليا أىميتيا البالغة والجوىرية في مسار التسوية إذ " ال يمكف
أىمية ىذه الخطوات ،وىي خطوات كاف سيكوف ليا تأثير أكبر بكثير لو كانت ضمف رؤية
التقميؿ مف ّ
واستراتيجية جديدة تستخدـ أدوات متكاممة مترابطة ،تيدؼ إلى جعؿ االحتالؿ مكمفا ومف يدعميا (صالح،

 :2015ص.)127
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وىناؾ العديد مف األسباب إلى تدفع السمطة الفمسطينية لمتصالح مع حركة حماس ،وىي( :أبو
سعدة :2017 ،ص.)4-3
 .1حالة السخط الشعبي المتزايد ضد قيادات السمطة الفمسطينية في راـ اهلل ،وتسعى السمطة لتغيير ىذه
الصورة الذىنية والعمؿ عمى إتماـ المصالحة الفمسطينية.
 .2رغبة الرئيس محمود عباس في مواجية تيار محمد دحالف المتصاعد والذي بدأ يعمؿ مؤخ اًر لمعودة
إلى دائرة الضوء مجددا بعد أف تـ اإلعالف عف وصوؿ محمد دحالف وحركة حماس إلى جممة مف
التفاىمات مؤخ اًر.
 .3ربما تسعى السمطة الفمسطينية استخداـ ورقة المصالحة مع حركة حماس كورقة ضغط عمى الكياف
اإلسرائيمي واإلدارة األمريكية ،مفادىا بأنو في حاؿ فشمت اإلدارة األمريكية في إحياء العممية السممية،
فإف السمطة سوؼ تتجو إلى مصالحة مع حركة حماس.
 .4خشية السمطة الفمسطينية مف إغالؽ كافة أبواب المصالحة أماـ حركة حماس ،مع ذىاب األخيرة إلى
االستفراد الكامؿ بقطاع غزة ،مما يؤدي إلى فصؿ كامؿ بيف الضفة الغربية وقطاع غزة ،مما
سيضعؼ مف سمطات الرئيس الفمسطيني داخمياً وخارجياً.
 .5رغبة السمطة الفمسطينية في التماشي مع الجيود المصرية ،في ظؿ قناعات السمطة أف اإلشكالية مع
حركة حماس في التفاصيؿ ،وليست في العناويف العامة.
 .6تنامي القناعات لدى حركة فتح وقيادات السمطة الفمسطينية وبعض األطراؼ اإلقميمية والدولية بأنو ال
يمكف القضاء عمى حركة حماس ،وأف الحؿ الوحيد لمتعامؿ معيا ىو التصالح فقط.
ويرى الباحث توجو القيادة الفمسطينية إلى مسار التسوية قائـ ألسباب كثيرة ،ومف أىميا:
 التحديات والضغوطات التي تواجييا القيادة الفمسطينية في انسداد أفؽ التسوية وعدـ جدية اإلدارةإسرائيؿ في عممية التفاوض.
األمريكية في عممية التسوية ،وحكومة َ

 انفجار األوضاع السياسية الداخمية في الضفة الغربية ،والتخوؼ مف تقمبات سياسية وصراعات متيورةمف االحتالؿ في ممارساتيا العنصرية؛ إذ أف توقؼ مسار التسوية وتعطيمو يجعؿ المبررات لالحتالؿ
في ممارساتو العدوانية ،كما يجعؿ السمطة الفمسطينية في الضفة في المنظور الخاطئ لمبعض أنيا

11

الحارس لالحتالؿ والمطبعة لوجوده ،وىذا ما يكمؼ القيادة الفمسطينية ضريبة باىظة في مسار التسوية
وحؿ الصراع.
 تخوفات محمود عباس مف دور محمد دحالف ،والتوجس مف تحركات األخير السياسية في غزةوالضفة الغربية.
إسرائيؿ البنية التحتية في
 تخوفات القيادة الفمسطينية مف عدواف جديد في قطاع غزة تستيدؼ فيو َالقطاع ،وأرواح الشعب الفمسطيني ،وكذلؾ تخوفيا مف زيادة حدة الوضع المأساوي في قطاع غزة في
سدة الحكـ دوف عناية األخيرة بشأف التسوية وتمسكيا بنيجيا غير المدروس
استمرار حماس عمى ّ
والعشوائي في مقاومتيا لالحتالؿ.
وما زالت القيادة الفمسطينية تنعش عممية التسوية كمما تعثرت المفاوضات ،حيث إف الرئيس
الفمسطيني محمود عباس قد حذر كثي اًر مف ضياع جيود التسوية ،وأنو لف يقؼ مكتوؼ األيدي أماـ تمؾ
التحديات في اجتماعات كثيرة في الداخؿ الفمسطيني وخارجو.
كما يرى الباحث أف القيادة الفمسطينية تعتبر الواليات المتحدة وسيطا غير نزييا لعممية السالـ ،ولذا
فإف القيادة الفمسطينية تزداد تمسكاً بخيار التسوية وأنو لـ يسقط مف حساباتيا االستراتيجية في المنطقة،
ويرى الباحث أيضا أف القيادة الفمسطينية تدرؾ تماماً فشؿ القيادة األمريكية في التوصؿ إلى حؿ مقبوؿ
سرائيمييف ،وأف اآلثار الكارثية التي حاقت بالشعب الفمسطيني
يضمف التسوية الداخمية مع الفمسطينييف واإل َ
ىو نتيجة الفشؿ األمريكي في مسار التسوية .ولذا فقد أقدمت القيادة الفمسطينية عمى اتخاذ سمسمة مف

الخطوات ،مثؿ عدـ الموافقة عمى استئناؼ المفاوضات مف دوف توفير متطمباتيا ،وتوقيع اتفاقيات دولية،
واالنضماـ إلى المؤسسات الدولية العالمية مثؿ منظمة اليونسكو ،والمحكمة الجنائية الدولية...

المطمب الرابع :أحادية التمثيل الفمسطيني وتعزيز كينونتو السياسية:
لقد شكمت منظمة التحرير جوىر النظاـ السياسي الفمسطيني منذ تأسيسيا عاـ  ،1964وتعزز ىذا
مع دخوؿ فصائؿ العمؿ المسمّح إلييا بعد ذلؾ ،حيث ش ّكمت مؤسسات المنظمة المختمفة مؤسسات النظاـ
السياسي والتي تمثّمت بالمجمس الوطني والمجمس المركزي والمجنة التنفيذية ،وىي مؤسسات عكست صيغاً
وتوجيات قريبة مف تمؾ الخاصة بالدولة (أبو سيؼ :2009 ،ص.)14
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جاء في نص وثيقة الوفاؽ الوطني (وثيقة األسرى لمحوار الوطني) في 14أيار/مايو سنة 2006
ضمف النص الحرفي لموثيقة بعد التعديالت التي أدخمت عمييا خالؿ المفاوضات بيف الفصائؿ "إف ما تـ
االتفاؽ عميو في القاىرة في "آذار  ،2005فيما يتعمؽ بتطوير وتفعيؿ منظمة التحرير ،وانضماـ كؿ القوى
والفصائؿ إلييا ،وفؽ أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير ،الممثؿ الشرعي والوحيد لشعبنا في
أماكف تواجده كافة ،بما يتالءـ مع المتغيرات عمى الساحة الفمسطينية ،وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في
القياـ والنيوض بمسؤولياتيا في قيادة شعبنا في الوطف والمنافي ،وفي تعبئتو والدفاع عف حقوقو الوطنية
والسياسية واإلنسانية في الدوائر والمحافؿ والمجاالت الدولية واإلقميمية كافة (درويش :2010 ،ص.)233
ويؤكد النظاـ االنتخابي المقترح لسنة 1995عمى وحدة الشعب الفمسطيني وتكاممو واندماجو ،ويضع
اآلليات لتحقيؽ ذلؾ ،وإلقامة نظاـ سياسي فمسطيني ديمقراطي حديث (الشقاقي وآخروف:1995 ،
ص.)185
وبالعودة إلى قانوف االنتخابات الفمسطيني لسنة  2005فقد أقر نظاماً انتخابياً مختمطاً ،حيث يكوف
نصؼ مقاعد المجمس التشريعي البالغة  132مقعداً لنظاـ األغمبية (ذي الدوائر المتعددة غير المتساوية)،
والنصؼ اآلخر لمنظاـ النسبي ،أو (نظاـ القوائـ) ،باعتبار األراضي الفمسطينية دائرة انتخابية واحدة ،بنسبة
حسـ ال تقؿ عف  %2مف األصوات الفعمية في االقتراع ،حيث يجري انتخاب أعضاء المجمس التشريعي
مرة كؿ أربع سنوات مف تاريخ انتخابو بصورة دورية ،وعمى ىذا ،يجري انتخاب  66نائباً عمى أساس نظاـ
(تعدد الدوائر) ،موزعيف عمى الدوائر االنتخابية الستة عشرة حسب عدد السكاف في كؿ دائرة ،ومما ال يقؿ
عف مقعد واحد لكؿ دائرة ،ويحدد منيا ستة مقاعد لممسيحييف ،و 66نائباً يتـ انتخابيـ عمى أساس نظاـ
التمثيؿ النسبي (القوائـ) (الشقاقي وحرب :2007 ،ص.)26
وكما جاء في نص وثيقة الوفاؽ الوطني (وثيقة األسرى لمحوار الوطني) - 2006أيضا" -أف
المصمحة الوطنية تقتضي تشكيؿ مجمس وطني جديد قبؿ نياية عاـ  2006بما يضمف تمثيؿ القوى
وتجمعات شعبناً في كؿ مكاف ،والقطاعات ،والمؤسسات،
والفصائؿ واألحزاب الوطنية واإلسالمية جميعيا،
ّ
والفعاليات ،والشخصيات كافة ،االنتخابات حيثما أمكف ،وفقاً لمبدأ التمثيؿ النسبي ،وبالتوافؽ؛ حيث يتعذر
إجراء االنتخابات وفؽ آليات تضعيا المجنة العميا المنبثقة عف حوار القاىرة ،والحفاظ عمى منظمة التحرير
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َّ
سياسيةً عميا لمفمسطينييف في الوطف
جبيوياً عريضاً ،وائتالفاً وطنياً شامالً ،واطا اًر جامعاً،
إطا اًر
ومرجعيةً
ّ
ّ
والمنافي (درويش :2010 ،ص.)233

ثمة خصوصية تحكـ مسار والدة النظاـ
إف المتمعف في الحالة الفمسطينية سيقودنا أف نالحظ أف ّ

السياسي الفمسطيني؛ ففي الوقت الذي ما زالت فيو الحالة الفمسطينية تعيش مرحمة التحرر الوطني،

وتناضؿ ألجؿ الخالص مف االحتالؿ واالستيطاف ،والجدار ،واعادة األرض الفمسطينية التي ستقاـ عمييا
الدولة المستقمة ،قامت عمى أجزاء مف ىذه األرض سمطة فمسطينية ذات بنية خاصة ،باتت ىي المعنية
في ظؿ االحتالؿ عف إدارة شؤوف الضفة الغربية وقطاع غزة ،إلى ذلؾ ما زالت منظمة التحرير الفمسطينية
ورغـ انحسار دورىا ،تحتؿ موقعيا التمثيمي الشامؿ لمشعب الفمسطيني في مناطؽ تواجده كافة ،األمر الذي
أوجد عالقة معقدة ما بيف المنظمة كمؤسسة وكفصائؿ وبيف السمطة الفمسطينية ،وكذلؾ ما بيف المنظمة
والسمطة معاً ،وبيف مؤسسات المجتمع المدني (بشير :2013 ،ص.)24
ولقد "شكؿ تأسيس منظمة التحرير عالمة تاريخية ىامة في مسيرة النضاؿ الوطني التحرري لمشعب
الفمسطيني ،باعتبارىا إطا اًر ائتالفياً لفصائؿ وحركات النضاؿ الفمسطيني المسمح ،حيث أذه ىذا الحدث
بوالدة كيانية سياسية فمسطينية ليا صفة تمثيؿ الشعب والتعبير عف ىويتو الوطنية وتطمعاتو التحرري،
وشكؿ بداية تكويف النظاـ السياسي الفمسطيني في إطار األدوار السياسية واالجتماعية والتنظيمية التي
لعبتيا المنظمة في مختمؼ تجمعات الشعب الفمسطيني ،مما جعؿ منيا كياناً سياسياً جامعاً امتمؾ في
بعض جوانبو خصائص الدولة (بشير :2013 ،ص.)29
ولقد "رافؽ بنا السمطة الفمسطينية ومؤسساتيا منذ عاـ  1994سؤاؿ كبير ،وىو :متى سيتـ استكماؿ
شكؿ السمطة لتصبح دولة ذات سيادة ،وحدود معترؼ بيا؟ في حيف أف القضايا األساسية إلنياء ذلؾ،
كترسيـ الحدود ،وصالحيات السمطة الفمسطينية ،وشروط االنتقاؿ مف المرحمة االنتقالية (السمطة
الفمسطينية) إلى الدولة ،وكؿ ىذه األمور ُمعمّقة وخاضعة لممفاوضات غير المحسومة النتائج ،وىذا ما أدى
إلى ارتياف بقاء السمطة الفمسطينية ما يتـ التوصؿ إليو في ىذه المفاوضات ،وااللتزاـ بو ،ويمكف القوؿ إف
ىذا الوضع قد ساىـ في بروز العديد مف اإلشكاليات التي عانت منيا السمطة ومؤسساتيا في تمؾ الفترة،
وما زالت تعاني حتى يومنا ىذا مف تبعات ذلؾ؛ ألنيا ما زالت تعتقد أنو ال يوجد أفؽ سياسي واضح
لمشروع الدولة الفمسطينية (الوادية :2009 ،ص.)61
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وتكمف مشكمة الوعي في التمثيؿ الفمسطيني في عدـ قدرة الحركة السياسية الفمسطينية توحيد التمثيؿ
السياسي في الداخؿ الفمسطيني ،مما يؤثر عمى كاىؿ األمف القومي الداخمي لمنطاؽ الفمسطيني المتمثؿ
في الضفة والقطاع ،خاصة أف المؤسسة المدنية لمدولة "ال تتمتع بالقدرة نفسيا في تشكيؿ كوادرىا ،لكنيا
قادرة مع ذلؾ عمى االستفادة مف التماسؾ القوي والمحمة القائمة عمى األع ارؼ المشتركة (فوكوياما،
 :2016ص.)650
ومف وجية نظر الباحث فإف قضية التمثيؿ الفمسطيني داخمياً وخارجياً تحمؿ اتجاىيف متناقضيف،
حيث تمثؿ التمثيؿ الخارجي جانبا إيجابياً في توحيد النظرة الخارجية لمنظر إلى منظمة التحرير كممثؿ
شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني ،وىذا مالحظ بشكؿ واضح في المشيد السياسي والتمثيؿ في المؤتمرات
الدولية وجامعة الدوؿ العربية ،والمنظور اإلعالمي العالمي ،وىذا اإلجماع ال يمكف أف نحكـ عميو بالتمثيؿ
الكامؿ في كؿ الدوؿ في الحقيقة؛ وذلؾ أف نظرة بعض الدوؿ التي تتبع نظرة مغايرة لمنظور فكر منظمة
التحرير ،تخاطب السمطة المتمثمة في حماس عمى أنيا تممؾ ىذا التمثيؿ أو جزءاً منو بحكـ سيطرتيا عمى
قطاع غزة ،عمى اعتبار استحواذىا عمى شؤوف القطاع سياسياً وتسميحياً ،فنجد أف طبيعة العالقة القطرية،
وكذلؾ العالقة اإليرانية – واف خالطيا بعض التغيرات بعد الثورة السورية -مع حماس ،ما زالت تحت
نظرتيـ تممؾ تمثيالً أو جزءاً منو.
أما مف ناحية التمثيؿ الداخمي فنجد أف ىذا الجانب عقدة صراع كبيرة ،وتش ّكؿ معوالً في ىدـ شجرة
األمف القومي الفمسطيني التي ما زالت جيود القيادة الفمسطينية طور تشييدىا عمى أسس استراتيجية
سميكة ،إذ أف التمثيؿ الداخمي في الضفة منفصؿ تماماً عف قطاع غزة ،في حيف نجد أنو في قطاع غزة
منفصؿ عف التمثيؿ الداخمي في الضفة الغربية ،واف ظمت مالمح التمثيؿ السياسي الداخمي في قطاع غزة
تتبع منظمة التحرير والشرعية الفمسطينية في الضفة الغربية ،بحكـ اإلطار المؤسسي الذي ال يتخذ غير
الشرعية الرئاسية بديالً عنيا ،إذ إنيا ىي الممثؿ الشرعي والقائـ بالشؤوف الصحية والتعميمية والتموينية
ورواتب الموظفيف األصمييف والمتقاعديف ،ومخصصات الجرحى والشيداء واألسرى ،بما يمنحيا األولوية
في التمثيؿ الداخمي في ظؿ اقتصار حكومة غزة الدعـ لموظفييا وبعض القطاعات المؤسساتية التي
تصب إلييا.
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انًثحث انثاًَ
المنطمقات الوطنية الستراتيجية األمن القومي الفمسطيني
المطمب األول :البعد السياسي لألمن القومي الفمسطيني.:
ٍ
معاف وتعريفات متعددة ،فأصمو مف فعؿ ساس ،وساس األمر ىو بمعنى
يحتمؿ مصطمح "السياسة"
قاـ بو وتدبره بما ينتج عنو صالح ىذا األمر ،فسياسة أمر وتدبره يعني جعؿ ىذا األمر متجدداً ومتغي اًر
وليس راكداً ،فالسياسة ال تستوي إال في مجتمعات أو تجمعات قادرة عمى أف تتجسد وتنمو ،والمصطمح لو
ٍ
معاف متعدة بالمغة األجنبية ،ففي المغة الفرنسية مصطمح السياسة مشتؽ عف عبارة  ،Polisبمعنى
أيضا
الحاضرة أو المدينة في الحضارة اإلغريقية القديمة ،أو  ،Politeiaأي نظاـ العالقة الذي تنبني عميو
الحاضرة أو المدينة وطريقة الحكـ فييا (فقييي :2015 ،ص.)3
وقد برزت أدبيات التحديث في بداية الخمسينيات والستينيات مف القرف العشريف ،تناولت ىذه
الدراسات ماىية أبعاد مفيوـ التنمية السياسية وكيفية تحقيقيا ،ودور بعض األجيزة والمؤسسات
كالبيروقراطيات ،األحزاب السياسية ،وسائؿ اإلعالـ ،مؤسسات التعميـ والتنشئة.
المجالي.).Http: www.pau.alriyadh.com :2008 ،
وىناؾ مفيوماف رئيسياف لمنظاـ السياسي:
أوال :المفيوم الضيق :يشير إلى نظاـ الحكـ في بمد ما ،أي كيفية ممارسة السمطة في الدولة.
ثانيا :المعنى الواسع :ويذىب إلى أبعد مف دراسة النظـ الحكمية والقواعد الدستورية ليصؿ إلى دراسة ما
يسود النظـ والدوؿ مف مبادئ فمسفية وسياسية واجتماعية واقتصادية ،فتعبير النظاـ السياسي أعـ وأشمؿ
مف النظاـ الدستوري (الخزرجي :2004 ،ص.)22-21
ويعد النظاـ السياسي الفمسطيني مف أقدـ النظـ السياسية التي ترزخ تحت االحتالؿ وما زالت حتى
يومنا ىذا ،وما لذلؾ مف تداعيات عمى طبيعة ىذا النظـ ،حيث سادت ثقافة المقاومة وتحرير األرض في
جميع مراحمو ،وغابت ثقافة مؤسسات الدولة ،وساىـ االحتالؿ في ذلؾ ،ليقنع العالـ أف الشعب الفمسطيني
ال يستحؽ دولة ،حيث ارتبطت نشأة النظاـ السياسي الفمسطيني وتطوره بمختمؼ المراحؿ التي مرت بيا
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القضية الفمسطينية منذ عاـ  ،1948وذلؾ بالتداخؿ مع العوامؿ والمحددات الخارجية التي لعبت دو اًر رئيساً
في تحديد معالمو ،وتحكمت وال زالت في صيرورتو (الدجني :2010 ،ص.)16
ويرى الكثير أف النظاـ السياسي الفمسطيني ىو "منظمة التحرير الفمسطينية ،والسمطة الفمسطينية،
والمعارضة في الداخؿ والخارج ،المشاركة وغير المشاركة في السمطة والمنظمة (نوفؿ :1999 ،ص.)27
إف النظاـ السياسي الفمسطيني لـ يبدأ منذ نشأة منظمة التحرير عاـ  ،1964عمى الرغـ مف أف
تجربة المنظمة ىي مف التجارب النظامية لبنية نظاـ سياسي فمسطييف ،إال أف ىذا ال يعني أف الفترة
الممتدة منذ صدور تصريح بمفور في  ،1917/11وحتى إنشاء منظمة التحرير لـ تشيد إرىاصات نظاـ
سياسي فمسطيني ،حيث عمؿ الفمسطينيوف عمى بناء مؤسساتية سياسية فمسطينية ،ولـ يكف يسمح ليـ في
التعبير عف أنفسيـ بشكؿ ديمقراطي كامؿ ،فعصبة األمـ أصدرت (صؾ االنتداب) عاـ  ،1922حيث لـ
ِ
تحو أي مف دساتيره أو قوانينو المحمية عمى أي بند يتيح لمفمسطينييف بإنشاء مؤسسات سياسية تمثميـ
وتقود نضاليـ التحرري ،فمجئوا إلى التحايؿ القانوني مف خالؿ تسمية األحزاب السياسية بالجمعيات
وترخيصيا وفقاً لمقانوف العثماني الذي كاف سارياً في عيد االنتداب (الدجني :2010 ،ص.)16
ولقد تكونت مكونات النظاـ السياسي الفمسطيني ونشأتيا مف نشأة السمطة الفمسطينية عاـ 1994
إسرائيؿ بذىابيا إلى المفاوضات عمى التخمص مف إدارة
"عمى خمفية توقيع اتفاؽ أوسمو ،وقد حرصت َ

الضفة الغربية وقطاع غزة ،خصوصا بعد الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي تكبدتيا في أثناء

االنتفاضة األولى في الفترة  ،1993-1987حيث تكونت السمطة الفمسطينية وفقاً لمقرار الصادر عف
المجمس المركزي الفمسطيني في دورتو المنعقدة بتونس في تشريف األوؿ (أكتوبر)  ،1993مف أعمدة ثالثة
تشريعية وتنفيذية وقضائية ،وىذه ىي المكونات التي تتألؼ منيا أي دولة مستقمة في العالـ (بركات،
 :2016ص.)51
إسرائيؿ
وتجدر اإلشارة أف "الوضع السياسي في األراضي المحتمة يظؿ غير واضح طالما لـ تقـ َ

بإعادة انتشار قواتيا ،ونقؿ األراضي لمسمطة الفمسطينية ،ويساىـ في عدـ الوضوح السياسي امتناع السمطة

التنفيذية عف المصادقة عمى القانوف األساسي المقر مف قبؿ المجمس التشريعي ،وبالرغـ مف ىذه
الصعوبات ،وانطالقاً مف إيماف السمطة الفمسطينية بأنو سيتـ تحقيؽ االستقالؿ الفمسطيني ،قامت بإعداد
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قوانيف ومسودات قوانيف تحكـ وتنظـ كالً مف االنتخابات العامة واألحزاب السياسية (شمستروـ:1999 :
ص.)3
بعد أف وقعت منظمة التحرير عمى اتفاؽ أوسمو  ،1993طرأت العديد مف التحوالت عمى النظاـ
السياسي الفمسطيني الجديد ،منيا ما يمي:
 .1انتقاؿ العمؿ السياسي لألحزاب والقوى السياسية مف السر إلى العمف أو شبو العمف ،بما ال يتعارض مع
االلتزامات األمنِيَّة لمسمطة الفمسطينية.
 .2تراجع تأثير األحزاب والقوى السياسية ومؤسسات منظمة التحرير لصالح مؤسسات الحقؿ السياسي
الجديد (السمطة الفمسطينية).
 .3تراجع أنماط التشكيالت التنظيمية لألحزاب والقوى السياسية ،وتحديداً التشكيالت الجماىيرية (طالب،
نساء ،عماؿ ،لجاف مينية).
 .4تولت السمطة الفمسطينية فور تشكيميا ،تنفيذ عمميات تشريعية واقتصادية واجتماعية ،وسيكوف ليذه
العمميات وقعيا المتراكـ عمى النظاـ السياسي وعمى البنية الطبقية واالجتماعية.
 .5توليد آليات جديدة إلنتاج النخب مف خالؿ انتخاب مجمس تشريعي ،أو مف خمؽ مؤسسات وأجيزة
دوالنية (و ازرات ،وىيئات ،وأجيزة أمف ...وغير ذلؾ (الدجني :2010 ،ص)20
ويمكف إجماؿ العوامؿ التي تيدد البعد السياسي الداخمي:
 االضطرابات الداخمية والصراع عمى السمطة. التعصب الحزبي مف قبؿ القوى السياسية والتنظيمات التي تعمؿ لمصالحيا الذاتية عمى حسابمصمحة الوطف.
 تعدد المستوي القيادي المؤثر في اتخاذ القرار يؤدي إلى عدـ اتخاذ القرار المناسب في الوقتالمناسب.
 السياسة الخارجية ،والتي تيدؼ إلى حماية كياف السمطة ،وتحقيؽ غايات وأىداؼ السمطة.أما العوامؿ الميددة لمسياسة الخارجية الفمسطينية فيمكف إجماليا في:
 مقاطعة المستوى اإلقميمي والدولي ،ألحد أفراد السمطة أو تنظيمو كعقوبة لمسمطة -ممارسة بعض الدوؿ العظمى ضغوطاً سياسية واقتصادية عمى السمطة.
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 التبعية السياسية وعدـ القدرة عمى اتخاذ القرار (مقداد :2008 ،ص .)154-153وبعد أف وطدت الفصائؿ الفمسطينية أٌقداميا داخؿ منظمة التحرير ،شددت تمؾ الفصائؿ كما فعؿ
غيرىا مف قبؿ عمى ما كاف يعد ثوابت فمسطينية ال يتطمع إلى المساس بيا سوى القميموف ،وال يجير بما

إسرائيؿ ،وفي الدعوة إلى تحرير
يتطمّع إليو إال ىؤالء القميموف ،وعميو جرى التشديد عمى رفض االعتراؼ ب َ
فمسطيف ،وفي ضوء ذلؾ الترتيب الذي لـ يتوقؼ أحد عند تمحيص خطأه أو صوابو ،أوجب الفكر عمى

األمة العربية واجبات متنوعة ،أما جديد الفصائؿ فمـ يعد حتى نياية الستينات ما سبؽ اإلشارة إليو ،مع
اإلمعاف في إبراز تميز الدور الفمسطيني ،والشطط في تأليو السالح مف جية ،واالستيانة بالعمؿ السياسي
والجيوش النظامية مف جية أخرى ،ومع وجود الثوابت ووضعيا في مرتبة القداسة ،بقي الفكر تجريبياً (أبو

نحؿ :2012 ،ص.)147

وبالنسبة لمتحوؿ السياسي بعد فوز حماس وسيطرتيا عمى قطاع غزة عاـ  ،2007فيرى الباحث أنو

قد زادت تحديات سياسة التوجو الفمسطيني واستراتيجياتيا التي أخمّت باألمف القومي كثي اًر ،وزعزعت مف

البنية السياسية بأشكاؿ شتى ،ومنيا:

 .1استباحة الدـ الفمسطيني ،والذي ىو يعد خطاً أحم اًر ال يمكف انتياكو ،وذلؾ خالؿ األحداث الداخمية
المؤسفة التي حصمت في منتصؼ حزيراف عاـ .2007
 .2تشوه البينة االجتماعية بسبب االنتماءات الحزبية ،وتأثر تمؾ العالقات االجتماعية بسبب ِ
االنق َساـ
الفمسطيني.

 .3سياسة التعييف والترشيح الحزبية لدى أجيزة األمف الفمسطينية والقائمة عمى االنتماء ،والميوؿ الحزبية
لمحكومة المسيطرة ،وذلؾ ما سبب مف تداعيات خطيرة عمى مستقبؿ األجيزة األمنِيَّة الفمسطينية
وسياستيا الداخمية.
 .4استخداـ القانوف الفمسطيني حسب ما تقتضيو المصمحة الحزبية الحاكمة ،وخاصة بعد استغالؿ المواد
الدستورية بما تمميو المصمحة ال ما يمميو احتراـ الدستور والقانوف األساسي.
 .5غمبة المصالح الحزبية والشخصية عمى الق اررات السياسية والنخبة السياسية عمى القضايا الوطنية
القومية ،مع ميوؿ كثير مف ىذه األطراؼ عمى النزعة الثأرية واالنتقامية لمنيؿ مف الخصوـ.
فعػاؿ،
ويرى الباحث أف الحالة السياسية الفمسطينية تمػر بأزمػة حقيقيػة ال تسػاىـ فػي بنػاء أمػف قػومي ّ

ويحتاج إلى عالج الحالة السياسية المتردية بسبب ِ
االنق َسػاـ والييمنػة اإلس َػرائيمية وعوامػؿ أخػرى زمنػا طػويالً
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واع ػػادة ىيكم ػػة النظ ػػاـ السياس ػػي وف ػػؽ المعطي ػػات المتغيػ ػرة ك ػػؿ فتػ ػرة م ػػف فتػ ػرات تط ػػور القض ػػية الفمس ػػطينية
ومقوماتيا السياسية والعسكرية والتنموية ،حيث إف أقطاب السياسة الفمسػطينية تتمثػؿ فػي قطبػيف أو جػانبيف
أساسػػييف يشػػكالف نقطػػة خػػالؼ أيػػديولوجي معقػػد ،فالقطػػب األوؿ :ىػػو مػػا تمثمػػو الحركػػة الوطنيػػة وحركػػة
التحرير الوطني المتمثؿ في منظمة التحرير واألحزاب التابعة ليا ،حيث يتبنى ىػذا النظػاـ السياسػي النظػاـ
الػ ػػديمقراطي الػ ػػذي يعػ ػػزز بقػ ػػاء الوحػ ػػدة الفمسػ ػػطينية ،ويسػ ػػتوعب االتجاىػ ػػات األخػ ػػرى والتيػ ػػارات المعارضػ ػػة
اإلسػػالمية وغيػػر اإلسػػالمية وفػػؽ مػػا يشػػرعو حػػؽ الدسػػتور الفمسػػطيني وحقػػوؽ المشػػاركة السياسػػية وحقػػوؽ
اإلنساف ،أما النظاـ الثاني فيتمثؿ في اإلسالـ السياسي والذي واف كاف يمبس عباءة الديمقراطية بيف الحػيف
واآلخر ،إال أنو نظاـ تدؿ مراجعاتو عمػى إقصػاء ونفػي التيػارات الفكريػة األخػرى ،مػع اإلبقػاء عمػى مظيريػة
الوحدة الوطنية.
كما يرى الباحث أف تطػورات األحػداث السياسػية قػد حمػؿ فػي طياتػو تبعػات غامضػة وتسػاؤالت كثيػرة
عمػػى بسػػاط البحػػث فػػي دىػػاليز العمميػػة السياسػػية الفمسػػطينية عبػػر تطوراتيػػا منػػذ بدايػػة الصػراع حتػػى يومنػػا
ىػػذا ،مػػرو اًر بحركػػة النضػػاؿ المسػػمح لحركػػة فػػتح قبػػؿ اتفػػاؽ أوسػػمو ،وخػػروج ق ػوات فػػتح مػػف ط ػرابمس عػػاـ
 ،1983والخ ػػروج الث ػػاني م ػػف الس ػػاحة المبناني ػػة والتط ػػورات الت ػػي أعقب ػػت ذل ػػؾ الخ ػػروج ف ػػي تص ػػدع منظم ػػة
التحريػػر ،واسػػتغالؿ قيػػادة فػػتح بزعامػػة ال ػرئيس ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات لخيػػار التسػػوية بعػػد غػػزو لبنػػاف عػػاـ
 ،1982وتفجيػػر بعػػض العالقػػات بػػيف منظمػػة التحريػػر والخالفػػات معيػػا ومػػع األنظمػػة العربيػػة الخارجيػػة،
وبيف الخالفات الفمسطينية الداخمية ،إلى حالة االنشقاؽ الفمسطيني الداخمي ما بعػد أوسػمو عػاـ  1993إلػى
البحث عف تسوية سممية ،وضعؼ المنظمة بإحالؿ السمطة الفمسطينية مقاليد المشيد السياسي الفمسػطيني،
والتوجو إلى طاولة المفاوضات إلى المطالبة بالدولة المستقمة ،إلى ممؼ المصالحة الوطنية ما بعد ِ
االنق َساـ
بيف فتح وحماس ،قد جعؿ مف الحالة السياسية وأبعادىػا االسػتراتيجية حالػة تصػعب عػف االختػزاؿ والتقعيػد،
ويجعميا أماـ تيارات مف األسػئمة الكثيػرة التػي تحتػاج إلػى أجوبػة فيمػا يتعمػؽ بكػؿ تمػؾ التطػورات عمػى حالػة
األمف القومي العالمي عامة ،وعمى األمف القومي العربي خاصػة ،واألمػف القػومي الفمسػطيني بشػكؿ أخػص
وأكثر دقة.
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المطمب الثاني :البعد االجتماعي لألمن القومي الفمسطيني:
إف األمف الشامؿ ىو الذي ال يقتصر عمى شؤوف أمف الدولة فقط ،بؿ يشتمؿ عمى أمف المواطف،
وىذا يتطمب تحقيؽ توازف دقيؽ بيف مطالب تأميف الدولة وحماية مطالب المجتمع مف األخطار والتيديدات
الداخمية (اليمص :2010 ،ص.)72
إف األمف يدور حوؿ توفير حالة األمف واالستقرار والطمأنينة في المجتمع ،حيث يستطيع األفراد
التفرغ لألعماؿ االعتيادية التي يقوموف بيا ،وفي حالة غياب األمف فإف المجتمع يكوف في حالة توقؼ
وشمؿ (شعباف 2016 ،ص.)129-128
وتعد قوة وترابط النسيج االجتماعي وتمتعو بقيمو وخصائصو االجتماعية أساسا رئيسياً لسالمة
المجتمع ،ومانعاً فعاالً في مواجية أي اختراقات خارجية ،يمكف أف تؤثر عمى تماسكو ،بحيث يسير قدماً
نحو توفير حياة أفضؿ ألفراده ،معت اًز بقيمو وحضارتو وحريتو واستقاللو ،ويضعو في المكاف الالئؽ بو في
مصاؼ األمـ المتقدمة في ىذا العالـ (فيصؿ :2012 ،ص.)199
وترّكز التنمية السياسية في مفيوميا ودالالتيا النظرية عمى مقوالت وافتراضات التحديث في أنماط
النظـ السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،كما تيدؼ إلى اإللحاؽ الحضاري لممجتمعات النامية مع الدوؿ
المتقدمة لتحقيؽ التنمية المستدامة فييا ،وبناء الدولة الوطنية القوية (خطاطبة :2013 ،ص)69
إف مشكمة النظاـ السياسي الفمسطيني تعود في بعض أصوليا إلى طبيعة البنى االجتماعية –
االقتصادية لممجتمع الفمسطيني ،حيث يرى الكثيروف مف عمماء االجتماع أف بنية المجتمع الفمسطيني ىي
بنية قبمية عشائرية ،واف كانت قد شيدت مظاىر معاصرة تطورت مف خالؿ مراحؿ النضاؿ ضد
برمتيا ،فأصبحت العممية السياسية
االحتالؿ ،وىذا بدوره انعكس عمى الحياة السياسية والعممية السياسية ّ
ميزت أيضا طبيعة عمؿ الفصائؿ الفمسطينية
وكذلؾ الحياة السياسية تدار بعقمية زعيـ قبيمة ،ىذه العقمية ّ
التي غمبت عمييا نزعة قبمية عشائرية أكثر منيا أحزاب وحركات سياسية بالمعنى الحقيقي لألحزاب

السياسية (حمد :2011 ،ص.)36
إف ضعؼ السمطة الفمسطينية وتراجع أدائيا في السنوات األخيرة ،فضالً عف تدىور األوضاع

االقتصادية واألمنِيَّة في األراضي الفمسطينية وارتفاع نسبة البطالة ،كؿ ذلؾ أثّر بقوة عمى شعبية حركة
فتح وتأييد الجميور الفمسطيني ليا (حمد :2011 ،ص.)53
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ِ
ِ
امتد
االنق َساـ السياسي إلى تداعيات عديدة ،فمـ يعد
لقد أدى
االنق َساـ سياسياً وجغرافياً ،بؿ ّ

اجتماعياً ،وساىـ في تفتيت النسيج االجتماعي الفمسطيني ،وأثّر عمى العالقات األسرية؛ حيث ظير واقع
جديد ،ووصؿ األمر إلى الزواج ،إذ باتت بعض األسر تسأؿ عف االنتماء الحزبي قبؿ الزواج إذا كاف مف
فتح أو حماس ،كما لـ تعد الخالفات الزوجية تقع عمى خمفية المشاكؿ المعتادة بيف األزواج ،لكف أصبحت
الخالفات الزوجية تقع عمى خمفية ِ
االنق َساـ السياسية ،وأصبح تأييد فصيؿ ما موضوعاً مصي اًر في حياة

األسرة يترتب عميو مستقبميا (فيصؿ :2012 ،ص.)199

ِ
االنق َساـ آثاره السمبية أيضا عمى العالقة بيف األخوة الذيف جمعيـ بيت واحد وفرقيـ
وقد كاف
االقتتاؿ و ِ
االنق َساـ  ،بؿ أصبح االنتماء الحزبي األقوى مف عالقة الدـ واألخوة ،وأف الخالفات عمى خمفية
االنتماء السياسي لـ تستثف اإلخوة مف الخالفات ،كما تأثرت العالقات بيف األقارب بدرجة كبيرة ،حيث

أصبحت البيوت مسارح لمقتاؿ بيف اإلخوة في نفس البيت ،ليجد اإلخوة وأبناء العمؿ يصوبوف بنادقيـ تجاه
فرىا ِ
االنق َساـ ،وىكذا كاف لالنقساـ
بعضيـ البعض ،واالنتماءات السياسية التي كاف يوحدىا مقاومة العدو ٌّ
الداخمي تأثير كبير في تعزيز ِ
االنق َساـ االجتماعي ،وتشتت المجتمع الفمسطيني وجعمو مفككاً ،كما زاد
االحتالؿ اإلسرائيمي مف حدة ِ
االنق َساـ االجتماعي وتفتيت النسيج االجتماعي واألسري مف خالؿ الحصار
َ

االقتصادي الذي دفع باتجاه إحداث إشكاليات داخؿ المجتمع بيف عالقاتيـ االجتماعية (فيصؿ:2012 ،

ص.)200-199
ومف خالؿ ما سبؽ يرى الباحث أف قوة وترابط النسيج االجتماعي الفمسطيني وتمتعو بقيمو
وخصائصو االجتماعية يعد أساسا رئيسياً لسالمة المجتمع الفمسطيني المدني الذي تكتنفو منظومة األخالؽ
والعادات والتعدديات والحريات ،ومانعاً في مواجية المخاطر التي تحاوؿ أف تؤثر عمى تكافمو في ظؿ
وجود االحتالؿ عمى مقدراتو ومقوماتو ،بحيث يسير قدماً نحو توفير حياة أفضؿ ألفراده الذيف مروا بمعاناة

النكبة واالحتالؿ و ِ
االنق َساـ والحصار ،ليبقى معت اًز بقيمو وحضارتو وحريتو واستقاللو ،ويضعو في المكاف
الالئؽ بو في مصاؼ األمـ المتقدمة في ىذا العالـ ،ويمعب األمف دو ار فعاال في التنمية االجتماعية ،حيث
ال يقؿ عف دوره في المجاليف السياسي واالقتصادي ،حيث يقاس المعيار الحقيقي لتقدـ المجتمعات بمدى
قدرة القيادة الحاكمة عمى تمبية حاجات المجتمع والمواطف ،حيث إنو الوحدة األساسية التي تقوـ عمييا
الدولة ،فال دولة بال مواطنيف وشعب ،كما أف األمف يقوـ بدور تنمية الوعي االجتماعي لممواطنيف بضرورة
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استتباب األمف القومي واإلنساني ،ويوعي الجماىير بمسؤولياتيا االجتماعية لكي تزداد مشاركة الجماىير
في شؤوف مجتمعيـ.

المطمب الثالث :البعد االقتصادي لألمن القومي الفمسطيني.
يظير تأثير البعد االقتصادي بشكؿ سريع ومؤثر وفعاؿ في الحياة االجتماعية لمشعب عندما
يستخدـ كقوة ضاغطة عمى الخصـ ،لمتأثير عمى أمنو واستق ارره ،أو لتغيير سموكو في قضية ما ،فقد تـ
إسرائيؿ ،و ّأدى ذلؾ إلى
فرض حصار اقتصادي كامؿ ،وتـ وقؼ دفع الضرائب المستحقة لمسمطة مف قبؿ َ

تيديد البعد االجتماعي في كافة مرافؽ الحياة مثؿ ،انخفاض مستوى المعيشة ،وارتفاع نسبة البطالة ،وعدـ
قدرة المنتجات المحمية عمى تغطية حاجات السوؽ وارتفاع أسعار السمع ،وتدىور األمف الصحي وقطاع
التعميـ (مقداد :2008 ،ص .)154
ويرى البعض إلى مفيوـ األمف القومي مف الزاوية االقتصادية واالجتماعية ،باعتبار أف القوة
االقتصادية ىي صماـ األماف ووسيمة البناء العسكري والتنمية الداخمية ،بينما يرى اآلخروف إلى أف مفيوـ

األمف القومي ،يجمع بيف المفيوـ العسكري واالقتصادي واالجتماعي والسياسي (النجار:2016 ،
ص.)36
وفيما يتعمؽ بتجربة الحكومة العاشرة في قطاع غزة اقتصاديا أنيا "تجربة مريرة ألقت بتداعيات كبيرة
عمى النظاـ السياسي الفمسطيني ،وأصبحت تشكؿ مؤسسة الرئاسة الفمسطينية حكومة ظؿ لمحكومة
الفمسطينية العاشرة ،فأصبحت تتحكـ بالموارد المالية وتحديداً المساعدات والمنح الدولية ،وقد ألقى الحصار
االقتصادي المفروض مف االحتالؿ بتداعيات كبيرة عمى االقتصاد الوطني الفمسطيني ،فعمى صعيد الدخؿ
القومي ونصيب الفرد منو فنجد التبايف ممحوظ أيضا ،فانخفض في قطاع غزة بنسبة %22 ،%19.2
عمى التوالي ،وخالؿ نفس الفترة ،فيما ارتفع المؤشراف في الضفة الغربية بنسبة  %5و %2.5عمى التوالي"
(نوفؿ :2010 ،ص.)10
و"تظير سياسة التجربة والخطأ واضحة في اإلدارة االقتصادية لمقطاع ،حيث طورت غزة اقتصاداً
يستند إلى امتزاج ثالثة مداخيؿ ومصادر أساسية ،ىي :التيريب عبر األنفاؽ ،والمساعدات والمعونات
الشيرية التي تقدميا حكومة سالـ فياض والتي تبمغ حوالي  65مميوف دوالر ،وتدفع لمموظفيف ولتشغيؿ
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محطة الطاقة ،باإلضافة إلى الخدمات والرواتب المقدمة مف المنظمات غير الحكومية وعمى رأسيا
األونروا (الدجني :2010 ،ص.)106
كما إف العامؿ االقتصادي أصبح يشكؿ المحدد الرئيسي لمواقع السياسي واالجتماعي الذي يعكس
بدوره حقائؽ التحوالت في بنية المجتمع الفمسطيني بما فييا الحراؾ االجتماعي الذي حدث في قطاع غزة،
ح يث أفرزت تجارة األنفاؽ شريحة اجتماعية عميا مف أغنياء الحصار والسوؽ السوداء في مقابؿ شريحة
مف العماؿ المعدوميف (فيصؿ :2012 ،ص.)202
كما إف البعد االقتصادي لو مدلوالتو الخاصة بثوابت القضية الفمسطينية إذ "يؤكد الجميع عمى
ضرورة بناء اقتصاد فمسطيني مستقؿ في كافة المجاالت ،وتوجيو الموارد المتاحة لتعزيز مقومات الصمود،
وتشجيع اإلنتاج الوطني ،واعتماد سياسة نزيية تنيي حالة اليدر والتبذير العاـ ،والفساد في المؤسسات
القائمة ،والتوزيع العادؿ لعبء المواجية مع االحتالؿ ،ودعـ صمود جميع فئات الشعب الفمسطيني
(النجار :2016 ،ص.)153
ومف خالؿ ما سبؽ يتضح لمباحث أف البعد االقتصادي ىو البعد الذي ال يمكف فصمو عف السياسة،
وال يمكف نموه في ظؿ نظاـ سياسي متمزؽ وغير مستقر ،وىو يرتبط ارتباطاً وثيقاً باألمف القومي والتنمية
الشاممة ،حيث إف االقتصادية ىي التي تحقؽ الدعـ لبقية األبعاد لتحقيؽ األمف القومي الفمسطيني ،وىو
كذلؾ يحقؽ الرفاىية لمشعب والمجتمع وسبؿ التقدـ ويدعـ األمف االجتماعي في توفير المؤسسات
التشغيمية والقضاء عمى مشاكؿ الصحة والتعميـ واإلسكاف والبطالة...إلخ.

المطمب الرابع :البعد العسكري لألمن القومي الفمسطيني.
تعرؼ "الخطة االست ارتيجية العسكرية" بالتصميـ الفكري والعممي الذي يسبؽ البدء بإعداد أي عمؿ
عسكري وتنفيذه ،وىي تشمؿ العمؿ العسكري كمو ،فترسـ معالـ مسرح العمميات والوضع العاـ والموقؼ
العسكري ،وتحدد الميمات والواجبات واالحتماالت والتطورات المتوقعة ،وتضع لؾ حالة محتممة ولكؿ
تطور متوقع طريقة المعالجة والمواجية ،وتبيف القوى والوسائؿ الالزمة ،وفي ضوء ىذا التعريؼ المبسط
يصبح مف الصعب الحديث عف خطط عسكرية استراتيجية عربية بالمعنى العممي لمعبارة وجؿ ما يمكف أف
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نجده في المحفوظات العربية المتيسرة ىو أوامر عمميات تكتيكية متعمقة بمستويات قيادية ميدانية (كيالني،
 :1992ص.)160
سرائيمي بكافة السبؿ والوسائؿ المتاحة ،وقد استخدـ الشعب
يقارع الشعب الفمسطيني االحتالؿ اإل َ

الفمسطيني وقيادتو السياسية عدة خيارات لتحرير األرض الفمسطينية مف االحتالؿ عبر تاريخ الصراع
سرائيمي العربي ،ووفقاً لتمؾ المتغيرات كانت تتغير خيارات ووسائؿ مقاومة االحتالؿ؛ فقد استخدمت
اإل َ
القيادة الفمسطينية المقاومة العسكرية كخيار استراتيجي لتحرير كامؿ التراب الفمسطيني ،وبعد حرب

 ،1973بدأت منظمة التحرير التجاوب مع مشروع حؿ الدولتيف ،الذي كمؿ في اتفاؽ أوسمو عاـ ،1993
إسرائيؿ دفع استحقاقات مشروع حؿ الدولتيف والقضايا النيائية اندلعت انتفاضة األقصى عاـ
وبعد رفض َ
( 2000قاعود :2017 ،ص.)3

لقد وقع عمى أيدي القيادة الفمسطينية (كسمطة ومعارضة) اختزاؿ االنتفاضة إلى أشكاؿ المواجية
العسكرية غير المكافئة عمى اإلطالؽ ،ومف ثـ التركيز عمى شكؿ واحد مف المواجيات تمثؿ في عمميات
إسرائيمييف داخؿ الخط األخضر تحت معادلة خمؽ "توازف رعب" بيف
تيدؼ إلى إيقاع خسائر بيف مدنييف َ
الدولة االستعمارية والشعب الواقع تحت االحتالؿ ،أي استخداـ أساليب دولة االحتالؿ في مواجيتيا ،وىنا

جرى التضحية بالتفوؽ القيمي واإلنساني في مقابؿ السعي إليجاد تكافؤ مع العدو في ممارسة العنؼ
(ىالؿ :2003 ،ص.)15
ولقد سعت المواجية االستراتيجية العسكرية الفمسطينية فترة النضاؿ المسمح في إطار الحركة
الوطنية بتكويف التحالفات األجنبية العسكرية واف كانت بدائية ،وتيدؼ إلى استقاء معمومات عسكرية عف
العدو مف خالؿ استراتيجية عسكرية ذات تكنيكات أقرب أف تكوف لجياز مخابرات دولي متطور ،كما
يستدؿ عمى ذلؾ "أف الفمسطينييف جندوا أعضاء الستقطاب األجانب مف أجؿ دخوؿ األراضي المحتمة،
كما يروي أنيس النقاش ،الذي انضـ إلى صفوؼ فتح في عمر الػ 16سنة ،حيث يقوؿ إنو شارؾ في
أىمية التحالفات
استقطاب أ وروبييف لمقياـ بعمميات استطالعية داخؿ األراضي المحتمة ،حيث أدرؾ النقاش ّ

العسكرية والتوزيع االستراتيجي في العالـ ،فأرسؿ رسالة إلى خميؿ الوزير (أبو جياد) أىـ القيادات
المؤسسة لحركة فتح وذراعيا المسمح ،يقترح فييا توسيع عالقة الفمسطينييف بالحركات الثورية وحركات
التحرر؛ مف أجؿ إقامة تحالفات مضادة ضد الدوؿ الكبرى وتحالفات العالـ (عبد اهلل :2018 ،ص.)34
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دور في اندفاع عدد مف قادة فتح يتزعميـ
وحري بالقوؿ أف لإلعالف عف تشكيؿ منظمة التحريرٌ ،

ياسر عرفات إلى حرؽ مرحمة اإلعداد العسكري ،خشية بدء فصؿ جديد مف الوصاية العربية ،فأعمنت فتح

في كانوف الثاني (يناير)  1965عف نفسيا حركة فمسطينية مستقمة ،تعتمد الكفاح المسمّح أسموباً وحيداً
لمتحرير ،واتخذت موقفاً سمبياً مف المنظمة (نوفؿ :2000 ،ص.)20
روجت لمفكر الذي كاف سائداً قبؿ عاـ  1948واستمر بعده،
واذا كانت أدبيات منظمة التحرير قد ّ
إسرائيؿ في ميثاؽ المنظمة ،فقد أضاؼ
ورغـ إضافة مصطمح الدعوة إلى تحرير فمسطيف ،والغاء وجود َ

معارضوىا في فصائؿ الكفاح المسمح دعوتيـ إلى الشروع في ممارسة ىذا الكفاح فو اًر لتحقيؽ اليدؼ ذاتو،
تعجؿ فصائؿ الكفاح المسمح ممارستو بمعزؿ عف
فقد بقي األمر سجاالً بيف المنظمة ومعارضييا ،بيف ّ
الموحدة ،وبيف التزاـ المنظمة نفسيا بيذه الخطط ،ذلؾ السجاؿ الذي امتد بيف عامي
خطط القيادة العربية
ّ

 1964و 1967لـ يكف في جوىر األمر سجاالً بيف فكر وفكر نقيض؛ ألف الجميع أمف بأف تحرير
فمسطيف ال يتـ إال بالقوة ،بؿ كاف اختالفاً عمى ترتيب األولويات والمواعيد (أبو نحؿ:2012 ،ص.)99
ومع مرور الزمف تطورت ىيكمة منظمة التحرير خصوصاً بعد أف توسعت في نشاطاتيا العسكرية
ضد االحتالؿ وكذلؾ في عالقاتيا السياسية مع مختمؼ الدوؿ ،ففي عاـ  1968تـ إنشاء المجمس الوطني
الفمسطيني والذي ضـ تحت قبتو القوى الفمسطينية الفاعمة إضافة إلى المؤسسات والجمعيات واالتحادات
والشخصيات الوطنية ،كما تـ انتخاب المجنة التنفيذية لممنظمة وقد اعتبر ىذا أوؿ قيادة سياسية لمشعب
الفمسطيني معترؼ بيا عربياً (حمد :2011 ،ص.)22
ورغـ ضعؼ الجانب العسكري الفمسطيني إال أنو لدى " قوى األمف الفمسطيني قدرات ونماذج في
سرائيمي ومستوطنيو ألمف المواطنيف
التصدي لبعض التيديدات العسكرية الصادرة عف قوات االحتالؿ اإل َ
الفمسطينييف ،وقد نجحت بذلؾ في بعض الحاالت التي كانت فييا المواجية العسكرية قريبة جدا ومحدودة،

سرائيمي عسكرياً في بعض
ونجحت بعض الفصائؿ المقاومة الفمسطينية في مواجية قوات االحتالؿ اإل َ

الحاالت الفردية المحدودة ،إال إنيا في المقابؿ تسبب بتيديد ألبعاد األمف القومي الفمسطيني ،حيث إنيا
تسبب في تيجير المواطنيف مف بيوتيـ ودمار في ممتمكاتيـ ،مما ييدد في دفعيـ إلى اليجرة مف فمسطيف
(موسى وآخروف :2016،ص.)175 -174
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ومف خالؿ ما سبؽ يرى الباحث أف البعد العسكري مف أىـ أبعاد األمف القومي إف لـ يكف أىميا
وأكثرىا فاعمية ،وال يسمح بالتمادي والتمكؤ فيو ،حيث إف التياوف بالقوة العسكرية أم اًر يسبب األخطار التي
يمكف أف تقضي عمى الدولة واألمة ،فال وجود لنظاـ سياسي ما لـ تتوفر القوة العسكرية ضد أي اعتداء
داخمي أو خارجي  -واف كاف ىذا األمر يعد أم اًر مستحيالً -بالنسبة لمواقع الفمسطيني المنقسـ والمتشتت،
والراضخ تحت سيطرة االحتالؿ الذي يممؾ ترسانتو النووية واألحالؼ مما ييدد المنطقة العربية ومنطقة
الشرؽ األوسط ،إال أف القوة العسكرية تمثؿ في النياية متطمباً لتحقيؽ األمف القومي الفمسطيني،
ويرى الباحث أنو بالرغـ أف األمف القومي الفمسطيني وقواتو العسكرية ال تتعدى القدرة الفعالة أكثر
مف حفظ األمف الداخمي الفمسطيني مف التجاوزات الداخمية لمقانوف والنظاـ ومواجية االختراقات األمنِيَّة،
لكف تمؾ األجيزة في الحقيقة ال يمكف ليا أف تتصدى لالعتداءات الخارجية بسبب مواردىا المحدودة،
وخضوعيا لمرقابة الشديدة مف االحتالؿ ومف المحيط العالمي الذي يقؼ حاج اًز أماـ أي تيديد ضد أمف
إسرائيؿ ،ورغـ ذلؾ فإف الحراؾ العسكري البسيط في فمسطيف يعتبر ميددا وبشكؿ دائـ عمى صعيد
َ
االحتالؿ ،وأكبر برىاف اليبات الجماىيرية واالنتفاضات والعمميات النوعية ضد االحتالؿ والمقاومة الشعبية

إسرائيؿ لتمؾ العمميات العسكرية لمتبرير
سرائيمي ،بالرغـ مف استغالؿ َ
مف تيديد خطير لألمف القومي اإل َ

عمى عدوانيا ضد الفمسطينييف وكسب التأييد الدولي لتحقيؽ أىدافيا االستراتيجية في المنطقة.

المطمب الخامس :البعد الجيوبوليتيكي لألمن القومي الفمسطيني.
في عمـ الجيوبوليتيؾ ال ييـ مف أنت ،بؿ الميـ أيف أنت ،وماذا تممؾ ،وفي ماذا تؤثر ،فيذا العمـ
يعتمد عمى التبسيط والنظرة مف فوؽ إلى تحت ،لكف شرطو األساسي ليكوف فعاالً ومنتجاً ىو في ضرورة
(حنا :2009 ،ص.)49
إىماؿ جوىر الموضوع الجيوبوليتيكية ،أي مركز الثقؿ ّ

تطورت مضاميف الجغرافيا السياسية في القرف العشريف ليتفرع عنيا عمـ جديد يعرؼ بعمـ

الجيوبوليتيؾ ،واذا كانت األفكار الجيوبوليتيكية قديمة ومستمرة دوف معرفة عممية محددة ،فإف الفكر
الجيوبوليتيكي الحديث حدد قواعد ونظريات ىامة ترتبط بحالة السمـ والعالقات الدولية بشكؿ عاـ ،حيث
يعتبر ىذا العمـ مف العموـ الحديثة اليامة ،حيث يعبر عف طبيعة العصر الحالي مف حيث تكامؿ وتداخؿ
العموـ اإلنسانية المختمفة ،والواقع المعاش يستمد جذوره مف تركيبة معقدة مف العموـ االجتماعية
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واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية والعسكرية ،وال شؾ أف اقتراف ىذه التشكيمة بعمـ الجيوبوليتيؾ جعؿ منو
منيجاً عممياً معاص اًر يعمؿ عمى حؿ معظـ اإلشكاليات بصورة شاممة ،وخصوصاً بعد أف فرضت العولمة
نفسيا عمى عالـ اليوـ (زوبيدة وبف قرينة :2014 ،ص.)2
ويعد التكويف الجغرافي مف مصادر القوة المادية لمسمطة ،وىو يمثؿ اإلقميـ الذي تعيش عميو السمطة
بما يحتويو باطنو أو يعمو فضائو ،أو يحيط بو مف بحار ،ومصادر وثروات طبيعية(قدور:1997 ،
ص)226
وغالباً ما تعني الجيوبولتيؾ دراسة تأثير العوامؿ الجغرافية االقتصادية والثقافية عمى سياسة الدوؿ
وعمى العالقات الدولية ،كما ينظـ إلى ىذا المصطمح عمى أنو دراسة ألشكاؿ التنافس بيف الدوؿ لمتحكـ
والتأثير عمى األقاليـ والسكاف وقاطنييا ،وىذا يعني دراسة السمطة والحكـ بيف مختمؼ الجيات الفاعمة التي
تتولد عف سعي ىذه الجيات لمراقبة فضاء معيف ،فتقوـ الجيوبولتيؾ بتحميؿ أىداؼ الجيات الفاعمة
والموارد والطرؽ التي تستعمميا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ (زوبيدة وبف قرينة :2014 ،ص.)2
وجغرافيًّا تنقسـ فمسطيف إلى دولتيف منفصمتيف ومختمفتيف عف بعضيما البعض وىما الضفة الغربية
وقطاع غزة الذي يعاني مف أزمة اقتصادية ويبقى السبيؿ الوحيد أمامو ىو تصدير العمالة المحمية إلى
إسرائيؿ ،وىو ما يتشابو واف كاف بدرجة أقؿ مع وضع العمالة في الضفة الغربية التي شيدت ىي األخرى
َ
سرائيؿ
سرائيمية جيالً بعد جيؿ وعميو فإف توقيع أي اتفاقية لمسالـ بيف فمسطيف وا َ
تصدير العمالة لمدولة اإل َ
سرائيمي ،وبالتالي تبقى المفارقة في أنو في الوقت
سوؼ يزيد بالطبع مف تدفؽ العمالة الفمسطينية لمسوؽ اإل َ

الذي تتمتع بو فمسطيف بقدر مف الحكـ الذاتي فإف أي تسوية سيتـ إنجازىا سوؼ تؤوؿ إلى تقويض الحكـ

إسرائيؿ في ظؿ أوضاع اقتصادية واجتماعية وعسكرية كارثية
الذاتي الفمسطيني ويزيد مف اعتمادىا عمى َ

(فرحات.)2014 ،

ىمية الموقع الجغرافي والتاريخي الفمسطينيي ومدى أطماع االحتالؿ ،فقد بيف فيدريف أنو "
ونظ اًر أل ّ

إسرائيؿ بيف أولئؾ الذيف يعتقدوف أنو يجب عدـ التخمي مطمقاً
ومنذ سنة 1976ـ كاف ىناؾ تعارض في َ
عف األراضي المحتمة؛ ألسباب اقتصادية أو دينية أو أمنية ،وبيف أولئؾ الذيف يعتقدوف أف الشعب الييودي

لـ يؤسس دولة لممارسة سياسة احتالؿ لـ تعد تتالءـ مع استراتيجية أمنية ،وأنو يوماً ما يجب اإلذعاف
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لمحؿ الذي يمر عبر خمؽ دولة فمسطينية ،وىي خالصة وصؿ إلييا رابيف واتجو نحوىا شاروف" ( Fayard
.), 2012: p. 514
وبالتالي فإف ما ندعيو أف "الجيوبوليتيؾ والثيوبوليتيؾ " لـ يجعال تاريخ فمسطيف ساحة لمصراع
الحيز االجتماعي – عائمي – نفسي لمفمسطييني  /ة،
السياسي فحسب ،بؿ إف ساحة الصراع ىذه دخمت ّ

كي تضرب محاور االحتضاف الخاصة بالفرد ولـ تفارقو ،وعميو ،فإف قراءة نفسية اإلنساف الفمسطيني في

ظؿ غياب جغرافيتو وعدـ ثباتيا ،في مدينتو الفمسطينية بعد نكبتيا ،ميمة جداً لفيـ معاني وطرؽ الصمود
والمقاومة (شميوب -كيوفوركياف وزعبي :2013 ،ص.)50
واف كانت الدولة األمة تقوـ عمى أمة معينة – سياسية أو ثقافية – فإف الشعب الفمسطيني منقسـ
عمى نفسو ،حتى لو كاف مف أمة واحدة تقريباً ،واذا كانت الحكومة وبشكؿ عاـ تشكؿ أىـ منقذ لمصالح
الدولة األمة ،فإف الواقع السياسي الفمسطيني ىو في أسوأ أوقاتو ،وأما حمو موضوع الشرعية فإف ىناؾ
أيضا اختالفاً جذرياً بيف "حماس" والسمطة ،فبحسب الشرعية الدولية ،السمطة الفمسطينية ىي األساس
(حنا :2009 ،ص.)49
ّ

إف استيداؼ الوطف الفمسطيني في محاولة قمبو إلى منفى مف خالؿ اقتالع سكانو األصمييف وانكاره

واقصائو ،أحدث في سيكولوجيا الجماعات الفمسطينية قضيتيف أساسيتيف :األولى" :التحسب والترقّب الدائـ"
حياؿ تيديد دائـ بفقداف المكاف وفقداف العالقة بو ،والثانية "مقاومة اإلماتة والصمود(شميوب -كيوفوركياف
وزعبي :2013 ،ص.)60
ومف رؤية الباحث فإف حيوية الموقع الجغرافي لفمسطيف ومجاليا اإلقميمي في المجتمع الدولي وذلؾ
أىمية استراتيجية في ضوء الحقيقة الجغرافية التي تمثميا فمسطيف -بوابة آسيا وأفريقيا برياً،-
ما تحممو مف ّ

أىمية التأثيرات الجغرافية التي تعد عامالً قوياً في بنية األمف القومي الفمسطيني في حاؿ استغاللو ضمف
و ّ
نطاؽ الدولة الجديدة ،وما يحممو التاريخ الفمسطيني مف تاريخ عريؽ ضمف مظاىر النشاط الجغرافي

المتعاقب عبر األزمنة بيف عناصر الزماف والمكاف واإلنساف وعالقتيا بموضوع (األرض والدولة) فإف
فمسطيف كانت ىدفاً كبي اًر لغطرسة اإلمبريالية واالستعمار ،لما تحممو مف قيمة تاريخية وتراثية وجغرافية بؿ
ودينية وفكرية.
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إف األىداؼ االستعمارية لفمسطيف كانت واضحة جمية منذ بداية الوعي االستراتيجي ونشوء فكرة
سرائيمي
األمف القومي اإلقميمي العربي والغربي ،فكانت طبيعة استيداؼ االستعمار واالحتالؿ اإل َ
لمجيوبوليتيكا العالـ العربي وفمسطيف ىي بيدؼ رغبة االستعمار واإلمبريالية السيطرة عمى أراضي المنطقة

الفمسطينية الستيعاب الفائض السكاني لمييود المشرديف في أوروبا والعالـ ،ورغبة تمؾ الدوؿ في امتالؾ
المصادر والموارد الفمسطينية واالستحواذ عمييا ،وايجاد سوؽ لمنتجاتيا التسميحية وغير التسميحية لموصوؿ
إلى االكتفاء الذاتي.
ويرى الباحث ضرورة عقد دراسات ومؤتمرات متخصصة لرسـ التعاوف االستراتيجي بيف دولة
ىمية الجيوستراتيجية لممنطقة
فمسطيف والدوؿ العربية في الجوار اآلسيوي واألفريقي ،باالستناد إلى األ ّ

بالنسبة لألمف القومي الفمسطيني والعربي ،حيث إف الجغرافيا السياسية تمعب دو ار ىاما في الحفاظ عمى قوة
اإلقميـ والمنطقة العربية في الشرؽ األوسط وتوسع نفوذىا وقدرتيا ،فوحدة المساحة الجغرافية واتساعيا مف
أىـ العوامؿ المؤثرة عمى األمف القومي ،ال سيما أف المساحة الخاصة لموجود الفمسطيني والتي تمثمو
السمطة الفمسطينية صغيرة ومتفككة األوصاؿ ،بالرغـ مف النظر إلييا عند البعض أنيا كياف موحد سياسياً،
لكنيا ف ي الحقيقة مف الناحية السياسية والجغرافية (الضفة/غزة) أصبحت معزولة عف بعضيا البعض،
وليست كياناً واحداً متماسكاً ،ومف خالؿ القراءة الشاممة لطبيعة ىذا التفكؾ يكاد الجزـ أنو مف المستحيؿ
موحد.
الربط بينيما إال ضمف رؤية موحدة وسمطة وشعب واتجاه ّ

المطمب السادس :البعد القانوني لألمن القومي الفمسطيني:
تنص المادة القانونية السادسة في القانوف الفمسطيني األساسي المعدؿ عمى أف "مبدأ سيادة القانوف
أساس الحكـ في فمسطيف ،وتخضع لمقانوف جميع السمطات واألجيزة والييئات والمؤسسات واألشخاص"
كما تنص المادة السابعة عمى أف "الجنسية الفمسطينية تنظـ بالقانوف " والمادة التاسعة عمى أف
"الفمسطينيوف أماـ القانوف والقضاء سواء ال يميز بينيـ بسبب الغرؽ أو الجنس أو الموف أو الديف أو الرأي
السياسي أو اإلعاقة" ،كما تنص المادة التاسعة عشرة عمى "ال مساس بحرية الرأي ،ولكؿ إنساف الحؽ في
التعبير عف أريو ونشره بالقوؿ أو الكتابة أو غير ذلؾ مف وسائؿ التعبير ،أو الفف مع مراعاة أحكاـ
المعدؿ.)https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf :2015 ،
القانوف" (القانوف األساسي
ّ
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وبناء عمى مواد القانوف األساسي فيعتبر القانوف أحد ركائز النظرة الشاممة لألمف القومي الفمسطيني
والذي يشمؿ األمف اإلنساني واالجتماعي والنفسي واالقتصادي و ،....حيث إف البعد القانوني يحفظ
ويراقب ويتدخؿ لضماف المنعة الوطنية أفرادا ومؤسسات ودولة مف التيديدات المختمفة وذلؾ مف عدة أبعاد
رئيسية:

أوالً :البعد القانوني الداخمي.:
يعد القطاع األمني صماـ األماف الذي يحمي المشروع الوطني والسياسي في أي دولة ،وىو الحارس
الذي ال يغفؿ في سبيؿ حماية المصالح االجتماعية واالقتصادية لممجتمع الذي ينتمي إليو ،ومف ىنا كاف
لزاماً عمى ىذا القطاع أف يحوز عمى ثقة المجتمع المطمقة حتى يكوف قاد اًر عمى تأدية ميماتو عمى أكمؿ
وجو ،حيث إف ىذه الثقة توفر لو بيئة العمؿ المثالية ،ومساعدة المجتمع ككؿ في سبيؿ النيوض بالمشروع
الوطني والسياسي لتحقيؽ التنمية المستدامة عمى كؿ األصعدة وأىميا الصعيد السياسي (خطاطبة،
 :2013ص.)15
ويستند األمف االجتماعي واالقتصادي واألمني والسياسي الداخمي عمى أسس قانونية مف إطار
دستوري واطار قانوني ،يحدد الحقوؽ والوجبات ،ودور المؤسسات ووظائفيا ومياميا واختصاصاتيا،
وحقوؽ األفراد وضماناتيا ،وكذا منظومة العاـ بمكوناتو ،األمف العاـ ،الصحة العامة ،والسكينة العامة،
واآلداب العامة مف خالؿ النصوص القانونية ،وآليات تطبيؽ القانوف ،ووسائؿ إنفاذ القانوف (الوحيدي،
 :2011ص.)101 –100
وبعد الجيود الفمسطينية السياسية في عممية التسوية ما بعد أوسمو  ،1993وتكويف جيازىا األمني
الداخمي فإف السمطة الفمسطينية قد باشرت إنشاء أجيزتيا في "ظؿ ٍ
قدر ضئيؿ مف التخطيط االستراتيجي،
إسرائيؿ تنص عمى تشكيميا،
كما عممت عمى إضافة أجيزة أمف جديدة لـ تكف االتفاقيات التي وقعتيا مع َ
وفي مرحمة مف المراحؿ ،كاف قطاع األمف الفمسطيني يضـ  17جيا اًز أمنياً مختمفاً ،ولـ تكف جميع ىذه
األجيزة تستند في عمميا عمى أية قاعدة قانونية ،وذلؾ ألنيا أنشئت قبؿ صدور التشريعات الالزمة
لتنظيميا ،ونتيجة لذلؾ ،عززت الصالحيات والمسؤوليات المتداخمة المنافسة والنزاعات الداخمية بيف
مختمؼ األجيزة األمنِيَّة ،وفضالً عف ضعؼ رقابة المجمس التشريعي الفمسطيني والسمطة القضائية عمى
تمخض عف ىذا الوضع ضعؼ حكـ قطاع األمف ،مما أدى إلى ارتكاب انتياكات
أداء ىذه األجيزة ،فقد ّ
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لحقوؽ اإلنساف ،كما أدلى إلى تفويض شرعية السمطة الفمسطينية نفسيا في نظر المواطنيف الفمسطينييف
(مركز جنيؼ لمرقابة :2008 ،ص.)21
وتشتمؿ قطاعات قوات األمف الداخمي في فمسطيف عمى عدة أجيزة ،مثؿ( :الشرطة ،األمف الوقائي،
الدفاع المدني ،واألمف الرئاسي أو القوة  ،17وجياز المخابرات العامة... ،إلخ) ،وأىميا أمنياً ىو جياز
األمف الوقائي ،وكاف جياز األمف الداخمي بفروعو كميا تابعاً لوزير الداخمية ،غير أنو وبعد إعالف نتائج
االنتخابات التشريعية بيوـ واحد في نياية يناير  /كانوف الثاني 2006ـ ،تـ نقؿ مسؤوليتو مف الحكومة
إلى الرئاسة (خطاطبة :2013 ،ص.)21
إف سالمة النظاـ الدستوري في فمسطيف وقوة المؤسسات الدستورية وتوافقيا مع القانوف األساسي،
باعتباره دستور مؤقت لمدولة الفمسطينية ،سواء رئاسة السمطة الوطنية أو رئاسة مجمس الو ازرة أو سمطة
تشريعية أو سمطة قضائية ،وآليات عمميا واختصاصاتيا ،كؿ ذلؾ في إطار دستوري صحيح يشكؿ منعة
لمنظاـ السياسي مف الناحية الدستورية في مواجية فراغ المؤسسات أو االنتقاص مف دورىا ،أو مصادرة
صالحيتيا أو تفتيت وحدة المؤسسات الدستورية ،وخروجيا عف الشرعية الدستورية ما يضرب األمف
القومي في صميمو (الوحيدي :2011 ،ص)26-25
ونجد أف القانوف األساسي الفمسطيني قد تـ إىدار موارده ونصوصو ،وتجاوزه وعدـ احترامو في
الكثير مف السياسات والممارسات ،وعميو فالسمطات التشريعية والتنفيذية تمارس مياميا دوف غطاء
دستوري وبتجاىؿ ألحكاـ القانوف األساسي ،فمع تعطؿ عمؿ المجمس التشريعي ،وعدـ إجراء انتخابات
تشريعية ورئاسية ،ينذر بفراغ دستوري ييدد استقرار النظاـ السياسي ووحدتو ،وييدد باقي أبعاد األمف
القومي الفمسطيني في جوانب عديدة (التمباني :2016 ،ص.)182
سرائيمي سواء
إف تعطؿ المجمس التشريعي لسنوات طويمة أوال بسبب ممارسات سمطات اإلحتالؿ اإل َ
باعتقاؿ أعضاء المجمس التشريعي أو حرية التنقؿ النواب ،وكذلؾ بسبب ِ
االنق َساـ الفمسطيني السياسي

الداخؿ وما نتج عنو مف عدـ تحقؽ دورة انعقاد صحيحة وفؽ نصاب قانوني سميـ وفؽ األسس القانونية
والدستورية ،وعميو عدـ تجديد مكتب المجمس التشريعي مف رئيس لممجمس التشريعي ونواب الرئيس ،أدى
إلى تعطيؿ وظيفة الرقابة عمى أ عماؿ السمطة التنفيذية ،وترؾ يد السمطة التنفيذية بما تمثمو مف و ازرات
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وأجيزة وىيئات عامة وادارات عامة – مطمقة اليد ومتحررة مف أي رقابة برلمانية (المركز الفمسطيني
لحقوؽ االنساف :2013 ،ص.)13
وىذا الوضع يضرب المبادئ الديمقراطية ،وسيادة القانوف في مقتؿ ،وييدد استقرار النظاـ السياسي
وآليات تقويـ أدائو ،وكشؼ انحرافاتو ،وخروجو عف المصمحة العامة ،واحتراـ الدستور والقانوف ،وأسس
الحكـ الرشيد وسيادة القانوف ،األمر الذي ييدد أبعاد األمف القومي الفمسطيني الجماعي والفردي مف
استقرار لممؤسسات الحكومية العامة وحسف أدائيا لمياميا ،تحت رقابة سياسية وقانونية مف قبؿ نواب
المجمس التشريعي مف خالؿ الرقابة عمى استخداميا لمماؿ العاـ ،واستيدافيا المصمحة العامة في كؿ
ق ارراتيا وأعماليا ،ما ييدد األمف الفردي لممواطف نتيجة غياب الرقابة البرلمانية عمى األداء واليياكؿ
اإلدارية وتطورىا (الخالدي وآخروف :2013 ،ص.)143
فالوظيفة التشريعية لممجمس التشريعي تعد أداة تحكـ وتنظـ ممارسة الحقوؽ والواجبات وااللتزامات
العامة والخاصة ،فالتشريع مف قوانيف وق اررات بقوانيف ولوائح حكومية وق اررات و ازرية تشكؿ أدوات لحفظ
المصالح العامة والنظاـ العاـ بشكؿ متوازف مع مصالح وحقوؽ األفراد ،وتنظيـ العمؿ الحكومي والسمطات
العامة ،وصوف النظاـ العاـ (الخالدي وآخروف :2013 ،ص.)144
ونالحظ واقع الوظيفة التشريعية في فمسطيف نجده بأف تمؾ الوظيفة تختمؼ بشكؿ جذري في
االختصاص والممارسة في المحافظات الشمالية عنيا في المحافظات الجنوبية .وكذلؾ القضاء في
فمسطيف غير موحد يعاني مف ازدواجية مؤسسية وىيكمية بيف قضاه معينيف وفؽ القانوف ولدييـ درجاتيـ
ومراكزىا الوظيفية في المحاكـ ،ولكنيـ ممنوعوف مف العودة لمنصة القضاء ألداء الدور المطموب منيـ
(ج اررة وموسى :2013 ،ص.)23
ويعاني القضاء مف عدـ االستقاللية عف السمطة التنفيذية ،ومف تدخؿ مف السمطة التنفيذية في
ميامو وما يعاني مف التأثير عمى القضاة بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،وحرماف السمطة القضائية مف
المتطمبات التي تضمف ممارسة دوره عمى أكمؿ وجو (الحجار :2014 ،ص.)106
ومف الصعوبة بمكاف فصؿ اإلشكاليات الداخمية عف الخارجية التي عانت منيا األجيزة األمنِيَّة،
حيث إف ىناؾ تقاطع كبير بيف ما ىو داخمي وما ىو خارجي ،كذلؾ ىناؾ قضية ميمة وىي أف العديد
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مف اإلشكاليات الداخمية يعود لسبب رئيسي وىو اإلشكاليات الخارجية ،فكأف اإلشكاليات الداخمية ىي
انعكاس لإلشكاليات الخارجية (خطاطبة :2013 ،ص.)30
وعند النظر إلى مجمؿ اإلشكاليات الداخمية سواء ما يتعمؽ باإلصالح أو الضائقة المادية أو الوضع
اإلداري نجد أف جميع ىذه اإلشكاليات تعود ألسباب خارجية ،وىي تحديات يجب التغمب عمييا ،كما أف
الوضع اإلداري لمعظـ األجيزة األمنِيَّة الفمسطينية يعاني مف غياب عناصر العممية اإلدارية الالزمة لنجاح
ىذه األجيزة إدارياً ،فمثالً عند الحديث عف التوظيؼ اإلداري في ىذه األجيزة ،فال يتـ بناء عمى المؤىالت
بناء عمى الواسطة والمحسوبية واالنتماء السياسي
العممية والخبرات العممية ،وفي أغمب األحياف يتـ ً

(خطاطبة :2013 ،ص.)30

ومما سبؽ يرى الباحث أف الواقع األمني الداخمي المترابط بواقع األمف الخارجي وفقدانو إلى الرؤية
القانونية والسياسية أفقده كثي اًر مف المنعة القومية واألمنِيَّة ،حيث إنو كمما كانت األوضاع القانونية العامة
سميمة وصحية وتتوافؽ مع معايير العدالة وسيادة القانوف ،وكانت الحالة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية في وضع مناعي حصيف ،فإنو يستقر عمى نتيجة يسعى لتحقيقيا األمف القومي الفمسطيني وىي
حماية حقوؽ الشعب الفمسطيني التاريخية والسياسية والطبيعية وىويتو الوطنية والثقافية وتعزيز مقومات
بقائو ،وكذلؾ الحفاظ عمى وحدتو ومكتسباتو وموارده واستقالليتو اإلدارية والقانونية واالختصاصية.
إف مبدأ سيادة القانوف ومبدأ المساواة أماـ القانوف والقضاء ،يعد أساساً ميما لحماية األمف الفردي
لممواطف الفمسطيني واف أي إخالؿ بالقانوف يعد انتقاصاً مف حؽ التقاضي لممواطنيف واختصاـ السمطات
الحاكمة والغاء الق اررات االدارية القانونية ،كما يتيح القانوف في الجبية الداخمية الفمسطينية مواجية الق اررات
التعسفية التي قد تصدر عف السمطة التنفيذية ،وتمس حقوقو األساسية وحريتو الشخصية ،واف األمف
القومي الفمسطيني ال يمكف أف يكتمؿ أو مجرد التفكير في نشوء فكرة األمف القومي الفمسطيني ما لـ يزرع
في الوعي الفمسطيني احتراـ القانوف ،وسمطتو العميا عمى كؿ األصعدة ،دوف تميز بسبب الموف أو الجنس
أو الديف أو االنتماء ،وأنو مف المستحيؿ أف يطالب أي شعب بحقوقو المسموبة ما لـ يحترـ القوانيف التي
تضمف حريتو وكرامتو وأمنو واستق ارره.
وعميو يرى الباحث أنو يجب القياـ بعمؿ اإلصالحات العاجمة في جياز األمف الداخمي الفمسطيني،
وتجسيره لتحقيؽ األمف الخارجي وذلؾ مف خالؿ الوعي الكامؿ والخطوات التنفيذية في إعادة تأىيؿ قوات
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األمف الداخمي وبمورة قوانينيا وحماية المواطف مف أي انتياؾ يمسو ،وكذلؾ إعادة استقاللية السمطة
القضائية ووحدتيا عنصر ميـ لتدعيـ األمف القومي الفمسطيني عمى الصعيد الفردي والجماعي والوطني.

ثانيا :البعد القانوني الخارجي:
ويتمثؿ البعد القانوني بشكؿ ارتباطي مع مجمس األمف القومي الفمسطيني" ،وىو ليس جيا اًز تنفيذياً
بؿ مؤسسة مكمفة بوضع السياسات االستراتيجية لألمف الفمسطيني ،واإلشراؼ عمى األمف االقتصادي
يوحد خطط العمؿ لألجيزة األمنِيَّة المختمفة سواء كانت تابعة لمحكومة
لمسمطة ،ويفترض في المجمس أف ّ
أـ تابعة لمرئاسة ،وقد تأسس في  30نيساف /أبريؿ  ،2003ويرأسو رئيس السمطة الفمسطينية ،وكاف
أعضاؤه عند تأسيسو( :رئيس السمطة ،ورئيس الوزراء ،ووزير الخارجية ،ووزير الداخمية ،وأحد أعضاء
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،وأحد أعضاء المجمس التشريعي ،وقائد الشرطة المدنية ،وقائدي األمف
الوطني ي قطاع غزة وفي الضفة الغربية ،ورئيس االستخبارات العسكرية ،ومستشار األمف الرئاسي) ،وفي
تشريف الثاني  /نوفمبر  2003تـ توزيع صالحيات اإلشراؼ عمى األجيزة األمنِيَّة بيف رئيس السمطة وبيف
رئيس الوزراء ،أما األجيزة األمنِيَّة ذات الطابع المدني أو اإلداري فتتبع رئيس الوزراء" (خطاطبة:2013 ،
ص.)25
يشكؿ البعد واألدوات القانونية أحد وسائؿ مواجية التيديدات التي تستيدؼ األمف القومي الفمسطيني
سرائيمية ،والمواقؼ الدولية بصفة عامة ،واستخداـ أدوات
وخاصة في مواجية االنتياكات واالعتداءات اإل َ
القانوف الدولي كرافعة وطنية تراكـ االنجازات وتواجو االعتداءات والمخاطر الخارجية .وىنا تبرز أدوات

االنضماـ لالتفاقيات الدولية ،والعضوية في المنظمات اإلقميمية والدولية والمتخصصة ،والمجوء لممحاكـ
الدولية كوسائؿ سممية لحؿ النزاعات الدولية (أبو ىيؼ :1993 ،ص.)750
إف عدـ االستقرار السياسي لمسمطة الفمسطينية أمر محبط أماـ تحقيؽ اإلطار القانونية المثالي في
السياسة الخارجية وخاصة في جيود منظمة التحرير الفمسطيني كممثؿ شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني
سرائيمية،
عمى طرؽ القنوات الدولية لجمب الدعـ الدولي والمطالبة باالستقالؿ ومواجية االنتياكات اإل َ
"فالسمطة الفمسطينية واجيت ومنذ نشأتيا حالة مف عدـ االستقرار السياسي ،سواء فيما يخص التمكؤ في
تطور العممية السياسية ونموىا وتطورىا ،وحالة العرقمة التي عاشتيا السمطة ،مما أثر عمى تطور ونمو
األجيزة األمنِيَّة ،أو المنعطفات الخطيرة التي مرت بيا الحالة السياسية الفمسطينية وأثرت بشكؿ كبير عمى
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تكويف وظيفة وعمؿ األجيزة األمنِيَّة ،ومف أبرز تمؾ األحداث االنتفاضة الفمسطينية الثانية ،والممارسات
االحتاللية المتعاقبة تجاه عرقمة عمؿ واضعاؼ األجيزة األمنِيَّة (خطاطبة :2013 ،ص.)27
وميما يكف فإنو يمكف عرض المحور القانوف الدولي لألمف القومي الفمسطيني مف خالؿ بنديف
أساسييف ،األوؿ العضوية في المنظمات الدولية ،والثاني االنضماـ لممعاىدات الدولية ،وذلؾ كما يمي:

 .1ػضىٌح فهسطٍٍ فً انًُظًاخ انذونٍح:

كانػػت الجيػػود الدؤوبػػة لمنظمػػة التحريػػر متمػػثالً بالعضػػوية الدوليػػة فػػي األمػػـ المتحػػدة حيػػث "سػػعت

القيادة الفمسطينية لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة في األمـ المتحدة ،وقد قػدـ الػرئيس محمػود عبػاس طمػب
دولػػة فمسػػطيف لالنضػػماـ إلػػى عضػػوية األمػػـ المتحػػدة لألمػػيف الع ػاـ لألمػػـ المتحػػدة ،وذلػػؾ بتػػاريخ سػػبتمبر
 ،2011اسػػتنادا إلػػى الحقػػوؽ الطبيعيػػة والقانونيػػة والتاريخيػػة لمشػػعب الفمسػػطيني والػػى ق ػرار الجمعيػػة العامػػة
لألم ػػـ المتح ػػدة ( 181د )2-الم ػػؤرخ ن ػػوفمبر  ،1947ولك ػػف ل ػػـ ت ػػتمكف القي ػػادة م ػػف الحص ػػوؿ عم ػػى تم ػػؾ
العضػػوية لعػػدـ تمكػػف فمسػػطيف مػػف تجنيػػد عػػدد كػػاؼ مػػف األص ػوات فػػي مجمػػس األمػػف إلػػى جانػػب الطمػػب
بسبب ضغوط أمريكية كبيرة (عالونة :2011 ،ص.)46
ولقػػد عممػػت منظمػػة التحريػػر كممثػػؿ شػػرعي ووحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني ،عمػػى طػػرؽ القن ػوات الدوليػػة
لجمب دعـ دولي لنضاؿ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره ومواجيػة االحػتالؿ اإلس َػرائيمي ،وىػو مػا يػأتي

مدعماً لمرتكزات األمف القومي الفمسطيني مف خالؿ تمتيف شبكة العالقػات الفمسػطينية مػع الػدوؿ والشػعوب
الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية .وفي ىذا المجاؿ ومنذ االعتراؼ بمنظمة التحرير ممثؿ شرعي ووحيد
لمشعب الفمسطيني ،سعت منظمة التحرير إلػى اسػتعادة الكيانيػة الفمسػطينية وتعزيزىػا ،والعمػؿ عمػى اعتػراؼ
العػػالـ بيػػذه الكيانيػػة؛ بيػػدؼ حمايػػة وتقريػػر حقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطيني ،ودعػػـ نضػػالو ومواجيػػة االحػػتالؿ
واجراءاتػ ػػو س ػ ػواء عمػ ػػى صػ ػػعيد الػ ػػدوؿ أو المنظمػ ػػات الدوليػ ػػة اإلقميمي ػػة والعالميػػػة أو م ػػف خػ ػػالؿ االنضػػػماـ
لالتفاقيػػات الدوليػػة ،كػػؿ ذلػػؾ ينػػدرج ضػػمف تعزيػػز مرتك ػزات األمػػف القػػومي الفمسػػطيني (التمبػػاني:2016 ،
ص.)196
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 .1اَضًاو فهسطٍٍ نالتفاقٍاخ انذونٍح:
واف التطػػور العممػػي والتقنػػي باإلضػػافة إلػػى احتياجػػات إنسػػاف العصػػر الحػػديث المتعػػددة ،والميػػددات
األمنية بمفيوميػا الشػامؿ يجعػؿ بنػاء التكػتالت اإلقميميػة ودعميػا ضػرورة أمنيػة ممحػة ،ويتػردد الػبعض عنػد
اس ػػتخداـ عبػ ػارة األم ػػف الق ػػومي العرب ػػي ف ػػي مي ػػداف الد ارس ػػات األمني ػػة الرتب ػػاط القومي ػػة بالص ػػالت العرقي ػػة
والعنصرية الشيء الذي يضع االىتماـ األمني العربي في زاويػة ضػيقة تعنػي بحمايػة األعػراؽ العربيػة أكثػر
مف اىتمامو بالمسائؿ األمنية ذات الشمولية (البشري.)12 :2000 ،
وال يمكف إجراء نقاش جاد والتوصؿ إلى سياسة واستراتيجية ناجحتيف إال إذا كاف أولئؾ الممسكوف
بزماـ السمطة والمتخصصوف في شؤوف األمف القومي الذيف يدعموف القادة ووسائؿ اإلعالـ الوطنية التي
تراقب ىؤالء المسؤوليف ،والرأي العاـ الواعي ،جميعيـ مستعديف لممشاركة .ولـ يستطع صانعو السياسة،
واالستراتيجيوف ،والمتخصصوف في شؤوف األمف القومي ومف جميع المستويات إنتاج سياسة جيدة أو
استراتيجية جيدة ،ونتيجة لذلؾ فإف ميمة التخطيط كانت إشكالية ،والى ٍّ
حد كبير لـ تكف مالئمة لظروؼ
أولئؾ الذيف يجدوف أنفسيـ منتشريف في الخط األمامي لممعركة الوطنية (ياغر.)15 :2011 ،
ولػذا فقػػد كانػت االتفاقيػػات المكونػة لمقػػانوف الػدولي لحقػػوؽ اإلنسػاف نصػػب أعػيف القيػػادة الفمسػػطينية،
وسعت لالستفادة مف أحكاميا ،بما يصوف حقوؽ الشعب الفمسطيني ،الذي يرزح تحت االحػتالؿ ،وفػي ىػذا
السػػياؽ بتػػاريخ يونيػػو  1989تمقػػت اإلدارة الفيدراليػػة لمشػػئوف الخارجيػػة فػػي الحكومػػة السويس ػرية كتػػاب مػػف
المندوب الدائـ لفمسطيف لدى األمـ المتحدة بجنيؼ؛ بأف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسػطينية قػررت
االنضماـ إلى اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949والحقييا االضافييف لسنة  ،1977وقد اخطرت الحكومة
السويسػرية الػدوؿ األطػراؼ بػػذلؾ فػي سػبتمبر  .1989وبعػػد حصػوؿ فمسػطيف عمػى صػػفة دولػة م ارقػب فػػي
األمػـ المتحػدة فػػتح البػاب أمػػاـ انضػماـ فمسػػطيف لالتفاقيػات والمعاىػدات الدوليػػة وبالفعػؿ تػػـ االنضػماـ لعػػدد
مف االتفاقيات الدولية وفؽ التوضيح التالي:
الموجــة األول ـى :لالنضػػماـ لالتفاقيػػات الدوليػػة كانػػت مطمػػع شػػير 2014بتسػػميـ و ازرة الخارجيػػة الفمسػػطينية
رس ػػميا وث ػػائؽ انض ػػماـ دول ػػة فمس ػػطيف إل ػػى ( )16م ػػف االتفاقي ػػات والمعاى ػػدات والبروتوكػ ػوالت الدولي ػػة إل ػػى
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الجيػػات المختصػػة ،وقػػد تنوعػػت تمػػؾ االتفاقيػػات بػػيف الخاصػػة بالقػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف أو القػػانوف
الدولي اإلنساني أو القانوف الدولي الدبموماسي أو مكافحة الفساد وغيره.
أمــا الموجــة الثانيــة مػػف االتفاقيػػات الدوليػػة التػػي قػػدمت دولػػة فمسػػطيف طمػػب االنضػػماـ إلييػػا فكانػػت بتػػاريخ
 2014/12وتشػػمؿ عػػدد ( )18مػػف االتفاقيػػات والبروتوكػوالت واإلعالنػػات الدوليػػة أىميػػا االنضػػماـ لميثػػاؽ
روما النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية.
وأخي ػ اًر بتػػاريخ  2015/12فمسػػطيف تنضػػـ رسػػمياً إلػػى اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة اإلطاريػػة لتغيػػر المنػػاخ
"اتفػػاؽ بػػاريس" ،وذلػػؾ بتسػػميـ صػػؾ االنضػػماـ الموقػػع مػػف ال ػرئيس محمػػود عبػػاس إلػػى األمػػيف العػػاـ لألمػػـ
المتحدة باف كي موف ،بصفتو الجية الوديعة لالتفاقية( .التمباني :2016 ،ص.)200 -196
وممػػا سػػبؽ يتبػػيف لمباحػػث أنػػو كػػاف اليػػدؼ الرئيسػػي مػػف منظمػػة التحريػػر – فػػي األصػػؿ -ىػػو تحريػػر
فمسػػطيف عبػػر الكفػػاح المسػػمح ،إال أف المنظمػػة تبنػػت فيمػػا بعػػد فك ػرة إنشػػاء دولػػة ديمقراطيػػة ضػػمف حػػدود
فمسػطيف االنتدابيػػة فػػي عػػاـ  ،1974فػػي البرنػػامج المرحمػػي لممجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني ،وفػػي عػػاـ 1988
تبنت المنظمة رسمياً خيار الدولتيف في فمسطيف التاريخية والعيش جنباً لجنب مػع إس َػرائيؿ فػي سػالـ شػامؿ
يضػػمف عػػودة الالجئػػيف واسػػتقالؿ الفمسػػطينييف عمػػى األ ارضػػي المحتمػػة عػػاـ  ،1967إلػػى م ارحػػؿ التطػػورات

السياسػية حتػى وقتنػا الحػالي فقػد مػرت الحركػة الوطنيػة الفمسػطينية بم ارحػؿ عديػدة خػالؿ مسػيرة تطورىػا مػع
ت ػواتر المحػػف واالضػػطرابات ،حيػػث عػػانى اإلطػػار القػػانوني لمنظػػاـ السياسػػي والدبموماسػػي مػػف التػػداخؿ مػػع
شؤوف وأوضاع األمف الداخمي مما شكؿ تيديداً كبي اًر وخمػال مسػتطي اًر عمػى األمػف القػومي الفمسػطيني ،وىػذا
مػػا أثػػر سػػمباً عمػػى مركبػػات وآليػػة عمػػؿ وتطػػوير النظػػاـ القانونيػػة والسياسػػي الفمسػػطيني ،ممػػا جعػػؿ مسػػألة
تط ػػويره واص ػػالحو أمػ ػ اًر ش ػػائكاً ومعق ػػداً ،وخاص ػػة تح ػػت ض ػػغوط االح ػػتالؿ وممارس ػػاتو ،فضػ ػالً ع ػػف مش ػػكمة

ِ
االنق َساـ الداخمي الفمسطيني والفصؿ الجغرافي بيف منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة.
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الرابع
الفصل ّ
ِ
سام والمصالحة
األمن القومي الفمسطيني بين االنق َ

ِ
سام عمى األمن القومي الفمسطيني.
المبحث األول :مخاطر االنق َ

المبحث الثاني :دور المصالحة في حماية األمن القومي الفمسطيني.

111

انًثحث األول

ِ
سام عمى األمن القومي الفمسطيني
مخاطر االنق َ
مر ال ّشعب الفمسطيني عمى ظروؼ صعبة مف التشتت والضياع والتشرد والمعاناة حقبة ليست
لقد ّ

الزمف ،في ظؿ االحتالؿ وممارساتو العدوانية التي أىمكت الحرث والنسؿ ،وسيطرت عمى
صغيرة مف ّ
شراييف الحياة ،وطالت بعدوانيا البشر والشجر والحجر ،ورغـ ممارساتو العنصرية والقسرية في محاوالتو
النضاؿ والصمود ،إال إنو وقؼ عاج اًز أماـ تماسؾ ال ّشعب
لكسر شوكة الفمسطينييف ،والقضاء عمى مالمح ّ
بما يحممو مف تماسؾ ووطنية وانتماء لمقضية العادلة.

الصمود والمد والجزر بيف االحتالؿ وتغطرسو ،وظؿ صامداً
ولقد ظؿ ال ّشعب الفمسطيني عمى وتيرة ّ

الدوؿ الكبرى ،حتى جاءت القشة التي
الضغوطات التي يمارسيا االحتالؿ بدعـ مف ّ
وثابتاً ومتنامياً أماـ ّ
ِ
االنق َساـ
الداخمي الفمسطيني ،أال وىو حالة
كسرت ظير البعير ،والحدث الجمؿ الذي زلزؿ الكياف ّ

الفمسطيني ،والذي سبب شرخاً كبي اًر ،وألماً شديداً في جسد الوطنية الفمسطينية ،وناؿ مف الفمسطينييف ما لـ
ينمو االحتالؿ بجيوده التي تزيد عف نصؼ قرف ،وحقؽ غرض االحتالؿ بفترة وجيزة كاف االحتالؿ عاج اًز
عف تحقيقيا في مراحؿ جبروتو وسطوتو.
ورغـ الخطوب التي حمّت باألرض والشعب الفمسطيني منذ عيد االنتداب ،ومرو اًر بالنكبة عاـ
 ،1948وحرب عاـ  ،1967واليزائـ والنكسات العربية ،والمجازر التي ارتكبيا االحتالؿ ،واالستيطاف
وبناء جدار الفصؿ العنصري ،واالغتياالت والمؤامرات كميا كانت بمثابة غيض مف فيض ما فعمو ِ
االنق َساـ

النضاؿ الفمسطيني بأطواره
الفمسطيني الذي حطـ طموحات ّ
الدولة لمفمسطينييف ما بعد أوسمو ،وجيود ّ
الدولية ،ولذا فقد استغمت إسرائيؿ فرصتيا ،واغتنمت لحظة ِ
الداخمي
االنق َساـ ّ
الزمنية ،وجيود المفاوضات ّ
ّ
َ
لتمرير مخططاتيا ،وكسب الرأي العالمي في صالحيا ،ولألسؼ ..ما زاؿ ىذا ِ
االنق َساـ قابعاً حتى وقتنا
ّ
الحالي ،في ظؿ فشؿ أصحاب القرار حتى اآلف في الوصوؿ إلى ٍّ
الصدع الكبير لدى
حؿ يرأب ىذا ّ

ال ّشعب الفمسطيني.

ولقد أثر ِ
ٍ
بشكؿ
الداخمية لممجتمع الفمسطيني ثقافة وتوجيا وفك اًر
البنى ّ
االنق َساـ ّ
الداخمي عمى كؿ ُ

الدولة عامالً ثانوياً بالنسبة لمتابع الذي يرى راية حزبو أحؽ بالنصر مف
كبير وعظيـ ،وأصبح االنتماء إلى ّ
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راية فمسطيف ،وأصبح االنتماء لمحزب كأنو انتماء لموطف ،وغدا التعصب األيديولوجي ظاىرة مستشرية لدى
الكثير ،وأصبح منيج الطّاعة العمياء لمرمز سمة غالبة عمى كثير مف المتأطّريف ،الذيف تشربوا ثقافة

الموت واالنتقاـ والنيؿ مف شريؾ الوطف والتراب واألرض ،ومف ىنا أثّر ِ
االنق َساـ عمى ال ّشعب الفمسطيني
الصراع مف قضية وطنية تشمؿ جميع الفئات إلى قضية دينية
والقضية الفمسطيني ،فتحولت قضية ّ

النفوس
أيديولوجية تخدـ أىداؼ وغايات مجيولة ،تسعى في الظّالؿ لترويج بضاعة الوىـ ،فزرعت في ّ

وبررت قتؿ األخ أخاه بحجة "الغاية تبرر
حب الموت مف أجؿ الفكرة الموظفة في خدمة العتمة ّ
الدخيمةّ ،

سرائيؿ بفرض حصارىا
الوسيمة" ،فانقمبت الحياة اليومية عمى المواطف رأساً عمى عقب ،وجعمت مبر ار إل َ

وقتؿ ال ّشعب الفمسطيني ،ورسمت مف اليزائـ المتالحقة بالشعب الفمسطيني انتصا اًر شخصياً ،وظفتو في

أغراضيا ،وتسمّقت عمى أكتاؼ الضحايا لتجذر عروؽ ِ
االنق َساـ بيف جذور البرتقاؿ والزيتوف.
ّ
ّ
ِ
الضفة الغربية وقطاع غزة يحدد لنا موضع الورـ المستشري
إف لعنة االنق َساـ الفمسطيني ،وانشراخ ّ
بالوطف ،ويجعؿ أمامنا ميمة القياـ بخطوات فعمية لمقضاء عمى ِ
االنق َساـ ،واقتالع الجرح مف جذوره ،لذا
ِ
الضوء عمى مفيومو مف المنظور الفمسطيني
فقد جاء ىذا المبحث ليتناوؿ االنق َساـ الفمسطيني مسمطاً ّ
وجذوره التاريخية والبحث عف تداعياتو ومخاطره عمى األمف القومي الفمسطيني عمى ٍ
نحو مرّكز ومجمؿ
النجاح حتى
قدر المستطاع ،ليكوف مدخالً لتناوؿ قضية المصالحة الفمسطينية -التي ما زالت لـ يكتب ليا ّ
ِ
إسرائيؿ عمى بقائو وتناميو.
ىذه المّحظة  -وتطورىا في ظؿ ىذا االنق َساـ الفمسطيني ،وعمؿ َ

ِ
سام الفمسطيني جذوره وأبعاده.
المطمب األول :االنق َ
ِ
سام الفمسطيني:
أوالً :مفيوم االنق َ

ِ
السياسية لمقضية الفمسطينية ،وىو
يعد االنق َساـ مصطمحاً جديداً أضيؼ إلى قاموس المصطمحات ّ

قاموس مكتظّ يعكس واقع الخالفات والصراعات واألزمات الفمسطينية وعدـ االستقرار التي حكمت القضية

النكبة حتى اآلف (أبراش :2009 ،ص.)2
منذ ّ
ِ
السنوات األخيرة كمصطمح جديد عمى الثّقافة الوطنية الفمسطينية،
وظير االنق َساـ الفمسطيني في ّ
الداخمية فقط ،وانما الخارجية أيضاً ،وبحكـ
السياسة الفمسطينية ،ليس ّ
وبات محور أساس مف محاور ّ
الترابط االجتماعي العميؽ الذي يمتاز بو المجتمع الفمسطيني ،فإف ظاىرة ِ
االنق َساـ تمؾ تبقى منبوذة مف
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كؿ ال ّشعب الفمسطيني حتى مف أطراؼ ِ
االنق َساـ ذاتيـ ،فالتنظيمات الفمسطينية توجد في كؿ بيت ،والتنوع

السياسي موجود في كؿ بيت ،وال يجوز أف يكوف ىناؾ صراع سياسي أو انقساماً سياسياً يؤدي إلى حدوث
ّ
ِ
االنق َساـ (مرزوؽ،
اختالؼ وانقساـ داخؿ البيت الواحد واألسرة الواحدة ،وىذا ما حدث بالفعؿ نتيجة
 :2015ص.)129

ِ
السياسي بالتجزؤ أو االنشطار أو االنشقاؽ أو التجزئة ،فيقاؿ انقسـ أو انشطر
ُ
عرؼ االنق َساـ ّ
وي ّ

تفرقوا وتباينت آراؤىـ وتفرؽ
أفراد الجماعة ّ
السياسية ،أي أنو تشتتوا أو انفصؿ بعضيـ عف بعض ،أو ّ

تغير بشكؿ الجماعة أو بجوىرىا أو باالثنيف معاً،
أمرىـ وانقمب بعضيـ عمى بعضيـ اآلخر ،ىو إذا حالة ّ
يصعب الوصوؿ إلى
وىو تراكـ لصراع يبدأ مستت ارً حوؿ قضايا محددة ،يتحوؿ إلى صراع عمني ،ما
ّ

اتفاؽ بيف الطّرفيف ،إذا ىو بتر لمجماعة إلى قسميف ،يوقّؼ كؿ منيما ضد اآلخر ،مع ادعاء كؿ طرؼ
بتمثيؿ خير الجماعة (الزبيدي :2016 ،ص.)78
االنقساـ "يستدعي معرفة ال ّشيء الذي انقسـ ،ونحف ال نقصد ب ِ
ِ
االنق َساـ الخالفات
إف تعريؼ
َ

السياسي وفي إطار ثوابتو ،فيذه خالفات عادية تدخؿ في إطار
السياسية داخؿ ّ
النظاـ ّ
والصراعات ّ

السياسية (أبراش :2009 ،ص.)3
السياسية ،وىي موجودة في جميع األنظمة ّ
التعددية ّ
ِ
السياسي الفمسطيني بأنو "عبارة عف سكيف مسموـ قسـ ال ّشعب الفمسطيني إلى
ويعرؼ االنق َساـ ّ

السياسي
نصفيف" ،مف لـ يكف معي فيو ضدي" ،وىو في الحالة الفمسطينية انقساـ في بنية ّ
النظاـ ّ

المرجعيات ،والرؤى ،والمواقؼ ،والتَّوقعات ،والتَّصورات ،وىو
الفمسطيني ،وانقساـ في الجغرافيا ،واليوية ،و
ّ

وعسمية:2013 ،
الوطنية( .أبو عجوة
خروٌج عف المشروِع الوطني الفمسطيني ،وغياب است ارتيجية الوحدة
ّ
ّ

ص.)141

النقاش حوؿ المفيوـ "ليس ىو ِ
االنق َساـ الجغرافي ،ذلؾ بأنو أساساً لـ يكف
ويرى بعضيـ أف موضوع ّ
ىناؾ تواصؿ جغرافي بيف غزة والضفة إال في ظؿ االحتالؿ ،وانما ىو ِ
االنق َساـ الذي ييدد وحدة المشروع
الوطني كمشروع حركة تحرر وطني بيدؼ واحد ،واستراتيجيا عمؿ وطني واحدة ،أي ِ
االنق َساـ الذي ييدد
المشروع الوطني كما ظير في بياف إعالف االستقالؿ في الجزائر سنة  ،1988ىذا ِ
االنق َساـ ىو الذي ييدد
ِ
صميـ قدرة ال ّشعب
السممية ،إنو االنق َساـ الذي يضرب في ال ّ
ركيزتي المشروع الوطني المقاومة والتسوية ّ
السالـ العادؿ (أبراش :2009 ،ص.)4
عمى الوصوؿ إلى ىدفو الوطني مف خالؿ ّ
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ويعرفو آخروف بأنو "حالة ِ
ٍ
الضفة
االنق َساـ بيف حركتي فتح وحماس ،والمتمثّمة
بانقساـ أيضاً بيف ّ

ومقرىا راـ المّو) ،وقطاع غزة (بقيادة حركة
السمطة الفمسطينية ،أي حركة فتح أساساً،
الغربية (بقيادة ّ
ّ
حماس) (العطشاف :2018 ،ص.)7

السمطة ،التي تمت فوز حركة المقاومة
ويعرؼ أيضاً بأنو "مجموع
الصراعات ّ
الداخمية عمى ّ
ّ

اإلسالمية (حماس) بعد انتخابات يناير ( ،)2006وتشكيميا الحكومة الفمسطينية ،التي أفضت إلى بروز

الدولي وآليات فؾ الحصار،
السياسية في التعامؿ مع العدو والمجتمع ّ
الرؤى والتوجيات ّ
اختالفات في ّ
الرئاسة ،ورئاسة الوزراء عمى المؤسسة األمنِيَّة التي ما زالت موالية ليياؾ
وتنازع ّ
الصالحيات بيف مؤسستي ّ
الصداـ المسمّح ،وانتيت
الداخمي ،وصمت إلى ّ
السمطة التي أنشأتيا ،مما أوجد حالة مف االحتقاف ّ
حد ّ
ّ

بالقوة عمى قطاع
باألحداث المؤسفة التي شيدىا قطاع غزة في ( ،)2007التي ّأدت إلى سيطرة حماس ّ
الضفة الغربية عف قطاع غزة ،وتكويف ىياكؿ سياسية في المنطقتيف (مرتجى:2014 ،
غزة ،وانفصاؿ ّ
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وأما البعض فيقتصر تعريفو لالنقساـ بأنو "جممة االختالفات الواقعة بيف حركتي فتح وحماس منذ
عاـ  2007و حتى اآلف (سممي :2018 ،ص.)10
وعمى ضوء ما سبؽ يرى الباحث أف البعض يتبادر إلى أذىانيـ أف ِ
االنق َساـ كاف وليد االنتخابات

الدموية التي حدثت عاـ  ،2007وما ترتب عمييا مف عمميات
التشريعية عاـ  ،2006أو أنو وليد األحداث ّ
شغب وانحالؿ أمني واقتتاؿ طائفي موظّؼ .ولكنو في الحقيقة لـ يكف وليد تمؾ المّحظة بالتحديد ،إذ إف
النار مف دوف
تمؾ األحداث ّ
الدموية كانت اشتعاالً لمحنؽ والحقد القديـ بالتأكيد ،إذ ال يمكف أف تشتعؿ ّ

حطب تـ تجميعو سابقاً ،ويمكف لنا الجزـ أف تمؾ األحداث إنما كانت ترجمة لالنقساـ الفكري واأليديولوجي

مست جانب الفمسطينييف إال
النوايا التي كانت موجودة مف قبؿ ،وما تمؾ األحداث ّ
وانشطار ّ
الدموية التي ّ

كممتيا لمحظة مناسبة.
ترجمة ك ّشرت عف أنيابيا المخبأة في أفواىيا التي ّ
ولذلؾ فإنو يمكف لنا تعريؼ ِ
االنق َساـ الفمسطيني بناء عمى مطالعات الباحث أنو "حالة مف االنشطار

النشوء الحزبي لحركة
األيديولوجي في مفيوـ التبعية ،والسياسي في مفيوـ نظاـ الحكـ والوالية منذ بداية ّ
فتح المتمثمة بمنظمة التحرير ،وحركة حماس التابعة لفكر اإلخواف المسمميف إلى حالة بداية الترجمة

الفعمية ليذا االنشطار عاـ  2007وما تبعو مف أحداث دموية ،مف أجؿ تصفية الحسابات وتطبيؽ اآلماؿ
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الضفة والقطاع سياسياً واقتصادياً
األيديولوجية والسياسية لألطراؼ ،وما تبعيا مف مباعدة المسافة بيف ّ
ووطنياً حتى يومنا ىذا.

السابؽ لالنقساـ ،يتحتـ عمينا توضيحو كالتالي:
ولتوضيح التعريؼ ّ
 "حالة من االنشطار" :عبارة أنسب لمفيوـ ِاالنق َساـ بسبب داللة مفيوـ االنشطار عمى الفصؿ بيف
الضفة والقطاع؛ إذ إف ِ
االنق َساـ كاف موجوداً جغرافياً بينيما ،وىنا تأتي داللة االنشطار في التعبير عف
ّ
السياسية والجغرافية بيف قطبي الضفة الغربية وقطاع غزة.
زيادة العزلة ّ

 األيديولوجي في مفيوم التبعية :ويتمثؿ في السبب الرئيسي ليذا ِاالنق َساـ ومدى قبميتو عف أحداث
ّ
ّ
عاـ  ،2007إذ كاف الميوؿ األيديولوجي لمطرؼ األوؿ (فتح) ميوالً ديمقراطياً عممانياً وطنياً بالمفيوـ

الحديث والمطور لمدولة المدنية التي تسعى الستقالليا ،في حيف أف الطّرؼ الثّاني (حماس) كاف ميوالً
الصحوييف أمثاؿ حسف البنا و سيد قطب ،حيث تتسـ
دينياً تابعاً ألفكار اإلخواف المسمميف وفكر ّ
الديمقراطي أو العمماني.
طبيعة ىذا الفكر بالتناحر مع طبيعة الحكـ الجميوري أو ّ

 "إلى حالة بداية الترجمة الفعمية ليذا االنشطار" وىو توضيح النفجار الكبت األيديولوجي والتي ظيرالسابؽ ،حيث إف الطّرؼ الثّاني
جمياً في األحداث ّ
الدموية والتي ترجمة طبيعة االختالؼ األيديولوجي ّ
متشبعة تنـ عف نية تصفية الحسابات...
بدا عميو في تمؾ األحداث كأنو يقاتؿ عف عقيدة فكرية
ّ

 تطبيق اآلمال األيديولوجية والسياسية لألطراف :وىنا يبيف الباحث أف األىداؼ األيديولوجية كانتالنزاع.
السياسية التي يطمح ليا طرفي ّ
سببا في الترويج لالنقساـ ووسيمة لتحقيؽ األغراض ّ
ف ِ
االنق َساـ إذا ىو تطويع لالنشطار وترجمة فعمية لتحقيؽ المبتغيات الحزبية والميوؿ الفكرية

لألطراؼ ،وىو مع الوقت ذاتو تبر لمدولة والشعب والفكر والوطنية والقضية .مع ترويج كؿ طرؼ

أليديولوجيتو مستخدما وسائؿ إقناع الجماىير وغسيؿ العقؿ البشري وصناعة التبعية ،لموصوؿ بسمّـ

األتباع إلى غايات ذوي المصمحة مف ىذا ِ
االنق َساـ.

ِ
سام الفمسطيني وأبعاده:
ثانياً :جذور االنق َ

وعبر تاريخ اإلنسانية الطّويؿ واألمة العربية تعاني مف انقسامات واختالفات مريرة" ،وفي الساحة

الفمسطينية لـ يكف ِ
االنق َساـ غائباً؛ إذ تعرض ال ّشعب العربي الفمسطيني منذ بداية القرف العشريف ،وعبر

الصراع
تاريخو الطّويؿ إلى انقسامات عديدة ،ومف يستعرض الحقبة ّ
الزمنية يرى ذلؾ بوضوح مف خالؿ ّ
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الزعامات والعائالت الفمسطينية ،منذ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ،بدءاً بالخالؼ بيف عائمتي
بيف ّ
الحسيني والنشاشيبي ،وكاف مف نتائجو ضرب الحركة الوطنية في القمب ،وحرؼ الجيود عف مسارىا
الطّبيعي في مقاومة االستعمار البريطاني (فيصؿ :2012 ،ص.)23

ِ
الراىف أمر
ولـ تكف الحالة الفمسطينية في الماضي متماسكة وموحدة تماماً
ّ
ليصح القوؿ أف االنق َساـ ّ

جديد بدأ فقط عاـ 2007ـ؛ فالخالفات فييا قديمة تعود جذورىا إلى تبايف المقاربات إزاء المسألة الوطنية
النضاؿ الفمسطيني ،فيذا اتسـ بالمرونة ،وذاؾ بالتشدد
الساحة الفمسطينية منذ بدايات ّ
التي سادت ّ

(الزبيدي :2016 ،ص.)81

لقد "ظؿ شبح ِ
االنق َساـ يحمؽ في سماء فمسطيف ،فمنذ تأسيس حركة حماس ضـ المجتمع الفمسطيني

المتجسد في
فئتيف متباينتيف ،مف حيث نزعاتيما وأىدافيما ،ومف حيث ثقافتيما وتوجياتيما :التيار الوطني
ّ

السياسي ،المتمثؿ بالمشروع الوطني الفمسطيني ،الذي يدعو إلى قياـ دولة فمسطينية
حركة فتح وبرنامجيا ّ
الدولية مف
السممية والمفاوضات ،طبقاً لمق اررات ّ
مستقمة ،القسـ الشرقي مف مدينة القدس  ،عبر التسوية ّ

الدولة اإلسالمية ،وتحرير
السياسي المتمثؿ في حركة حماس ،وتحمؿ استراتيجية إقامة ّ
ناحية ،واإلسالـ ّ

السياسي لمنظمة التحرير ىو
كامؿ التراب عف طريؽ الجياد ،ومف ناحية أخرى فالحدود الجغرافية لمبرنامج ّ
النحو – أصبح ِ
االنق َساـ الفكري سمة
أصال مختمؼ عف الحدود الجغرافية لبرنامج حماس - ،وعمى ىذا ّ

الداخمي بيف الفريقيف (فيصؿ :2012 ،ص.)24
الصراع ّ
أساسية في ّ

الرؤى البديمة،
ولقد شيدت الحركة الوطنية الفمسطينية داخؿ الحقؿ ّ
السياسي الفمسطيني تصارع ّ

السياسية والتنافس
وعمميات إحالؿ واحدة محؿ األخرى ،واشتباكيا في عمميات الحوار ،والمعارضة ّ

النزعة العشائرية ،وطنية فتح مقابؿ
الحزبي ،بمختمؼ جوانبو (االتجاه القومي بديالً لمقيادة التقميدية ذات ّ
االتجاه القومي المييمف عمى قيادة منظمة التحرير ما قبؿ عاـ  ،1968وأخي اًر إسالمية حماس في مواجية

وطنية المنظمة منذ أواخر القرف العشريف) (بشير :2013 ،ص.)33
السمطة الفمسطينية ،كاف مف
والى حيف ظيور حركة (حماس) وحركة الجياد اإلسالمي ،وقبؿ ظيور ّ

الممكف إدراج الخالفات في إطار المشروع الوطني ،إذ لـ تتشكؿ الجماعات المنشقة حالة انقساـ حاد ،أو
السياسية ذىب بعيداً في
بديالً عف المشروع الوطني الذي تمثمو منظمة التحرير ،صحيح أف بعض القوى ّ
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نقد نيج منظمة التحرير ،إال إنو بقي أعجز مف أف يشكؿ حالة انقساـ تيدد الطّابع ال ّشكالني والرمزي
لممشروع الوطني (أبراش :2009 ،ص.)3
ويجري االعتقاد "أف ِ
االنق َساـ الذي جرى في أواسط حزيراف  /يونيو  ،2007واف كاف األخطر في

تعرض ليا المشروع
تاريخ الحركة الوطنية الفمسطينية ،إال إنو كاف تتويجاً لمفاعيؿ انقسامية وانقالبية ّ

الوطني ،مثؿ الخالفات واالنشقاقات في داخؿ فصائؿ المنظمة التي أوجدت ،وبسبب عدـ قدرتيا عمى
تجاوزىا ومعالجتيا في حينو ،المناخ المالئـ لالنقساـ الذي أعاؽ التوصؿ إلى استراتيجية عمؿ وطني،
والى مشروع وطني يكوف موضع توافؽ الجميع ،ومع قياـ السمطة الفمسطينية تعمقت المفاعيؿ ِ
االنق َسامية
ّ

السمطة وتعثر التسوية وتصاعد قوة حركة
ومبررات االنقالب عمى المشروع الوطني التحرري ،ثـ تأزـ ّ
(حماس) ،أصبح ِ
االنق َساـ ضرورة لمشروع جديد ىو مشروع حركة (حماس) الذي كاف في حالة كموف منذ

سنة ( "1987أبراش :2009 ،ص.)4

السابقة لمسيرة العمؿ الوطني محطات لمصراع واالقتتاؿ ،وظير بشكؿ واضح
ولقد شيدت المراحؿ ّ

الداخؿ يشيد بعض
بعد عاـ  ،1983/1982وحدوث انشقاؽ واقتتاؿ في الخارج ،في الوقت نفسو كاف ّ
التحركات لبعض الفصائؿ ذات التوجو اإلسالمي التي كانت تنطوي تحت إطار اإلخواف المسمميف،
الضفة وغزة ػ وحتى انطالؽ انتفاضة الحجارة في  1987/12وىو
وتحديداً لقت بو حركة في جامعات ّ

العاـ الذي انطمقت بو (حركة حماس) بإعالف تأسيسيا في بيانيا األوؿ في  ،1987/12حيث وضعت
حركة حماس مبادئيا وأىدافيا وبرنامجيا في ميثاؽ الحركة عاـ 1988ـ ،وقد أصبحت مف الحركات
الساحة الفمسطينية(.عودة،
لساحة الفمسطينية ،وظيور جميور ليا عمى ّ
المؤثرة بعد حركة فتح عمى ا ّ

 :2011ص.)2

السياسية العسكرية في شيوع
السنوات المختمفة لمنضاؿ الفمسطيني ،تسببت الفصائمية ّ
وعمى مر ّ

الالمؤسسية ،ولـ تكف
الضيقة ،وروح التعصب ،وسيادة األبوية ّ
أمراض شممية ،والتناحر ،والمساومة الفئوية ّ

السياسي جزءا مف القناعة
السياسية التي تعني قد اًر مف التحمؿ والتعايش المشترؾ في نفس الحيز ّ
التعددية ّ

الناشئة عف العالقات القبمية
الراسخة أو الثّقافة المتجددة بقدر ما مثمت امتداد لمتعددية االجتماعية التقميدية ّ
ّ
والعشائرية المحكومة بموازني القوى القائمة ومراعات المصالح المشتركة (بشير :2013 ،ص.)33
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الساحة الفمسطينية حتى كشؼ "ىذا
وبعد ظيور موجة التيار ّ
السياسي عمى ّ
الديني واإلسالـ ّ

الرغـ مما يوحي بو ظاىره مف انسجاـ وتناغـ عف أنماط التبايف واالختالؼ في بنيتو
الخطاب ،وعمى ّ

الداخمية تتجمى في تعدد منابره ،وعدـ تماثؿ منطمقاتو واختالؼ أدواتو ،أما التحديات الكثيرة التي تحيط بو
ّ
حوؿ ذاؾ الخطاب إلى منظومة أيديولوجية كغيرىا مف األيديولوجيات
فقد دفعتو إلى التأسيس ،األمر الذي ّ
تخضع لألخذ والرد ولمتغيير والتبديؿ (أبو طو :2015 ،ص.)35
ويعد االختالؼ الفكري واأليديولوجي بيف فتح وحماس مدخالً كبي اًر لصناعة ال ّشقاؽ و ِ
االنق َساـ منذ

إسرائيؿ ،فمـ تتبنى أي اتجاىات
البداية ،إذ "تعمد حركة فتح في فكرىا عمى الطّابع الوطني لمصراع مع َ
أيديولوجية ،معتبرة نفسيا حركة وطنية شاممة لكؿ الفمسطينييف ،األمر الذي أكسب الحركة المرونة التي

الصراع والظروؼ المحيطة بالقضية الفمسطينية ،بينما
م ّكننيا مف إحداث العديد مف التغيرات تبعاً لمراحؿ ّ

السياسي عمى مرتكزات دينية واضحة في ميثاؽ الحركة ،فاعتمدت
تعتمد حركة حماس في تكويف فكرىا ّ
في تعريفيا ألرض فمسطيف عمى عبارات ذات صبغة دينية بحتة ،وعممت عمى دعـ رؤيتيا لمصراع

الصميبية والمغولية عمى
وتحميميا لو بأحداث تاريخية ،فترى أف ما يحدث في فمسطيف امتداد لمحمالت ّ

األرض اإلسالمية ...إلخ (النجار :2016 ،ص.)42

وكانت بذرة الخالؼ الظّاىري والذي أباف الخالؼ األيديولوجي واستخدمو بفعالية فيما بعد أوسمو
سرائيمية في الثّالث
"فمنذ التوقيع عمى اتفاؽ أوسمو رسمياً مف قبؿ منظمة التحرير الفمسطينية والحكومة اإل َ

السمطة الفمسطينية في
عشر مف أيموب عاـ  1993في واشنطف ،ودخوؿ ىذا االتفاؽ حيز التنفيذ بقياـ ّ
ِ
الساحة الفمسطينية
المناطؽ الفمسطينية وتولييا بعض المياـ األمنيَّة واإلدارية داخؿ ىذه المناطؽ ،أخذت ّ
الساحة الفمسطينية حوؿ
السياسي الفاعمة داخؿ ّ
تشيد نقاشاً وجدالً متزايداً بيف مختمؼ أطياؼ العمؿ ّ

الصراع االحتالؿ (شبيب :2003 ،ص.)182
السممية بيف مؤيد ومعارض ليا ،وكيفية إدارة ّ
العممية ّ

ولقد كانت عممية االنتخابات عممية سابقة عف موعدىا بسبب سوء الحالة الفمسطينية الفكرية ،وعدـ

النظريات والفرضيات التي
تييئتيا لمظروؼ ّ
الديمقراطية التي تسمح ليا بيذه الخطوة ،حيث "إف عددا مف ّ

السياسية في األراضي الفمسطينية تشير إلى أف الحالة الفمسطينية
كانت تطرح في ورش العمؿ والندوات ّ
كانت بحاجة إلى ما ىو أعمؽ وأبعد مف االنتخابات ،كوف الحالة الفمسطينية غير مييأة وال ناضجة إلقامة

الديمقراطية
نظاـ سياسي مستقر بسبب وجود االحتالؿ ،وبسبب الخالفات الحزبية العميقة وضعؼ ثقافة ّ
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السياسية ،ويرى البعض أنو كاف مف المفترض ترسيخ حالة مف التوافؽ الوطني خصوصاً حوؿ
والمشاركة ّ

الصراع مع االحتالؿ وفي تنظيـ البيت الفمسطيني بحيث يجري تعزيز قيـ
البرنامج المعتمد في إدارة ّ
التسامح والتعايش ونبذ العنؼ والتعصب الحزبي ،ولقد رأى البعض أف المّجوء إلى االنتخابات كاف خطوة

متسرعة لـ تؤت ثمارىا فيما بعد ،حيث ذىبت الحالة الفمسطينية باتجاه معاكس لمفاىيـ ال ّديمقراطية

والتعايش واالستقرار ،وعانت مف مظاىر الصراع والتوتر والصداـ المسمح ،ثـ الوصوؿ إلى حالة ِ
االنق َساـ"
ّ

(حمد :2011 ،ص.)96

ولـ يتمكف الطّرفاف تاريخياً مف التوصؿ إلى اتفاؽ ،سواء في مطمع الثّمانينات مف القرف الماضي،
أو في عصر االنتفاضة األولى ،وقد تعمقت فجوة الخالؼ بيف حركتي فتح وحماس بعد توقيع اتفاؽ أوسمو
إسرائيؿ) عاـ  ،1993وىو ما كاف قد رفضتو حماس واعتبرتو تنازؿ
واعتراؼ المنظمة بدولة االحتالؿ ( َ

السمطة الفمسطينية تمكنت حركة فتح مف إحكاـ قبضتيا
عف فمسطيف االنتدابية في ذلؾ الوقت ،ومع قياـ ّ
األمنِيَّة عمى األوضاع أثر التعامؿ مف خالؿ األجيزة األمنِيَّة مع حركة حماس ،والتي بدأت في مرحمة
"إعادة التفكير" فيما يتعمؽ في العمؿ العسكري المسمح ضد الكياف ،والتوجو نحو المفاوضات كسبيؿ
عمؽ الفجوة بيف حركة فتح وفصائؿ المقاومة الفمسطينية ومف
لتحقيؽ ّ
السالـ في فمسطيف وىو سبب أخر َ
بينيا حماس (حجازيف :2012 ،ص .)122-121

ومما ال شؾ فيو أف ضر اًر كبي ار قد لحؽ بالمشروع الوطني الفمسطيني بسبب ِ
االنق َساـ والصراع

السياسية
السياسي الفمسطيني والذي أثر عمى المجتمع الفمسطيني؛ لييز طبيعة العالقة بيف مختمؼ القوى ّ
ّ
السياسي لمسمطة الفمسطينية،
الفمسطينية مف جية ،وليمزؽ وحدة ال ّشعب الفمسطيني وليشرذـ الخطاب ّ
السياسي الفمسطيني بقيادة منظمة
النضالية مف جية أخرى ،وليناؿ مما حققو ّ
وليؤثر عمى المسيرة ّ
النظاـ ّ

الدوؿ العربية وغير
التحرير الفمسطينية مف مكاسب سياسية ومف عالقات دبموماسية حسنة مع عشرات ّ
العربية (أبو عودة :2016 ،ص.)13
ِ
االنق َساـ وتباينت وفؽ رؤى ووجيات نظر كؿ طرؼ عمى حدة ،فاألطراؼ
وقد تعددت أسباب

النظر عف المسبب لالنقساـ ،فيناؾ
المتخاصمة تتبادؿ االتيامات بشأف أسبابو ،ومف البادئ فيو ،وبغض ّ

السموؾ الوطني ،كاف يجب أال تصؿ إلى ىذا الحد (مرزوؽ :2015 ،ص.)70
قواعد عاـ تحكـ ّ
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ومع إعالف فوز حماس بأغمب مقاعد المجمس التشريعي بتاريخ  ،2006/1وجدت حركة فتح نفسيا
الساحة الفمسطينية ،وظيرت تداعيتيا منذ
بعد  12سنة خارج نطاؽ الحكـ ،األمر الذي ولّد أزمة كبيرة في ّ

النتائج تمثؿ في غضب واحباط شديد لدى أوساط فتح مف نتائج االنتخابات والدعوة
اليوـ األوؿ لظيور ّ
إلى عدـ مشاركة حماس في أي حكومة تشكميا ،وكاف واضحاً عمى فتح عدـ تقبميا ليذا الواقع الجديد

الصراع أكثر وضوحاً بعد أف فشمت
بسيولة وأثر ىذا عمى مواقفيا وسياساتيا مف حكومة حماس ،وقد برز ّ

كؿ المحاوالت لتشكيؿ حكومة وطنية موحدة بيف حماس والفصائؿ الفمسطينية األخرى ،خصوصاً حركة
فتح ،إضافة إلى غياب الثّقة بيف مختمؼ األطراؼ ،قد منع مف التوصؿ التفاؽ(.حمد :2011 ،ص.)97
ولقد "مثمت أحداث حزيراف (يونيو)  2007ذكرى أليمة في الذاكرة الفمسطينية ،ففييا لـ يبؽ أي
سرائيمي ىذه
خطوط حمر نستطيع الحديث عنيا ،فالدـ الفمسطيني أصبح مستباحاً ليس مف االحتالؿ اإل َ

المرة ،ولكف مف ال ّشقيؽ الفمسطيني ،ال يوجد أي مبررات ممكف أف نصوغيا ،ولقد أمكنت أحداث حزيراف
(يونيو)2007ـ ،حركة (حماس) مف ممارسة الحكـ ،وجاء ذلؾ نتيجة تضافر عدة عوامؿ مف أبرزىا:
 .1استنكاؼ الموظفيف العمومييف عف العمؿ.
 .2المقدرات المادية والبشرية لمسمطة الفمسطينية.
حيث ورثت الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة جيا اًز إداريا متكامالً ،ويتمتع بالكثير مف الميارات
الدكتور
اإلدارية والتقنية واألطر التنظيمية ،واستفادت مف خبرات بعض الموظفيف الذيف رفضوا ق اررات ّ
سالـ فياض واستمروا في عمميـ الحكومي (الدجني :2010 ،ص.)66-65
ِ
السياسي بيف
السياسية إلى انقساـ جغرافي ،أي أف الخالؼ ّ
الساحة ّ
وىذا "االنق َساـ الحاصؿ تجاوز ّ

الضفة وغرة تحوؿ إلى قطيعة جغرافية" (التركماني :2010 ،ص.)165
ّ

السياسي في أزمة جديدة وىي انتياء الوالية القانونية لمرئيس محمود
وبعد يناير ،2009دخؿ ّ
النظاـ ّ

السياسي ،وتجسد
عباس ،والذي حددىا القانوف األساسي بأربع سنوات ،كؿ ذلؾ عمؿ عمى تأزيـ ّ
النظاـ ّ
ِ
السياسي الفمسطيني
الضفة الغربية وقطاع غزة ،ولكف كذؿ ذلؾ كشؼ عورة ّ
االنق َساـ الجغرافي بيف ّ
النظاـ ّ

(الدجني :2010 ،ص.)115

ومف ىنا يرى الباحث أف ما حدث في غزة مف أحداث دموية وتبعاتيا ،ىو تتويج لمسيرة مف
الخالفات العميقة والمتراكمة التي نشأت تمتد جذورىا إلى ٍ
النزاع األيديولوجي العربي والديني،
أمد بعيد مف ّ
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وأنو استمر في كؿ الحقبات عمى األرض العربية بما فييا األرض الفمسطينية ،لكنو تأجج في فترات معينة
مف تاريخ الصراع الفمسطيني كانت فيو أحداث 2007ـ لحظة فيصمية كشفت عورة ىذا ِ
االنق َساـ ،وأبانت
ّ

النقط عمى حروؼ العمّة المضمرة منذ نشوء التنظيمات الفمسطينية والفصائؿ التي تتبع أفكا اًر دينية ذات
ّ
أبعاد استراتيجية وسياسية تخدـ أغراض نفعية خاصة محددة .فضالً أف ِ
االنق َساـ بيف حماس ،والسمطة
الفمسطينية (حركة فتح) كاف موجوداً بشكؿ واضح لدى الكثير والفئة الواعية المثقفة ،ولـ ينظر إليو عمى

محمؿ الجدية والخطورة عند الكثير في يونيو  ،2007مما سبب ضربة قاسمة لممشروع الوطني
الفمسطيني ،ممقياً بظاللو القاتمة عمى مشاريع منظمة التحرير ،ومسيرتيا بال ّنضاؿ مف أجؿ التسوية وحؿ

الصراع الذي كاف يبدو في بداية أمره خالفاً سياسيا وأيديولوجياً متحوالً إلى
الصراع وايجاد ّ
الدولة ،فأسيـ ّ
الضفة وغزة ،نتج عنو نظاماف سياسياف واجتماعياف
السياسية واالجتماعية بيف ّ
انقساـ تدرجي في البنية ّ

الضفة
السياسي واألمني والقانوني في ّ
السياسي في قطاع غزة مختمفا عف الواقع ّ
متناقضاً ،وأمسى الواقع ّ
الغربية ،ال وما زالت -ولألسؼ ال ّشديد -آثار ِ
االنق َساـ المؤلمة تتعمؽ وتطاؿ الكؿ الفمسطيني سواء بالضفة
الغربية أو في قطاع غزة ،أو حتى فمسطيني الخارج والشتات.

ِ
السياسة الفمسطينية داخمياً وخارجياً:
سام عمى ّ
المطمب الثّاني :تداعيات االنق َ

ِ
االنق َساـ أنيا كارثية ونكبة جديد لمشعب الفمسطيني ،فقد شكمت
إف أقؿ ما يقاؿ عف تداعيات

السياسي
تحديات الواقع الفمسطيني عبر مراحؿ وجود القضية الفمسطينية ال ّشرياف الحي الذي أضاؼ لمفكر ّ

السياسي الفمسطيني،
السياسة المستقبمية ،وساىمت في بمورة البرنامج ّ
الرؤى ،وتطمعات ّ
الفمسطيني محددات ّ

لكف خطوة حماس في قطاع غزة كحركة تغيير سياسي ،أوجدت واقعاً سياسياً فمسطيني يتّسـ بحالة مف
ٍ
كتحد داخمي ،وتعاطي بعض
الضبابية حوؿ مستقبؿ القضية الفمسطينية ،في ظؿ غياب الوحدة الوطنية
ّ

ٍّ
كتحد خارجي ،ليش ّكال معاً تحديات تقؼ حائالً أماـ
سرائيمية مع الواقع الفمسطيني الجديد
المخططات اإل َ
تحقيؽ المشروع الوطني الفمسطيني (أبو نحؿ وأبو مصطفى :2017 ،ص.)18

ومف ىنا يمكف تقسيـ تمؾ التداعيات إلى تداعيات داخمية في الواقع الفمسطيني تمثمت بالبنية
الدخؿ ،وتداعيات خارجية تمثمت في جيود
االجتماعية واالقتصادية واألمنِيَّة والسياسية والتنظيمية ...في ّ
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الدوؿ
ال ّشرعية في نيؿ المطالب وتحقيؽ األىداؼ ،وفي العالقة الخارجية بيف فمسطيف والعالـ الخارجي مف ّ
النحو التالي:
العربية والجوار والدوؿ األجنبية ،وذلؾ عمى ّ

ِ
الداخمي الفمسطيني:
سام عمى الواقع ّ
أوالً :تداعيات االنق َ

ِ
السياسية والجغرافية بيف (الضفة الغربية و قطاع غزة)،
لقد أدى االنق َساـ الفمسطيني إلى زيادة العزلة ّ

الداخؿ
الداخمية واالئتالؼ المجتمعي والتبادؿ االقتصادي في ّ
السياسية ّ
والى تضاؤؿ تحقيؽ اإلنجازات ّ

الصادرة في القطاع ينحصر تطبيقيا الفعمي في قطاع غزة ،وىذا ما عزز
الفمسطيني ،كما إف "القوانيف ّ
ِ
االنق َساـ القائـ بيف القطاع والضفة الغربية ،بحيث أصبحا كيانيف مستقمّيف ليس فقط جغرافياً وسياسياً ،وانما

السمطة التشريعية المتعمقة بتوحيد التشريعات" (عالونة وآخروف:2014،
أيضا قانونياً؛ ما أثر عمى سياسة ّ

ص.)45

الصعيد الميداني فقد كانت التداعيات لالنقساـ مف خالؿ " حمالت االعتقاؿ والتعرض
وعمى ّ
ِ
الضفة ،فيما استمرت
ألنصار فتح في قطاع غزة ،وكذلؾ تضييؽ األجيزة األمنيَّة عمى نشاط حماس في ّ

الحمالت اإلعالمية المتبادلة في وقت كانت المعاناة األكبر مف جراء استمرار ىذه الحالة ،وخاصة لما ليا

الصعد االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،بادية عمى المواطنيف في قطاع غزة ،في حيف
مف تبعات عمى ّ

السياسات التي تتبعيا حماس في القطاع تعزز وتأخذ شكالً مؤسساتياً في ظؿ تعز سيطرة الحركة
أصبحت ّ
عمى القطاع وشؤوف المواطنيف فيو (أبو رقطي وآخروف :2009 ،ص.)2

كما أف لعنة الجغرافيا بيف الضفة الغربية وقطاع غزة تساىـ بشكؿ كبير في استمرار ِ
االنق َساـ،
ّ
وتوسيع الفجوة بيف كافة األطراؼ ،حيث ازدادت تمؾ الفجوة بيف طرفي الخالؼ ،ال سيما بعد ِ
االنق َساـ

السياسي الممموس عمى أرض الواقع ،الذي حدث في حزيراف (يونيو)  ،2007والتي ما زالت انعكاساتو
ّ

مستمرة (خمؼ المّو :2017 ،ص.)5

كما أف ِ
السمطة
االنق َساـ الجغرافي قد أدى إلى "بطيء
ّ
العممية التشريعية في المرحمة األولى مف قياـ ّ
ِ
الضفة الغربية وقطاع غزة الذي عطّؿ دور
السياسي والجغرافي ما بيف ّ
الفمسطينية ،ومف ثـ االنق َساـ ّ
النظر في قائمة طويمة مف
المجمس التشريعي؛ حيث لـ يجتمع أعضاؤه منذ سبع سنوات ،وبالتالي لـ يتـ ّ
مشاريع القوانيف التي تـ إعدادىا ،وخصوصاً قانوف األحواؿ ال ّشخصية ،وعميو لـ يتـ سف تشريعات جديدة،
واستمر العمؿ بالقوانيف القديمة (الغنيمي :2014 ،ص.)269
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ِ
الضفة والقطاع بسبب انقساـ صيؼ عاـ " ،2007نتج منو
إف االنق َساـ المادي الجغرافي بيف ّ

السياسة واأليديولوجيا فقط ،وانما أيضاً
نظاماف سياسياف واجتماعياف مختمفاف ،وتداخالت في نطاقو ،ليس ّ
ِ
السعي لمتحرر
السياسية واألمنيَّة واالقتصادية المحمية والخارجية ،في إطار ّ
المصالح واألجندات ّ
الصراع بيف الحركتيف كونو مرتبطاً بطبيعة بالمصالح المتعارضة
واالستقالؿ ،لذلؾ مف
ّ
المرجح أف يستمر ّ

إسرائيؿ ،ذلؾ التناقض الذي تسنده ادعاءات أيديولوجية ودينية ،ويدور ال
داخميا وبالتناقض األعمؽ مع َ

حوؿ الجغرافيا فقط ،إنما حوؿ التاريخ واليوية أيضاً ،وحوؿ الماضي والحاضر والمستقبؿ ،األمر الذي
ويعمؽ التبايف بيف الحركتيف (الزبيدي.)2016:89 ،
يغذي ّ
ِ
الضفة والقطاع مف باب أف
وقد اختمفت وجيات ّ
النظر حوؿ تأثير االنق َساـ عمى وحدة الجغرافيا بيف ّ

السمبي بالوحدة
الضفة والقطاع أصالً في حالة فصؿ جغرافي ،فمف وجيات ّ
ّ
النظر التي أوجدت أف التأثير ّ

السياسية والوحدة االقتصادية دوف الوحدة الجغرافية والتي ىي أصالً قائـ عمى أسس سياسية وبنيوية
ّ
ِ
االنق َساـ في ال ّداخؿ الفمسطيني ،والخطورة تكمف
الزمف في تثبيت حالة
وجغرافية ،وتستند عمى عامؿ ّ
بتداخؿ كؿ ذلؾ مع العامؿ اإلسرائيمي الذي يسعى إلى ِ
االنق َساـ مف خالؿ ربط الفصؿ الجغرافي باألىداؼ
َ
االنقساـ الفمسطيني في تعزيز ِ
اإلسرائيمية ،وقدرة إسرائيؿ عمى استثمار ِ
االنق َساـ الجغرافي ،وجعؿ قطاع غزة
َ
َ
َ
كياناً منفصالً عف باقي األجزاء الفمسطينية ،استكماالً لعممية فؾ االرتباط عف قطاع غزة عاـ  ،2005مما

الضفة الغربية وقطاع غزة
يعزز مف احتماالت وجود سيناريوىات مختمفة تجاه قياـ كيانات منفصمة في ّ

(داوود :2011 ،ص.)54-52

كما ساىـ ِ
االنق َساـ الفمسطيني في زيادة الفجوة واالزدواجية واختالؼ الق اررات والقوانيف والتشريعات

الضفة الغربية وقطاع غزة ،األمر الذي أثر
الضريبية والجمركية والموائح واألنظمة والرسوـ بيف ّ
واإلجراءات ّ

سمباً عمى القطاع الخاص في غزة وساىـ في إضعافو ،وعدـ نموه ولكف لو األثر األكبر عمى ال ّشركات
سرائيمي ،مثؿ البنوؾ والشركات المساىمة العامة
الكبرى التي ليا عالقة بيف الجانبيف الفمسطيني واإل َ

وبعض ال ّشركات المساىمة الخصوصية (القصاص :2017 ،ص.)44

ِ
االنق َساـ وتداعياتو "جراء االزدواجية في التشريعات،
ولقد تعرض االقتصاد الفمسطيني بسبب

وتضخـ الجياز الحكومي ،واتباع اقتصاد المتاجرة في غزة ،وقد أدى ىذا األمر إلى االحتياج إلى جيود

كبيرة تصؿ لفترة زمنية طويمة تصؿ إلى خمس سنوات مف أجؿ إعادة اإلعمار واصالح ما أفسده ِ
االنق َساـ
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واالحتالؿ ،ال سيما وأف كؿ القطاعات الخاصة بالبنية التحتية بحاجة إلى تحديث خاصة الكيرباء والمياه
النقص في المدارس والمستشفيات والمواقع األمنِيَّة ،بالرغـ
الصحي والطرؽ إضافة إلى مواجية ّ
والصرؼ ّ
الناحية المالية طوؿ فترة ِ
االنق َساـ (البكري:2014 ،
السمطة استمرت في اإلشراؼ عمى قطاع غزة مف ّ
أف ّ

ص.)1

الناحية الوزراية فقد بمغت تداعيات ِ
الدمج بيف دوائر الو ازرة الواحدة ،حيث
االنق َساـ إلى عدـ ّ
وأما مف ّ

الضفة وغزة وغياب التنسيؽ المالي واإلداري عمى مستوى
إف "عدـ ّ
الدمج بيف دوائر الو ازرة الواحدة في ّ
دوائر الو ازرة ذات العالقة ،وعدـ وجود مرجعية واحدة تصب فييا كافة المعامالت المالية الحكومية ،شكؿ

أبرز األسباب التي دفعت لكؿ و ازرة لطرح أفكار ومقترحات فردية عمى مرجعيتيا الخاصة المرتبطة
مسوع أو قرار يمكنيا مف إخراج مقترحيا
بموقعيا الجغرافي في ّ
الضفة أو غزة ،بيدؼ الحصوؿ منيا عمى ّ
حيز التنفيذ (القصاص :2017 ،ص.)44
إلى ّ
ِ
الداخمية غياب
السياسية ّ
الساحة ّ
واستمر االنق َساـ في تعطيؿ العمؿ البرلماني الفمسطيني ،إذ شيدت ّ
ممحوظ ألي نشاط برلماني رسمي خالؿ فترة ِ
االنق َساـ ،واف كانت ىناؾ مبادرات لمعمؿ البرلماني بحده

الضفة الغربية ،وعمؿ تشريعي في قطاع غزة مشكؾ في قانونيتو وجدواه ،تمارسو كتمة حماس
األدنى في ّ
البرلمانية (أبو رقطي وآخروف :2009 ،ص.)2

ِ
االنق َساـ قد طاؿ طمبة المدارس والجامعات ،حيث إف واقع الحاؿ وتأثر
كما تشير البيانات أف
المدرسة والجامعة ب ِ
محصنة كما يجب ،بؿ كانت سيمة
االنق َساـ الفمسطيني يؤكد أف ىذه المؤسسات لـ تكف
ّ
الداخمية ،كما تشير البيانات أف االن ِق َساـ قد
الصراعات ّ
االختراؽ ،ويسيؿ التأثير فييا واقحاميا في غياىب ّ
طاؿ طمبة المدارس والجامعات ،حيث إف واقع الحاؿ وتأثر المدرسة والجامعة ب ِ
االنق َساـ الفمسطيني يؤكد
محصنة كما يجب ،بؿ كانت سيمة االختراؽ ،ويسيؿ التأثير فييا واقحاميا في
أف ىذه المؤسسات لـ تكف
ّ
الداخمية قد طالت مجتمع ال ّشباب إذ
الداخمية ،واألنكى مف ذلؾ أف تداعيات االن ِق َساـ ّ
الصراعات ّ
غياىب ّ
الداخمي ىـ مف جيؿ المراىقيف والشباب التي تتراوح أعمارىـ
إف "غالبية مف شارؾ في االقتتاؿ الفمسطيني ّ
ما بيف  25-15سنة (العالـ :2015 ،ص.)59
وميما كانت نتائج ِ
االنق َساـ الفمسطيني ودالالت تسميتو مف قبؿ األطراؼ المتخاصمة (حسماً أو

النحو التالي:
الساحة الفمسطينية ،ويمكف لمباحث إجماليا عمى ّ
انقالباً) فإف "نتائجو كانت كبيرة عمى ّ
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الداخمية
الساحة ّ
الصورة الكبيرة التي يشيدىا الوضع القائـ في ّ
 حدوث انقساـ جغرافي ألوؿ مرة بيذه ّالفمسطينية.

السياسي البائف والمتمثؿ بعمميات االنتقاـ المتجسدة باالعتقاالت والمالحقات بيف األطراؼ
 -وجود ال ّشرخ ّ

المنتازعة ،والمضايقات التي يشيدىا كال الجانبيف مف كال الجانبيف والضحية ىو المجتمع الفمسطيني

وتردي الخدمات وسوء الوضع االقتصادي والتعميمي و ...إلخ.
 تضرر صورة المشروع الوطني الفمسطيني وبصورة مشروعي التسوية والمقاومة. االستياء وعالمات اإلحباط والضمور في الحالة الفمسطينية والجماىير التي بدأت تفقد ثقتيا باألحزاب،وبدأت بالتفكير باليجرة نيائياً عف فمسطيف لتنعـ بحالة اجتماعية وسياسية واقتصادية أفضؿ.

ِ
السياسة الخارجية الفمسطينية:
سام عمى ّ
ثانياً :تداعيات االنق َ

ِ
االنق َساـ الفمسطيني واقعاً سياسياً معقّداً ،وش ّكؿ عالمات استفياـ كبيرة حوؿ مستقبؿ
لقد أوجد
الدبموماسية الفمسطينية ،وكاف حائالً أماـ تحقيؽ المشروع الوطني الفمسطيني ،ف ِ
االنق َساـ الفمسطيني ما زاؿ
ّ
يتعمؽ يوماً بعد ٍ
يوـ في الجسـ الفمسطيني دوف إيجاد مخرج أو حموؿ (عودة.)76 :2017 ،
االنقساـ الفمسطيني شأنو شأف ِ
إف ِ
االنق َساـ العربي ،إذ بات حساساً لمتغيرات األمريكية تجاه القضايا
َ

العربية المختمفة ،وأخرى إقميمية أبرزىا العالقة األمريكية المحتممة مع إيراف ،ورغـ الميؿ ال ّشديد داخؿ
إسرائيؿ نحو سياسات يمينية متطرفة ترفض حقوؽ ال ّشعب الفمسطيني كما تجسدىا حكومة نتنياىو ،لـ
َ
يشكؿ ذلؾ فرصة لسرعة الخروج مف حالة ِ
االنق َساـ الفمسطيني ،بؿ يبدو العكس صحيحاً ،كما إف تأثر
االنقساـ الفمسطيني ب ِ
ِ
االنق َساـ العربي لـ يمنع مف أف يشكؿ ديناميتو الخاصة بو ،والتي نشأت بفعؿ
َ
المصالح التي ترتبت عمى حالة ِ
االنق َساـ الجغرافي منذ حزيراف  /يونيو 2007ـ ،وىي مصالح ال تخمو مف
تفضيالت فصائمية بحتة ،وأولويات أيديولوجية ليست محؿ إجماء فمسطيني (العالـ :2015 ،ص.)15

إف ثمة إشكالية في وجود نظاـ سياسي فمسطيني ،فإف أي نظاـ سياسي قائـ تقاسـ قدراتو وسماتو
النظـ تنعكس عمى
السياسات مخرجات ليذا ّ
بالسياسات المتبعة مف قبؿ ىذا ّ
النظـ ،وينتج عف رسـ ىذه ّ

النظـ بقدر ما تنعكس مخرجاتو ،ولكف يتطمب ذلؾ شرطاً ميماً ،وىو
سيادة ّ
الدولة ،وتقدر االستقاللية ليذا ّ

النظاـ الفمسطيني غير
السياسات ،ولألسؼ ّ
وجود نظاـ سياسي ذات سيادة مستقمة ليستطيع تنفيذ ىذه ّ
ِ
السياسي الفمسطيني
مستقؿ ،لذلؾ وجدت إشكالية استقاللية ّ
النظاـ ،وما يزيد مف ىذه اإلشكالية االنق َساـ ّ
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السياسي ،مع عدـ إدراؾ طرفي الخالؼ مف
ّ
الداخمي الذي زاد مف وجود الفجوة الكبيرة في بنية ّ
النظاـ ّ

خطورة ىذه اإلشكالية ،واف كانا يدركا ذلؾ فيذا يزيد الطّيف بمّو ،وىذا األمر ال يمكف أف يحدث في ظؿ

استقرار سياسي ،إذ ما زالت آثار ِ
االنق َساـ الفمسطيني تتعمؽ وتطاؿ الكؿ الفمسطيني سواء بالضفة المحتمة

الضفة مختمفة عما في
أو قطاع غزة ،حتى وصؿ األمر إلى فمسطيني ال ّشتات ،وأصبحت ىناؾ قوانيف في ّ
غزة (خمؼ المّو :2017 ،ص.)8

االنقساـ عمى و ازرة الخارجية الفمسطينية ،إذ إنو "عندما وقع ِ
وحوؿ تداعيات ِ
االنق َساـ الفمسطيني عاـ
َ

الزىار ،وبيف رئيس
الصداـ الحقيؽ بيف وزير خارجية حكومة حماس محمود ّ
السطح ّ
 2007برز عمى ّ

الزىار مف مؤتمر كوااللمبور
السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية فاروؽ القدومي ،حيث انسحب ّ
ّ
الدائرة ّ

الصحؼ الفمسطينية تصرفو،
أماـ وسائؿ اإلعالـ بسبب حضور القدومي لممؤتمر ،وقد استنكرت حينيا ّ

السمطة الفمسطينية (القصاص :2017 ،ص.)46
معممة أف القدومي يمثؿ منظمة التحرير وليس ّ
ِ
الرافض
بات استمرار االنق َساـ يشكؿ الذريعة المثمى لحكومة نتنياىو ووزير خارجيتو أفيغدور ليبرماف ّ
ألية عالقة مع الفمسطينييف والعرب تقوـ عمى أرضية التفاوض لموصوؿ إلى حؿ سياسي وسالـ شامؿ ،إذ

إف استمرار ِ
االنق َساـ بات مف أبرز المبررات التي تتذرع بيا الحكومة التي بدأت تواجو بمعارضة دولية
السياسية ،فاتخذت بما أسمتو غياب ال ّشريؾ الفمسطيني،
وخاصة أوروبية وأمريكية لمواقفيا مف العممية ّ

السياسي ،بينما شرع نتنياىو في العمؿ عمى
السمطة الفمسطينية ،وسيمة لمتيرب مف االستحقاؽ ّ
وبضعؼ ّ
السالـ االقتصادي أو تنمية الفمسطينييف
السياسي عبر التمميح بما أسماه ّ
تحويؿ األنظار عف المسار ّ

سرائيمية بعد ممؼ "الخطر اإليراني" (أبو رقطي
اقتصادياً واعتباره الممؼ الثّاني مف حيث األولوية اإل َ
وآخروف :2009 ،ص.)3-2

أما عمى تداعيات ِ
االنق َساـ بالنسبة لمموقؼ العربي ،فقد استمرت مصر في "لعب دورىا الفاعؿ في

السمطة ،ثـ سيطرتيا
ال ّشأف الفمسطيني ،غير أف األوضاع ّ
الداخمية في مصر ػ ،وقيادة حماس لحكومة ّ
أجج مف مخاوؼ الحكومة المصرية تجاه التيار اإلسالمي ،كما ظمت الحكومة المصرية تضع
عمى القطاع ّ
إسرائيؿ ،فضالً عف
في اعتباراتيا أمنيا القومي والتزاماتيا القومية ،والتزاماتيا المتعمقة بالتسوية مع َ

الضغوط األمريكية (العالـ :2015 ،ص.)57
ّ
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أما في األردف "فقد استمرت حكومة األردف في قطيعتيا مع حركة حماس طواؿ سنة ،2007
الداخمي واحتماؿ أف ينعكس ذلؾ سمباً عمى الحالة األردنية ،كما
وكانت تنظر بقمؽ إلى االقتتاؿ الفمسطيني ّ
النيائي إلى تشجيع فكرة الوطف البديؿ في األردف وفي
كانت تخشى أف تؤدي عممية التسوية في شكميا ّ
لبناف في ظؿ حالة ِ
الالجئيف الفمسطينييف فيو ،كما استمر حرمانيـ مف التمتع
االنق َساـ ،فقد استمرت معاناة ّ
بالعديد مف حقوقيـ المدنية ،أما الوضع ال ّشعبي العربي فيو مصاب باإلحباط "نتيجة ِ
االنق َساـ والتشرذـ

الفمسطيني (العالـ :2015 ،ص.)58-57

ِ
السياسة الفمسطينية ،إذ أصبح ىناؾ مسار ثنائي في
واتسمت مرحمة االنق َساـ فانشطار في بنية ّ

العالقات الخارجية ،األوؿ يتمثؿ في المسار الذي تقوده حماس مف خالؿ حكومتيا في غزة ،والثاني تديره
السمطة الفمسطينية ،فمف
السمطة الفمسطينية في ّ
الضفة الغربية ،حيث تراكمت مجموعة مف المالبسات أماـ ّ
ّ
النزاع مع حركة حماس بتغذية معمنة وصريحة مف البيئة اإلقميمية  ،ومف ناحية ثانية
ناحية استمرار ّ

الدبموماسي
الدولة الفمسطينية في سنة  ،2008يضاؼ إلى ذلؾ الحرج ّ
تصاعدت اآلماؿ الفمسطينية بوعد ّ

سرائيمية التي شنتيا في قطاع غزة ،ناىيؾ
لمسمطة الفمسطينية في إدارة عالقاتيا ّ
الدولية أماـ االعتداءات اإل َ
السمطة ،وتعثر المفاوضات،
عف تزايد وتيرة االستيطاف أضعاؼ مضاعفة مما كانت عميو قبؿ قياـ ّ

السموؾ التفاوضي لمسمطة (النواجية :2016 ،ص.)106
الربط بيف المساعدات ّ
الدولية وبيف ّ
واستمرار ّ
ِ
االنق َساـ ىو خالؼ سياسي خمؽ نوعاً مف التعارض في سياسات كال
إف الخالؼ بيف طرفي

الطّرفيف ،فتعارض رؤية كال المشروعيف ىو الذي عمؽ الخالؼ ،فيناؾ رؤية سياسية قائمة عمى األرض
تمثؿ مشروعاً وطنياً فمسطينياً ،تقابميا رؤية تحمؿ بعداً إسالمياً ،ورؤية منافسة لألولى تحاوؿ أف تحؿ

ِ
الرؤيتيف ،مما ساعد في تراكـ األزمات التي وقفت حائالً بيف
محميا ،فاالنق َساـ عبارة عف اختالؼ كال ّ

الطّرفيف في سبيؿ تحقيؽ المصالحة (القصاص :2017 ،ص.)49

ِ
السياسي الفمسطيني سبب تداعيات عمى ساحة المفاوضات
ويرى صائب عريقات أف االنق َساـ ّ

والسياسة الخارجية الفمسطينية ،مسبباً مجموعة مف المخاطر ،أىميا:

 استغالؿ إسرائيؿ ليذا ِ
الدولي ،بحجة
االنق َساـ بالتنصؿ مف العديد مف مسؤولياتيا أماـ المجتمع ّ
َ
عدـ وجود ممثؿ واضح لمفمسطينييف.

إسرائيؿ حكـ حماس لقطاع غزة باعتبارىا حركة (حكومة) داعمة لإلرىاب.
 استغالؿ َ
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سرائيمية.
 انسياؽ العديد مف دوؿ العالـ لوجية ّ
النظر اإل َ

الداعمة وغيرىا في التعامؿ مع االحتياجات الفمسطينية
الدوؿ ّ
 أصبح ىناؾ صعوبة لعدد مف ّ
والمساعدات مما أدى إلى عرقمة العديد مف المشاريع ،وخاصة في قطاع غزة.
الدوؿ بالتعامؿ مباشرة مع غزة ،وبالتالي إضعاؼ القيادة الفمسطينية ،مف حيث عدـ
 قياـ بعض ّ
قدرتيا عمى التعامؿ مع ىذه المساعدات ،أو في التعامؿ مع المشاريع المختمفة التي تستفيد مف
ىذه المساعدات والدعـ (عودة :2017 ،ص.)76
االنقساـ في تعزيز ِ
لقد استطاعت إسرائيؿ استثمار ِ
االنق َساـ الجغرافي باستفرادىا بقطاع غزة ،وجعمو
َ
َ

إسرائيؿ بإعالف قطاع غزة كياناً
كياناً منفصالً عف باقي األجزاء الفمسطينية ،وتجسد ذلؾ جمياً في قرار َ

معادياً ،ينطوي عمى تيديد مباشر ومخاطر بالغة تيدد المشروع الوطني ،ووفر ليا المبررات لمحاصرتو
ومعاقبتو ،وتشجيعيا عمى القياـ بمحاصرة قطاع غزة (أبو نحؿ وأبو مصطفى :2017 ،ص.)19
ومما سبؽ يرى الباحث أف ِ
االنق َساـ الفمسطيني منذ عاـ  2007وحتى وقتنا الحاضر ّأدى إلى

السياسية الخارجية لمقضية الفمسطينية ،ومف ىنا يمخص الباحث
تضاؤؿ الفرص لتحقيؽ اإلنجازات ّ
ِ
النقاط:
الساحة الفمسطينية بمجموعة مف ّ
السياسي عمى ّ
تداعيات االنق َساـ ّ
ِ
الداعمة لمقضية الفمسطينية ،كما أدى إلى تراجع دعـ
الدولية ّ
السياسي عمى المواقؼ ّ
 .1أثر االنق َساـ ّ
الدوؿ العربية ومساندتيا.
ّ
 .2أدى ِ
االنق َساـ الجغرافي والسياسي إلى تضاؤؿ تحقيؽ اإلنجازات الفمسطينية الخارجية.
ِ
السياسة الخارجية الفمسطينية ،مما أدى إلى غياب البرنامج
السياسي إلى انحسار دور ّ
 .3أدى االنق َساـ ّ

الدبموماسي الفمسطيني ووضعو في
السمؾ ّ
السياسي الموحد والجامع لكؿ القوى الفمسطينية ،وارباؾ ّ
ّ
خيارات سياسية صعبة.

ِ
السياسي الفمسطيني القضية الفمسطينية إلى طريؽ مسدود ،وزاد معاناة ال ّشعب
 .4أوصؿ االنق َساـ ّ
الفمسطيني في الخارج ،وأحدث ضر ار شامالً بالقضية الفمسطينية في كؿ نواحييا.

ِ
السياسي
السياسي ّ
الدولي عمى مؤسسات ّ
السياسي الفمسطيني إلى زيادة ّ
النظاـ ّ
الضغط ّ
 .5أدى االنق َساـ ّ
الفمسطيني ،مش ّكالً ضغطاً وابت از اًز لمقرار الفمسطيني مف أجؿ اتباع توجيات وتنفيذ سياسات متوافقة مع
توجيات تمؾ قوى خارجية.
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ِ
سام عمى األمن القومي الفمسطيني.
المطمب الثّالث :مخاطر االنق َ

ِ
السياسية والذي نتج عنو ضعؼ في األمف القومي
إف حدوث االنق َساـ أدى عمى ضعؼ ال ّشراكة ّ
الفمسطيني ،حيث يوجد خالؼ واضح عمى البرنامج السياسي األمثؿ ،مما أدى إلى تعميؽ حالة ِ
االنق َساـ
ّ
عمقت مف حالة تردي حالة األمف القومي الفمسطيني ،والذي أخذ معو تبعات كبير مست
والتي بدورىا ّ

جانب األمف القومي العربي.

"وشكؿ ِ
االنق َساـ الفمسطيني عاـ  2007بيف حركتي حماس وفتح أزمة لدى المواطنيف الفمسطينييف،

السياسية بسبب التوترات الحادة ما بيف الحركتيف ،وعدـ قدرتيما
وحدوث زعزعة في الثّقة عمى المشاركة ّ
ِ
الداخمية الوطنية أثرت
السياسي واألزمة ّ
عمى إعادة الوحدة ما بيف ّ
الضفة الغربية وقطاع غزة ،فاالنق َساـ ّ
الديمقراطي في فمسطيف" (عامر :2014 ،ص.)149
النظاـ ّ
بشكؿ واضح في بناء عممية ّ

السياسية:
غياب ّ
الديمق ارطية والشراكة ّ

السياسية ،حيث تعد مف
يعاني األمف القومي الفمسطيني مف حالة ّ
الضعؼ في ظؿ "غياب ال ّشراكة ّ

الداخمي ،لذلؾ ال يوجد مؤسسة
أخطر التيديدات التي تواجو األمف القومي الفمسطيني عمى المستوى ّ
الرأي
جامعة لصناعة القرار الفمسطيني لمواجية التيديدات ،أي ىناؾ تيديد عمى مستوى ّ
النخبة وقادة ّ

الدولة مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ
الفمسطيني وىـ القادة والمفكريف الذيف يعبروف عف آرائيـ في كؿ مجاالت ّ
النخبة ليا تأثير قوي وفعاؿ عمى صانعي
أو المجالت أو المقاالت ّ
الدورية التي يتـ نشرىا يومياً ،وىذه ّ

القرار الفمسطيني (حبيب.)129 :2010 ،

السياسي الجماعي ،والتي ىي
الساحة الفمسطينية في حالة تخبط سياسي نظ اًر لغياب الخطاب ّ
وتبدو ّ

النظاـ الفمسطيني الجديد (عامر:2014 ،
بأمس الحاجة إليو ،ومف ىنا حصمت أزمة مشاركة سياسية في ّ

ص.)149

ِ
االنق َساـ قد أدى إلى زيادة المخاطر التي تواجو األمف القومي الفمسطيني ،وأظير العيوب
إف

النبيمة ،لذلؾ كاف رفض
الديمقراطية التي لـ تأخذ مف ّ
الحقيقية لمتجربة ّ
الديمقراطية إال شكميا ،وتركت قيميا ّ

السياسية واحتراـ رأي المواطف ىو سيد الموقؼ والذي كاف أحد أىـ نتائجو
اآلخر ،وعدـ تقبؿ ال ّشراكة ّ
ِ
السطح (النجار :2016 ،ص.)4
ظيور االنق َساـ عمى ّ
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الداخمي:
تحديات األمني ّ

يشكؿ ِ
االنق َساـ تيديداً مباش اًر لألمف القومي الفمسطيني ،مف حيث إنو قد أدى في قطاع غزة إلى
السري
فقداف األجيزة األمنِيَّة لمسيطرة عمى جزء مف سمطتيا ،باستثناء ممارسات بعض ّ
النشاط االستخباري ّ

السياسي الفمسطيني ،كما شكؿ تحدياً أمنياً إضافياً
في القطاع ،مما شكؿ تحدياً كبي اًر أو أضعؼ الموقؼ ّ
السابقة فيما بتعمؽ بغزة أوالً ،وعدـ
إسرائيؿ مف التحمؿ مف االتفاقيات ّ
لألمف القومي الفمسطيني قد شجع َ
التعامؿ مع األراض الفمسطينية كوحدة جغرافية واحدة ثانيا ،وتكريس االختالؼ الثّقافي والسياسي عالوة

ِ
االنق َساـ الحاصؿ في اإلرث القانوني ،ونعتقد أنو مف غير الممكف تحديد عقيدة أمنية لألمف
عمى
الفمسطيني دوف تحديد واضح لألفؽ االستراتيجي لمفمسطينييف (ماضي :2015 ،ص .)100

يتبدى لمباحث أف ِ
الداخمي وأثره عمى الممؼ األمني الفمسطيني أمر بالغ الخطورة،
االنق َساـ ّ
ومف ىنا ّ

الداخمي بيف حركتي فتح وحماس عاـ 2007
وىو مف أىـ الممفات وأكثرىا تشابكاً وتعقيداً ،إذ بمغ االقتتاؿ ّ
ٍ
عودة لحالة وفاؽ محتمؿ ،فمقد عمدت حماس إلى التأثير عمى األمف القومي الفمسطينية
حالة اليأس مف
منذ بداية فوزىا وكذلؾ توجيييا لمتيديد المباشر لمشقيؽ الفمسطيني ،وما فتئت أف بدأت القوة التنفيذية
وجناح القساـ لحركة حماس بتوجيو تيديداتيا وتحذيرات لألجيزة والتآمر عمى األجيزة األمنِيَّة ،واجبارىـ
عمى ترؾ مواقعيـ ،فضالً عف مياجمة مواقع األجيزة األمنِيَّة باألسمحة الثّقيمة والخفيفة ،وفي ىذا الوضع
السمطة ال ّشرعية الفمسطينية في تمؾ اآلونة كادت أف تصبح ىيبتيا
والسياؽ األمني الخطير الذي واجيتو ّ
وشرعيتيا عمى المحؾ وأصبحت أدوارىا ال تتوافؽ مع متطمبات المرحمة وعميو فقدت جزء كبير مف

سيطرتيا األمنِيَّة في قطاع غزة عمى األقؿ ،وبالرغـ مف ،وىذا ما كاف لو الكبير والمفصمي واألػساسي عمى
األمف القومي الفمسطيني.

ىيمنة فوضى القوة وتفرد ق اررات التنظيمات المسمحة:
لقد تنامى أثر التنظيمات المسمحة وحالة العشوائية والفوضى التسميحية لمتنظيمات ما بعد ِ
االنق َساـ،

وتركيا الحبؿ عمى الغارب بامتالؾ أسمحة تصؿ إلى األسمحة الثّقيمة والصواريخ ،واطالقيا في أوقات
اليدنة وفترات التسوية قد أثّر أث اًر كبي اًر عمى حالة األمف القومي الفمسطيني ،استدعى إلى قياـ حروب
عدوانية خاصة في قطاع غزة ،ولذلؾ فػػ"إف وجود تنظيمات مسمحة تتبع برامج سياسية وأيديولوجية مغايرة

السمطة وليا امتداد لقوى خارجية ،وتعمؿ لخمؽ توازنات إقميمية بأجندات خاصة ،تمثؿ تيديداً
ألىداؼ ّ
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لممصالح األمنِيَّة الفمسطينية ،وعالقتيا بدوؿ اإلقميـ ،حيث قامت بعض التنظيمات بعمميات عسكرية ضد
السالـ والسمطة باعتبارىا جزءاً مف منظومة األمف اإلقميمي (آغا
إسرائيؿ ىدفت منيا تقويض عممية ّ
َ
والخالدي :2006 ،ص.)60

كما تجدر اإلشارة إلى أف غياب احتكار القوة لمسمطة الفمسطينية تقؼ وراءه عدة أسباب" ،وقد أدت
إسرائيؿ بامتالؾ القوة
في مجمميا إلى شروع بعض الفصائؿ المسمحة تحت شعار المقاومة ومواجية َ
ِ
السمطة الفمسطينية في سيطرتيا عمى ال ّشارع ،وفي حاالت أخرى أدت
األمنيَّة والعسكرية ،وأصبحت تنازع ّ
إلى حدوث صداـ مسمح بيف تمؾ األجنحة العسكرية لتمؾ الفصائؿ المسمحة ،وبيف قوات األمف ال ّشرعية،
تتمثؿ في ممارسة تمؾ الفصائؿ لالغتياالت والخطؼ ومصادرة الممتمكات الخاصة بالمؤسسة األمنِيَّة ،مما

السمطة وقدرتيا عمى تطبيؽ القانوف األمر الذي أفقدىا ىيبتيا (ماضي:2015 ،
شكؿ تحدياً لشرعية ّ

ص.)99

ِ
السياسية
لقد طاؿ االختالؿ األمني القومي الفمسطيني ما بعد االنق َساـ جميع نواحي الحياة ّ
والعسكرية بكؿ مكوناتيا "فالسمطات الثّالث تأثرت بحالة ِ
االنق َساـ ،مما خمؽ وقعاً بنيوياً وقانونياً منفصالً
السياسات األمنِيَّة واإلدارية والمالية
بيف
ّ
السمطة التنفيذية طاؿ ّ
الضفة الغربية وقطاع غزة ،فانقساـ ّ
السمطة التشريعية ،وخمؽ واقعاً سياسياً استثنائياً ال مثيؿ
السمطة القضائية ووحدة ّ
والتشريعية ،وزعزعة وحدة ّ
لو في أي نظاـ سياسي ،وال توجد سوابؽ تاريخية مماثمة أو مشابية تصمح لمقياس أو استخداميا كإطار

مرجعي لتصبح البنية السياسية أماـ ٍ
بعد دستوري معقد (عودة :2009 ،ص.)167
ّ
ِ
االنق َساـ ىي "تجربة مريرة اقتصادياً وألقت
كما أف تجربة الحكومة الفمسطينية العاشرة ما بعد

الرئاسة الفمسطينية حكومة ظؿ
بتداعيات كبيرة عمى ّ
النظاـ ّ
السياسي الفمسطيني ،وأصبحت تشكؿ مؤسسة ّ

الدولية،
الرئاسة تتحكـ بالموارد المالية وتحديداً المساعدات والمنح ّ
لمحكومة الفمسطينية العاشرة ،فأصبحت ّ

وقد يكوف ىذا عنص اًر إيجابياً في خدمة االقتصاد الفمسطيني المتدىور نتيجة الحصار ،لذلؾ ألقى الحصار

الدخؿ القومي ونصيب الفرد منو،
االقتصادي بتداعيات عمى االقتصاد الوطني الفمسطيني ،فعمى صعيد ّ
نجد التبايف ممحوظاً أيضاً ،فانخفض في قطاع غزة بنسبة  ،%19.2و %22عمى التوالي ،وخالؿ نفس
الضفة الغربية بنسبة  ،%5و %2.6عمى التوالي( .الدجني:2010 ،
الفترة ،فيما ارتفع المؤشراف في ّ

ص.)104
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الفصل الجغرافي وأثره عمى األمن القومي:
إف األمف القومي ما زاؿ في مرحمة بالغ الخطورة في وجود "حالة االنفصاؿ في مفيوـ َّ
عية
الشر ّ
الضفة الغربية وقطاع غزة ،وما يرتبط بيذا التحوؿ الجديد مف تراجع في
السمطة ما بيف ّ
الفمسطينية داخؿ ّ
الديمقراطية المتبعة ،كما التوتر والتصدع و ِ
االنق َساـ في مفيوـ الوحدة الوطنية بيف أبناء
مفاىيـ أو معايير ّ
ال ّشعب الفمسطيني حيث ِ
االنق َساـ الجديد ،يتعدى كونو انقساماً جغرافياً بيف قطاع غزة والضفة الغربية ،فيو
الدولة
يشكؿ انقساماً سياسياً يرتبط بشكؿ رئيسي بالمشروع الوطني الفمسطيني ،الذي يدعو إلى إقامة ّ
الفمسطينية عمى األراضي المحتمة عاـ 1967ـ (الضفة الغربية وقطاع غزة ،كوحدة جغرافية وسياسية

واحدة) ،والمقر والمعترؼ بو فمسطينياً ،وعربياً ،دوليا منذ االعتراؼ بتمثيؿ منظمة التحرير عاـ 1974

لمشعب الفمسطيني (عودة :2009 ،ص.)2

الضفة
وميما دار في الخمد تعدد المشاريع المنفصمة ،أف ذلؾ يشكؿ تنمية شاممة عمى مستوى ّ

ضرب مف الخياؿ ،إذ إف المشروع الوطني الفمسطيني ال يتأتى باستراتيجية انعزالية وارتجالية
والقطاع فيو
ٌ
بمعزؿ عف الك ّؿ الفمسطيني الذي يمثؿ الوحدة في األىداؼ ،وىذا ما يشكؿ خطورة كبيرة عمى األمف
نيج أو تفكير
القومي الفمسطيني المتمثؿ في األمف االجتماعي واالقتصادي بؿ واإلنساني أيضاً" ،واف كؿ ٍ

متعارض ورافض لموحدة الوطنية ولوجود استراتيجية عمؿ وطني واحدة يعتبر انقساماً وخروجاً عف

المشروع الوطني ،كما أف كؿ نيج أو تصرؼ يؤثر سمباً عمى الحؽ بالمقاومة بمفيوميا الوطني ال ّشمولي

أو يصادر ىذا الحؽ يعتبر انقساماً وخروجاً عف المشروع الوطني التحرري ،فالتعدد في المشاريع
واالستراتيجيات سواء ُس ّميت وطنية أو قومية أو جيادية ...وغيرىا مف تسميات ،وانتقاؿ مف مشروع
السياسية
لمشروع حتى بالنسبة لمحزب الواحد ،يشكؾ بمصداقية الحقوؽ الوطنية لمشعب
ّ
وبجدية ّ
النخبة ّ

(أبراش :2009 ،ص.)5-4

السياسي الفمسطيني:
ىيمنة أزمة الثّقة عمى أطراف ال ّنظام ّ
السياسي يؤدي إلى شمؿ في طريؽ تحقيؽ األمف القومي ،واف
إف عدـ تعاطي الثّقة في المجتمع ّ
النظاـ األمني الفمسطيني ،وثمة
السياسية ما بيف فتح وحماس خمقت أزمة ثقة غير محدودة في ّ
"التجربة ّ
السياسي
إشكالية مفاىيمية في اإلقرار بوجود أو عدـ وجود نظاـ سياسي فمسطيني ،فقد ش ّكؿ ّ
النظاـ ّ
السياسي ال يقوـ في ظؿ
الفمسطيني حالة استثنائية؛ نظر؛ نظ اًر لعدـ إقامة دولة فمسطينية خاصة ،فالنظاـ ّ

السيادة ىو شرط أساسي لوجود
السيادة ،فوجود ّ
غياب ّ
الدولة القومية ذات ّ
الدولة القومية أو في غياب ّ
السياسي (عودة :2017 ،ص.)21
ّ
النظاـ ّ
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السمطة التنفيذية والتشريعية ،فطرحت الموضوع
ولقد تطور موقؼ حماس "بعد أف سيطرت عمى ّ
باتجاه الحفاظ عمى األمف القومي ،وبخاصة أنيا ترى أف التعامؿ مع (خطة دايتوف) ييدد األمف القومي،
وبذلؾ فالمفيوـ الجديد لمدولة الفمسطينية مف الخارج قد يختمؼ عما طمحت إليو منظمة التحرير ،ويدخؿ

في مفيوـ آخر ينطمؽ مف نقطة أساسية ىي كي ال تتحوؿ إلى كياف إرىابي ،بحكـ أف حماس حركة
إرىابية مف وجية نظرىـ" (عودة :2009 ،ص.)164

السممية كاستراتيجية في ظؿ تراجع البعد القومي لمقضية
وفي إطار قومية القضية إلى التسوية ّ
تحوليف استراتيجييف يبدواف متناقضيف استجدا عمى القضية الفمسطينية وأث ار عمى نيج التعاطي معيا،
ّ

األوؿ :ىو تصاعد الوطنية الفمسطينية بمستمزماتيا ونتائجيا كالتأكيد عمى اليوية الوطنية ،واستقالؿ القرار
الفمسطيني ،وتبمور شكؿ مف الكيانية الفمسطينية ،والثاني :ىو تراجع البعد القومي لمقضية بمفيومو

الدالة عمى أف
الكالسيكي الذي يجعؿ مف الوحدة وتحرير فمسطيف شرطاف متالزماف ،وتوالي المؤشرات ّ

القضية الفمسطينية لـ تعد ال ّشغؿ ال ّشاغؿ لمحكومات العربية وال حتى لمشعوب العربية ،وما بيف الوطنية
الصاعدة كحقيقة فرضت نفسيا عمى العالـ مف جية ،وأفوؿ البعد القومي ،حيث انبثؽ فكرة
الفمسطينية ّ

الرسمي لمعرب ،ومواقؼ مختمؼ األطر.
التسوية مف محاولتيا أف تستثمر تراجع البعد القومي والعجز ّ
(عودة :2009 ،ص.)7-6
لقد أثر ِ
االنق َساـ بشكؿ كبير وخطير عمى البعد األمني القومي الفمسطيني برمتو "وقد أسيمت سيطرة
حماس عمى قطاع غزة بدخوؿ القضية والمشروع الوطني الفمسطيني في نفؽ مظمـ ،وفي مرحمة جديدة

السياسي العنيؼ ،األمر الذي أوجد واقعاً
السياسية الفمسطينية تحت وقع التأثير ّ
تمثمت في بعثرة األوراؽ ّ
سرائيمي،
سياسياً فمسطينياً ،ووضع حركة حماس في مأزؽ بخصوص إدارة ّ
الصراع مع االحتالؿ اإل َ
وبخصوص عالقتيا مع باقي فصائؿ العمؿ الوطني (أبو نحؿ وأبو مصطفى :2017 ،المقدمة).

ِ
سام الفمسطيني عمى األمن القومي العربي:
تداعيات االنق َ

في الموقؼ المصري نجد أف "مصر لدييا مف الخصوصية في تعامميا مع ال ّشأف الفمسطيني الكثير،
ففمسطيف بالنسبة لمصر ىي امتداد األمف القومي المصري ،وليا روابط تاريخية وحضارية ،فكاف التعامؿ
المصري مع فوز حماس يحتاج إلى دراسة معمقة ،كوف الحركة اإلسالمية ىي امتداد لجماعة اإلخواف

المسمميف المحظورة في مصر ،ولكف مصر لـ تغمؽ الباب في وجو الحكومة الفمسطينية ،بؿ تعاممت معيا،
وشابت العالقة بيف مصر وحماس في بعض األحياف توترات ناتجة طبيعة محددة في المنطقة (الدجني،

 :2010ص.)88
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إف القضية الفمسطينية وعممية السالـ و ِ
االنق َساـ الفمسطيني ىي قضية أمف قومي مصري" ،فبعد
ّ
اندالع الثّورات العربية ،وانتصار الثّورة المصرية تحديداً ،العامؿ الذي أدى إلى توقيع اتفاؽ إلنياء
ِ
االنق َساـ ،ألف القيادة المصرية الجديدة ،خالفاً لمتوقعات ،أعطت أولوية ،ولعبت دو اًر فاعالً في رعاية
الحوار الفمسطيني ،وما ساعدىا عمى ذلؾ أنيا اتخذت موقفاً فاعالً ومتوازنا وضاغطاً عمى الطّرفيف
المتنازعيف ،انطالقًا مف قناعتيا بأف القضية الفمسطينية مسألة أمف قومي مصري ،وضرورة رفع الحصار
سرائيمي عمى أساس مغاير عف مسار
عف قطاع غزة ،والسعي إليجاد حؿ لمصراع الفمسطيني اإل َ

المفاوضات الثّنائية (المصري :2011 ،ص.)15

الدوؿ ّسعادة بفوز حركة حماس،
أما سوريا فحالتيا القومية إيجابية بالنسبة ليا "فتعد سوريا مف أكثر ّ
كوف ىذا الفوز يؤكد عمى نيج المقاومة والممانعة التي تتبناىا دمشؽ ،وتدفع ثمناً باىظاً مقابؿ ذلؾ

(المصري :2011 ،ص.)89

وفي ظؿ "واقع التجزئة اإلقميمية في العالـ العربي ،وعدـ بمورة جيد قومي يسعى لتحرير فمسطيف،

النزعة الفمسطينية في غياب البعد القومي ال تستطيع إنجاز ىدفيا الخاص بتحرير فمسطيف ،ال
وبما أف ّ
تستطيع إنجاز ىدفيا الخاص بتحرير فمسطيف ،فقد توجيت إلى برنامج األنظمة اإلقميمية العربي التي

السياسية بعد واقع تراكمت فيو اليزائـ والصدمات العسكرية التي تركت تأثيرىا المباشر
مالت إلى التسوية ّ

السياسي (عودة :2009 ،ص.)65
عمى البرنامج ّ
وتبمغ تمؾ الخطورة ذروتيا عمى األمف القومي الفمسطيني ،إذ أف ِ
االنق َساـ الفمسطيني قد ىيأ إلى
الدستورية،
انشطار الوطف المتمثؿ بالضفة الغربية وقطاع غزة" ،األمر الذي أدى إلى ش ّؿ المؤسسات ّ
الداخمية الفمسطينية ،مما ييدد مبدأ
السياسية ،مما عبر عف سابقة في العالقات ّ
وكافة مقومات الحياة ّ

برمتو (أبو نحؿ وأبو مصطفى :2017 ،ص.)18
الوحدة الوطنية ،ومستقبؿ المشروع الوطني ّ
ومف ىنا يتبيف لمباحث أف مخاطر ِ
االنق َساـ عمى األمف القومي الفمسطيني ال تعد وال تحصى إذا ما

قارّناىا بمخاطر أخرى ،ناىيؾ أف حماس قد وضعت نفسيا في مطب حينما فصمت قطاع غزة لتكريس
سرائيمي ومعطية لو الذريعة باقتالع الشعب
نظاميا المتمثؿ باإلسالـ ّ
السياسي ،خادمة بذلؾ المشروع اإل َ
الفمسطيني وتبرير ممارساتو التطرفية وابتالع المناطؽ االستراتيجية حوؿ القدس ،حيث أتاح ىذا ِ
االنق َساـ
مف زيادة عممية االستيطاف وتيويد مناطؽ القدس المحتمة بشكؿ كبير جداً ،كما مكنيا مف اتخاذ ق اررات

مصيرية مست جانب األمف القومي الفمسطيني في مقتؿ.
ويمكف إجماؿ بعض المخاطر التي سببيا اال ِنق َساـ الفمسطيني عمى األمف القومي ،بالتالي:
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ِ
سرائيؿ مف زيادة عممية االستيطاف بالضفة الغربية وتيويد المدينة المقدسة ،والى
 -1أتاح االنق َساـ إل َ
إعالنيا عاصمة قومية لمييود.

 -2أدى ِ
االنق َساـ إلى بذر ال ّشكوؾ في عدـ الثّقة باألمف القومي الفمسطيني ،وأف ال ّشعب الفمسطيني ال
يمكف لو االستقاللية لعدـ امتالكو لألىمية التي يحكـ بيا شعباً ،إذ إف أحداث ِ
االنق َساـ سببت نظرة

الضغينة ،وال يمكف أف يكوف كياناً ذا استقاللية ويتمتع
سمبية عف الفمسطينييف بأػنو شعب متناحر تمئمو ّ

الديمقراطية والحريات.
الدولة الكاممة التي تعزز جانب ّ
بصفات ّ
 -3أدى ِ
الدولي بالقضية الفمسطينية كقضية سياسية إلى مجرد اىتمامات
االنق َساـ إلى تراجع االىتماـ ّ
إنسانية تمثمت بالمساعدات اإلنسانية ،وىذا ما جعؿ نظرة اآلخر عمى األمف القومي الفمسطيني نظرة

مثيرة لمشفة ،وغير قابمة لمتصديؽ.
ِ
الضفة والقطاع ،مما أدى ىو اآلخر إلى شرخ أيضاً
 -4لقد أدى االنق َساـ الفمسطيني إلى زيادة ال ّشرخ بيف ّ
في بنية المجتمع والسياسة الفمسطينية والذي أدى بدوره إلى التسبب في حالة شرخ األمف القومي

الفمسطيني ،والنظر إليو عمى أنو حمـ صعب المناؿ.
ِ
االنق َساـ الوطني الفمسطيني أدى إلى حالة تشبو التشويش في المشيد
ويرى الباحث إف حالة
السياسي الفمسطيني ،وتقضي عمى فكرة الحماية واألمف الفمسطينييف ،وقد أدى ىذا ِ
االنق َساـ إلى تنامي
ّ

الحزبية والفصائمية والتي أدى بدوره إلى تيميش الجانب الوطني والقومي لدى األفراد ،مما أدى بدوره ىو

الصحة والتغذية ،وتردي مكونات
اآلخر إلى إصابة المجتمع بأمراض خطيرة جداً مثؿ البطالة ،وسوء ّ
الديمقراطية الحقيقية ،وانتياؾ حقوؽ اإلنساف واألمف
السياسي واإلداري الفمسطيني ،وغياب ّ
ّ
النظاـ ّ

ال ّشخصي والفكري ،كؿ ىذا أدى بدوره إلى التأثير سمباً عمى األمف القومي الفمسطيني.

ِ
االنق َساـ الفمسطيني قد غدا يشكؿ عامالً ىادماً لألىداؼ القومية واألمنِيَّة
كما يرى الباحث أف

النضاؿ الفمسطيني المكافئ لمقوة والتكنولوجيا
الفمسطينية ،وطعنة في صدر التسوية الفمسطينية وفي ظير ّ
واإلمكانات ،وال يمكف الوصوؿ إلى حؿ جذري يضمف تحقيؽ األمف القومي الفمسطيني المأموؿ كما ينبغي

ِ
الدولة
الساحة الفمسطينية ،والوصوؿ إلى حموؿ جذرية تكفؿ قياـ ّ
دوف وضع حد نيائي لحالة االنق َساـ في ّ

السيادة الكاممة والنظاـ األمني والسياسي المستتبيف.
الفمسطينية ذات ّ
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انًثحث انثاًَ

دور المصالحة في حماية األمن القومي الفمسطيني.
تتردد مقولة أف المصالحة الفمسطينية ليست شأناً فمسطينيا؛ بؿ ىو شأف عربي
ترددت -ومازالتّ -
واقميمي ودولي ،وكأف مف يرددىا يريد أف يقوؿ إف المصالحة غير ممكنة بؿ مستحيمة في ظؿ المصالح
المتعارضة والمتناقضة فمسطينيا ،وعربيا ،واقميميا ،ودوليا دوف أف يدرؾ ىذا المردد أف القضايا السياسية
ألي مجتمع ال يمكف أف تتـ بمعزؿ عف المحيط ،وأف مكونات القضايا السياسية ىي مكونات ذاتية
وموضوعية في الوقت نفسو.
كما أف تعريؼ السياسة بأنيا فف الممكف ،وانيا تعنى البحث عف تقاطع المصالح ويعنى أف التآمر
السياسي مف أجؿ تحقيؽ الممكف خدمة لممصالح واألىداؼ المنشودة ليس مستبعدا في الشأف السياسي
عمى صعيد الفكر والممارسة .وقد ال نحيد كثي ار عف الصواب إذا عرفنا السياسية بأنيا فف التآمر مف أجؿ
تحقيؽ المصالح الحزبية والوطنية.
ولقد أكدت جميع األطر السياسية عمى المستوى الوطني والسياسي عمى ضرورة تحقيؽ المصالحة،
ووضع استراتيجيات تضمف ذلؾ ،وشمولية تحقيقيا ،واف رىف المصالحة وتحقيؽ الوفػاؽ بالمفاوضػات مػع
سرائيمي) عمؿ خاسر ،وأنو ال يتـ ربط تحقيقيا بممفات معينة دوف غيرىا ،فقد بيف عزيػز
االحػتالؿ (اإل َ
دويؾ رئيس المجمس التشريعي أف المصالحة ستبقى تراوح مكانيا ما لـ يتـ وضػع استراتيجية عمؿ

لتحقيقيا ،ويجب أف تكوف لترتيب البيت الفمسطيني.
ىذا يدفعنا إلى القوؿ أف مف يعتقد أف المصالحة الفمسطينية ممكف أف تكوف شأنا فمسطينيا فقط
،فيو مخطئ ال سيما وأف األطراؼ الفمسطينية ليست أطراؼ مستقمة ال عمى المستوى السياسي أو المالي
بؿ ليا تأثيرات جمة بالمحيط ،فالسمطة الفمسطينية في الضفة الغربية أسيرة اتفاقات سياسية وأمنية ومالية،
وسمطة األمر الواقع في غزة تحكميا موازيف قوى وارتباطات بمحاور سياسية وأمنية ومالية" ،أي ال يمكف
الحديث عف قرار فمسطيني مستقؿ مائة بالمائة ال ىنا في غزة وال ىناؾ في راـ اهلل ،وال يعنى ذلؾ أف واقع
الشأف الفمسطيني محكوـ بق ارراتو لمغير ،وال يستطيع أف يحمؽ بعيدا عف نفوذ وسيطرة المحيط ،بؿ يعنى أف
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التحديات في الشأف الفمسطيني ىي كبيرة نظ ار لمدور الكبير الذي تمعبو العوامؿ الموضوعية مقابؿ العامؿ
الذاتي" (صافى ،خالد.)2011 :
تعد المصالحة الوطنية مشروع سياسي ييدؼ إلى استعادة حالة السمـ واألمف في الدولة مف جية
والى المحافظة عمى االستقرار السياسي مف جية أخرى ،وعرفت األراضي الفمسطينية سنوات مف االحتالؿ
اإلسرائيمي ،وعـ االستقرار السياسي ما بعد مجيء السمطة الفمسطينية وأحداث ِ
االنق َساـ التي دارت إلى
َ
انتياج المصالحة الوطنية كآلية مف آليات تحقيؽ االستقرار السياسي واألمني.

ولقد قامت بذلؾ مف خالؿ استراتيجية ومبادرات مختمفة كانت بدايتيا بالحوار السياسي وتقديـ
الطروحات المختمفة مف أجؿ إنياء ِ
االنق َساـ ،وىذا لـ يكف بالشي السيؿ بؿ كمؼ خسائر مادية وبشرية
كبيرة واستيدفت المؤسسة األمنِيَّة التي كانت مف إحدى ركائز األمف القومي الفمسطيني؛ لذا يجب أف
تمارس كؿ الوسائؿ والطرؽ مف أجؿ إنجاح تمؾ العممية المصالحة الوطنية ،مف أجؿ النيوض بالدولة
سرائيمي وذلؾ عبر وحدة الكؿ.
المستقبمية ومواجية االحتالؿ اإل َ

المطمب األول :مفيوم المصالحة الفمسطينية:
عرفت الكثير مف الدوؿ خاصة تمؾ التي شيدت ثورات سواء داخمية أو شيدت ويالت االحتالؿ
االستعماري ،مصطمح المصالحة الوطنية ذلؾ أنيا ترى فيو السبيؿ الوحيد لخروجيا مف الصراع وتحقيؽ
االستقرار ،كما أنيا تعود بالفائدة عمى المجتمع ،وىذا ما يدفعنا إلى تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف
أساسييف ،المطمب األوؿ يتناوؿ المصالحة الوطنية حيث يعرفيا ،والمطمب الثاني يتناوؿ شروط نجاحيا.
المصالحة مصطمح متعدد األبعاد ويصعب تحديد تعريؼ لو دوف ربطو بجانب مف الجوانب ،حيث
نجد المصالحة في مجاؿ عمـ النفس مف خالؿ مصالحة الذات مثال ،وفى المجاؿ االجتماعي نجد
المصالحة األسرية كخير مثاؿ ،وفى المجاؿ السياسي نجد المصالحة الوطنية والتي تيمنا في بحثنا ىذا
وبدورىا تنقسـ إلى عدة فروع فنجد المصالحة بيف الحكومة والشعب والمصالحة بيف الحكومة ومجموعة مف
األشخاص.
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أوال :مفيوم المصالحة في المغة:
ضد الفساد .تقوؿ :صمح الشيء يصمح صموحا ،مثؿ دخؿ يدخؿ دخوال.
الحّ :
لص ُ
قاؿ الفارابيَ " :
قاؿ الفراء :وحكى أصحابنا صمُح أيضاً بالضـ .وىذا الشيء يصمح لؾ ،أي ىو مف بابِتؾ .و ِ
الصالح
ُ َ
اصطَمَحا وتصالَحا وصالحا أيضا مشددة
الصْمح ،يذ ّكر ّ
ويؤنث .وقد ْ
المصالحة ،واالسـ ُ
بكسر الصادَ :

الصاد" (الفارابي :1987 ،ج /1ص.)183

ِ
ِ
ضا بِالضَّـ.
وجاء في مختار الصحاح( " :الص َ
صمُ َح أ َْي ً
اء َ
َّال ُح) ضد اْلفَ َساد َوَب ُابوُ َد َخ َؿَ .وَن َق َؿ اْلفََّر ُ
ِ
ِ
ث.
صالَ َح ِة) َو ِاال ْس ُـ (الصْم ُح) ُي َذ َّك ُر َوُي َؤنَّ ُ
َي ُى َو م ْف َب َابت َؾ .و(الص َال ُح) بِاْل َك ْس ِر َم ْ
صمُ ُح لَ َؾ أ ْ
َو َى َذا َي ْ
ص َد ُر (اْل ُم َ
اإل ْفس ِاد .و(اْلمصمَحةُ) و ِ
ِ
طمَحا) و(تَصالَحا) و(اصَّالَحا) بِتَ ْشِد ِيد الص ِ
ِْ
َّاد.
َوقَِد
اح َدةُ
َ
َ َ
(اص َ َ
و(اإل ْ
ْ
ص َال ُح) ضد ِْ َ
َ ْ َ َ
و(االستِص َالح) ِ
(اْلمصالِ ِح) ِ
ضد ِاال ْستِ ْف َس ِاد" (الرازي :1999 ،ج /1ص.)178
ْ ْ ُ
َ َ
و "صالح :مف يقبؿ المصالحة .وىي وثيقة الصمح أصمح اهلل ما بيف فالف وفالف بف فالف في الذي
تنازعا عميو بموضع كذا أصمحو مف دعواه فيو بكذا دينا اًر وافية إلى يد الصالح وقطع بذلؾ جميع حجتو

ودعاويو ،وتَصميح :زينة ،حمية ،وتَ ِ
صمّحة ،:وباعتبارىا مصد اًر
صم َي َحة :تيذيب ،تنقيح ،تنميؽ ،وتقاؿ َم ْ
ْ
ْ
صالِح :سفير أرسؿ لعقد الصمح" ( ُد ِ
وزي :2000 ،ج /6ص.)462
زراعة األرض ،و ُم َ
ويقاؿ ص ؿ ح مصدر صالح "ساد الوئاـ بعد المصالحة" :المسالمة ،المصطفاة وازالة كؿ أسباب
الخصاـ (أبو العزـ :2013 ،ص.)14

ثانياً :مفيوم المصالحة في المنظور الديني:
إف مبدأ المصالحة في اإلسالـ ىو منيج جامع مبني عمى أسس وأركاف محكمة تترابط فيو الجزئيات
بالكميات ترابطاً منطقياً يستمد روحو ويقتبس مادتو مف األصوؿ األولية والمبادئ العامة التي وضعت
لمحياة اإلنسانية بمختمؼ تشعباتيا ،فيو منيج إليي موصى بو ضمف نظرة شمولية عامة ،مف قوة عالمة
التعصب البشري والتفاوت الفكري لإلنسانية (عمير وخميؿ :2011 ،ص.)141
بمدارؾ األسرار خارج
ّ
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ويبيف البرتكي مفيوـ المصالحة في الشرع عمى أنيا " سالمة بعد اْلم َنازَعة وِفي َّ
الش ْرع عقد يرفع
ُ
َ
النزاع بِالتَّر ِ
َّالح خالؼ اْلفساد" (البرتكي :1986 ،ص.)354
اضي َوالص َ
َ
أما المصالحة الوطنية في منظور التربية اإلسالمية فيي "قيمة مف القيـ العظيمة التي ينبغي ألفراد
المجتمع أف يجسدوىا سموكاً واقعاً في حياتيـ ،وكوف المصالحة قيمة يعني أنيا مبدأ يقوـ عميو انتظاـ أمر
اإلنساف وصالحو ،وتستمد المصالحة قيمتيا مما تحققو مف مصالح ومنيا عز الديف ومنعتو واستقرار
المجتمع" (عوف :2017 ،ص.)324-323
وقد عالج المنظور اإلسالمي المصالحة عمى الدـ ،حيث أجاز الفقياء أف يصطمح القاتؿ وأولياء
المقتوؿ عف القصاص عمى ماؿ أخذه في مقابؿ دـ وليو ،فإذا اصطمحا سقط القصاص ووجب الماؿ
َخ ِ
المسمى ماال ،قميال أو كثي ار زائدا عمى مقدار الدية؛ لقولو تعالى{ :فَمف ع ِفي لَو ِمف أ ِ
يو َش ْي ٌء فَات َباعٌ
َْ ُ َ ُ ْ
ِ
اء إِلَ ْي ِو بِِإ ْح َس ٍ
اف} [البقرة .]178:قاؿ ابف عباس والحسف والضحاؾ ومجاىد :نزلت اآلية في
بِاْل َم ْع ُروؼ َوأ ََد ٌ
الصمح ،وىو موافؽ لالـ ،فإف عفا إذا استعمؿ بالالـ كاف معناه البدؿ ،أي :فمف أعطى مف جية أخيو
المقتوؿ شيئا مف الماؿ بطريؽ الصمح فاتباع بالمعروؼ ،أي :فمف أعطى -وىو ولي القتؿ -مطالبة ببدؿ
الصمح عف مجاممة وحسف معاممة (الشاذلي :2010 ،ص.)169
وحقيقة األمر إف المنظور التيار الديني المتشدد ورؤيتو الشاممة لمفيوـ المصالحة وفؽ تطبيؽ
الخالفة والحاكمية اإلسالمية يورد فؤاد زكريا تفنيده مف خالؿ تعرية الخطاب الصحوي الديني المتشدد
قائال" :إف البشرية كميا تخطئ م ار اًر وتك ار اًر في تجارب الحكـ المختمفة التي تمارسيا ،وتتعمـ كؿ ٍ
يوـ مف
أخطائيا ،ولكف أفدح أنواع الخطأ ىو ما يرتكبو حاكـ يتصور أىواءه ومصالحو الضيقة إنما ىي تجسيد
لإلرادة اإلليية ،ويوىـ الناس بأف كؿ ما يفعمو مستميـ مف وحي الشر اإلليي الذي يحكـ بمقتضاه ،وقد
أثبتت التجارب المريرة التي خاضيا عالمنا اإلسالمي في تاريخو القريب والبعيد ،أف أمثاؿ ىؤالء الحكاـ
كانوا في معظـ األحياف ىـ األكثر دموية ،واألشد استخفافاً بمصائر البشر" (زكريا :2006 ،ص.)103
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ثالثاً :مفيوم المصالحة الوطنية اصطالحاً:
إف المصالحة الوطنية ىي أداة ضرورية الستعادة وتعزيز السمـ واألـ في أعقاب حالة مف العالقات
غير الودية ،والتي غالباً ما تتجمى فييا الصراعات المسمحة في صورة حروب أىمية أو أعماؿ عنؼ ضد
الدولة والمجتمع عف طريؽ الجماعات المسمحة ،وىي عممية قد تستمر مدة مما يجعؿ المجتمع بأسره
يشعر أنو في مرحمة انتقالية ،وتتطمب مشاركة جميع أفراد المجتمع ،حيث تتـ المصالحة عمى أساس
احتراـ حقوؽ اإلنساف والقيـ الديمقراطية والمساواة والتسامح والتضامف واالحتراـ المتبادؿ بيف المواطنيف
(.خالد :2015 ،ص.)6-5
وىي وسيمة مف وسائؿ حؿ الخالفات والمنازعات واألزمات بيف األشخاص واألطراؼ والدوؿ وديا
وسمميا وىي تمتاز عف غيرىا مف الوسائؿ الرسمية لتسوية الخالفات وحؿ المنازعات بانيا األكثر بساطة
ورشاده مف حيث التكاليؼ والجيود والوقت والفعالية والشمولية ومف حيث جذرية الحؿ( .منصوري،

 :2010ص .)69
ويقصد بالمصالحة التي تختص بالشأف الفمسطيني بأنيا المصالحة بيف حركتي فتح وحماس إلى
ِ
االنق َساـ الفمسطيني وتتضمف
جاءت الدعوة إلييا غداة أحداث يونيو  ،2007والتي تسبب في حدوث
المصالحة عدة ممفات :ىي منظمة التحري الفمسطينية ،االنتخابات ،الحكومة واألمف والحريات العامة
والمصالحة المجتمعية ،وقد رعت جوالت المصالحة العديد مف الدوؿ العربية مثؿ ،السعودية ومصر واليمف
وقطر والخ ،وبينما وضعت أطرافا أخرى عراقيؿ إلجياض اتفاؽ المصالحة الفمسطينية مثؿ االحتالؿ
سرائيمي ،الواليات المتحدة( .أبو مزيد :2013 ،ص.)38
اإل َ
وأما المصالحة الوطنية في المفيوـ الفمسطيني فيطمقيا الفمسطينيوف عمى "التدابير السياسية
واالجتماعية التي يتخذونيا لمعالجة تركة أحد عشر عاماً مف ِ
االنق َساـ بالمصالحة ،وىي التسمية غير
الرسمية لنظاـ عدالة انتقالية مبسط وبدائي مقترح ،ترعاه الحكومة المصرية ،وفي العادة تقترح أنظمة
العدالة االنتقالية حوؿ العالـ مجموعة مف اإلجراءات لتجاوز الثقؿ الذي يسحب المجتمعات نحو األسفؿ
دائما ،والذي نتج عنو الخالفات السياسية وانتياؾ حقوؽ اإلنساف في فترة النزاع ،مثؿ المالحقة القضائية
لممتسببيف بانتياكات حقوؽ اإلنساف ،وتعويض الضحايا وتخميد ذكراىـ وعقد المصالحات المجتمعية،
والبدء بعممية إصالح مؤسسي شاممة ،لكف كما يبدو فقد قررت حركتا فتح وحماس القفز مباشرة باتجاه
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ىمية؛ خاصة ما يتعمؽ بعممية دمج الموظفيف في
اإلصالح المؤسسي مع تجاىؿ اآلليات األخرى ذات األ ّ

كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة واصالح منظمة التحرير" (شرشرة.)2017 ،

وتـ تعريؼ الوحدة الفمسطينية بأنيا اتحاد القوى والفصائؿ الفمسطينية في إطار رسمي واحد ،ممثالً
سرائيمية التيويدية التوسيعية االستيطانية
بمنظمة التحرير لبناء الدولة الفمسطينية ،ومواجية السياسات اإل َ

العدوانية (العطشاف :2018 ،ص.)8

ومف خالؿ ما سبؽ مف قراءة شاممة لمفيوـ المصالحة لغة وفي االصطالح الشرعي ،وفي مفيوـ
المصالحة الوطنية ،يمكف لمباحث تعريؼ المصالحة الوطنية الفمسطينية إجرائياً بأنيا" :استراتيجية تنتيجيا

األطراؼ المتنازعة مف أجؿ حؿ النزاع والخروج مف حالة ِ
االنق َساـ والشمؿ في األمف القومي وقياـ الدولة

إلى مواجية الكبرى مع التحديات المركزية األخرى واستعادة الحقوؽ الممكية لمدولة الفمسطينية وتحقيؽ
اء بمشروع المواجية أو التسوية مع
سرائيمي سو ً
التنمية الشاممة والخروج بحؿ نيائي ضامف مع االحتالؿ اإل َ
االحتالؿ بما يضمف تحقيؽ المصمحة العميا لألمف القومي الفمسطيني وما يحقؽ الوصوؿ إلى حؿ نيائي
وكمي شامؿ يتمثؿ في إعادة إحياء الديمقراطية والحريات والمشاركة السياسية وقياـ مؤسسة أمنية قوية
تحمؿ ىموـ المواطف التي مف شأنيا تنيى الصراعات الداخمية التي تعود بذىاب إلى قياـ الدولة الفمسطينية
المدنية ذات الييبة والسيادة.

المطمب الثاني :مقومات نجاح المصالحة الفمسطينية:
قبؿ البدء بمقومات نجاح المصالحة الفمسطينية ال بد لنا مف تشخيص أزمة المصالحة؛ إذ تفاقمت
الخصومة السياسية داخؿ الساحة الفمسطينية بعد فوز حركة حماس في االنتخابات عاـ  ،2006والتي
إسرائيؿ "وحركة فتح وبعض األنظمة العربية.
كانت مفاجئة ؿ " َ
ومف ىنا كاف موضوع المصالحة الوطنية "قضية ميمة وتحقيقيا ىو الوسيمة الطبيعية لمخروج أوال
مف أزمة التشرذـ ،ولتمكيف الشعب الفمسطيني وقواه السياسية لموقوؼ بقوة أماـ التحديات التي تواجو "
(نوفؿ :2015 ،ص .)3-2
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وخاصة بعد مرور عقد كامؿ عمى ِ
االنق َساـ الفمسطيني ( ،)2017 -2007في السياسة والسمطة،

وبعد سمسمة اتفاقات سابقة فاشمة توصمت الحركتاف الرئيستاف في العمؿ الوطني الفمسطيني المتاف تييمناف
عمى السمطة ،األولى في الضفة والثانية في غزة إلى اتفاؽ إلعادة توحيد الكياف السياسي الفمسطيني
(كيالي.)WWW.arabaffairsonline.org/article.php?p=/292 :2018 ،

تشخيص أزمة النظام السياسي الفمسطيني:
أما حوؿ تشخيص حالة المصالحة مف الخارج فإنو ال تزاؿ قضية المصالحة الفمسطينية تعاني مف
سرائيمي) ،فقد خير بنياميف نتنياىو رئيس وزراء
مشكمة التػدخالت الخارجيػة ،وعمػى األخص االحتالؿ (اإل َ
إسرائيؿ) والصمح مع حركة حماس ،وىذا
االحتالؿ الػسيد الػرئيس محمود عباس بيف المفاوضات مع ( َ

يكػشؼ عػف أف االحتالؿ (اإلسرائيمي) معني باستمرار ِ
االنق َساـ الفمسطيني ،ومف وجية نظره أف لديو الكثير
َ

مػف الوسائؿ التي تبيف قدرتو عمى ردع السمطة مف المضي قدماً في خيار المصالحة ،مثؿ :الػتحكـ في
أمواؿ الضرائب ،والقيود التي يفرضيا عمى حرية الحركة لكبار قادة السمطة (أبو مزيد :2013 ،ص.)3
وكؿ طرؼ يريد أف تتـ المصالحة وفؽ شروطو ،وىذا ما أدى إلى تغميب المصالح الفئوية عمى
المصالح الوطنية ،إضافة إلى أف إعاقة التوصؿ إلى اتفاؽ المصالحة ىو استراتيجية تخدـ االحتالؿ
(اإلسرائيمي)؛ ألنو استفاد مف ِ
االنق َساـ عمى المستويات السياسية ،واألمنِيَّة ،واالستيطانية ،فاالحتالؿ عمؿ
َ
عمى تيويد القدس ،واستمر في سياسية التوسع االستيطاني في الضفة الغربية ،وتيرب مف االستحقاقات

السياسية بدعوى غياب الشريؾ الفمسطيني ،إضافة إلى العراقيؿ التي كاف يضعيا مف خالؿ تجميد
تحويالت الضرائب إلى السمطة الفمسطينية (أبو مزيد :2013 ،ص.)125
وقد تشكمت سمبيات كثيرة مف قبؿ أطراؼ ِ
االنق َساـ أثناء جيود المصالحة الوطنية ،فمثالً نرى أف

حركة فتح واجيت إشكالية كبيرة في إدارة المصالحة بالرىاف عمى البعد الخارجي المتعمؽ بالبعديف اإلقميمي
الخاص بوضع العممية السممية والدولي الخاص بيدؼ تمبية اشتراطات القوى الدولية الكبرى ،كما راىنت
إسرائيؿ في ظؿ موازيف قوى مختمة (أبو عودة :2016 ،ص.)122
في الوصوؿ إلى حؿ سياسي مع َ

كما تعاممت في المرحمة األولى لالنقساـ بنوع مف االستخفاؼ واالستيتار ،وكانت تعتقد أنو خالؿ

شير أو شيريف أو ثالثة يمكف أف ينتيي الوضع القائـ ويتآكؿ ،وبالتالي كانت تراىف عمى عنصر الوقت
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وعنصر عدـ الخبرة لدى حماس ،وكذلؾ أداؤىا اإلعالمي الضعيؼ ،حيث لـ يستطع أف يشكؿ أداة حقيقية
لكشؼ حقيقة ما جرى بغزة (أبو عودة :2016 ،ص.)123
ولقد اتبعت حركة حماس سياسة االنفراد بقطاع غزة وانفصالو عف الضفة الغربية سياسياً واقتصاديا
بعيداً عف القيادة الفمسطينية ،ومرو اًر بعالقاتيا الخارجية مع اإلخواف المسمميف وايراف وقطر وتركياً ،التي
مدت الحركة بالدعـ الموجستي بحيث أغرت حماس لمسيطرة عمى غزة (حمودة2015 ،ـ :ص.)110
ّ
كما أنو ال يوجد توجو جاد مف قيادة حماس إلنياء ِ
االنق َساـ الفمسطيني وتطبيؽ اتفاؽ المصالحة
الوطنية ،مما يزيد القناعة بأف حماس ال تريد التنازؿ عف المكاسب الفئوية التي حققتيا بعد االنقالب وىذا

ما لخصو الزعارير حيث أكد أف القيادة الفمسطينية وقيادة حركة فتح مع إعطاء الحوار الوطني الفمسطيني
فرصة إلنياء ِ
االنق َساـ ،مشي اًر إلى أنو فقد األمؿ مف مستوى المسؤولية السياسية والوطنية في إعالـ حماس

(أبو عودة :2016 ،ص.)130

كما واعتمدت عمى لغة اإلصرار عمى التقيد ببرنامجيا وتيميش برنامج منظمة التحرير والعمؿ بو،
إضافة إلى أف الحركة كانت تفتقد لمخبرة اإلدارية والسياسية (حمودة.)107 :2015 ،
أما عمى مستوى موقؼ الفصائؿ اليسارية مف مساعي المصالحة فكاف لوقوؼ فصائؿ اليسار
الفمسطيني في خط المنتصؼ بعيداً عف قوؿ الحقيقة واظيار المتسبب بتعطيؿ المصالحة أو التمكؤ بتنفيذ
بنودىا دور سمبي مع دور معطؿ ،ولو أف ىذه الفصائؿ التزمت عمى قوؿ كممة الصدؽ ألجبرت الطرؼ
المعطؿ عمى التعاطي إيجاباً مع المصالحة وعدـ التيرب مف استحقاقيا (أبو عودة :2016 ،ص.)138
كما أف الموقؼ اإلعالمي لمفصائؿ اليسارية كاف يتصرؼ مف خالؿ ادعاء الحيادية المبالغ بيا كثي اًر
لمحفاظ عمى عالقات وطيدة مع كؿ مف فتح وحماس ،أو مف خالؿ الخوؼ مف انتقاـ حماس واجراءاتيا
العدائية في قطاع غزة -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  -كما حصؿ إلذاعة صوت الشعب التابعة لمجبية
الشعبية لتحرير فمسطيف ،أو بسبب موقؼ سياسي يحمؿ الطرفيف المسؤولية عف االنقالب و ِ
االنق َساـ

(طوماف :2010 ،ص.)94

وأطمؽ الرئيس محمود عباس في  4حزيراف/يونيو 2008دعوة لمحوار مع حركة حماس ،تخمى فييا
عف مطالبة حركة حماس بإعادة قطاع غزة إلى الوضع قبؿ 14حزيراف/يونيو  ،2007ويرجح أنيا جاءت
رداً عمى التحديات التي واجيت السمطة الفمسطينية ،مثؿ :الطريؽ المسدود لعممية السالـ ،والخالؼ
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المتواصؿ داخؿ حركة فتح ،والضغط اإلقميمي لحؿ الصراع الفمسطيني الداخمي ،ورحبت حركة حماس
بدعوتو ،ودعا إسماعيؿ ىنية إلى إقامة ىيئة إلعداد أجندة لمحوار ،وطمب مف الجامعة العربية رعاية
المحادثات بؿ إف سمات الخطاب الصحفي مف قبؿ األطراؼ المنقسمة بيف حركتي فتح وحماس نحو
تبنتو الصحؼ الفمسطينية نحو قضية المصالحة الفمسطينية بيف
قضية المصالحة فإف "الخطاب الذي ّ

حركتي فتح وحماس تعاني مف تراجع في الموضوعية ،وتناقض في تناوؿ تمؾ القضية ،ىو تارة متحمساً

ليا ،وتارة معارضاً (أبو مزيد :2013 ،ص.)14
وتمثمت حالة السأـ الشعبي "بالتأثير مف الثورات العربية فانعكس عمى المشيد السياسي الفمسطيني،
حيث خرج الشعب الفمسطيني في مظاىرات حاشدة في  2011/3وبنحو خاص في الضفة الغربية التي
اتخذت طابعاً وطنياً رافعة شعاريف محدديف (الشعب يريد إنياء ِ
االنق َساـ ،الشعب يريد إنياء االحتالؿ)
فالشعب الفمسطيني يطالب بحقوقو كباقي شعوب العالـ وأنو لف يسمح لحركتي فتح وحماس باالستمرار في

تغميب مصالحيما الفصائمية عمى حساب المصالح الوطنية وأنو لف يصبر عمى ذلؾ طويال؛ فكاف التقاط
اإلشارة سريعاً مف قبؿ طرفي الصراع (حبيب :2012 ،ص.)533
وفي سياؽ آخر تقدـ مجموعة مف رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف في الخارج بطرح مبادرة لحؿ األزمة
التي تمر بيا الساحة الفمسطينية ،وتحديداً بيف حركتي فتح وحماس بيدؼ تقريب الفجوة بيف الطرفيف
وصوال لحؿ األزمة واعتماد الحوار الفمسطيني  ً-الفمسطيني لحؿ اإلشكاليات بعيدا عف استخداـ القوة
العسكرية ،ورأت المبادرة أف يتـ تحديد موعد لالنتخابات الرئاسية والنيابية مع ضرورة تشكيؿ حكومة
تكنوقراط مف مستقميف إلدارة شؤوف البالد لغاية االنتياء مف االنتخابات (فارس2013 ،ـ)
وينبغي إدراؾ وجود قوى فمسطينية مف حركتي فػتح وحمػاس تعمػؿ عمػى عرقمػة المصػالحة ألجنػدة
شخصية .وأػنيا كونت ليػا شػبكة مصػالح سياسية واقتصادية خػالؿ فتػرة ِ
االنق َساـ .فينػاؾ قيادات حصػمت
عمى مناصب في األجيزة األمنِيَّة لـ يكف بمكف أف تحصؿ عميو في ظؿ الوفاؽ ،حيث أصبحت تمؾ
القيادات تتمتػع بامتيازات ،وم اركػز قػوى ونفػوذ حكػومي ومجتمعػي مػف الصػعب التضػػحية بيػػا .ومػػا ينطبؽ
عمػػى القيادات والعناصػػر األمنِيَّة والسياسية يمكف أف ينطبؽ ذلػػؾ عمػػى المناصػب المدنية المختمفػة ،إضػافة
إلى مؤسسات أخػرى سػواء مؤسسػات شػبو حكومية (جمعيات خيرية واعالمية و ...إلخ) (صافي.)2011 ،
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ويرى الباحث أف جدوى اتفاؽ المصالحة الفمسطينية يتطمب معرفة األسباب أدت في البداية إلى
وجود الخالؼ واقتالعيا مف جذورىا مف خالؿ تعزيز مبدأ الشراكة والتقبؿ الفكري وخاصة مف قبؿ الطرؼ
الديني المتشدد الذي يخشى منو أف يسمؾ تصرفات مشينة تيدد كياف التيارات الفكرية األخرى ،وربما
يستييف البعض في ىذه المسألة إذ يعدىا أم اًر ثانوياً.
وىنا يمكف لنا القوؿ إف منبع المشكمة أتت مف النوايا التي تضمر االعتداء ،وىو ما سبب تمؾ
القالقؿ الداخمية وسبب باألزمة منذ بدايتيا ،وىذا أمر ال يختمؼ عميو الوطنيوف الفمسطينيوف ،وىذا
االختالؼ الذي كاف ظاىره الخالؼ البائف بيف حركتي فتح وحماس ،وتطوره إلى أف وصؿ إلى حد
االقتتاؿ والتي تطورت فيما بعد لتصؿ إلى ما وصمت إليو.
ومما سبؽ في مجممو فيرى الباحث أنو لف يجمؿ المقاـ عمى تتبع مسيرة جيود المصالحة
الفمسطينية إذ إف التدخالت الخارجية والداخمية وحاالت التمكؤ والتسويؼ والمماطمة التي تتحجج بيا
األطراؼ ،وكثيرة ىي النظري ات والتحميالت عمى أوجو الصحؼ الفمسطينية التي تخدـ اإلعالـ األيديموجي
الذي يحمؿ تأخر جيود المصالحة مف وجية نظره دوف موضوعية فيمكف لو تشخيص المصالحة
الفمسطينية عمى النحو التالي:
 فمف ناحية مواقؼ القيادة المصرية ما زالت تسعى إلى المفاوضات السياسية كخيار است ارتيجي لحؿسرائيؿ .وىي واف كاف ىناؾ ثمة اتصاؿ محسوس في اآلونة األخيرة
الصراع بيف الشعب الفمسطيني وا َ
مع حركة "حماس" إال إنيا تدرؾ في الحسباف جذور الحركة المنبثؽ مف حركة اإلخواف المسمميف وما

تشكمو مف خطر عمى أمنيا ما لو تبيف تمؾ األخرى حسف النوايا.
 تشكؿ حالة الحصار والنكافات مف قبؿ األطراؼ المنقسمة وخاصة في حالة التضميؿ وتبادؿ التيـ معجموس األطراؼ عمى طاولة التوافؽ حالة تزرع اليأس مف تحقيؽ الوحدة الوطنية.
 كما أف سياسات المواجية العسكرية غير المحسوبة وعدـ تكافؤ القوى مف قبؿ حماس وقطاع غزةأعطى انطباعاً أف حكومة حماس تزيد مف زيادة حدة تأخر المصالحة ،فاالعتداءات عمى غزة
إسرائيؿ عامالً ضاغطاً عمى استمرار
واستمرار حماس في تحدييا دوف مسوغ وال توازف يجعؿ َ
ِ
االنق َساـ  ،ألف ذلؾ يعزز مف فكرة أف حماس حركة إرىابية يجب محاربتيا وعدـ عقد المصالحة معيا،
كما أف مصر ما زالت مستمرة في سعييا إلنياء أنفاؽ غزة.
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 أما حوؿ مواقؼ السمطة الفمسطينية فيي تعتبر أف المصالحة الفمسطينية ومدنية الدولة وتحقيؽ التسويةمف خالؿ المفاوضات وعدـ إقحاـ الشعب الفمسطيني إلى تبعات مدمرة يعد خيارىا االستراتيجي.
أىمية تسميـ غزة لحكومة السمطة الفمسطينية في مركزيتيا راـ اهلل
 كما يكمف موقؼ السمطة فيّ
وتمكينيا الحقيقي مف العمؿ في غزة وليس كما يشاع (حكومة فوؽ األرض وتحت األرض) .وتشغيؿ

معبر رفح مف خالؿ الحرس الرئاسي ،والذىاب النتخابات تشريعية ورئاسية نزيية .وتأكيدىا عمى
أىمية توحيد السالح بحيث يكوف سالحاً واحد ومع السمطة وحدىا.
ّ

إسرائيؿ ،وقبوؿ قرار 242
 أما حوؿ المشيد مف خالؿ حركة حماس فيي أما خوض االعتراؼ ب َوالمفاوضات السياسية ،قبؿ قبوؿ "حماس" شريكاً في أي عممية سياسية ،وىذا يشكؿ إشكالية ال يمكف

الحكـ في ما ستؤوؿ عميو نظرة حماس في الفترات الالحقة.
 يمكف أيضا القوؿ بشكؿ ليس قطعي أف الظروؼ التي واجيتيا حماس والضغوط الخارجية وخاصةالحصار الخانؽ عمى غزة قد أوصؿ "حماس" إلى جديتيا بالمصالحة ،وربما ألنيا تريد تحسيف
عالقاتيا مع مصر خصوصاً بعد أف اعتبارىا تابعاً لجماعة اإلخواف المسمميف .
ويرى الباحث أيضا أف العراقيؿ التي وضعتيا حركة حماس قد أحبطت كثي اًر مف النجاحات عمى
صعيد المصالحة الوطنية الفمسطينية وعمى صعيد نجاح السياسات الخارجية لمنظمة التحرير ،فمنذ عقد
مؤتمر مدريد وموافقة منظمة التحرير ،التي تشكؿ حركة فتح أحد أىـ مكوناتيا ،في الدخوؿ بمفاوضات مع
إسرائيؿ ،والتوصؿ إلى اتفاؽ اوسمو ،في مقابؿ رفض حركة حماس الدخوؿ في المفاوضات ،كما رفضت
َ
سرائيؿ ،رغـ فائدة حماس الكبيرة مف تمؾ
االعتراؼ باالتفاقيات التي عقدت بيف منظمة التحرير وا َ
االتفاقيات بعد فوزىا باالنتخابات التشريعية التي جرت في ،2006/1والتي وصمت إلى حد االقتتاؿ

الداخمي والذي تطور مف خالؼ في النظرة السياسية إلى قتاؿ يربط جانب العقيدة واأليدولوجية ليتحوؿ
الصراع إلى صراع -لوال وجود الوعي شبو الجمعي – لدى الفمسطينييف لقمنا أنو صراع طائفي مف طرؼ
واحد.
ومف ىذا المنطمؽ فإف رؤية الباحث أف تشخيص حالة المصالحة الفمسطينية ال بد أف تتسـ بجو مف
المرونة الحقيقية وليست المرونة المظاىرية التي توىـ األطراؼ المعنية بالمصالحة بحرصيا عمى تنفيذ
االتفاقات والبنود!
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مقومات نجاح المصالحة الوطنية الفمسطينية:

إف تبايف درجة المعاناة بيف الفمسطينييف وبيف بعض أطراؼ النزاع ممف استفادوا مف حالة ِ
االنق َساـ

وجيود المصالحة يترتب عمؿ استراتيجية خاصة لنجاح المصالحة الفمسطينية في ضوء كثير مف المعايير

التي يجب العمؿ عمييا بشكؿ كامؿ مف جميع األحزاب بسبب ذلؾ التبايف بصورة جدية ،و"لذلؾ فإف
المصالح العميا لمشعب الفمسطيني ،تفرض عمى المنظمة والسمطة الفمسطينية ،والفصائؿ الوطنية
واإلسالمية ،وبقية أطراؼ النظاـ السياسي الفمسطيني إعادة النظر في بعض المفاىيـ التي تحكمت في
التوجيات السياسية والحزبية ،والدخوؿ فو ار في حوار وطني شامؿ ،ووضع خطة إنقاذ وطنية تقوـ عمى:
 إنياء ِ
االنق َساـ واعادة المحمة الوطنية.

 إعادة تطوير وتفعيؿ مؤسسات منظمة التحرير.
 نبذ األوىاـ حوؿ عممية السالـ الحالية.
 دمقرطة الحياة السياسية الفمسطينية.
 التأكيد عمى المشروع الوطني (ماضي :2016 ،ص )18-16
ويمكف تمخيص مقومات تحقيؽ المصالحة عمى النحو التالي:
 إدراؾ الطرفاف بضرورة إنجػاح المصػالحة لعوامػؿ محمية واقميمية ودولية.. األخذ باالعتبار أف إسرائيؿ اسػتفادت كثي اًر مػف ِاالنق َساـ عمى جميع األصعدة.
َ
 ض ػػرورة إدراؾ الطرفيف بمعوقػػات المصػػالحة والعمػػؿ عم ػػى مجابيتي ػػا مع ػاً. التمنيات واألمػاني وحػدىا ال تكفػي لتحقيؽ كيفية ترجمة األقواؿ إلى أفعاؿ. تتطمب المصالحة إلى وعي وادراؾ مف الطرفيف لممعوقات والتحديات. تواصػؿ الضػغط الشػعبي إلنجػاح المصػالحة ،والضػغط عمػى كػؿ طػرؼ يعمؿ عمػى عرقمػة تنفيذ االتفػاؽوتعريتو شعبياً.
 العمػػؿ عمػػى تعرية القػػوى التػػي تقػػؼ فػػي طريؽ تنفيذ االتفػػاؽ خدمػػة ألجن ػػدتيا الحزبية. عمػى مؤسسػات المجتمػع المػدني أف يكوف ليػا صػوتاً مسػموعاً إلى جانػب الضػغط. -دعـ حكومة الوحدة الوطنية لتحقيؽ برنامجيا عمى جميع الصػعد.
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 إنجاز المصػػالحة االجتماعية ،واإلعػػداد النتخابػػات الييئات المحمية ،واالنتخابػات التشريعيةوالرئاسية ...الػخ.
 الصػبر والجمػد والمثػػابرة واالسػػتعانة بػػالخبرات المينية لمعالجػػة أخطػػاء سػػنوات ِاالنق َساـ.
 -إصػالح وتفعيؿ منظمػػة التحرير الفمسطينية

 ضرورة توفر غطاء عربي سياسي واعالمي ومالي .والوقوؼ فػي وجػو الطػرؼ الػذي يعرقػػؿ تنفيذالمصػػالحة ،واتخػػاذ الخط ػوات الالزمػػة بحقػػو.
 دعـ حكومة الوحدة الوطنية ،ودعـ برنامجيا السياسي وتسويقو عربيا واقميميا ودولياً. قياـ الجانػب الفمسطيني بحممػة إعالمية ودبموماسية لمترويج لالتفػاؽ ،وأنػو ليس موجػو ضػد أي عمميةسالـ بؿ إنو يخدـ أي جيود دولية لدعـ عممية السالـ.
 مسػػاىمة الجميع فػػي خمػػؽ ثقافػػة مجتمعية تقػػوـ عمػػى الديمقراطية وثقافة الشراكة وتقبؿ اآلخػر .وثقافػةالتسػامح والتكافػؿ بػدالً مػف ثقافػة التعصب والحقد التي سادت في السنوات السابقة (صافي)2011 ،
ىمية بمكاف إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية عمى صعيد السمطة الفمسطينية ،إعماالً
ومف األ ّ

لمديمقراطية قوالً وعمالً ،وتعزي اًز لمبدأ تداوؿ السمطة بشكؿ ديمقراطي وسممي ،وحماية المؤسسة الفمسطينية،
وتأكيد دورىا الريادي في بناء المجتمع الفمسطيني ،وتحقيؽ أفضؿ مستويات التنمية ،كما واف العمؿ
الوطني سيكوف في أروع صوره وأشكالو وانجازاتو حاؿ تحقيؽ المصالحة والوحدة الوطنية ،بما يعود بالنفع
عمى الشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة (العطشاف :2018 ،ص.)131
ومف ىنا يرى الباحث أف المصالحة الوطنية ليا أىميتيا القصوى لما تمثمو مف تحطيـ لمتعصب
الفكري الناتج عف اختالؼ األيديولوجيا بيف الحركة الوطنية الفمسطينية أو حركة فتح وبيف حركة حماس
التي تتبنى فكرة اإلسالـ السياسي ،وىو الجذر الحقيقي لالنقساـ ،كما تكمف أىمية ِ
االنق َساـ في الجانب
ّ
الفمسطيني أف إسرائيؿ قد استخدمت قضية ِ
االنق َساـ حجة لتبرير تجاوزاتيا وعدـ التزاميا باالتفاقيات التي
َ
بينيا وبيف منظمة التحرير ،كما أف اال ِنق َساـ سبب شمال لمجرد التفكير في نيؿ الدولة الفمسطينية المستقمة
ذات السيادة والتي تتمتع بأمف قومي فعاؿ.

كما يرى الباحث أف نجاح المصالحة الفمسطينية تكمف أىميتو أيضا في إعادة إحياء منظمة
التحرير ،ودورىا الفعمي في احتوائيا لإلطارات والتوجيات نحو العمؿ الوطني المشترؾ ،كما تؤدي
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المصالحة بالعمؿ عمى إعادة إحياء مركزية القضية الفمسطينية لدى المؤسسات الرسمية والعربية والدولية،
واعادة إثراء الحراؾ الفمسطيني المنظـ في الداخؿ والخارج لتحقيؽ التنمية الشاممة ،واحراز االنتصارات
السياسية والتقدـ في العممية التي ستحقؽ استقرار السالـ في فمسطيف ،وتساىـ في تحقيؽ السالـ في منطقة
الشرؽ األوسط.
ومف المتوقع أف يعزز اتفاؽ المصالحة المناعة الوطنية الفمسطينية ،مف خالؿ ترابط وزيادة تكاتؼ
الشعب الفمسطيني في مواجية المخاطر ِ
االنق َساـ والزيادة مف ثقتو في قيادتو السياسية واألمنِيَّة عمى إدارة

األزمات ومواجية التحديات المستمرة .فالثقة بالقيادة ىي أحد األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني
بشكؿ عاـ والتي كانت قد تزعزعت وتدىورت إلى مستويات خطيرة بسبب ِ
االنق َساـ وعدـ تمكيف وحدوث

المصالحة.

المطمب الثالث :دور المصالحة في حماية استراتيجية األمن القومي الفمسطيني:
تبدو المصالحة الفمسطينية تزداد تعقيداً كؿ يوـ في ظؿ تطورات الصراع األيديولوجي والسياسي بيف

األطراؼ المتنازعة في شتى األطر ،وكمما زادت قضية ِ
االنق َساـ تعقيداً كما أَضحت المصالحة الوطنية

أكثر ضرورة وأم اًر ال بد مف الخضوع إليو مف قبؿ األطراؼ الفمسطينية المنقسمة والمتنافسة ،غير أف ىذه
المصالحة تواجييا صعوبات حقيقية مرتبطة بتعارض برنامجي التسوية والمقاومة ،وغياب برنامج سياسي
إسرائيؿ عمى تعطيؿ وافشاؿ عدد مف مسارات المصالحة.
موحد ،وقدرة َ

أىمية المصالحة إل نجاح المشروع الوطني الفمسطيني:
ّ

تشكؿ الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية الشاممة والنيائية بوابة فاتحةً أماـ تحسيف السياسات

الداخمية في المجتمع الفمسطيني ولـ الشقاؽ والنزاع والقياـ باإلصالحات الشاممة والمتكاممة ،كما تشكؿ
سرائيمي والجانب الدولي لتحقيؽ
الورقة الرابحة عمى طاولة المفاوضات كممارسة ضغط عمى الجانب اإل َ

مطالبات العمؿ السياسي الفمسطيني لممطالبة بحقوقو ونيميا ،بما ال يدع مجاالً لمشؾ رغـ ما ستواجيو مف
تمؾ الجيود مف صعوبات ،إال أنيا ال تمثؿ عائقاً وحاجباً عف تحقيؽ األىداؼ مثؿ ما يمثمو ِ
االنق َساـ

الفمسطيني ،إذ ال يمكف لنا أف نؤكد أنو ال يمكف أف تنجح أي جيود أخرى دوف نجاح المصالحة
الفمسطينية ،فيي بمثابة قاعدة اليرـ التي يقوـ عمييا باقي األىداؼ.
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كما بيف صائب عريقات أف ترسيخ أسس المصالح الوطنية سيسيـ في تعزيز العالقات الداخمية،
وتوفير ضمانات ممموسة لمخروج مف حالة الشمؿ السياسي ،ورفع مقدرات العمؿ الوطني بما يشمؿ العمؿ
السياسي والمجتمعي وغيرىا ،ويعني ذلؾ أيضاً تعزيز الشراكة الوطنية في مواجية التحديات وعمى رأسيا
سرائيمي (العطشاف :2018 ،ص.)65
االحتالؿ اإل َ

أىمية كبيرة في حماية األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني والقضية
إف المصالحة ليا
ّ

بشكؿ عاـ؛ إذ تمثؿ بدورىا أم اًر ال بد مف تحقيقو لوقؼ المعاناة التي تعانييا جميع األبعاد القومية لألمف
الفمسطيني والمتمثمة بكؿ النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والعسكرية و ،.....فيي
المالذ األخير لمشعب الفمسطيني ،والقاعدة األساسية التي سيؤسس عمييا بنياف األمف القومي الفمسطيني،
وىي بدورىا أيضا ستكوف الدرع الواقي بما تشكمو مف وحدة وطنية في الوقوؼ أماـ مخططات االحتالؿ
ونيؿ الحقوؽ الفمسطينية المشروعة والتي كفمتيا القوانيف التشريعية والمبادئ اإلنسانية الشاممة.
وبتحقيؽ المصالحة تغدو المقدرات السياسية الداخمية لمعمؿ الوطني الموحد واعدة وكبيرة ،ولعؿ
أىميا تشكيؿ قيادة وطنية فمسطينية منتخبة تفرزىا االنتخابات التشريعية ػ والمجمس الوطني في إطار
منظمة التحرير الفمسطينية ،ويضـ الجميع ،ويشكؿ الكؿ الوطني الفمسطيني بكامؿ أطرافو وألوانو ،استناداً
إلى برنامج سياسي وطني شامؿ متفؽ عميو (العطشاف :2018 ،ص.)63

سراييمية:
ّ
أىمية المصالحة لمواجية سياسات الغطرسة اإل َ

ىمية البالغة لممصالحة وتحقيؽ األبعاد االستراتيجية عمى األمف القومي في تحقيؽ الدولة
إف األ ّ

المستقمة ،والتي تعد أولوية الدخوؿ إلى المشروع الذي يطمح إليو الشعب الفمسطيني ويسعى لو
إسرائيؿ ىو مف وجية ٍ
نظر
االستراتيجيوف والسياسيوف الفمسطينيوف ،عمى القضية الفمسطينية والصراع مع َ
سرائيمي مضاعفة إزاء
سرائيمي؛ إذ "تبدو
ّ
أىمية الموقؼ اإل َ
إسرائيؿ في مدى أىميتو عمى الموقؼ اإل َ
َ
المصالحة الفمسطينية – خاصة إذا ما كاف طريؽ التفاوض والتسوية السممية ىو الطريؽ الذي اختاره
إسرائيؿ بحؿ يفضي إلى قياـ
المجتمع الدولي والدوؿ العربية لمحؿ ،إذ يترتب عمى ذلؾ ضرورة أف تقبؿ َ

دولة فمسطينية قابمة لمحياة" (محمد :2017 ،ص.)11

ويقوؿ البعض إنو مف غير المجدي تشجيع المصالحة الفمسطينية ألف حماس بحكـ تعريفيا ال
إسرائيؿ ،لكف غيرىا مف فصائؿ منظمة التحرير ،مثؿ فتح والجبية الديمقراطية
يمكنيا صنع السالـ مع َ
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إسرائيؿ لكنيا تراجعت في وقت
لتحرير فمسطيف ،كانت تعرؼ نفسيا في السابؽ مف حيث القضاء عمى َ

الحؽ لتقبؿ التعايش ،وال يبدو أف حماس عمى إجراء تغير مف ىذا القبيؿ (آف :2010 ،ص.)19

أىمية خاصة وحاسمة مقارنة بمواقؼ األطراؼ اإلقميمية
سرائيمي مف المصالحة ّ
ويكتسب الموقؼ اإل َ

إسرائيؿ ىي الطرؼ الرئيسي في معادلة الحرب والسالـ والتسوية
األخرى ألسباب عديدة مف بينيا أف َ

سرائيمي نظ اًر لموازيف القوى الراىنة والتي
سرائيمي أو الصراع العربي اإل َ
والمفاوضات لمصراع الفمسطيني اإل َ

إسرائيؿ المركز المييمف عمى طبيعة ىذه المعادلة وتفاعالتيا كما أنيا المعنية بالدرجة األولى
تجعؿ َ
بمستقبؿ القضية الفمسطينية والصراع مع الفمسطينييف وغف بدت غير ميتمة بذلؾ ،ذلؾ أف التسوية مع

إسرائيؿ وأمنيا الداخمي والخارجي واف كانت تأمؿ أف يتـ ذلؾ وفؽ مفيوميا
الفمسطينييف ىي مفتاح استقرار َ
لمسالـ وتصورىا لمدولة الفمسطينية الذي لـ يخرج حتى األمف عف حدود "الكنتونات" المعزولة المحاصرة

باالستيطاف مف كؿ جانب (محمد :2017 ،ص.)11
إسرائيؿ مف نجاح الفمسطينييف وتخوفيـ مف تحقيؽ المصالحة ،ووضعيا كثي ار مف
ورغـ استياء َ
العراقيؿ ،إذ إف مف مصمحتيا استمرار ِ
االنق َساـ لتبرير ممارساتيا وتجاوزاتيا.
سرائيمية لممصالحة كما يقولو السياسي موشيو آرنز عضو
ولو نظرنا إلى وجية نظر التحميؿ اإل َ

سرائيمية والمصالح المصرية في اتفاؽ المصالحة وأىميتيا في
حزب الميكود سابقاً رابطاً جانب المصالح اإل َ
إسرائيؿ تقوـ بمساعدة مصر في محاربة اإلرىاب في سيناء،
الجانبيف مف خالؿ دعـ اإلرىاب في سيناء "ف َ

سرائيمية ،لكف
واذا كاف االتفاؽ سيدعـ المصرييف في ىذه الحرب ،فإف ىذا األمر سيخدـ أيضاً المصالح اإل َ

إسرائيؿ األساسية ىي نزع سالح حماس في القطاع ،آالؼ الصواريخ ،التي تممكيا "حماس"
مصمحة َ

سرائيمييف في الجنوب ...واف االتفاؽ بيف "فتح"
و"الجياد اإلسالمي" تشكؿ خط اًر دائماً عمى السكاف اإل َ

و"حماس" ربما يكوف خطوة أولى في ىذا االتجاه ،ويمكف أيضاً أف يكوف مناسباً لمصر؛ حيث إف اندالعاً

سرائيؿ لف يفيد المصالح المصرية ،واذا صمد االتفاؽ فإف ىذا
متجدداً لألعماؿ العدائية بيف "حماس" وا َ
األمر سيكوف النقطة القادمة في المفاوضات" (آرنس :2017 ،ص.)12

إسرائيميوف عمى أف المصالحة بيف حركتي فتح وحماس ،وزيارة رئيس الحكومة
وأجمع محمموف َ

إسرائيؿ،
الفمسطينية رامي الحمد اهلل إلى قطاع غزة ،مف شأنيا أف تصب ،مف نواحي معينة ،في مصمحة َ
التي يمكف أف تستغؿ المصالحة مف أجؿ مواصمة تجميد العممية السياسية بادعاء أف الرئيس الفمسطيني.

111

ورأى المحمؿ العسكري في صحيفة "ىآرتس" ،عاموس ىرئيؿ ،أنو "ربما يوجد ىنا احتماؿ لتحقيؽ تيدئة
ألمد طويؿ نسبيا عند حدود القطاع ،عمى الرغـ مف أف عالمات االستفياـ ما زالت كثيرة" حياؿ احتماالت
سرائيمي ،أييود يعري ،أف
نجاح المصالحة ،واعتبر محمؿ الشؤوف العربية في القناة الثانية لمتمفزيوف اإل َ

سرائيمية ،نتنياىو ،وكذلؾ وزير األمف ليبرماف ،الصمت حياؿ المصالحة يعني أف
التزاـ رئيس الحكومة اإل َ

إسرائيؿ اختارت أف تمنح مبادرة المصالحة بيف فتح وحماس فرصة لمنجاح.
" َ

(صحيفة عرب .)https://www.arab48.com/article_print/1227125 :48
إف كؿ الطرؽ تؤدي إلى ضرورة تحقيؽ المصالحة الفمسطينية ،بقدر ما يبدو قبوؿ ذلؾ صعباً

إسرائيؿ والواليات المتحدة ،والعديد مف الدوؿ األوروبية .ىذا ال يعني أنو عمى الواليات المتحدة
بالنسبة إلى َ
فتح حوار مباشر مع حماس ،خاصة وأف الحركة لـ تتخؿ بعد عف استخداـ اإلرىاب(الكفاح المسمح) ،لكف

ينبغي عمى الواليات المتحدة تعديؿ سياساتيا اآلف اعترافاً منيا بأنو ال مفر مف الحاجة إلى المصالحة،
سرائيمييف
وينبغي عمييا :متابعة خطة ذات ديمومة لبناء الدولة ،فضالً عف المفاوضات بيف اإل َ

والفمسطينييف .ودعـ استئناؼ الحياة السياسية .وابداء االنفتاح عمى المصالحة الفمسطينية (آف:2010 ،

ص.)19
سرائيمية يجد الباحث نفسو أماـ تياريف :األوؿ :الموقؼ
ومف خالؿ قراءة وجيات النظر اإل َ

سرائيمي واألمف القومي
المعترض عمى المصالحة لما يحممو مف تداعيات خطيرة عمى المستقبؿ اإل َ

سرائيمي في حاؿ تنفيذىا ،األمر الذي يجعمو يسعى جاىداً ليقؼ عائقاً أماـ الجيود الداعية إلى
اإل َ

المصالحة ،أما الثاني :فال يختمؼ مف وجية النظر األولى إذ يعمؽ تأييده لممصالحة وأىميتيا مف وجية
إسرائيؿ ،حيث إف وجية نظره تقوؿ أف حماس عمييا أف
نظره ىي بنزع سالح المقاومة والخروج بحؿ مع َ

إسرائيؿ بعد ذلؾ ستدعـ قضية المصالحة وتساىـ في بمورتيا.
تتوقؼ عف اإلرىاب ،وأف َ
ِ
سرائيمي يجمع
إسرائيؿ رغـ تأييدىا الضعيؼ إلنياء االنق َساـ ،إال أف الكؿ اإل َ
وبالرغـ مف ذلؾ فإف َ
إسرائيؿ مف أي
سرائيم ي وحماية شعبو ،وأنو ال يمكف الدخوؿ في مغامرات تيدد كياف َ
عمى أولوية األمف اإل َ

إسرائيؿ يسعوف إلى التعايش السممي مع الفمسطينييف ،ويروف توجيات
الجوانب ،واف كاف ىناؾ أطرافاً في َ
سرائيؿ.
سرائيمي الفمسطيني بالنسبة إل َ
تعتبر شاذة نوعاً ما حوؿ الموقؼ اإل َ
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ومف ىنا نرى أف إنجاز المصالحة وما يعنيو ىذا النجاح مف تعزيز القوة العسكرية الفمسطينية وذلؾ
بتوحد القوى الموجودة في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة ،مع المقدرة السياسية في الحراؾ السياسي في
غزة مع القدرة السياسية المتوفرة في الضفة الغربية الممثمة بالرئيس محمود عباس ،سيعزز مف إمكانيات
الجيود الفمسطينية مف مواجية الممارسات العدوانية واالستيطانية ،وكذلؾ الضغوطات السياسية المستمرة
سرائيمية بما يسمي" بصفقة القرف .ولذلؾ فإنو يمكف القوؿ إف أي تأخير أو
مف قبؿ اإلدارة األمريكية واإل َ
تعطيؿ في إنجاز المصالحة يعتبر تعرضاً كبي ار باألمف القومي الفمسطيني عمى كؿ ما يحممو مف تداعيات
خطيرة عمى مصالح الشعب الفمسطيني ،وتحديدا في ىذه الفترة الحساسة والتي تستخدـ مف قبؿ االدارة
األمريكية الجديدة المتمثمة في رسـ وترتيب مستقبؿ المنطقة ،وزيادة التخوفات مف ممارسات سياسة الرئيس
دونالد ترامب في عيد رئاستو.
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الفصل الخامس
رؤية استشرافية ألبعاد األمن القومي الفمسطيني في ظل المصالحة
تًهٍذ:
المبحث األول :رؤية استشرافية لألمن القومي الفمسطيني داخمياًوخارجياً
المبحث الثاني :مستقبل المصالحة الفمسطينية بين المأمول والمجيول.

118

تًهٍذ:
جاءت "الرؤية" االستشرافية لألمف القومي الفمسطيني في ظؿ جيود المصالحة الوطنية وتطوراتيا
الضوء عمى أبعاد األمف القومي الفمسطيني في ظؿ المحيط
الرؤية لتسمط ّ
المعقدة والمريبة؛ إذ جاءت ىذه ّ
العربي واإلسالمي لمحدود االفتراضية لمجيوسياسية الفمسطينية ،وعمى البعديف العربي واإلسالمي وتدخالت

الدوؿ الغربية ،حيث يطرح واقع األمف القومي الفمسطيني تساؤالت حوؿ التحديات التي تواجو األمف
ّ
القومي الفمسطيني في ظؿ البعد العربي واإلسالمي بسبب الواقع المتدىور لموضع العربي اإلسالمي بشكؿ
تغيرت ظروفيا
الربيع العربي عمى بعض ّ
الدوؿ العربية التي ّ
عاـ ،مف تواتر الفوضى الموسومة بثورات ّ

اإلقميمية والداخمية رأساً عمى عقب ،ودخمت في قالقؿ مترادفة ومتتابعة مست جوانب األمف القومي
الدوؿ.
واإلنساني واالقتصادي واالجتماعي لتمؾ ّ

السياسية المتمثمة بأقطابيا وأبعادىا االستراتيجية وبيف
ولقد عمدت في ىذا الفصؿ إلى ربط العالقة ّ
ِ
السياسي بشكؿ مباشر ،وال يمكف
عمـ االجتماع ،إذ إف منشأ االنق َساـ في بدايتو يخص عمـ االجتماع ّ

إىماؿ الجانب األيديولوجي وبنية المجتمع في معالجة سياسية بحتة دوف المّجوء لعمـ االجتماع وأبرز
السياسي لنعالج بو وحده،
السياسي قد أدى إلى خمخمة المقياس ّ
أبحاثيا ،وخاصة أف دخوؿ فكر اإلسالـ ّ
الدينية المتطرفة التي أثرت سمباً عمى البنية الفكرية الفمسطينية ،إذ كانت منذ
إف منشأ الخالؼ في التبعية ّ

البداية ىانئة تحمـ في ظؿ وسطية معتدلة لمديف والعقيدة ،وما فتأت إال وأف تطورت أغالليا تحت فكر
السياسي الفمسطيني ،كما توغؿ في مجتمعات أخرى مثؿ المجتمع المصري وتحت
دخيؿ أثر عمى الكياف ّ
السياسة البحت ،لعدـ تجاوبيا مع متطمبات
السياسي ليقحـ نفسو في تخصص ّ
شعارات التدخؿ اإلسالـ ّ

السياسي.
الواقع ّ
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انًثحث األول

رؤية استشرافية لألمن القومي الفمسطيني داخمياً وخارجياً:
لقد تعددت العوامؿ الخارجية المؤثرة عمى األمف القومي الفمسطيني "ىناؾ مثال عامؿ االحتالؿ
سرائيمي في الحالة الفمسطينية ،واألمريكي في الحالة العراقية ،وىو سياؽ احتاللي يشوه بالتأكيد التنمية
اإل َ
الطّبيعية ألي عممية اجتماعية أو سياسية أو ثقافية .لكف التوقؼ عند ىذا العامؿ واالختباء خمفو وتحميمو
تيرب مف
كؿ فظائع اإلقصاء والتخويف والتكفير ّ
السياسي والديني الذي تقوـ بو جماعات "أىمية" ىو ّ

المسؤولية ليس إال!!" (الحروب وقنيص :2011 ،ص.)8

النظرة االستشرافية تيدؼ إلى تكيف المستقبؿ فيما بعد ِ
االنق َساـ وحكـ حماس لغزة،
لذا فإف ىذه ّ

والسيطرة قد آلت إلى نوع مف الكبت والضجر الذي يخشى مطرقة االحتالؿ مف جية ،ومطرقة اإلقصاء
مف جية أخرى ،وعاقداً أمالً بالمصالحة لمتخمص مف تمؾ المخاوؼ التي تحولت إلى فوبيا ،وكذلؾ سوريا
الربيع
الربيع العربي ،وأثره عمى ّ
الدعـ ّ
السوري اإليراني لحركة حماس ،وتبعاتيا قبؿ ّ
واألحداث المتعاقبة في ّ

الدوؿ األخرى كدوؿ الخميج ودوؿ شماؿ أفريقيا العربية ،وكذلؾ تركيا.
العربي وبعده ،وكذلؾ العالقات مع ّ

الداخمية لألمن القومي الفمسطيني في ظل
أفقية لألبعاد ّ
المطمب األول :رؤية ّ
المصالحة:

لقد كانت بذرة ِ
االنق َساـ الفمسطيني ناشئة عف عدـ وعي الجميور منذ البداية ،وال يمكف كما أسمفنا

في الحديث أف يبدأ منشأ التغيير واإلصالح دوف إصالح الجانب الفكري المترتب عمى التعددية
النفس البشرية ،وىذا أمر معموـ ،ناىيؾ أف ِ
االنق َساـ الفمسطيني باألصؿ نشأ منذ
والمصالحة ّ
الداخمية في ّ

غيمت عمى جانب الجماىير الجانب الوطني
بدايتو في لعبة األدمغة وغسيؿ األفكار األيديولوجية التي ّ

وأصبحت مصمحة الحزبية أم اًر مقدساً ومقدماً عمى جانب اإلجماع الوطني ،وىذا ما يجعؿ أي جيود

اع آخر ،وىذه العممية ىي في حقيقتيا
الداخؿ ىو ولوٌج مف صراع إلى صر ٍ
لممصالحة الفمسطينية مف ّ

دوراف في دائرة ،وىكذا...
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الدماغ البشري منذ عيود سابقة منذ نشوء
ولقد استخدمت لعبة الجماىير في البداية وغسيؿ ّ
السياسيوف وأدخموا ال ّشعوب في رحى الحروب العالمية ،وخاصة في
سيكولوجية الجماىير التي وظفيا ّ
منظور االنتخاب ،فمو طالعنا رأي أدولوؼ ىتمر بنفسو ،الذي عرؼ في الحقيقة أثر الجميور ووظفو

الرأي العاـ وخاصة في طريقة االنتخاب إذ يقوؿ" :لف أتوقؼ عند
بعناية ،وىو يقوؿ في طريقة توظيؼ ّ

السادة ممثمي ال ّشعب ،أو الطّريقة التي يحرزوف بيا مقاعدىـ الغالية عمى
الطّريقة التي يجري بيا انتخاب ّ
السياسي ال ينتظر منو أف يحسف اختيار مف ينيبيـ عنو لتمثيمو
قموبيـ ،فالسواد الذي ال يتحمى بالوعي ّ
والتعبير عف آرائو واإلفصاح عف رغباتو وأمانيو" (ىتمر.)1995:37 ،

السياسي منذ بدايتو مدركاً أف الوعي ىو المفتاح الوحيد ألي حموؿ جذرية ،وال يمكف
لقد كاف الوعي ّ
ٍ
حينئذ إال بالوعي الذي يشكؿ التطعيـ الحصاني ضد كؿ استحواذ سياسي يستخدـ وسائؿ
نجاح المصالحة
الغسيؿ الفكري لتغييب ال ّشعوب ،كما حصؿ في المجتمع الفمسطيني ،واالستحواذ عمى فكر ال ّشعب حتى
غدت مصمحة الحزب مقدمة عمى مصمحة األمة الفمسطينية والمصمحة الكمية ال ّشاممة التي تحيط بكؿ
الدولة المدنية الحديثة ،التي
السبيؿ الوحيد لمتحرير واستعادة األرض ،ونشوء ّ
األطر والتوجيات ،وىي ّ
تحترـ الحريات ،وتقبؿ التعدديات.

إف أي حموؿ ليست جذرية ال يمكف أف تؤوؿ إلى مصالحة شاممة ،فال بد مف العودة بعدىا إلى
شالؿ دـ آخر وانقساـ داخمي جديد ،وأكبر مثاؿ ذلؾ ما حصؿ مباشرة بعد اتفاؽ مكة بأسابيع قميمة تجددت
االشتباكات بيف مسمحي فتح وحماس ،وىو ما انتيى بسيطرة حماس عمى قطاع غزة ،ليتحوؿ ِ
االنق َساـ

الرئيس محمود عباس إلى إقالة حكومة إسماعيؿ
ّ
السياسي إلى انقساـ جغرافي عاـ  ،2007وىذا ما دفع ّ

ىنية في راـ المّو وتكميؼ سالـ فياض بتشكيؿ حكومة جديدة ،والى يومنا ىذا والشعب الفمسطيني يقبع -
الضفة وأخرى في غزة!!.
وىو بال دولة حقيقية – بيف حكومتيف واحدة في ّ

الداخمية التي تمخضت عف مصالحة ليس ليا مف الواقع
ولعؿ "تشعبات وتعقيدات الحالة الفمسطينية ّ

نصيب إال مف اسميا وشكميا ،باستثناء بعض اإلجراءات الفرعية ،وىنا ،يممي عمينا البحث في طبيعة
الداخمية ،وخصوصاً في ظؿ ما تسميو
السموؾ
اإلسرائيمي المتوقع تجاه ممؼ المصالحة الفمسطينية ّ
وآفاؽ ّ
َ

الدولة الفمسطينية في األمـ المتحدة،
ال ّسمطة الفمسطينية استحقاؽ (أيموؿ) الذي يستيدؼ تحصيؿ عضوية ّ
الداخمي لجية تكريس التوافؽ
وما يمكف أف يحممو ذلؾ مف تطورات وانعكاسات عمى الواقع الفمسطيني ّ
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الزيتونة لمدراسات
الداخمية بيف حركتي فتح وحماس إلى األماـ (مركز ّ
الفمسطيني ،ودفع عجمة المصالحة ّ
واالستشارات :2011 ،ص.)1
خدرت
مرت أوضاع سكاف قطاع غزة إلى مراحؿ احتممتيا عمى مضض ،وتحت تأثيرات متعددة ّ
لقد ّ

السابؽ؛
مطالب الحياة الكريمة والحرية المنشودة ،وبات ال ّشعب الفمسطيني في غزة أكثر وعياً وادراكاً في ّ

إذ إف خبرة الحكـ الذي داـ أكثر مف أحد عشر سنة عمى القطاع أكسبتو تجربة سياسية فريدة ،ووعيا عميقاً
بضرورة التغيير واصالح األوضاع ،وبات ينظر إلى المستقبؿ الغامض بكثير مف التساؤالت اليائسة في
السمطة ال ّشرعية عف القطاع ،وبات أيضا يدرؾ ضرورة استجابة
حاؿ فشؿ المصالحة الفمسطينية ،وغياب ّ
حكومة حماس لشروط المصالحة الفمسطينية وتقديـ التنازالت إلنجاح المصالحة وعدـ فشميا ،وىذا ما

الداخمي في الوعي الغالب في قطاع غزة وعياً صنعتو قسوة الحياة وأعاصير الحروب،
يجعؿ الوضع ّ
الداخمي لسكاف غزة سيمجئو
الدـ الفمسطيني الميدور مف الحروب ،ىذا الوضع ّ
ومسغبة الحصار ،وزعفراف ّ
إلى التدخؿ إجبارياً لموصوؿ إلى خالص نيائي يضمف لو أمنو اإلنساني واالقتصادي واالجتماعي ويعيد
لو حيويتو وطمأنينتو وأمنو وسالمتو.

المطمب الثاني :رؤية أفقية لألبعاد الخارجية لألمن القومي الفمسطيني في ظل
المصالحة:
إف استقرار العامؿ الخارجي لألمف القومي ىو مرتكز أساسي لحماية أبعاد األمف القومي الفمسطيني
بال شؾ ،فالمشروع الوطني الفمسطيني ىو مشروع الفمسطينييف ككؿ ،وال يمكف أف يتحقؽ ىذا المشروع
دوف حماية المشروع نفسو مف التدخالت الخارجية فالمشروع الوطني "ىو مشروع معركة االستقالؿ
الصييوني ،وبالتالي ىو تعبير عف المجموع الوطني،
الوطني ،وىو نقيض االحتالؿ ونقيض المشروع ّ

النضالية وحمايتو مف أي تدخالت
المشروع الوطني ليس ممكاً لحزب ،وانما لمف يستطيع تحمؿ استحقاقاتو ّ

خارجية تحرفو عف وجيتو الوطنية ،فالمشروع الوطني رديؼ الستقاللية القرار الوطني" (أبراش:2009 ،

ص.)1
لقد أثر وتأثر البعداف العربي واإلسالمي ،والقوة االستثمارية ،والموقع الجغرافي االستراتيجي ،في
حالة األمف القومي الفمسطيني ،ولعؿ البعد األوؿ والثالث ىما ما يطرحاف عددا مف التساؤالت والتحديات
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كذلؾ عمى البعد الخارجي ،فالواقع اإلقميمي حاليا يشيد عددا مف االضطرابات وعدـ االستقرار ما يستدعي
التوخي ،والبحث في تمؾ البيئات عمى مختمؼ أبعادىا ومدى تأثيرىا .ومف ىنا نطرح سؤاال :كيؼ تؤثر
الرؤية االستراتيجية باألمف القومي الفمسطيني بالسياسية الخارجية؟ وكيؼ يمكف استخداـ استشرافية
وتتأثر ّ
األمف القومي الفمسطيني في ظؿ المصالحة ما بعد عامي  " 2020 – 2019لتكوف جزءا مف الحموؿ

الدولة الفمسطينية المستقبمية؟
الدولي في ّ
عمى المستوى اإلقميمي وكذلؾ ّ
السياسي لعناصر القوة االقتصادية
ويجدر أف نسمط تمؾ االستشرافية في تتنوع أساليب التوظيؼ ّ

الدوؿ التحديات المستقبمية .وبشكؿ مباشر تحاوؿ
والعسكرية واإلقميمية لمقدرات الفمسطينية في مواجية ّ
كذلؾ األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني لتعزيز األمف االقتصادي ،والسياسي ،واالجتماعي،
الرغـ مف االضطرابات المحيطة وتحديات االحتالؿ وتعددية األحزاب المتناحرة،
عبر التنمية ال ّشاممة ،عمى ّ

ومحدودية الجغرافيا الفمسطينية.

مصر واألردن وأبعاد األمن القومي الفمسطيني في ظل المصالحة:
لقد شيد العالـ العربي في الوقت الحاضر مجموعة مف التغيرات التي أسيمت بشكؿ كبير في تغير
الدوؿ بشكؿ بالغ وخطير مما أثر عمى األمف القومي الفمسطيني في ظؿ
األوضاع الفمسطينية وتمؾ ّ
أثر مباشر وفوري عمى صعيد
المصالحة ،وكانت التغيرات الجذرية التي طرأت عمى العالـ العربي ليا ٌ
السمطة الفمسطينية ال ّشرعية في راـ المّو ،أو مع حكومة حماس والمنعزلة تماماً بشكؿ
العالقات ّ
الدولية مع ّ

الدوؿ المجاورة جغرافيا مع الحدود الفمسطينية ،وتعرضت كؿ مف جميورية مصر العربية ليذا
مباشر ّ

الدينية تحت
السياسي المتمثؿ بفكر اإلخواف المسمميف وبعض األطياؼ ّ
المتغير واصطداميا بتيار اإلسالـ ّ
السمفية الجيادية والتبميغ والصحويوف وغيرىـ.
مسميات ّ

وربما كانت تخوفات مصر مف أف يندرج القطاع تحت إمرتيا لتتكمؼ تبعات ِ
االنق َساـ ومشاكمو التي

ال تنتيي وىي بالكاد تحاوؿ لمممة أشتاتيا ما بعد الثّورة " وخاصة بعد أف عبر عدة أطراؼ مؤخ اًر عف
الضفة الغربية
تخوفاتيا مف إنياء المشروع الوطني ،ومف إعادة ربط قطاع غزة بمصر ،وما تبقى مف ّ

باألردف ،وىذا الموضع ليس أوىاماً (أبراش :2009 ،ص.)9
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حيث إف مصر قد مرت بالتجربة التي أحالتيا أماـ ٍ
تحد صعب في مواجية التيار الفمسطيني الجامح
الذي كاف ضد فكرة الوصاية المصرية ،إذ أنو مف قبؿ فقد خضع قطاع غزة سابقاً "لمحكـ العسكري
الرغـ مف ذلؾ استنيض الفمسطينيوف الحالة الوطنية،
المصري منذ سنة  1948حتى سنة  ،1967وعمى ّ
وتمردوا عمى الوصاية ،وعمى تغييب ال ّشخصية واليوية الوطنية ،وانطمقوا في ثورتيـ الوطنية مع حركة

"فتح" ومنظمة التحرير التي شكمت تحالفاً لقوى العمؿ الوطني كميا ،وىي تحت الحكـ المصري " (أبراش،
 :2009ص.)9
ولقد شكؿ عامالً مشتركاً لمصراع األيديولوجي بيف خطاب ال ّشرعية الحاكمة التي تدعو إلى
السياسي الذي ناور واستمـ دفة الثّورة
ّ
الديمقراطية والتعددية العممانية في مواجية خطاب تيار اإلسالـ ّ

ليقودىا إلى بر مجيوؿ وبيف صراع األيديولوجيات تحت الطّابع الحزبي حوؿ خطاب التعددية والديمقراطية
الداخؿ والخارج ،في
والدولة المدنية والتسوية و ....المتمثؿ بالشرعية الممثمة لمشعب الفمسطيني في ّ
السياسي المتمثؿ في حركة حماس ذات األصوؿ الفكرية لمذىب اإلخواف
مواجية خطاب تيار اإلسالـ ّ
المسمميف في مصر ،والمسيطرة عمى قطاع غزة بيد مف حديد منذ أحداث ِ
االنق َساـ عاـ  2007وحتى وقتنا

الحالي.

النزاع بيف فتح وحماس ،وكثرت جيودىا
ولذا كانت العالقة المصرية ليا أثر كبير في محاولة حؿ ّ

الدخوؿ في حرب عشواء
في ىذا اإلطار ،ومواصمتيا وضع الحموؿ وعقد الميادنات ،واصالح حماقات ّ
الدـ في الحروب متتابعاً  ،فما
إسرائيؿ مف قبؿ غزة ،بتدخميا لحؿ األزمة مبك اًر كي ال يستمر شالؿ ّ
ضد َ
الدموية في قطاع غزة عاـ  ،2008بدأت الحكومة المصرية بإدراؾ الخطر الحقيقي عمى
بعد الحرب ّ

ال ّشعب الفمسطيني ،وخاصة أنيا كانت بجوار ميزلة حرب جديدة تنتيؾ في القطاع ،وىي جارتيا ،وما إف
انتيت الحرب حتى دخمت الوساطة المصرية بيف الفصائؿ عندما أعدت القاىرة خالصة أفكارىا فيما باتت
تعرؼ بػ"الورقة المصرية" وطرحتيا في سبتمبر/أيموؿ .2009
ولقد ثارت ضجة إعالمية في مصر تندد بأساليب حماس ،مما جعميا تحت قمؽ المواجية مع
مصر ،وتمثمت حالة التقاطع مف مصر لحكومة حماس جارتيا ما يمثمو الواقع اإلعالمي المصر حيث أنو
"في معظـ المحطات التي كاف لمصر عالقة تقاطعت فييا مع حركة "حماس" كاف ىيئة اإلذاعة والتمفزيوف
الضيوؼ والمذيعوف والمراسموف يتحدثوف عف حؽ
تنحاز لمصر ضد "حماس" في الجدار الفوالذي كاف ّ
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إسرائيؿ"
مصر في حماية حدودىا ،ويدينوف "حماس" التي تفتعؿ معركة مع اإلخوة في مصر بدالً مف َ

(الحروب وقنيص :2011 ،ص.)42

إف تجربة مصر مع اإلخواف المسمميف تشبو إلى نوٍع ما مع تجربة تيار ال ّشرعية مع تنظيـ حماس
التابع لإلخواف المسمميف سابقاً إلى وقت ليس ببعيد ،وىو بذلؾ يحدد العالقة المصرية الفمسطينية وحرصيا
ِ
السياسي في قطاع
عمى عقد حؿ أزمة االنق َساـ ،في إدراكيا عدـ الوصوؿ إلى تخمص مف التيار اإلسالـ ّ
الدائـ
غزة ولذا عمدت إلى تكنيؾ عقد المصالحة مع حماس ليخسر اإلخواف المسمميف في مصر حميفيـ ّ
في فمسطيف وىي حركة حماس وما يمثميا مف عنصر سياسي وأيديولوجي.
أما عمى المحور األردني فمقد مرت األردف في تجربة فصائمية بيف الفمسطينية إذ "تسمؿ صراع شبيو
الستينات أخذ صيغة التنافس بيف الحركات الفمسطينية المختمفة ،غمى
إلى صفوؼ الفمسطينييف في فترة ّ

الرغـ مف توافقيا عمى ميثاؽ منظمة التحرير عاـ  ،1964وعمى العمؿ في إطار مؤسسات المنظمة،
ّ
السياسية فيما بينيا الحقاً وبمغت حت االقتتاؿ بيف الفصائؿ الفمسطينية ،وبخاصة فتح
فتعاظمت الخالفات ّ

والجبية ال ّشعبية أثناء وجودىما في األردف في إطار التنافس بيف "وطنية" األولى ،و"قومية " الثّانية عمى

ٍ
حينئذ" (الزبيدي :2017 ،ص.)81-80
قيادة المنظمة الفمسطينية

الضفة الغربية إلى األردف بعد حرب ،1948وقد حمؿ أىميا الجنسية
ومف المعروؼ أنو تـ ضـ ّ

الضفة الغربية واألردف إال في سنة  ،1988وكاف إدارياً ،وال يزاؿ
األردنية ،ولـ يحدث فؾ االرتباط بيف ّ
الضفة الغربية في معظميـ يحمموف الجنسية األردنية (أبراش :2009 ،ص.)9
سكاف ّ
ِ
الصراع الفمسطيني،
وىذا يعني أف األردف قد مرت عمييا تجربة االنق َساـ في جانب خالفي آخر في ّ
وىي تدرؾ تماماً ما ستؤوؿ إليو حالة ِ
االنق َساـ مف تأثير مباشر عمى األمف القومي األردني بشكؿ عاـ،
الالجئيف
وما تؤثره عمى الوضع االجتماعي والسياسي األردني ،وىي ما زالت تحمؿ مسؤولية كثير مف ّ

الفمسطينييف في األردف.

العالقات الخارجية لحماس وأبعاد األمن القومي الفمسطيني في ظل المصالحة:
مما ال شؾ فيو أف الثّورات العربية في أواخر عاـ  2010كانت بمثابة زلزاؿ ما زالت ليا ارتدادات
الربيع العربي ،كانت منطقة ال ّشرؽ األوسط
عميقة عمى منطقة ال ّشرؽ األوسط والقضية الفمسطينية .قبؿ ّ

يتنافس فييا فريقاف :معسكر المقاومة والممانعة بقيادة إيراف وسوريا وحزب المّو وحركة حماس ،وبالمقابؿ
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السعودية وكذلؾ
كاف ىناؾ معسكر االعتداؿ العربي والذي كانت تقوده مصر واألردف والمممكة العربية ّ

السمطة الفمسطينية .أما بعد الثّورات العربية ،فقد تغيرت طبيعة التحالفات في منطقة ال ّشرؽ األوسط حيث
ّ
السني-الشيعي عمى المنطقة ،ويبدو أف ىناؾ ثالثة محاور في
الصراع المذىبي ّ
برزت سيطرة وىيمنة ّ

المنطقة :المحور ال ّشيعي بقيادة إيراف والعراؽ وسوريا والحوثييف في اليمف وحزب المّو ،وثانيا :المعسكر
السعودية واإلمارات العربية المتحدة واألردف ومصر ويمكف
السني المعتدؿ والذي تقوده المممكة العربية ّ
ّ
السياسي
السمطة الفمسطينية ممثمة بحركة فتح جزءا مف ىذا المعسكر ،وأخي ار معسكر اإلسالـ ّ
اعتبار ّ
بقيادة تركيا وقطر وجماعة اإلخواف المسمميف وحركة حماس( .أبو سعدة.)2016 ،

السياسية
يحتؿ األثر اإليراني مكانة بارزة لدى حكومة غزة ،فيي ّ
الداعـ العسكري المحور لمعممية ّ

لدى حماس ،والذي يتشكؿ بالدعـ االستراتيجي والموجستي لحماس ،والمتمثؿ بالسالح والعتاد واألمواؿ،

ٍ
السياسة ،لذا فيمكف القوؿ أف
وىذا بال شؾ ال يكوف عمى
حساب مجاني ،فكؿ شيء لو ثمف في عالـ ّ

المصالحة بيف فتح وحماس ىي قطع لمعالقات بيف حماس وايراف ،واقصاء لمتقارب بيف الحميفيف ،وقد
يؤدي إلى قطيعة كاممة بيف حماس وايراف لتخسر حماس حميفاً استراتيجياً كبي اًر ظؿ يدعميا مبك اًر ،وىذا
السمبية عميو حينما تغيرت نظرتيا تجاه
التقارب ىو تقارب واضح في ّ
النياية ،وكانت لحماس آثارىا ّ

الربيع العربي ،ووقوفيا صامتة ال تدري ماذا تفعؿ ،وال تعمـ أي طرؼ تريد
الموقؼ ّ
السوري في أحداث ّ

إرضاءه.

السياسية مثؿ:
السياسية "عمى عدد مف االستراتيجيات ّ
أما الموقؼ القطري فيرتكز في ممارساتو ّ

استراتيجية حسف الجوار ،واستراتيجية التحالفات اإلقميمية والدولية ،واستراتيجية تكوني سمة وطنية لبناء

السبب وراء تبني قطر استراتيجية حسف الجوار ،واستراتيجية التحالفات ،يرجع إلى
مكانة فريدة ،ويعتقد أف ّ
عدة عوامؿ ،منيا :مخاوؼ قطر األمنِيَّة ،فيما يبقى الطّموح الوطني لقطر دافعاً أساسياً نحو سعييا لبناء
مكانة دولية" (.) No. 4، 60، volume، 2006، JE،Peterson
الدور المناط بيا كصندوؽ بريد سريع لخدمة الكياف
الدور القطري إلى ّ
الرئيسي النتفاخ ّ
واف ّ
السبب ّ

الدوؿ العربية وال سيما دوؿ المغرب العربي عمى
اإلسرائيمي ،فالدور الذي لعبتو قطر في تشجيع العديد مف ّ
َ

إسرائيؿ ،تحت عناويف اقتصادية عمنية وأمنية س اًر ،لكف قطر دخمت مف باب القواعد
االنفتاح تجاه َ
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اإلسرائيمية مع دولة عربية ،حيث انبرى حكاـ قطر باتجاه
العسكرية األمريكية ،لتقيـ إحدى أقوى العالقات
َ
السرية ،واف
عالقة مفتوحة مع الكياف
اإلسرائيمي عمى كؿ المستويات مف االقتصاد إلى األمف ،فاألدوار ّ
َ

الضغوط التي مارستيا مصر عمى قطر لكبح
التوترات التي شيدتيا العالقات المصرية القطرية ترجع إلى ّ
السياسية،
(إسرائيؿ) بسبب قمؽ القاىرة عمى مكانتيا اإلقميمية مف ّ
الناحية ّ
جماح عالقاتيا المتسارعة باتجاه َ
سرائيؿ) التي كانت وما زالت تثير الكثير مف الجداؿ
وخوفا مف أف تفوز ّ
الدوحة بصفقة توريد الغاز (إل َ

(شراب :2014 ،ص.)54

الدعـ المالي لحكومة حماس لصنع اكتفاء ذاتي لمحكومة في غزة،
ويمكف يكوف استراتيجية قطر في ّ
إسرائيؿ انكفاء القطريف عمى ذاتيما
ليتسنى ليا سبؿ االنقطاع عف ّ
الضفة الغربية ،إذ مف مصمحة َ
واستمرار ِ
االنق َساـ ،وىذا ال يتسنى دوف اكتفاء حكومة حماس واستغنائيا عف حكومة راـ المّو ،وىذا ىو
مربط الجمؿ الذي يجعؿ مف قطر حميفاً قوياً لما يتوىـ البعض بو أنيا حميفة لممقاومة الفمسطينية!! ،وبال

الدعـ
الضفة وىذا ما يمكف الخروج بو مف نتيجة مف ّ
إسرائيؿ ىو بقاء انفصاؿ غزة عف ّ
شؾ أف مصمحة َ

إسرائيؿ
المبيـ الذي تضخو قطر عمى غزة دوف وجود رابط معيف ،فمو كانت العالقات القطرية متوترة مع َ
لوجدنا ألنفسنا منفساً والتمسنا عذ اًر لدولة تدعـ حكومة حماس عمى أنيا حكومة تقؼ في خط المواجية
السيناريو ال يمكف تصديقو في ىذا ال ّشأف،
األولى ضد العدو اإلقميمي ضد قطر ،ولكف في الحقيقة نجد أف ّ

اإلسرائيمية ىي عالقة صداقة حميمية تمتد إلى طبيعة العالقة القطرية األمريكية
فطبيعة العالقة القطرية
َ

إلسرائيؿ
في حموميتيا وتحالفيا العسكري مع الواليات المتحدة األمريكية ووجود قاعدة جوية ألكبر حميؼ َ

وىي الواليات المتحدة.

السوري والذي
وعمى الموقؼ اإليراني ومف ىنا ومع فتور عالقة حكومة حماس بالمحور اإليراني ّ

النظر العالمي ،فإف خطوة إعالف غزة إقميما متمردا أقرب لمتصور في حاؿ فشؿ
يعد بمحور ال ّشر في ّ

إسرائيؿ أيضا ميددة بضربة موجعة مف
المصالحة ،وحماس ىي األخرى ما زالت ليا حسابات كبيرة مع َ
األخرى ،ضربة موجعة تقتؿ الحياة في غزة.

الداخمي مع ال ّشعب
ومف ىنا ..ال بد مف اإلشارة أف حماس ستخسر حتماً في ظؿ تضعضعيا ّ
الربيع العربي وتدىور العالقات الخارجية معيا
الغزي حمفائيا اإلقميمييف الذيف خسرتيـ باألصؿ منذ أحداث ّ

الربيع
في ّ
السعودية واإلمارات ،وفي ظؿ تعرية خطاب اإلسالـ ّ
الدوؿ الخميجية وخاصة ّ
السياسي بعد ّ
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العربي ،وانكشاؼ عورة داعش عمى المأل العالمي ،مما جعؿ الخالفة اإلسالمية والسياسة ال ّشرعية بات
السعودية بدأت
ينظر إلييا أنيا سياسة إقصائية وال يمكف قبوليا أبداً مف المجتمع ّ
الدولي ،بؿ إف دولة ّ

الدولة واحتراـ الحريات لممرأة
السياسي واالتجاه إلى لبرلة ّ
بتصحيح كثير مف مسارات خطاب اإلسالـ ّ
السمبية التي مرت بيا منذ حقبات
والمجتمع لتتعايش مع العالـ المتحضر ،ولتتخمص مف مأزؽ ّ
النظرة ّ

السابقة إلى
السعودي في الفترات ّ
الصحويوف والتبميغيوف والسمفية الجيادية التي أحالت المشيد ّ
دعوات ّ
ضبابة مريبة أماـ المجتمعات والحضارات.
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انًثحث انثاًَ:

مستقبل المصالحة الفمسطينية بين المأمول والمجيول
ال يتحقؽ األمف القومي الفمسطيني في ظؿ المصالحة الوطنية ما لـ يقـ حالة مف الوعي بإنياء
االنقساـ الفكري باألصؿ مف جذوره ،حيث إف إنياء ِ
داخمي وخارجي يجتث ِ
االنق َساـ "يقتضي االحتكاـ إلى
َ
قواعد مختمفة ،تستند إلى تعاقد اجتماعي  -سياسي ،ينبثؽ منو توافؽ وطني عمى أساسيات المسألة

الوطنية وخطوطيا العريضة ،ولتحقيؽ ىذا العقد ،ال بد مف ولوج كؿ طرؼ بمصالحتيف:
الناس بو.
األول :مع المشروع الوطني بغرض ترميـ عالقتو بو الستعادة ثقة ّ
الثاني :ومصالحة أخرى مع الذات لتطييرىا مما تضمره مف نزعات إقصائية فك اًر وسموكاً ضد
اآلخريف(.الزبيدي :2017 ،ص.)9
الداخمي فقد انيارت حكومة الوحدة الوطنية ،التي وقع إقالتيا رئيس
فعمى سبيؿ الكادر األمني ّ
السمطة الفمسطينية ،واعالف حالة الطّوارئ ،مما دفع بحركة (حماس) إلى تشكيؿ حكومة جديدة ،لـ يستجد
ّ

السمطة الوطنية ،الذي امتنع عف العمؿ ،وىو ما ينطبؽ
لق ارراتيا الكادر الوظيفي واإلداري في مؤسسات ّ
عمى األجيزة األمنِيَّة ،التي جرى إعادة تشكيميا وزيادة عدد عناصرىا ومنتسبييا بصورة قسرية وفؽ منظور
سياسي وأمني ،دوف مراعاة أحكاـ القانوف األساسي ،وقانوف الخدمة العسكرية في قوى األمف لعاـ
2005ـ ،إضافة إلى إجراء آالؼ التعيينات في الو ازرات والمؤسسات العامة ،دوف االلتزاـ بالقوانيف
المنظمة لموظيفة اإلدارية (أبو مطر :2014 ،ص.)72
الداخمي متشابكاً عشوائياً بدرجة كبيرة ،في ظؿ استنكاؼ الموظفيف
ومف ىنا فقد كاف الواقع األمني ّ

السابقيف بسبب عدـ شرعية الحكومة الحالية في قطاع غزة لما تعطيو ليـ مف انطباع انقالبي عمى
ّ

الدموية  ،2007ولكف حكومة حماس في غزة قد عمدت إلى وسائؿ أخرى
ال ّشرعية ،وخاصة بعد األحداث ّ

النقص بأساليب أخرى زادت األمور تعقيدا ،مف خالؿ االلتواء عمى عصب القوانيف ،وتوظيؼ
لتعوض ّ
المئات برتب عالية في القطاع األمني مما سبب شمال وتأخر في جانب المصالحة الوطنية التي أصبحت

تعالج موضوع موظفي حماس الجدد عمى أنيا عقبة في طريؽ تحقيؽ المصالحة ،وليست عقبة ىامشية،
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بؿ إنيا نقطة عثرة كبيرة في تحقيؽ المصالحة الوطنية ،تزيد مف حالة ال ّشمؿ عند تشخيص أعراض

ِ
االنق َساـ الفمسطيني في جميع أبعاده.

ي الوحيد
إف إنجاح المصالحة ال يبدو خيا اًر -كما أسمفنا -لحكومة حماس ،بؿ ىو الميناء الجو ّ

لترسو عميو قافمة ال ّشعب الفمسطيني الذي أنيكتو الحروب المستمرة عمى القطاع والوضع المعيشي
الصعب ،فالمصالحة الفمسطينية ىي الممجأ الوحيد إلى الخالص ،بدءا مف حماس لمتخمص مف عبء
ّ
وفشؿ اإلدارة في قطاع غزة وسط إنياكيا وانياؾ ال ّشعب بالحصار والحروب المستمرة عمى القطاع.

والخطر القادـ في حاؿ فشؿ المصالحة إلى مواجية أزمات متجددة ومتكاثرة ستنمو تباعاً ،مف
السوري عف حماس وعف المقاومة ،وخيبة األمؿ لدى
خسارة الجار المصري وتخاذؿ المحور اإليراني ّ

كميت يحاوؿ االستجداء بمالذات الكي األخيرة تنقذ
ال ّشعب الغزي ،الذي سيتحرؾ طرداً لمواجية مصيره ّ

الراجح – والخطر القادـ ستراه العيف
الجيؿ القادـ ،فيو لف يحتمؿ المزيد – ىذا ىو المحتمؿ ّ
النسبي ّ

النياية شظاياىا الطّائشة مف كؿ
وسيشعر بو الغزي واإلنساف الفمسطيني بصورة مباشرة ستطولو في ّ

جانب(بسيسو)palitmes.net/post/130468،2016 ،

المطمب األول :صحة العقد االجتماعي باعتبارىا مدخالً لألمن القومي:
قبؿ البداية ال بد لنا أف نحمؿ جانب ِ
االنق َساـ والمصالحة كقطبيف متناحريف كاف منشأىما البيئة التي
تجاوبت مع ِ
االنق َساـ ،وىي البيئة المجتمعية المتمثمة باألسرة أساساً ثـ انتقمت إلى بقية المجتمع ،إذ إف

اإلنساف الفمسطيني ضمف الواقع والمأموؿ إنساف أصبح في مجمؿ أمره كائف متأطر حزبياً مع ما تحممو
الكممة مف معنى ،وأصبح اإلنساف الوطني الفمسطيني ضحالً ال يمكف رؤيتو إال بمجير معياري خاص،
وىذا ما يحيمنا إلى أف حؿ مشكمة ِ
االنق َساـ ،وبناية األمف القومي الفمسطيني تبدأ في الحقيقة مف الجذور،

السياسي الفمسطيني ،وىو (األسرة) ،وربما يقوؿ قائؿ "ما شأف المجتمع األسري
مف البذرة األولى لمعنصر ّ
ب ِ
االنق َساـ الفمسطيني كمنظور سياسي؟!!"
ىنا يمكف إيراد كالـ جاف جاؾ روسو لمضرورة ،إذ يقوؿ في العقد االجتماعي" :مجتمع األسرة أقدـ

المجتمعات ،وىو المجتمع الطّبيعي الوحيد" حيث يقوؿ جاف جاؾ روسو في إطار حديثو عف المجتمعات
الرئيس صورة األب،
األولى" :ويمكف أف تعد األسرة ،إذف ،أوؿ نموذج لممجتمعات ّ
السياسية ،حيث يكوف ّ
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والشعب صورة األوالد ،وبما أف الجميع يولدوف أح ار اًر متساويف فإنيـ ال يتنزلوف عف حريتيـ إال لنفعيـ،
الدولة تقوـ مقاـ ىذا
وكؿ الفرؽ أف حب األب ألوالده في األسرة يؤديو بما يرعاىـ بو ،وأف لذة القيادة في ّ
الرئيس نحو رعاياه (روسو :2013 ،ص.)27
الحب الذي ال يحممو ّ

وأما حوؿ الواقع المعاصر لالنقساـ الفمسطيني والواقع المأموؿ اجتماعياً ليتحقؽ نجاح المصالحة

الفمسطينية في ظؿ أف الواقع الفمسطيني اليوـ ممئ بالمشكالت التي تراكمت عمى مر ِ
االنق َساـ وأحدثت

السياسي معا فضال عف االنييار األخالقي والقيمي والدخوؿ في
تفككاً وشرخاً كبي اًر في المجتمع والنظاـ ّ
فوضى التعصب الحزبي والعنصرية تجاه األفكار المواجية ،وال شؾ أف ىذا االنييار األخالقي منشأه

التعصب الفكري الذي أدى إلى قتؿ اإلنساف الفمسطيني أخاه لتنيار مع ىذه الجرائـ القيـ واألخالؽ الوطنية
التي تربى عمييا ال ّشعب الفمسطيني منذ سابؽ عيده في عصور الوطنية المستنيرة رغـ قسوتيا ،لتدخؿ
الضرس
الحالة االجتماعية الفمسطينية إلى عصر مظمـ جديد ،ال يمكف أف يزاح دوف أف يتـ خمع جذور ّ
المسوس الذي ال يمكف أف يكتمؿ بنياف األمف القومي بوجود ىذا االنييار الفكري األخالقي المتمثؿ في
العنصرية الحزبية ،والتي ما زالت تقؼ أماـ تحقيؽ المصالحة بشتى جيودىا ،معطية لنفسيا األحقية في
التبرير عف تصرفاتيا وتحركيا.
الداخؿ ،أي مف داخؿ األسرة ،فنجد أف
إف األمف القومي الفمسطيني قائـ عمى بنياف متيدـ مف ّ
األسرة الفمسطينية متصارعة بسبب التعصب الحزبي ،فاألسرة الفمسطينية منذ بداية ِ
االنق َساـ فقدت دورىا

النفسي واالجتماعي في ظؿ
في أف تكوف حاضنة ومصدر أمف في الوقت الذي يفتقدوف فيو لألمف ّ

السابؽ عبارة عف كياف مستقؿ دافئ يحضف الوطنية في مجتمع
سرائيمي بعد أف كانت في ّ
االحتالؿ اإل َ

صغير منيع.

ومف ىنا نرى أف الرؤية االستشرافية في حاؿ اكتماؿ المصالحة لف تكتمؿ دوف اجتثاث ِ
االنق َساـ مف
ّ

الجذور العقدية المتوغمة في العقؿ الذي صنعتو الفوضى والنزاع األيديولوجي ،ومف دوف ذلؾ ال يمكف
الصراع الفمسطيني الفمسطيني حيث ستكوف المصالحة المحققة ما
البدء بخطوة واحدة في عممية حؿ عقدة ّ

السد الثّمجي الذوباف وانييار
لـ يتـ بناء الفكر ىي بمثابة وضع سد مف الثّمج إليقاؼ الطّوفاف ،فما يفتأ ىذا ّ

السد؛ إف المصالحة بحاجة إلى وعي فكري خالؽ ،يقوـ عمى أساس المشاركة المجتمعي والحريات،
ّ

والتعددية واحتراـ اآلخر والتوجيات ،وىذا عمى الوضع الفمسطيني القائـ ال بد مف إصالح الجانب الفكري

111

عبر عممية ثقافية نيضوية مكثفة ،تصمح الجانب التعصبي لدى أتباع التنظيمات والتوجيات الحزبية ،بدءاً
مف حركة فتح وحركة حماس وباقي الحركات األخرى.
الرمز بصورة
فأما إصالح الفكر الفتحاوي يتمثؿ في نبذ العنصرية الفكرية ،واالبتعاد عف تبجيؿ ّ

عمياء ،واإلذعاف دوف وعي لمتوجييات العميا دوف الخضوع لممصمحة العامة والخروج بالوعي الجمعي

الديمقراطية
لممصمحة العامة ،وىذا يترتب عدـ ازدراء األفكار األخرى ،وبذؿ مزيد مف التوعية والمعرفة ّ
الالزمة ،وىذا بال شؾ ما تسعى إليو القيادة الحكيمة في حركة فتح والتي ما زالت تحاوؿ توعية ال ّشباب
ّ
المتحمس والمنتمي إلطارىا بضرورة االستقاللية بالرأي الخاص ،مع حمؿ اليـ الوطني العاـ ليشمؿ لكؿ
فرد بصمة ثقافية نوعية تتمثؿ في كينونتو كإنساف حر مواطف شريؼ يخدـ وطنو ويسعى لإلصالح ما
استطاع.
أما اإلصالح الفكر األيديولوجي لحركة حماس ،فيو محتاج إلى عممية قيصرية النتزاع فكرة
االستعالئية المتمثمة بأحقية االستخالؼ واعادة العقؿ إلى نصاب الواقع مف حقبة قديمة في عصور
الدينية وتوظيفيا في خدمة اإلسالـ المعتدؿ ،ونبذ العنصرية وزرع
النزعة ّ
الفتوحات ووىـ الخالفة ،ومراعاة ّ

الدينية واحتراـ األفكار واأليديولوجيات ،وزرع قيمة
فكرة التعددية واحتراـ اآلراء ،وتجاوبو مع التعددية ّ

المواطنة والمصمحة العميا ،واجتثاث فكرة تقديس ا ّلرمز ،وتقديس مصمحة الحزب ،وتقديـ مصمحة الوطف

الرباني الذي يقوؿ في كتابو
والمواطف واإلنساف وكرامتو فوؽ كؿ الحدود ،ألف ىذه ىي مقتضى ال ّشرع ّ
وبا َوقَ َب ِاي َل ِلتَ َع َارفُوا إِ َّن
اس إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْم َنا ُك ْم ُ
ش ُع ً
الكريـ في قولو سبحانوَ " :يا أَي َ
ُّيا ال ّن ُ
ِ
أَ ْكرم ُكم ِع َ ِ
ِ
يم َخ ِبير" [الحجرات.]13:
ََ ْ
ند المّو أَتْقَا ُك ْم إ َّن المّ َو َعم ٌ
الديمقراطي،
الدور عمى المنظريف الفكرييف ،وعمماء االجتماع ،وبث الوعي الفكري ّ
ومف ىنا يكمف ّ
حيث إف ىذه ىي المنطمقة األولى ،والمبنة األساسية لبنياف األمف القومي ،فال يمكف أف يتأصؿ أمف قومي
فمسطيني طالما أف األمف الفكري والعقدي يسبب تيديداً لألمف اإلنساني مف أصمو ،وىذا األمر قد ترجمو
الواقع المعاصر فيما حصؿ مف حروب طائفية أكمت األخضر واليابس بسبب ما تصنعو ثقافة الموت في
نفوس المتطرفيف أتباع التيارات المتشددة ،وىذا بال شؾ أوؿ بذرة ال بد مف زرعيا في حقؿ العقؿ البشري
الفمسطيني المتأطر ،والذي يرى أف مصمحة الحزب أولى مف مصمحة الوطف ،ألف مصمحة الوطف – مف
وجية نظره – ال يمكف أف تتحقؽ إال بعد مصمحة الحزب وقوتو التي تكفؿ لموطف الحفظ والصيانة ،وىذا
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بال شؾ خطأ جسيـ ،ومعوؿ ىدـ ألي فكرة إيجابية يمكف أف تستثمر في خدمة اإلنساف الفمسطيني المستقؿ
الذي ال يتبع أي تيار فكري أو سياسي.

المطمب الثاني :الوحدة الوطنية ودورىا في حماية األمن القومي الفمسطيني:
في الحقيقة ال يمكف الجزـ في حاؿ تحقيؽ المصالحة ما سيصبح عميو واقع األمف القومي ،وال بد
بناء عمييا ،إال إنو مف المؤكد في
مف معرفة بنود المصالحة التي تـ تحقيقيا مف أجؿ بعث التصورات ً
حاؿ عدـ تحقيقيا ستمسي األمور كارثية عمى مستوى األمف القومي الفمسطيني عمى جميع األصعدة.

ولو افترضنا مجا اًز أف تحقيؽ المصالحة فإننا سنقؼ أماـ خيارات إيجابية كثيرة ،وىذه الخيارات
السياسي أو
اء عمى المستوى ّ
اإليجابية ىي مف تحدد األبعاد االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني سو ً

االقتصادي أو العسكري أو االجتماعي ...إلخ ،ولو كاف ال ّشقاؽ الطّائفي ما زالت جذوتو في األنفس فمف
النصيب مف المصالحة سوى أنيا تأجيؿ دؽ ناقوس الخطر حتى إشعار آخر؛ إذ إف المشكمة
يكوف ّ

الحقيقية لالنقساـ ىي في الحقيقة أفة فكرية كما أسمفنا ،ولو افترضنا جدالً أف اآلفة ليست فكرية ،فال يمكف

أف يؤوؿ انقساـ سياسي بال جذور فكرية متزمتة لشالؿ ٍ
دـ بيف اإلخوة بال ريب ،ولف يج أر القاتؿ عمى قتؿ
أخيو بال حؽ ،وىذا ىو المغزى أف يعود اإلنساف الفمسطيني لمجموس عمى طاولة المفاوضات العقالنية

الدخيؿ
السمبية في نفسو ،وأف يحاوؿ الوصوؿ إلى مصالحة مع نفسو الفطرية ،ليطرد ّ
اإلنسانية مع تياراتو ّ
الدخيؿ البغيض اسمو العنصرية ،واإلذعاف التبعي األعمى ،وأف يحاوؿ يخرج
الثّالث مف وجدانو ،وىذا ّ

السرب والقطيع ،تاركاً
الصوري الذي وضعو لو قالب الفكر التنظيمي المتنطّع مف ّك ار خارج ّ
خارج اإلطار ّ

المتحدثة لإلنساف فحسب(حمس)2018،
لموطنية مجاالً رحباً لألرض الفمسطينية وخيراتيا وقموبيا
ّ

إف المصالحة الفمسطينية ليست خيا اًر استراتيجياً ألطراؼ ا ّلنزاع بقدر ما ىي فرض ٍ
عيف عمى

السياسة في
السيؿ ّ
األطراؼ ال بد مف ّ
الزبى ،وىذا أمر يحتـ عمى رجاؿ ّ
تقبمو ،واستدراؾ األمر قبؿ بموغ ّ

التشبع مف جدواه ،وعمى حكومة غزة حينيا تسميـ القطاع إلى ال ّشرعية ،وعمؿ انتخابات
فمسطيف إدراكو ،و ّ
نزيية جديدة.
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النجاة المتيف الذي سيعبر بو الفمسطينيوف بر األماف ،وسيصبح
إف المصالحة الفمسطينية ىي قارب ّ

تحقيؽ األمف القومي الفمسطيني الفعاؿ أم اًر ال ينقصو سوى مرحمياتو اليرمية تبعاً ألىمياتيا ،وعنصر
الوقت المناسب لتحقيؽ كؿ مرحمة تطور ونماء ،وىذا مف شأنو المساىمة في حؿ كثير مف المشاكؿ التي
طالت قطاع غزة بالتحديد وثـ الضفة الغربية حاؿ ِ
االنق َساـ.
ّ
السياسية ما بعد المصالحة أكثر انفتاحاً وتقبالً ،وربما تدخؿ
السياسي ،ستؤوؿ العممية ّ
الصعيد ّ
فعمى ّ

الرئاسية ،ويكوف ليا نصيب مف الحقائب الو ازرية في الحكومة الجديدة المنتخبة،
حماس سباؽ االنتخابات ّ

السياسة الخارجية ،ىو بدأ الخطوات
الصعيد ّ
ولكف األمر الذي يجنى ثمرتو بعد إنجاز المصالحة عمى ّ

الدولي
الدولتيف ،وبداية مشروع دولة فمسطيف حديثة ،إذ إف أكبر عائؽ يتبرر بو المجتمع ّ
الفعمية لحؿ ّ
واسرائيؿ في منع فمسطيف العضوية في األمـ المتحدة ىو قضية ِ
االنق َساـ الفمسطيني عمى رأس المبررات،
َ
الدائمة في األمـ المتحدة ليا
فضال أف في حاؿ نجاح المصالحة ستعود أوراؽ المطالبة بالدولة والعضوية ّ
ثقميا االعتباري ،وستقع الواليات المتحدة في مأزؽ عالمي في استخداميا حؽ الفيتو بال مبرر.
الدوؿ الكبرى
السياسية واإلقميمية مع ّ
السياسة الخارجية إلى تحسيف العالقات ّ
كما سيؤوؿ مصير ّ

والدوؿ األوروبية وخاصة روسيا وفرنسا وأمريكا والدوؿ اآلسيوية واألفريقية مما يكسب العممية االستراتيجية
النظير في تحقيؽ مطالبيا وحقوقيا المشروعة كحؽ تقرير المصير وعودة
الفمسطينية تأييداً منقطع ّ

الالجئيف ووقؼ االستيطاف ...إلخ وىنا ستغدو شكمية المرحمة القادمة مستغمة باحترافية لخدمة القضية
ّ

السياسية الفمسطينية في
الرابحة األخيرة ليستثمرىا ّ
النخب ّ
الفمسطينية قمباً وقالباً ،فالمصالحة ىي الورقة ّ

الدولية سياسياً
سرائيمي ،وسيعزز مكانة وحضور فمسطيف (الدولة) في المحافؿ ّ
مواجية سياسة االحتالؿ اإل َ
واقتصادياً بصورة أكثر استقاللية ،وسيبعث جوىر القضية الفمسطينية مف جديد ليكوف لو طابعو الخاص

والمتفرد بعد أف كاف ضحالً في أوحاؿ ِ
الداخمية ،وسوؼ تبدأ االستراتيجية ال ّشاممة لألمف
االنق َساـ والنكافات ّ

الدولية،
القومي الفمسطيني ببناء قواعدىا االستراتيجية دولياً ومحمياً ،مما يمكف لفمسطيف عقد التحالفات ّ

وستعزز ثقة ال ّشعب الفمسطيني بقياداتو المييبة عمى أساس وطني بحت بعيداً عف المنظور الحزبي
الضيؽ(جريش.)2014،
ّ
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الداخمي الفمسطيني فسيتـ توحيد الجياز األمني الفمسطيني بما فيو األمف
أما عمى صعيد األمف ّ
الداخمي وأجيزة ال ّشرطة والدفاع المدني وطي صفحة ِ
االنق َساـ األسود إلى األبد ،وأما حوؿ عناصر حماس
ّ

الجدد ،فسوؼ يتوصؿ إلى آلية مبرمجة محكمة لحؿ أزمة موظفي حماس عمى أساس التوافؽ وتقديـ
السمطة القديمة إلى رأس عممو
التنازالت التي ال بد مف تقديميا لنجاح المصالحة ،وكذلؾ إعادة عسكريي ّ
الميداني ليباشروا عمميـ وفؽ إمكانياتيـ المينية وكفاءتيـ ،بعد استنكافيـ عف العمؿ منذ استحواذ حركة

حماس عمى القطاع منذ بداية مشوارىا في حكـ غزة ،ناىيؾ عف عودة اآلالؼ مف الموظفيف إلى أماكف
السمطة.
عمميـ مف موظفي ّ
كما يجدر أنو في حاؿ تحقيؽ المصالحة الفعمية ،سيتـ التعامؿ مع سالح المقاومة لكف بحذر
الدولي
وحسب تخطيط مسبؽ متفؽ عميو ،وذلؾ أف يكوف سالح المقاومة فبطبيعة الحاؿ فإف المجتمع ّ
سرائيؿ ،ولذا فالحقيقة المجيضة أنو
إسرائيؿ لف تمرر مصالحة ما زاؿ يمتمؾ فييا سالحاً ميدداً إل َ
وخاصة َ

السالح بيد سمطة
السالح الذي ينعت بسالح المقاومة ،وفضال عف أف ّ
ال بد مف وصوؿ إلى حؿ لموضوع ّ
السمطة ال ّشرعية ال يمكف أف يؤمف جانبو في إطار التنافس الحزبي ،وليس ببعيد أف سالح المقاومة
غير ّ

الرحى ،فنقطة سالح
فوىاتو عمى اإلخوة في حزيراف  2007وتحوؿ في ليمة وضحاىا ليقمب ّ
قد فتح ّ
السمطة
المقاومة ال بد مف الوصوؿ إلى حؿ جذري يساىـ في حمحمة األوضاع بيف فتح وحماس وبيف ّ
الفمسطينية المشرعة ،وبيف الفصائؿ الفمسطينية األخرى ،ولو تـ االتفاؽ عمى بقاء سالح المقاومة فسيكوف

ضمف آلية تكفؿ لمسمطة ال ّشرعية لعب دورىا كوسيط متحكـ وليس كوسيط ثنائي ،إذ مف الخطأ الجسيـ أف
السالـ في
ال تتفؽ مصالح المفاوضات والتسوية مع سالح المقاومة ،فيذا مف شأنو أف يقوض عممية ّ
المنطقة ،فضال عف تقويضو عممية المصالحة في األساس ،وفي شأف األنفاؽ الموازية لمقطاع فسيكوف

الرسمية لمقطاع ،وسيتـ القضاء عمى مشكمة األنفاؽ التي
مصدر التوريد والتصدير موحداً عبر المعابر ّ

سرائيؿ مما يترتب عميو تدىور مشروع التسوية فضال عف تبرير عدـ إيقاؼ
سيسبب بقاءىا قمقاً كبي اًر إل َ
االستيطاف مف قبؿ االحتالؿ بعدـ إيقاؼ حفر األنفاؽ مف القطاع.

الدائمة (الفمسطينييف
أما عمى المستوى األمني القومي الخارجي والمتمثؿ مع نقطة
الصراع ّ
ّ

سرائيمييف) فال بد مف العمؿ عمى وقؼ شالؿ الجرح الفمسطيني ،وعدـ إقحاـ ال ّشعب في حروب مدمرة
واإل َ
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السالح الجوي
طالت األبرياء ،وخاصة ما يحممو العراء الجوي عمى الفمسطينييف مف أىداؼ سيمة عمى ّ

سرائيمي مما يجعؿ مف موازيف القوة أم اًر محتماً في صالح الكفة األقوى مع االحتالؿ ،ولذا يجب العمؿ
اإل َ
عمى مشروع تسوية شامؿ مع الكياف المحتؿ ،يضمف عودة الحياة مجددا إلى قطاع غزة ،ويستعيد فييا

إسرائيؿ
ال ّشعب قوتو وبناء مقدراتو ال ّشاممة ضمف خطط تنموية ضخمة ومدعومة ،وال يغيب عف الباؿ أف َ

الداخؿ والخارج ،خاصة إف
لف يروقيا أمر المصالحة في بداية األمر وستعمؿ جاىدة عمى زعزعتيا مف ّ
سرائيمي أنو سيعمد إلى سياسة
كانت المصالحة ال تقؼ في صالح أمنيا بالتحديد ،ويمكف قراءة الحراؾ اإل َ

الدعس عمى طرؼ ثوب الوحدة الوطنية
اغتياالت ممنيجة ،وتحرشات عمى الحدود مع القطاع ،ومحاولة ّ
إلثارة ال ّشغب وغير ذلؾ ،وىي بذلؾ تعمد إلى سياسة االنتقاـ مف ال ّشرعية الفمسطينية أنيا قدمت يدىا
سرائيمي؛ إال إذا بادرت األخرى بتحسيف نيجيا تجاه
لممصالحة مع حماس ،وىذا أمر يستفز الجانب اإل َ

إسرائيؿ باتت كياناً واقعاً،
إسرائيؿ ،مف خالؿ تحسيف خطاب ّ
النوايا ّ
إسرائيؿ ،وقبوليا أف َ
السممية تجاه َ
َ
سرائيؿ أوالً،
وعميو أف تقبؿ بو ،وىذا ما يتركو لنا ّ
السيناريو المقبؿ الذي ال يمكف التكيف بو بالنسبة إل َ

وبالنسبة لحماس وفصائؿ المقاومة األخرى ثانياً.

أما عمى المستوى االقتصادي فسوؼ يتحسف الوضع االقتصادي واألمف االقتصادي بصورة ممحوظة
فالمصالحة -بال ريب -ىي الفرصة الوحيدة لمنيوض باالقتصاد الفمسطيني بشكؿ عاـ وانتقالو مف حالة
النشاط ال ّشامؿ ،وكذلؾ االقتصاد الغزي بشكؿ خاص ،حيث سيتوقؼ الحصار الذي داـ عقداً
الركود إلى ّ
ّ
الزمف عمى غزة ،وسيتحقؽ االكتفاء الذاتي والتنمية االقتصادية ال ّشاممة ،وتوظيؼ الموارد البشرية
مف ّ
ضمف خطة بعيدة المدى وستنقؿ المستوى االقتصادي الفمسطيني نقمة نوعية سيكوف ممحوظاً مف خالؿ
تحسف دخؿ الفرد والقضاء عمى ظاىرة البطالة ،والحؿ الجذري لمشكمة رواتب الموظفيف ،ومشكمة الكيرباء
ومحطات التوليد التي ستشيد انفراجاً عمى القطاع بالذات ،واعادة ممؼ الغاز الطّبيعي والبحث عف
مصادره ،وسيتحسف وضع التجارة الفمسطيني وعمميات التوريد والتصدير ،واعادة إعمار قطاع غزة مف
حيث بناء بنية تحتية قوية محكمة(العجرمي)https://www.watan.ps/ar/action ،2018 ،
الضفة
إف الثّمرة االقتصادية التالية في تحقيؽ المصالحة ستثمر إلى تحسف الوضع المعيشي في ّ

الدوؿ المجاورة ،وعودة سير عجمة اإلنتاج،
السواء ،وانفتاح خط التبادؿ التجاري بيف ّ
والقطاع عمى ّ
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السياحي أنفاسو مجددا مف خالؿ فتح المعابر وخاصة معبر رفح بصورة دائمة وليس
وسيستعيد القطاع ّ
بصورة جزئية وضماف حرية الحركة مف والى القطاع ،وسيبدأ العمؿ عمى تنفيذ مشروع الميناء البحري
التجاري ولممسافريف ،وبناء المطارات ...وغير ذلؾ مف البنية االقتصادية المتكاممة ،وىذه اآلماؿ الكبرى
في الحقيقة ال تتحقؽ إال بتحقيؽ مصالحة حقيقية بما تحتويو الكممة مف معنى.
أما عمى المستوى اإلعالمي فال بد أف يصبح اإلعالـ موضوعياً بعيداً عف التراشؽ اإلعالمي
ووسائؿ تعرية خطاب اآلخر وتصيد األخطاء والقاء التيـ ،فيذا مف شأنو أيضا أف يييج مشاعر الجماىير
النقدي الموضوعي
السمطة ال ّشرعية المنتخبة ،وال يعني ىذا بالتأكيد غياب الخطاب ّ
وحفائظيـ لمتمرد عمى ّ

اليادؼ ،وبياف أوجو القصور والمخالفة لتصحيحيا ضمف وعي ذاتي بذلؾ.

المطمب الثالث :الوعي بمخاطر استمرار االنقسام عمى األمن القومي الفمسطيني:
الصييوني الكولونيالي ىو
الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني وىدؼ المشروع ّ
منذ بداية البداية في ّ

اقتالع ال ّشعب الفمسطيني م ف أرض وطنو ،واغتياؿ مدنو ،وتجزئتو وتبديد ىويتو الوطنية واالجتماعية

والثقافية ،وكانت منظمة التحرير الفمسطينية عنواف اليوية واطار الوحدة وقائدة المشروع الوطني الجمعي،
قبؿ أف تتآكؿ شرعيتيا ومكانتيا التمثيمية ،وصوالً إلى حالة التجزئة و ِ
االنق َساـ بيف تجمعات فمسطينية

الضفة الغربية وقطاع غزة سمطتاف لـ
متعددة في الوطف والشتات ،تتصارع في أىـ تجمعيف منيا في أجزاء ّ
تفمح سمسمة طويمة مف الحوارات واتفاقات المصالحة الموقعة في صنعاء ومكة والدوحة والقاىرة في

توحيدىما واعادة بناء التمثيؿ الوطني عمى قاعدة مشروع وطني جمعي في إطار منظمة التحرير.
(شاىيف :2012 ،ص.)182
لو استشرفنا حالة الفشؿ الكامؿ لجيود المصالحة والذي تنقطع بعده آماؿ الفمسطينييف حاؿ األمف
القومي الفمسطيني لوجدنا أف األمر ليس بشبو كارثي ،بؿ ىو كارثي بما تحممو الكممة مف معنى داللي،
فعمى البعد الجيوسياسي وموقع قطاع غزة االستراتيجي في منطقة ال ّشرؽ األوسط وأنو المعبر البري الوحيد
الساحمي الذي ال تتجاوز مساحتو 360
ليابسة افريقيا ،وبال شؾ أف ّ
أىمية قطاع غزة وما تمثمو بشريطيا ّ

السيناريوىات واألطماع التي بدأت تحاوؿ أف تأخذ ثمف خدماتيا التي قدمتيا
كمـ ،2عالمة فارقة في الكثير ّ
لممشيد الفمسطيني المقاوـ في غزة ،لذا فإف مشيد البقاء والصراع عميو ىي مسألة وقت بال ريب ،ولف
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الدعـ يأتييا بصورة
يستمر األمر طويالً ،إذ إف حماس ليست في قدرة لمتصدي لمتحديات لوحدىا ،ولو كاف ّ
الراىف يكشؼ لنا عدـ استعداد دوؿ الجوار لبقاء حماس عمى سدة الحكـ المحمي
مستمرة ،إذ إف الوضع ّ
لمقطاع في ظؿ انعزاليا الفكري وعالقاتيا المضطربة مع باقي دوؿ الخميج غير قطر.

وربما إذا لـ تنصاع حركة حماس لشروط المصرييف ستضطر حينيا لمواجية الغضب المصري
الذي يقؼ في الجوار ،مترصداً خطأ حماس بالرجوع إلى فكرة اإلخواف المسمميف مف جديد ولف يكوف ىناؾ
طائؿ لمخروج مف تيار الغضب الخارجي ،أو التخمص مف األطماع الخارجية لممنطقة ،وخاصة أطماع
إسرائيؿ ،التي ربما تقتحـ غزة بدعـ دولي وتأييد عالمي ،أو يكوف الموقع االستراتيجي ممكاً لمنفوذ اإليراني
َ
بطريقة غير مباشرة ،لتشكؿ حماس أداة إيراف عمى البحر المتوسط كما تشكمو جماعات الحوثي في اليمف

السيناريو المشاىد في الواقع المعاصر.
-وىذا أمر يمكف لو قراءاتو المحتممة في ظؿ ّ

ومف خالؿ تتبعنا لجيود المصالحة الفمسطينية وتنازالت ال ّشرعية الفمسطينية مف أجؿ المصالحة،

الراىف ،وتسميـ القطاع لمسمطة ال ّشرعية ،ومع
وقبوليا لكثير مف المبادرات الخارجية مف "أجؿ حؿ الوضع ّ
وضع العقبات المباشرة إف الوضع في غزة ال يبشر بخير لجية حركة حماس في حاؿ بقاء الحصار

إسرائيؿ مما
سرائيمي واقحاـ نفسيا بتحدي القوة ضد َ
سرائيمي قائماً ،وسياستيا العنادية ضد الكياف اإل َ
اإل َ

الضفة الغربية والرواتب واإلمدادات
يسبب انصباب ّ
الدـ الفمسطيني في غزة ،فضال عف سياسة انقطاع ّ
الرموز
والخدمات وغير ذلؾ مف التحديات ،مما يمثؿ غضب ال ّشارع الغزي الذي سيقدس حينيا الخبز عف ّ

ٍ
شعب لو طاقتو التي يحتمميا ،في حيف آؿ األمر إلى صراع البقاء وألـ الجوع
الضائعة ،إف أي
والشعارات ّ

والمعاناة ،وستقؼ حماس أماـ ال ّشعب مكاف ماري أنطوانيت ،ولف تبرر لمشعب أف عميو أف يأكؿ
البسكويت ،وىذا األمر ال محالة لو استمر الوضع بحالو ،فستكوف العاقبة وخيمة بال شؾ.
ولو نظرنا إلى قطاع غزة وحكـ حماس في ظؿ فشؿ المصالحة الوطنية ،فسوؼ تبدأ ميددات األمف
الضئيمة حيث ال يمكف ليا
السريعة ،ناميةً بقوة أما أوراؽ حماس ّ
القومي الفمسطيني التي لـ تحدث بالوالدة ّ
الصمود بسالحيا الذي تعتبره سالحاً لمقاومة االحتالؿ ،وسيتنفذ مقوماتيا شيئاً فشيئاً فضالً عف وشؾ
ّ
السالح الذي ربما ستوجيو في وجو المعارضة ال ّشعبية
نفادىا في الوقت الحالي ،وحينيا لف يتبقى ليا سوى ّ

الروسي المقوؿ "إذا لـ يكف في حوزتؾ غير مطرقة فستتعامؿ مع أي
في غزة ،وستصبح عمى رأي المثؿ ّ
شيء عمى أنو مسمار" وحينيا سترضخ أماـ الواقع المحتوـ ،الفوضى الخالقة التي ربما تخمقيا أطراؼ
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تريد االستحواذ والسيطرة ،وىنا سيصبح األمر مأساوياً كفاية ليس عمى األمف القومي الفمسطيني فحسب،
بؿ ستتعدى بذلؾ مراحؿ األمف اإلنساني واألمف الوجودي ،وسيصبح القمؽ الوجودي سمة القطاع الظّاىرة
الضرر الذي سيطاؿ األمف القومي العربي المجاور!!
التي ال يمكف إخفاءىا أو تعتيميا ،فضالً عف ّ

وفي وكالة سما اإلخبارية منذ عاـ 2010ـ وما زاؿ عرض قطاع غزة كإقميـ متمرد ماثؿ عمى

الطّاولة اإلقميمية في المنطقة ،إذ أوضحت المصادر منذ ذلؾ الوقت عمى ضرورة التوقيع عمى ورقة
المصالحة المصرية التي وقعتيا حركة فتح ولـ توقعيا حركة حماس ،التي أبدت عدداً مف التحفظات عمى
الورقة .وحسب المصادر ،فإف سميماف أبمغ مشعؿ أف الجمود في ممؼ المصالحة ال يصب في مصمحة
ِ
تحوؿ قطاع غزة إلى
حماس ،محذ اًر مف انعكاسو سمباً عمى الحركة مع استمرار االنق َساـ ،كما حذر مف ّ
تصدر اإلرىاب في المنطقة (سما اإلخبارية)2010 :
إقميـ متمرد وبؤرة ّ
إذف ..أماـ قطاع غزة ٍ
تحد صعب في حاؿ فشؿ المصالحة ،وىذا التحدي ربما يجبر مجمس األمف
متمرد ،واف كانت الكثير مف تمؾ الحوادث التي شيدىا قطاع غزة ،ليا
القومي إلعالف قطاع غزة كإقميـ ّ
السياسة
سرائيمي ،والمطمع عمى بواطف األمور في ّ
عالقة مباشرة بالصداـ المتواصؿ مع االحتالؿ اإل َ

السير تحت تيار حكومة غزة التي ما
الفمسطينية ّ
الداخمية يدرؾ جيدا أف "قطاع غزة" طالما اندفعت تحت ّ
الصراع باحتماؿ كبير إلى الخطوة المظممة
زالت تعاني مف جنوف العظمة واالغترار بالقوة ،فسوؼ يؤوؿ ّ

القادـ (اإلقميـ المتمرد)(العشي)2019 ،

الضرر الجسيـ في بنياف الكياف الفمسطيني ،وسيشؿ
إف الفشؿ الذي سيمحؽ بالمصالحة سيمحؽ ّ

الوضع الفمسطيني المتيالؾ سياسيا ،واقتصاديا ،وبشريا ،واجتماعيا ،وحينيا سيكوف الوصؼ "مأساوي أو
كارثي" ،أمر أقؿ بكثير مف الوصؼ الذي سيؤوؿ إليو الوضع الحقيقي في حاؿ الفشؿ ،ولسنا مبالغيف بيذا
النظرة ما زالت قاصرة عمى افتراض حجـ الخسائر الفادحة التي سيؤوؿ إلييا األمف
ال ّشأف بؿ إف ىذه ّ
الدائـ ،إلى اضطرار
القومي الفمسطيني عموماً وفي قطاع غزة خصوصاً ،فمف االحتالؿ الكامؿ والحصار ّ

حماس الستنفاذ مواردىا المادية مف أمواؿ وقطاعات والمعنوية مف أليات الترويض والمعب عمى تيار
الداخمي ال ّشعبي
المقاومة لف يستمر طويالً ،وستصبح ردة الفعؿ قوية جداً تمثميا ردة الفعؿ الفيزيائية لمكبت ّ
إسرائيؿ أو دوؿ الجوار.
الذي لف يحتمؿ المزيد أو حتى َ
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الزمف،
يمكف القوؿ إف فشؿ المصالحة ىو نزع فتيؿ القنبمة المكبوتة حصيمة أكثر مف عقد مف ّ
الصفر لقنبمة موقوتة مصنوعة محمياً ،بمواد تفجيرية خارجية ،إذ لـ يعد خافياً أف قطاع
والبدء التنازلي مف ّ
غزة قد استشرت فيو عممية الكبت ال ّشعبي اليادئ ،ىو بالطبع بال وعي يمارس سياسة العصا الغميظة،

الصعيد
السامية ستؤوؿ األمور إلى خراب ،وسيتردى الوضع األمني ّ
الداخمي عمى ّ
وحيف تكبت المشاعر ّ

الداخمي ،والتمرد ،وانتشار العصابات
السيناريو المحتمؿ ىو العصياف ّ
المحمي في قطاع غزة ،وسيصبح ّ
المسمحة ،وسياسات تصفية الحسابات مف جديد ،وربما تدخؿ القضية إلى حرب أىمية ترجع أصوليا إلى

ِ
االنق َساـ في عاـ 2007ـ ،وستستغؿ األطراؼ واألجندة ذات األيدي الخفية بدعـ ىذه الفوضى
منشأ

لتسخيرىا.

إسرائيؿ سياسة اإلغالؽ المحكـ ،سواء عبر معبر
أما المعابر والمداخؿ إلى قطاع غزة ،فستمارس َ

بيت حانوف– البضائع ،المرضى ،الجرحى ،التجار ،...،وستضطر مصر إلى التكيؼ بإغالؽ المعبر حتى
تنتيي المعضمة ،فمصر مدركة تماماً أف األمر الذي سيؤوؿ إليو في حاؿ فشؿ المصالحة سيكوف لو
الدؤوبة في تحقيؽ المصالحة ىدفيا األكيد أال تصؿ التطورات إلى الحد
عواقب وخيمة ،وىي بمحاوالتيا ّ
السجف الكبير الثّاني ،الذي ستضطر مجبرة مف نفسيا عمى إغالقو ألسباب كثيرة
الذي يجعميا قفؿ ّ
ومتعددة سواء في درء أضرار كبيرة يدركيا المصريوف أنفسيـ.

أما الخطر اإلقميمي الذي سيمحؽ باألمف القومي خارجياً ،فمعموـ أف عالقات حكومة حماس مع
السورييف أو اإليرانييف مثالً ىي مضطربة وخاصة
ّ
الدوؿ العربية متوترة لمغاية ،بؿ إف عالقاتيا مع حمفائيا ّ

السوري إلى تنظيـ داعش
السوري فترة مف ّ
الدىر ،ونظرة التيار ّ
الربيع العربي الذي مس الجانب ّ
ما بعد ّ
سيمجئيا إلى لعب دور التمثاؿ الذي ربما لف يمتفت إلى تضحيات وامتيازاتيا ألجؿ الوقوؼ بجانبيا ،ولو

الصعيد المصري مثالً نجد أف العالقات اإلقميمية المصرية مع حماس ىي باألصؿ نظرة
تأممنا بقرب عمى ّ

ليا تاريخ تسير بو تجربة اإلخواف المسمميف مف قبؿ ،وىذا ما يدلؿ عميو محاكمة محمد مرسي عمى أثر

التخابر مع حركة حماس ،والحاصؿ في العالقات الحمساوية المصرية ،ىي في أصميا سريعة االشتعاؿ،
النظرة "العدائية" لمسياسة المصرية تجاه ما
وبصورة متسارعة جدا ،وذلؾ لو مردود سابؽ -كما أسمفنا -مف ّ

السوا
السياسي" واإلخواف المسمموف وال يخفى عف الكؿ الفمسطيني والمصري عمى ّ
يسمى "ظاىرة اإلسالـ ّ
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أف حماس كانت االبف البار لإلخواف ،وىذا أكبر مبرر سيقوـ بو الجانب المصري لتبرير إجراءاتو ضد
حكومة القطاع.
الدولي العالمي ربما ينتظر تمؾ المّحظة التي يستفرد بيا
الدولي فإف الجانب ّ
أما عمى المستوى ّ
الدولي المتمثؿ في الواليات المتحدة األمريكية،
لمقضاء عمى حركة حماس ،إذ إف ىدؼ المجتمع ّ
وبريطانيا ،وستؤوؿ نظرة مجمس األمف المتذبذبة إلى حماس إلى عامؿ الثّبات في تصنيفات اإلرىاب ،وىذا
ما سيجعميا داعمة لكؿ حراؾ مناوئ لحركة حماس ودعميا مادياً ومعنوياً ،إلحداث االنقالب العاـ ،وىذا
الدولي لو ميوؿ كبير كما تبينو
ربما سيفجره اإلعالف الذي يفيد أف القطاع إقميـ متمرد ،فضال أف المجتمع ّ
الدولية العامة إلى إعالف غزة إقميماً متمرداً.
النظرة ّ
ّ
السياسي إلى خطوة مستجدة ،وىو طي
وفيما لو تمقت المصالحة الطّمقة األخير ،فسيحوؿ الجانب ّ

السياسي الفمسطيني ،وسيصبح معيار القوة ىو الحكـ ،وسياسة
ممؼ المصالحة نيائياً مف الممؼ ّ

الضغوطات الفعمية ستكوف الخطوة التالية والتي في طريقيا لمتنفيذ ،وستطوى ممفات المصالحة في
ّ

الصراع الفمسطيني الفمسطيني ،ولف تكوف الطّاولة الواحدة
األراشيؼ التاريخية كنقطة سوداء في تاريخ ّ

الدموية نقطة في بحر مظمـ مف
المستدير موجودة أصالً ،وستبقى حالة االقتتاؿ التي حدثت في 2007ـ ّ
الدموي الغامض.
المستقبؿ ّ
أما عمى المستوى األمني فالوضع الحالي الذي يشيده القطاع مف تيديدات داخمية وخارجية
الدوؿ العربية عسكرياً
ستتحقؽ ،وسيترتب عمى كؿ األطراؼ وقؼ التمرد الموجود في القطاع ،وربما تتدخؿ ّ
النزاع بالقوة ،واجبار حماس بالقوة عمى التخمي عف قطاع غزة ،وتجريدىا مف جميع االمتيازات
في حؿ ّ
التي كاف مف المفترض أف تحرزىا مف قبوؿ المصالحة وتسميـ القطاع لمسمطة ال ّشرعية الممثمة لمشعب
الفمسطيني ،ال سيما أف حماس ستضطر لموقوؼ لوحدىا أماـ التحديات ،في ظؿ تخمي منظمة التحرير
غطاء سياسياً عالمياً بؿ ومؤيداً مف مجمس
السابؽ ،وستتخذ اإلجراءات العسكرية
عنيا كما تخمت عنو في ّ
ً

األمف القومي ،وستصبح حماس حزب المّو الثّاني ،أو يمكف القوؿ أنيا ربما يتعدى األمر إلى إعالف غزة

منطقة حروب معزولة عف العالـ تماماً حتى إشعار آخر ،وربما تتدخؿ فييا التيارات المتشددة لتخرج
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داعش جديدة في غزة كما خرجت في العراؽ والشاـ!! كؿ ىذا وارد بال شؾ ،والوارد اآلف قد حدث بالفعؿ
في مناطؽ عربية لـ يكف فييا وجود داعش متوقعاً باألصؿ!!.
أما عمى صعيد األمف االقتصادي فإف سياسة اإلغالؽ المحكـ ستحيؿ قطاع غزة منطقة مقطوعة
تماماً بفعؿ الحصار الحقيقي عمييا ،ولف تكوف ىناؾ مطالبة بالكيرباء مثالً إذ إف انقطاعيا سيعد بمثابة
قرصة البعوضة أماـ القدـ المبتورة ،وستشؿ حركة التجارة تماماً ،وسيتضرر االقتصاد الفمسطيني ماليا،
وتجاريا ،ومعيشيا ،وزراعيا ،وصناعيا ،وستكوف حجـ الخسائر فادحة لمغاية ،فضال عف توفؽ الخدمات
المقدمة لمقطاع كيرباء وغذاء ورواتب الموظفيف ودعـ القطاع التعميمي والصحي ،وانقطاع الوقود والغاز،
الرسمية
ناىيؾ عف وقؼ العمميات التي تصدر مف ّ
الضفة الغربية مف إصدار والجوازات واألوراؽ الثّبوتية ّ
الزمف ،وخصوصاً أف
وربما ستحيؿ الحروب تيدماً كبي اًر في البنية التحتية ال يمكف جبره في عقديف مف ّ

السابقة ليا آثارىا حتى اليوـ ،ولف يكوف باستطاعة ال ّشعب في غزة أف
قطاع غزة ما زالت تبعات الحروب ّ
يحتمؿ قشة عمى ظيره الذي احتمؿ أثقاؿ وتبعات ِ
االنق َساـ كثي اًر.
الصفر التي ستؤوؿ إلييا األوضاء المنتفخة حد
وأخي اًر ..إنو ليس أماـ حماس إال تحاشي نقطة ّ

االنفجار ،ولـ يبؽ لمبالوف متسع لألكسيجيف إذ ليس باإلمكاف تناوؿ موقؼ حماس –المسيطرة فعميا عمى

قطاع غزة -مف إمكانية صدور قرار يعمف غزة إقميما متمردا ،دوف التطرؽ –ولو سريعا -إلى حالة التخبط
ِ
االنق َساـ ،وتبقى تمؾ الفرضيات محؿ البحث والقراءة ودراسة المآالت
التي يحياىا الفمسطينيوف جراء
المحتممة ،وال يمكف الجزـ بيا إال إنيا واردة بإلحاح عمى الصعيد الفمسطيني في ظؿ بقاء حالة ِ
االنق َساـ
ّ

كما ىي.
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انخاتًح
إف األطراؼ المعادية التي تحاوؿ إعاقة تحقيؽ المطالب الفمسطينية وآماليا الكبرى في االستقرار
واالستقالؿ وعمى رأسيا إسرائيؿ وحمفائيا ،توظؼ أخبث استراتيجيات تعزيز ِ
االنق َساـ الفمسطيني لحرؼ
َ
بوصمة ال ّشعب عف أىدافو الكبرى ،ومما ساعدىا عمى غايتيا تجاوب طرفي ِ
االنق َساـ في االنجرار وراء

الفتنة ،واالقتتاؿ وتغميب مصمحة التنظيـ عمى مصمحة الوطف واألمة ،مما شكؿ العقبات الكثيرة أماـ
تحقيؽ المصالحة الوطنية ،التي ىي المفتاح لبوابة الدخوؿ إلى مستقبؿ األمف القومي الفمسطيني ،كدولة
ِ
االنق َساـ تقديـ
وليس كسمطة في حدود جغرافية مسير عمييا مف قبؿ االحتالؿ .ويجب عمى أطراؼ
مشرؼ وليس
التنازالت مف أجؿ المصمحة الوطنية العميا ،فالتنازؿ مف أجؿ المصمحة العامة موقؼ قوة ّ

موقؼ ضعؼ؛ فإنجاز المصالحة الوطنية ىو باختصار تحطيـ حالة التدىور والضياع بمطرقة الوحدة

والتكافؿ ،والتي ال يمكف أف تتـ بصورة كاممة ما لـ يتـ عالج الفكر المتعصب وتغميب مصمحة الكؿ عمى

الجزء ،وبناء الوعي الجمعي الديمقراطي ،وحرية الرأي واالنتقاد الموضوعي اليادؼ ،والمشاركة السياسية،
وحقوؽ اإلنساف والمواطنة...إلخ؛ إذ إف تجديد الفكر الديني بات ضرورياً ،وأصبحت عممية اإلصالح

الفكري أم اًر حتمياً لتفادي الوقوع في ميالؾ إنسانية عمى الشعب الفمسطيني ،مما يجعؿ األمف الوطني
واالستقرار األمني أم اًر واقع الحدوث بسبب ما يحققو مف مكاسب تنموية شاممة ومتكاممة.

كما ال يمكف لنا غض النظر عف الجيود المصرية خاصة والجيود العربية عامة في حرصيا عمى

الصمة بأمنيا القومي بحكـ الجوار
تحقيؽ مصالحة فمسطينية ناجحة ،مما يحقؽ ليا مصالحيا ذات ّ
السياسية ،ونالحظ أف
والقومية العربية المشتركة ،كما ينطمؽ مف دورىا في معادالت دولية جديدة لمتسوية ّ

سموؾ دولة مصر في حؿ النزاع وخاصة في إصالح الوضع الفمسطيني في قطاع غزة ،وتخميصو كثي اًر
مف الحروب والتصعيد العسكري مف خالؿ وساطتيا ،مما يؤكد عمى سموؾ وتصرؼ دولة عريقة وكبيرة

السياسة ال تعرؼ التياوف ،وتقدر قيمة الدـ الفمسطيني.
تنطمؽ مف منطمؽ أف ّ
وأخي اًر ..يمكف القوؿ أف األحزاب الفمسطينية أخطأت بحؽ شعبيا بؿ وبحؽ نفسيا عندما طاوعت
ِ
الضفة والقطاع،
حالة االنق َساـ ،وقممت مف قيمة انجازات حققيا ال ّشعب بصبره وصموده بكؿ أشكاليا في ّ
وخصوصا حركة حماس التي انكفأت عمى ذاتيا ،بعيدا عف مصر ٍ
لتيار مجيوؿ المصير مع تحمميا
تبعات الشعب الغزي ،ولكف ما زاؿ بيد الفمسطينييف كثير مف أوراؽ القوة بعد إنجاز المصالحة وتحقيقيا بما
تمثمو مف حكومة وحدة وطنية يشارؾ فييا الجميع ،وتفعيؿ دور مجمس األمف القومي الفمسطيني.
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ومف ىنا فقد توصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج والتوصيات والتي تـ بمورتيا ضمف مقتضيات

البحث والتقصي واالستشراؼ الشامؿ بما يخدـ موضوع الدراسة وأىدافيا.

أوال :نتايج الدراسة:
توصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج ،مف أىميا:
 .1يعد األمف حاجة أساسية لمفرد والمجتمع ،كما يشكؿ ضرورة مف ضرورات بناء المجتمع ومرتكز
أساسي مف مرتكزات تشييد الدولة المستقمة.
 .2تمثؿ التنظيمات واألجيزة األمنِيَّة ومؤسساتيا عماد سمطة المجتمع ،بوصفيا الجيات المسؤولة عف
تحقيؽ األمف واالستقرار لممواطنيف وسيادة الدولة في الداخؿ والخارج.
 .3إف حالة التفكؾ األمني و ِ
االنق َساـ المرجعية األمنِيَّة الفمسطينية بيف الضفة وغزة أدى إلى اختالؿ
البنية األمنِيَّة والجياز األمني في فمسطيف ،مما أدى إلى عدـ تكامؿ التعاوف بيف أطياؼ المجتمع
واألجيزة األمنِيَّة ،حيث إف ىذا التكامؿ يعد ضروريا الستقرار المجتمع.
 .4حالة الفوضى العارمة في القطاع ،وحرية امتالؾ السالح بصفة غير نظامية ،أدى إلى تزايد
التيديدات عمى األمف القومي الفمسطيني وكذلؾ األمف اإلنساني ،وجعؿ االلتفاؼ واالنقالب عمى
السمطة الشرعية أم ار محتمالً ،مما يقمؿ ىيبة األجيزة األمنِيَّة الفمسطينية النظامية.

 .5أف حالة ِ
االنق َساـ السياسي الفمسطيني ما زالت تشكؿ خط ار عمى القضية الفمسطينية ،واألمف القومي
الفمسطيني وخصوصا بجميع األبعاد االستراتيجية في السياسة الفمسطينية الداخمية والخارجية.

 .6إف حالة ِ
االنق َساـ الفمسطيني واالنشطار الحكومي أدت إلى تبرير االحتالؿ لممارساتو العنصرية
والعدوانية لمفمسطينييف مف حصار وشف الحروب ،وبناء المستوطنات ،وتيميش حقوؽ الشعب

الفمسطينية إنسانيا وقانونياً.

ِ
إسرائيؿ لدى العالـ ،ووقوؼ
 .7أدى االنق َساـ إلى تشويو صورة السياسة الفمسطينية بمقابؿ تحسيف صورة َ
الدوؿ الكبرى بجانبيا ودعميا وتأييدىا وتعاطفيا ،خاصة في ظؿ حكـ الرئيس األمريكي ترامب ،الذي

قاـ بخطوات كبيرة في قومية الدولة الييودية في فمسطيف ،وابراـ صفقة القرف.
 .8ال يمكف المطالبة بدولة مستقمة أو عضوية دائمة لفمسطيف في ظؿ وجود سمطتيف وحكومتيف لشعب
واحد تحكماف كؿ حسب أجندتو وليست سمطة موحدة تدير شؤوف البالد.
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 .9ما زاؿ العناد السياسي ىو المسيطر عمى طرفي ِ
االنق َساـ ،مما ينعكس سمبا عمى القضية الفمسطينية
وأمنيا القومي ،ويكرس فصؿ بيف السمطات في شطري الوطف.

االنقساـ خطورة ِ
 .10لـ يدرؾ الفمسطينيوف وخصوصا طرفي ِ
االنق َساـ فيما بينيـ عمى األمف القومي،
َ
فسيجدو أنفسيـ بال وطف ،في ظؿ تساىؿ بعض أطياؼ حركة فتح وانكفائيـ عمى مصالحيـ ،وفي
ظؿ تعنت حماس والدخوؿ بمغامرات دموية بالشعب الغزي في ظؿ الوضع االجتماعي واالقتصادي
المأساوي الذي يعاني منو القطاع.
 .11أدى ِ
االنق َساـ السياسي الفمسطيني إلى ضعؼ النظاـ السياسي والنظاـ األمني الفمسطيني وتقسيمو
مما أدى إلى االختالؿ الكامؿ لممنظومة األمنِيَّة لألمف القومي الفمسطيني ،بؿ أدى إلى الشمؿ الكامؿ
لألمف القومي الفمسطيني الذي أمسى مصطمحاً خالياً مف الواقع.
 .12إف االختالؼ بيف حركتي فتح وحماس في المبادئ واألىداؼ والرؤيا حوؿ ادارة الصراع ،سوؼ يقود
إلى االختالؼ والتناقض وتردي حالة األمف الفمسطيني ،وسوؼ يكوف الشعب الخاسر الوحيد،
 .13إف انجرار حكومة غزة لمصالحيا الحزبية الذاتية ،وانشغاليا بتزويؽ صورتيا المقاومة عف السعي
الجاد لممصالحة أدى إلى احتمالية تدىور حالة األمف بكؿ أبعاده القومية واإلنسانية لمرحمة ربما تحيؿ
القطاع إلى إقميـ متمرد ،مما يجعؿ األمر خطي اًر عمى األمف القومي الفمسطيني ،وخارجاً عف سيطرة

طرفي ِ
االنق َساـ في لمممة الوضع واصالحو.

 .14لـ يكف ىناؾ أي مشاركة سياسية حقيقية بيف التنظيمات الفمسطينية في صنع القرار الفمسطيني،
بسبب تفرد الحزب الواحد أو اثنيف معا عمى السمطة ومقدراتيا.
 .15اف األمف الفمسطيني رغـ أنو ال يزاؿ ال يرقي إلى حالة األمف القومي وعمقو العربي؛ بسبب سيطرة
االحتالؿ عمى مقدرات الشعب ،لكنو يعتبر عمقا استراتيجيا لألمف الفمسطيني ،وىو داعما لألمف
الفمسطيني.
 .16إف األمف القومي الفمسطيني يتأثر باألمف القومي العربي ،ويحاوؿ أف يحدد مساراتو وقواعده وتطوره
مف خالؿ ىذا التأثير ،فالعالقة المفروضة عمى األمف القومي ،وىذا ما يجعؿ أوضاع األمف القومي
الفمسطيني وأبعاده ليا األثر المقابؿ عمى األمف القومي العربي.
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 .17ىناؾ ميددات خطيرة تواجو األمف القومي الفمسطيني ،وىي الميددات الداخمية والمتمثمة في ِ
االنق َساـ
سرائيمي ،والميددات اإلقميمية والتي أصبحت
الفمسطيني ،والميددات الخارجية المتمثمة باالحتالؿ اإل َ
تشكؿ خط اًر كبي اًر عمى األمف القومي الفمسطيني.

 .18ال يمكف التنبؤ بالمخاطر المحتممة عمى األمف القومي الفمسطيني في حاؿ فشؿ أطراؼ ِ
االنق َساـ في
تحقيؽ المصالحة ،كما ال يمكف التنبؤ باإليجابيات واالمتيازات التي سيكتسبيا األمف القومي الفمسطيني

في حاؿ نجاح المصالحة وتحقيقيا.
 .19ال يمكف إغفاؿ جانب الدوؿ العربية ووساطاتيا مف أجؿ حؿ ِ
االنق َساـ الفمسطيني ،وخاصة الدور

المصري الذي كاف لو الدور الكبير في إتماـ المصالحة الفمسطينية بما يصب في مصمحة األمف

القومي الفمسطيني واألمف القومي المصري عمى السواء.
 .20إف الرؤية االستشرافية لألمف القومي الفمسطيني تتمخص باالنييار الكامؿ لمقدرات األمف القومي
الفمسطيني وتأزـ السياسة الفمسطينية الداخمية والخارجية في حاؿ الفشؿ في تحقيؽ المصالحة.
 .21إف الرؤية االستشرافية تبدو معاكسة لحاؿ الفشؿ في المصالحة إذا تـ تحقيقيا بما تحممو مف مكاسب
سياسية لالستراتيجية الفمسطينية ،وتحقيؽ مطالبيا بدءاً مف االستحقاؽ الدولي ،ومرو اًر بمشروع حؿ
الدولتيف ،وتحسيف الوضع الفمسطيني األمني بجميع أبعاده العسكرية واالقتصادية والصحية
واالجتماعية ...إلخ.

ثانياً :توصيات الدراسة:
عمى ضوء النتائج السابقة فقد وصمت الدراسة لمجموعة مف التوصيات ،مف أىميا:
 .1يجب إنياء حالة ِ
االنق َساـ واتماـ المصالحة ولو كمؼ األطراؼ تقديـ التنازالت وضرورة تعزيز دور
مجمس األمف القومي الفمسطيني.

 .2ضرورة تغميب المصمحة الوطنية عمى المصمحة الحزبية وتجديد بنية العقؿ الفمسطيني ذو السمة
التبعية المطمقة لأليديولوجيا الحزبية ،والتوعية الفكرية السياسية الديمقراطية المبنية عمى احتراـ رأي
ّ
اآلخر وعدـ إقصائو بأي ظرؼ كاف.
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االنقساـ وعي حالة الخطورة المترتبة عمى ِ
 .3يجب عمى طرفي ِ
االنق َساـ ،وانقاذ الشعب مف المعاناة
َ
واالرىاؽ عمى مر سنوات طويمة مضت وما زالت مستمرة ،وأف تضغط إلنفاذ المصالحة عمى قاعدة

برنامج وطني موحد وفؽ قواسـ ورؤية مشتركة لنجاح األمف القومي الفمسطيني.
 .4ضرورة اشراؾ كافة القوى الفمسطينية في عممية المصالحة لـ ليا مف دور كبير في نماء األبعاد
االستراتيجية لألمف القومي الفمسطيني.
أىمية بناء منظومة أمنية مشتركة مف قبؿ جميع أطياؼ الفصائؿ واألنظمة األمنِيَّة الفمسطينية عمى
.5
ّ
أسس وطنية بحتة ،مف خالؿ الرؤية المستقبمية وآليات تطبيقيا ،والوصوؿ إلى حؿ نيائي آللية سالح
المقاومة بما يضمف تحقيؽ الييبة لألجيزة األمنِيَّة وفعاليتيا.
 .6ضرورة االتفاؽ وتفعيؿ مجمس األمف القومي الفمسطيني وفقا لمقوانيف المعموؿ بيا فمسطينيا ،بحيث
يصبح موقع إجماع وطني مف حيث عضويتو وميامو وصالحياتو.
 .7ضرورة تحديد األولويات التي تيدد األمف القومي الفمسطيني والتي يعد ِ
االنق َساـ الفمسطيني أىـ تمؾ
األولويات التي تقوـ عميو باقي األولويات.

 .8استحداث مركز أبحاث تابع إلى مجمس األمف القومي الفمسطيني بوصفو المرجعية لعمؿ الدراسات
الري حوؿ القضايا األمنِيَّة الفمسطينية؛ لتكوف قابمة لمتطبيؽ عمى الواقع.
واألبحاث واستطالعات أ
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قايمة المصادر والمراجع:
أوالً :المصادر العربية:
 القرآن الكريم.
 .1الترمذي ،محمد ( :)1998الجامع الكبير  -سنف الترمذي ،تحقيؽ :بشار عواد معروؼ ،دار الغرب
اإلسالمي( ،د.ط) ،بيروت -لبناف.
 .2ئاكرةيى ،نجدت صبري ( :)2011اإلطار القانوني لألمف القومي  -دراسة تحميمية ،-دار دجمة لمنشر
والتوزيع ،ط ،1عماف – األردف.
 .3البركتي ،محمد عميـ ( :)1986قواعد الفقو ،ط ،1دار الصدؼ ببمشرز لمنشر والتوزيع ،كراتشي – باكستاف.
 .4البشري ،محمد األميف ( :)2000األمف العربي – المقومات والمعوقات ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ
األمنية ،ط ،1الرياض  -السعودية.
النيوض في حوارات ومكاشفات) ،منشورات الجمؿ لمنشر
 .5البمييي ،إبراىيـ ( :)2010حصوف التخمؼ (موانع ّ
والتوزيع ،ط ،1بغداد – العراؽ ،بيروت – لبناف.

الدور اإلقميمي لتركيا ،دار نقوش عربية لمطباعة والنشر ،ط ،1تونس.
 .6التركماني ،عبد المّو ( :)2010تعاظـ ّ
 .7حبيب ،إبراىيـ ( :)2010أصوؿ دراسات األمف القومي (أصوؿ إدارة الدولة) ،مركز التخطيط والدراسات
االستراتيجية بو ازرة الداخمية ،ط ،1غزة – فمسطيف .أبو نحؿ ،أسامة ( :)2012مسيرة المتغيرات السياسية
وأثرىا عمى سياسة منظمة التحرير الفمسطينية (مف النشأة إلى أوسمو) -قراءة تحميمية  ،-دار الجندي لمنشر
والتوزيع ،ط ،1القدس ،فمسطيف.
 .8أبو نحؿ ،أسامة ( :)2012مسيرة المتغيرات السياسية وأثرىا عمى سياسة منظمة التحرير الفمسطينية (مف
النشأة إلى أوسمو) -قراءة تحميمية  ،-دار الجندي لمنشر والتوزيع ،ط ،1القدس ،فمسطيف.
 .9الخزرجي ،تامر كامؿ ( :)2004النظـ السياسية الحديثة والسياسات العامة :دراسة معاصرة في استراتيجية
إدارة السمطة ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ،ط ،1عماف – األردف.
 .10الرازي ،زيف الديف محمد ( :)1999مختار الصحاح ،تحقيؽ :يوسؼ الشيخ محمد ،المكتبة العصرية  -الدار
النموذجية ،ط ،5بيروت – صيدا ،لبناف.
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 .11الزبيدي ،مرتضى ( :)1993تاج العروس مف جواىر القاموس ،تحقيؽ :مجموعة مف المحققيف ،دار الفكر
لمنشر ،ط ،1بيروت -لبناف.
 .12زكريا ،فؤاد ( :)2006الحقيقة والوىـ في الحركة اإلسالمية المعاصرة ،دار الوفاء لدينا لمطباعة والنشر ،ط،1
االسكندرية  -مصر.
 .13الشاذلي ،حسف عمي ( ) 2010الجنايات في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسالمي والقانوف ،دار
الكتاب الجامعي ،ط ،2بيروت -لبناف.
 .14طشطوش ،ىايؿ عبد المولى ( :)2012األمف الوطني وعناصر قوة الدولة في ظؿ النظاـ العالمي الجديد،
دار الحامد لمنشر والتوزيع ،ط ،1عماف – األردف.
 .15عدلي ،عصمت ( : )2001عمـ االجتماع األمني – األمف والمجتمع ،دار المعرفة الجامعية ،ط،1
اإلسكندرية  -مصر.
 .16عمر ،أحمد مع فريؽ عمؿ ( :) 2008معجـ المغة العربية المعاصرة ،عالـ الكتب لمنشر والتوزيع ،ط،1
القاىرة -مصر.
 .17الفارابي ،حماد ( :) 1987الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العمـ
لممالييف ،ط ،4بيروت -لبناف.
 .18ابف فارس ،أحمد ( :)1979معجـ مقاييس المغة ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،ط ،1بيروت -لبناف.
 .19الفراىيدي ،الخميؿ (د.ت) :العيف ،تح :ميدي المخزومي وابراىيـ السامرائي ،دار اليالؿ لمنشر( ،د.ط)،
القاىرة -مصر.
 .20القطاف ،إياد إبراىيـ ( :)2002الديمقراطية التائية ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،ط ،1القاىرة – مصر.
 .21الكيالني ،ىيثـ ( :)1996التسوية السممية لمصراع العربي-االسرائيمي وتأثيرىا في األمف العربي ،مركز
اإلمارات لمدراسات والبحوث ،أبو ظبي  -اإلمارات.
 .22ليمة ،عمي ( :)2012األمف القومي العربي في عصر العولمة :اختراؽ الثقافة وتبديد اليوية ،مكتبة األنجمو
المصرية لمنشر والتوزيع ،ط ،1القاىرة – مصر.
 .23مجمع المغة العربية (د.ت) المعجـ الوسيط ،دار الدعوة لمطباعة والنشر( ،د.ط) ،القاىرة  -مصر.
 .24ابف منظور ،محمد ( :)1993لساف العرب ،دار صادر لمنشر والتوزيع ،ط ،3بيروت  -لبناف.
 .25نوفؿ ،ممدوح ( :)2000البحث عند الدولة ،إصدار مواطف – المؤسسة الفمسطينية لمدراسات الديمقراطية،
ط ،1راـ اهلل – فمسطيف.
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 .26أبو ىيؼ ،عمي صادؽ ( :)1993القانوف الدولي العاـ ،منشأة المعارؼ لمنشر ،ط ،1اإلسكندرية – مصر.
 .27الوحيدي ،فتحي ( :)2011النظـ السياسية المعاصر ونظاـ الحكـ في االسالـ ،دار المقداد لمطباعة والنشر،
ط ،5غزة – فمسطيف.

ثانياً :الرسايل والدراسات العممية:
ِ
االنق َساـ الفمسطيني ومخاطرة عمى المشروع الوطني" ،مجمة
 .28أبراش ،إبراىيـ ( :)2009بعنواف "جذور
الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،78بيروت  -لبناف.
ّ

 .29آغا ،حسيف والخالدي ،أحمد ( :)2006إطار عاـ لعقيدة أمف قومي فمسطيني ،مواطف  -المؤسسة
الفمسطينية لدراسة الديمقراطية ،راـ اهلل – فمسطيف.
 .30بركات ،إيماف محمود ( :)2016المتغيرات اإلقميمية وأثرىا عمى العالقات السورية – الفمسطينية (– 2006
( ،)2013رسالة ماجستير غير منشورة) ،دراسات الشرؽ األوسط ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،عمادة
الدراسات العميا ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.
 .31بشير ،عمر يوسؼ ( :)2013تأثير التغيرات العربية واإلقميمية عمى السياسة الداخمية الفمسطينية -2000
2011ـ( ،رسالة ماجستير غير منشورة ) ،قسـ العموـ السياسية ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،عمادة
الدراسات العميا ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.
 .32التمباني ،محمد عوض ( :)2016تحديات قانونية لألمف القومي الفمسطيني ػ ضمف كتاب :األمف القومي
الفمسطيني ومرتكزات وتحديات ،منظمة التحرير الفمسطينية ،مركز التخطيط الفمسطيني ،غزة – فمسطيف.
 .33ج اررة ،عبد القادر وموسى ،سامر( : )2013الوالية القضائية الفمسطينية الواقع وآفاؽ مالحقة المجرميف
الدولييف "" ،مسار نحو استراتيجية وطنية جديدة" ،مؤسسة الضمير لحقوؽ اإلنساف ،غزة – فمسطيف.
 .34حاج ،ميمود عامر ( :)2016األمف القومي العربي وتحدياتو المستقبمية ،مركز الدراسات والبحوث ،دار
جامعة نايؼ لمنشر( ،د.ط) ،الرياض ،السعودية.
 .35الحجار ،عدناف ( : )2014سيادة القانوف وواقع القضاء خالؿ فترة االنقساـ في قطاع غزة ،ضمف كتاب :
أثر االنقساـ السياسي عمى مبدأ سيادة القانوف في قطاع غزة " معالجة قانونية مختارة " ،معيد الحقوؽ ،جامعة
بيرزيت ،راـ اهلل – فمسطيف.
 .36حجازيف ،غياث ( :)2012ماىية الدور المصري ومنطمقاتو في الحوار الوطني الفمسطيني،2010-2005
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة النجاح ،نابمس -فمسطيف.
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 .37حرب ،جياد ( :) 2008األمف القومي الفمسطيني محاولة في فيـ التحديات ،المركز الفمسطيني لمبحوث
والدراسات االستراتيجية ،راـ اهلل  -فمسطيف.
 .38الحروب ،خالد وقنيص ،جماف ( ،)2011اإلعالـ الفمسطيني و ِ
االنق َساـ  -م اررة التجربة وامكانية التحسيف،
الديمقراطية ،راـ المّو  -فمسطيف.
دار مواطف ،المؤسسة الفمسطينية لدراسة ّ

 .39حمد ،غازي أحمد ( :)2011حكومة الوحدة الوطنية الفمسطينية – دراسة المتغيرات السياسية – 2006ـ،
(رسالة ماجستير غير منشورة ) ،برنامج الدراسات شرؽ أوسطية ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،عمادة
الدراسات العميا ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.
 .40خالد حناف عز العرب ( :)2015دور البرلماف في المصالحة الوطنية دراسة لبعض الحاالت األفريقية،
المكتب العربي لممعارؼ ،ط ،1القاىرة – مصر.
 .41الخالدي ،أحمد وآخروف ( :)2013الحالة التشريعية في فمسطيف ،"2012-2007" ،اآلليات ،اآلثار،
الحموؿ ،سمسمة القانوف والسياسية ،رقـ ( ،)1معيد الحقوؽ ،جامعة بيرزيت ،بيرزيت – فمسطيف .
 .42خطاطبة ،إبراىيـ حافظ ( :)2013إصال ح القطاع ألمني في السمطة الوطنية الفمسطينية مف وجية نظر
العامميف فييا وأثر ذلؾ عمى التنمية السياسية – الضفة الغربية أنموذجاً( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية
التخطيط والتنمية السياسية لكمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية – فمسطيف.
 .43خمؼ المّو ،بياء ( :)2017إشكالية ِ
االنق َساـ الفمسطيني وانعكاسو عمى القضية الفمسطينية ،بحث مقدـ إلى
مؤتمر األمف القومي الفمسطيني الخامس الموسوـ بػ(القضية الفمسطينية 2017ـ ..تحديات ومآالت) ،أكاديمية
اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا.
الضفة الغربية وقطاع غزة
الصحافة في ّ
السياسي الفمسطيني وأثره عمى حرية ّ
الصراع ّ
 .44داود ،محمد (ّ :)2011
2008 – 2006ـ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.

 .45الدجني ،حساـ عمي ( :) 2010فوز حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) في االنتخابات التشريعية الفمسطينية
(2006ـ) وأثره عمى النظاـ السياسي الفمسطيني( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية اآلداب ،قسـ دراسات
الشرؽ األوسط ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.
 .46دحالف ،أحمد سعيد ( :)2016محاضرات في الجغرافيا السياسية ،جامعة األزىر ،غزة -فمسطيف
 .47درويش ،عبد العزيز أسعد ( ،)2010آليات تعزيز الوحدة الوطنية بيف القوى والفصائؿ الفمسطينية وأثرىا في
التنمية السياسية" :فتح" و"حماس" نموذجاً( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،التخطيط والتنمية السياسية بكمية
الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس -فمسطيف.
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االنقساـ الفمسطيني ومتطمبات التخطي ،ضمف بحوث :شيادات حوؿ حالة ِ
الزبيدي ،باسـ (ِ :)2017
االنق َساـ
ّ .48
َ
الفمسطيني ،دار خطى لمنشر والتوزيع ،غزة -فمسطيف.

 .49زوبيدة ،محسف وبف قرينة محمد ( 2014ـ) :محاضرات حوؿ جيوبوليتيؾ البتروؿ في العالـ ،كمية العموـ
االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة – الجزائر.
 .50أبو سعدة ،محمد ( :)2017مصر والمصالحة الفمسطينية اتفاؽ أـ تكتيؾ؟ تقديرات سياسية  20سبتمبر
 ،2017المعيد المصري لمدراسات السياسية واالستراتيجية ،استنبوؿ – تركيا.
 .51سممي ،عبد القادر ( :)2018مدى تناوؿ المواقع االلكترونية اإلخبارية المحمية لموضوع المصالحة
النجاح الوطنية ،فمسطيف.
الفمسطينية (صفا ،شبكة فمسطيف اإلخبارية انموذجاً) ،مساؽ اإلعالـ ،جامعة ّ

 .52أبو شاويش ،كماؿ عمي ( :)2013ثورة  25يناير في مصر :أسبابيا وتداعياتيا وانعكاساتيا المتوقعة عمى
القضية الفمسطينية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة –
فمسطيف.
 .53شبات ،شاكر ( :)2008األمف الفمسطيني بيف إشكالية المفيوـ والتطبيؽ" ،رؤية األمف القومي الفمسطيني ..
الرؤية والبناء المؤسسي" ،المركز الفمسطيني لمبحوث والدراسات االستراتيجية ،راـ اهلل – فمسطيف.
السممية في ال ّشرؽ األوسط،
سرائيمية في ظؿ التسوية ّ
 .54شبيب ،منيب عبد ّ
الرحمف ( :)2003نظرية األمف اإل َ

الضفة الغربي وقطاع غزة – 1991
السياسي واالقتصادي لمشعب الفمسطيني في ّ
وأثرىا عمى عممية التحوؿ ّ

النجاح الوطنية ،نابمس – فمسطيف.
2002ـ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية ّ
الدراسات العميا ،جامعة ّ

السياسية العربية 2012 - 2003ـ،
السياسة الخارجية القطرية في ظؿ التحوالت ّ
 .55شراب ،منذر (ّ :)2014
السياسية ،القاىرة  -مصر.
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،معيد البحوث ،قسـ ّ
الدراسات ّ

 .56شعباف ،خالد (" : )2016التحديات االجتماعية لألمف القومي الفمسطيني " ،ضمف كتاب :األمف القومي
الفمسطيني ومرتكزات وتحديات ،منظمة التحرير الفمسطينية ،مركز التخطيط الفمسطيني ،غزة  -فمسطيف.
 .57الشعيبي ،عزمي ( :) 2008المؤسسة األمنية الفمسطينية نحو اعتماد رؤية وطنية ،المركز الفمسطيني لمبحوث
والدراسات االستراتيجية ،راـ اهلل  -فمسطيف.
 .58الشقاقي ،خميؿ (محرر) ،وآخروف ( :)1995محاضر جمسات مؤتمر االنتخابات والنظاـ السياسي الفمسطيني
المنعقد في مركز البحوث والدراسات الفمسطينية في 1994 /12/8ـ ،مركز البحوث والدراسات الفمسطينية،
نابمس – فمسطيف.
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 .59الشقاقي ،خميؿ وحرب ،جياد (محرراف) ( :)2007االنتخابات الفمسطينية الثانية( :الرئاسية والتشريعية
والحكـ المحمي) 2006-2005ـ ،المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية ،كانوف الثاني ،راـ اهلل – فمسطيف.
 .60الشقحاء ،فيد محمد ( ،)4004األمف الوطني :تصور شامؿ ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايؼ العربية
لمعموـ األمنِيَّة ،ط ،1الرياض ،السعودية.
 .61صالح ،محسف محمد ( :)2014منظمة التحرير الفمسطينية والمجمس الوطني الفمسطيني (تعريؼ – وثائؽ-
ق اررات) ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت – لبناف.
السياسية لدى ال ّشباب في محافظة رفح
السياسية وأثرىا عمى المشاركة ّ
 .62أبو طو ،حاتـ سميح ( :)2015الثّقافة ّ
(دراسة ميدانية)( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،دراسات ال ّشرؽ األوسط ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.

الديمقراطي في فمسطيف 1993
السياسة وتأثيرىا عمى عممية التحوؿ ّ
 .63عامر ،باسؿ ( :)2014أزمة المشاركة ّ
الدراسات العميا ،نابمس – فمسطيف.
النجاح الوطنية ،كمية ّ
– 2013ـ( ،رسالة ماجستير منشورة) ،جامعة ّ

 .64عبد القادر ،نابي ( :)2015دور جامعة الدوؿ العربية في الحفاظ عمى السيادة اإلقميمية لدوؿ األعضاء،
(رسالة مقدمة لنيؿ الدكتوراه) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة أبي بكر بالقايد ،تممساف – الجزائر.
 .65عبد اهلل ،يا ار زياد (" :)2018حركة التضامف الدولية" مع الشعب الفمسطيني( ،رسالة ماجستير غير
منشورة) ،معيد إبراىيـ أبو لغد لمدراسات الدولية ،جامعة بيرزيت ،فمسطيف.
سرائيمي،
 .66عثماف ،عثماف ( :)2013دور السمطة في تحقيؽ التنمية واألمف والديمقراطية في ظؿ االحتالؿ اإل َ
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة النجاح الفمسطينية ،كمية الدراسات العميا ،نابمس – فمسطيف.

 .67العطشاف ،معاذ ( :)2018واقع العمؿ الوطني الفمسطيني بيف ِ
االنق َساـ والوحدة ( - )2017 - 2006دراسة
تحميمية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرؽ األوسط ،العموـ السياسية ،عماف – األردف.

 .68العطشاف ،معاذ أحمد ( :)2018واقع العمؿ الوطني الفمسطيني بني ِ
االنق َساـ والوحدة (2017 – 2006ـ)،
عماف – األردف.
السياسيةَّ ،
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة ال ّشرؽ األوسط ،قسـ العموـ ّ
 .69العالـ ،ماريانا فيصؿ ( :)2015أثر ِ
االنق َساـ بيف حركتي فتح وحماس عمى األىداؼ الوطنية الفمسطينية
الدراسات العربية واإلقميمية ،جامعة القدس المفتوحة،
1214-2006ـ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،قسـ ّ

القدس – فمسطيف.
 .70عالونة ،محمود وحماد ،آالء والبرغوثي ،رزاف ( :)2014سيادة القانوف والعممية التشريعية في قطاع غزة
"قراءة في األدوات والحموؿ الممكنة" ،جامعة بيرزيت ،معيد الحقوؽ ،معالجات قانونية مختارة في "أثر ِ
االنق َساـ
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السياسي الفمسطيني عمى مبدأ سيادة القانوف في قطاع غزة ،برنامج سيادة القانوف في ال ّشرؽ األوسط وشماؿ
ّ

أفريقيا ،بيروت – لبناف.

ِ
السياسة الخارجية -2007
السياسي الفمسطيني عمى ّ
 .71عودة ،صبحي رشيد ( :)2017تداعيات االنق َساـ ّ
النجاح الوطنية ،نابمس – فمسطيف.
السياسية ،جامعة ّ
1016ـ( ،رسالة ماجستير) ،التخطيط والتنمية ّ

السياسي الفصائمي الفمسطيني -2006
 .72أبو عودة ،عمراف يوسؼ ( :)2016قضية المصالحة في الخطاب ّ
2016ـ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.

 .73عودة ،عواد جميؿ ( :)2011إشكالية العالقة بيف حركة فتح وحركة حماس وأثرىا عمى عممية التحوؿ
النجاح ،نابمس–فمسطيف.
ّ
الديمقراطي في فمسطيف (2010–2004ـ)( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة ّ

 .74عودة ،كفاح حرب ( :)2009أحداث حزيراف  2007في قطاع غزة وتأثيرىا عمى المشروع الوطني
النجاح الوطنية ،نابمس – فمسطيف.
الفمسطيني "استراتيجياً وتكتيكياً" (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة ّ

النساء إلى العدالة أماـ القضاء في قطاع غزة :الفرص والتحديات"،
 .75الغنيمي ،زينب (" :)2014وصوؿ ّ
ِ
السياسي الفمسطيني عمى مبدأ سيادة
جامعة بيرزيت ،معيد الحقوؽ ،معالجات قانونية مختارة في "أثر االنق َساـ ّ
القانوف في قطاع غزة ،برنامج سيادة القانوف في ال ّشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا ،بيروت – لبناف

 .76فقييي ،محمد ( :)2015دروس في عمـ السياسية – السداسية األول ى ،كمية العموـ القانونية واالقتصادية
واالجتماعية ،جامعة سيدي محمد عبد اهلل ،فاس – المغرب.
ِ
السمطة
 .77فيصؿ ،نعماف عبد اليادي ( :)2012االنق َساـ الفمسطيني في عيد االنتداب البريطاني وفي ظؿ ّ
النشر لممؤلؼ ،ط ،1غزة–فمسطيف.
الوطنية الفمسطينية (دراسة مقارنة)( ،رسالة ماجستير منشورة) ،حقوؽ ّ

سرائيمي – الفمسطيني بيف التسوية والتصفية – دراسة
 .78قاعود ،يحيى سعيد ( :)2017مشاريع حؿ الصراع اإل َ
تحميمية مقارنة ،بحث مقدـ لمؤتمر األمف القومي الخامس (القضية الفمسطينية 2017ـ – تحديات ومآالت).

 .79القصاص ،طو خالد ( :)2017األداء السياسي لمسمطة الفمسطينية في ظؿ ِ
االنق َساـ 2016 – 2007ـ،
ّ
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،دراسات ال ّشرؽ األوسط ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.

المتوسطية لألمف القومي لدوؿ المنطقة المغاربية 2011-2001ـ،
 .80قويدر ،شاكري ( ،)2015التحديات
ّ
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية العموـ السياسية والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر ،الجزائر.

سرائيمي وأثره عمى األمف الفمسطيني (2012-1948ـ)،
 .81ماضي ،محمد محمد ( :)2015األمف القومي اإل َ
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األقصى ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة – فمسطيف.
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 .82مرزوؽ ،عالء جواد (ِ :)2015
االنق َساـ الفمسطيني وأثره عمى البنية االجتماعية والسياسية في محافظات
قطاع غزة (دراسة ميدانية) 2012-2007ـ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.

 .83أبو مزيد ،رجاء ( :)2013الخطاب الصحفي الفمسطيني نحو قضية المصالحة  -دراسة وصفية( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،تخصص الصحافة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة  -فمسطيف..
 .84المصري ،رفيؽ ( :)2008سيسيولوجيا التنظيمات األمنية الفمسطينية ..رؤيا مستقبمية ،المركز الفمسطيني
لمبحوث والدراسات االستراتيجية ،راـ اهلل  -فمسطيف.
 .85المصري ،ىاني ( ،)2011تقدير موقؼ حوؿ مآؿ ِ
االنق َساـ الفمسطيني بعد الثّورات العربية والتوقيع باألحرؼ
األولى عمى اتفاؽ إنياء ِ
االنق َساـ ،روقة بحثية.
 .86أبو مطر ،محمد ( :)2014تداعيات ِ
االنق َساـ عمى ممارسة الحقوؽ والحريات وسيادة القوانيف المنظمة ليا
ِ
السياسي الفمسطيني عمى مبدأ سيادة
في قطاع غزة ،ضمف كتاب يضـ مجموعة باحثيف بعنواف :أثر االنق َساـ ّ
القانوف في قطاع غزة "معالجات قانونية مختارة " ،معيد الحقوؽ ،جامعة بيرزيت – فمسطيف.

سرائيمي (2010 – 1987ـ)،
 .87المغاري ،ىشاـ ( :)2013المقاومة الفمسطينية وتأثيرىا عمى األمف القومي اإل َ
(رسالة ماجستير) ،جامعة الجناف ،كمية الدراسات العميا ،طرابمس -لبناف.

 .88مقداد ،نزار (" : ) 2008األمف القومي الفمسطيني "" ،األمف القومي الفمسطيني  ...الرؤية والبناء المؤسسي"،
المركز الفمسطيني لمبحوث والدراسات االستراتيجية ،راـ اهلل – فمسطيف.
 .89منصوري ،عبد النور ( :)2010المصالحة

الوطنية في الجزائر مف منظور األمف االنساني( ،رسالة

ماجستير غير منشورة) ،العموـ السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة  -الجزائر.
 .90موسى ،رائد وموسى ،إسالـ ،ونجـ ،رائد (" : )2016التحديات العسكرية لألمف القومي الفمسطيني" ،ضمف
كتاب  :األمف القومي الفمسطيني ومرتكزات وتحديات ،منظمة التحرير الفمسطينية ،مركز التخطيط الفمسطيني،
غزة  -فمسطيف.
 .91النجار ،خالد محمد ( :)2016دور الديمقراطية في تعزيز األمف القومي الفمسطيني 2014 – 1994ـ،
(رسالة ماجستير غير منشورة ) ،جامعة األقصى ،تخصص إدارة الدولة والحكـ الرشيد ،أكاديمية اإلدارة
والسياسة لمدراسات العميا – غزة -فمسطيف.
ِ
االنق َساـ عمى المشروع الوطني
 .92أبو نحؿ ،جماؿ وأبو مصطفى ،سياـ ( :)2017التداعيات ومخاطر
الفمسطيني ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،مركز غزة لمدراسات واالستراتيجيات ،غزة – فمسطيف.
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الدولي تجاه قضية
الدبموماسي الفمسطيني في تعزيز الموقؼ ّ
النواجحة ،رمزي سامي ( :)2016األداء ّ
ّ .93
الالجئيف( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.
ّ

 .94نوفؿ ،أحمد سعيد ( :)2015المصالحة الفمسطينية بيف تحديد األولويات وضبط مسارات المقاومة والتسوية
" ورقة عمؿ في مؤتمر "المصالحة الفمسطينية األفاؽ والتحديات" ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات في
بيروت بالتعاوف مع مركز افريقيا والشرؽ األوسط ،بيروت – لبناف.
 .95أبو ىربيد ،عاطؼ محمد ( ،)2006ثوابت القضية الفمسطينية – رؤية شرعية ،-مؤتمر جمعية القدس
لمبحوث والدراسات اإلسالمية "ثوابت القضية الفمسطينية الواقع والتحديات" ،غزة -فمسطيف.
سرائيمي وتأثيره عمى األمف القومي العربي 2000 -1991ـ،
 .96اليمص ،وائؿ ( :)2010البرنامج النووي اإل َ
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،برنامج العموـ السياسية ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.

إسرائيؿ
سرائيمية لألمف القومي والمائي العربي – دراسة حالة َ
 .97أبو اليوى ،إيماف بكر ( :)2012التيديدات اإل َ

ونير األردف في الفترة مف (2010 - 1994ـ)( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية االقتصاد والعموـ

السياسية ،قسـ العموـ السياسية ،جامعة القاىرة ،القاىرة – مصر.
 .98الوادية ،أحمد جواد ( :)2009السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية 2008-2001ـ( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.
 .99وسيمة ،قنوفي ( ،)2017حؽ اإلنساف في األمف – بيف مقاربة األمف اإلنساني ومبادئ القانوف الدولي،
(أطروحة لنيؿ درجة الدكتوراه) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،قسـ القانوف ،جامعة محمد لميف دباغيف،
سطيؼ  – 2الجزائر.

ثالثاً :المجالت والدوريات العربية:
 .100أبو رقطي ،بيساف وآخروف ( :)2009جمسة السياسات العامة "تداعيات استمرار حالة ِ
الداخمي
االنق َساـ ّ
ّ
السياسي" 16 ،نسياف  /إبريؿ .2009
عمى الواقع الفمسطيني والنظاـ ّ

 .101أبو سيؼ ،عاطؼ ( :)2009النظاـ السياسي الفمسطيني ،الحاجة لمتغيير ،مجمة سياسات لمدراسات
السياسية واالستراتيجية ،العدد (.)8
ِ
السياسي
 .102أبو عجوة ،ياسر سالـ وعسمية ،محمد إبراىيـ (2013ـ) :االنق َساـ الفمسطيني وعالقتو باالغتراب ّ

مف وجية نظر طمبة الجامعات "دراسة تطبيقية عمى عينة مف طمبة جامعة األقصى" ،مجمة جامعة األقصى

السابع عشر ،العدد الثّاني ،غزة – فمسطيف.
(سمسمة العموـ اإلنسانية) ،المجمد ّ

181

 .103آرنس ،موشيو ( :)2017اتفاؽ المصالحة طريقاً لنزع سالح حماس ،صحيفة األياـ نقالً عف "ىارتس"،
بانوراما الصحافة ،الموافؽ  ،10/17العدد ،7862 :السنة الثانية والعشروف.
 .104حبيب ،إبراىيـ ( :)2012مستقبؿ اتفاؽ المصالحة الفمسطينية  -القاىرة :رؤية تحميمية ،مجمة الجامعة
اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية ،المجمد العشروف ،العدد الثاني ،غزة  -فمسطيف.
 .105الحسيني ،سناء (ِ :)2016
االنق َساـ وحدود التبايف الفكري بيف فتح وحماس ،مجمة الدراسات الفمسطينية،
مؤسسة الدراسات الفمسطينية( ،شتاء  ،)2016العدد ( ،)105بيروت – القدس.

 .106حنا ،إلياس ( :) 2009غزة بيف التكتيؾ والجيوبوليتيؾ ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،مجمة الدراسات
الفمسطينية ،المجمد ( ،)20العدد ( ،)77بيروت – لبناف.
 .107الخالدي ،أحمد سامح ( :)1993نحو عقيدة فمسطينية لألمف القومي ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،مؤسسة
الدراسات الفمسطينية ،العدد ( ،)4العدد ( ،)15بيروت – لبناف.
 .108دده ،محمد ( :)2013التجزئة السياسية العربية واألمف القومي العربي ،مؤسسة خالد الحسف  -مركز
الدراسات واألبحاث .العدد ( ،)1المغرب.
 .109دف ،ميشيؿ ( :)2010أوراؽ كارنيغي  -حؿ الدولتيف يستوجب وجود حياة سياسية فمسطينية ،مؤسسة
كارينيغي لمسالـ الدولي في الشرؽ األوسط ،العدد ،113 :حزيراف  /يونيو  ،2010بيروت  -لبناف.
الزبيدي ،باسـ (ِ :)2016
االنق َساـ الفمسطيني :جذور التشظي ومتطمبات التخطّي ،مجمة المستقبؿ العربي،
ّ .110
مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد  ،446بيروت – لبناف.

 .111الزبيدي ،فوزي حسف ( :)2015منيجية تقييـ مخاطر األمف القومي – دراسة تحميمية لمنيجية تقييـ
مخاطر األمف القومي  ،NSRAمجمة رؤى استراتيجية ،يوليو ،2015 ،دبي  -اإلمارات.
 .112سالمة ،معتز ( :)2017أنماط التيديد اإليراني لألمف القومي العربي (2016 – 1979ـ) ،مركز الخميج
العربي لمدراسات اإليرانية ،مجمة الدراسات اإليرانية ،العدد( ،2مارس –  ،)2017الرياض ،السعودية.
 .113السناوي ،عبد اهلل ( :)2018أرشيؼ نشرة فمسطيف اليوـ ،صحيفة فمسطيف اليوـ – مركز الزيتونة
لمدراسات واالستشارات ،األحد2018/2/25 :ـ ،العدد ( ،)4566راـ اهلل  -فمسطيف.
إسرائيمية إلى التمويح بالحموؿ
 .114شاىيف ،خميؿ ( :)2012اتفاؽ مصالحة مباغت برسـ التنفيذ وعودة َ
الدراسات الفمسطينية ،العدد ( ،)91بيروت  -لبناف.
األحادية ،مجمة ّ
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 .115شراب ،ناجي صدؽ وأبو نحؿ ،أسامة محمد (2012ـ) :األبعاد التاريخية والسياسية لمحقوؽ الوطنية
لمشعب الفمسطيني ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية ،المجمد العشروف ،العدد الثاني ،يونيو –
 ،2012كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.
ىمت (2013ـ) :يافا :النفي في الوطف والنمو إلى الجذور ،مجمة
 .116شميوب  -كيوفوركياف ،نادرة وزعبيّ ،
الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،93بيروت – لبناف.

 .117عموي ،مصطفى ( :)2005األمف اإلقميمي بيف األمف الوطني واألمف العالمي ،مجمة مفاىيـ األسس
العممية لممعرفة ،المركز الدولي لمدراسات المستقبمية واالستراتيجية ،العدد ( ،)4السنة األولى ،إبريؿ.
 .118عمير ،حسف وخميؿ ،طالؿ ( :)2011المصالحة بيف ضرورات الديف وبناء الدولة الحديثة ،مجمة ديالي
لمبحوث ،العدد الحادي والخمسوف ،بغداد  -العراؽ.
 .119عوف ،حسيف ( :)2017منيج التربية اإلسالمية في ترسيخ قيمة المصالحة الوطنية ،الجامعة األسمرية
اإلسالمية ،مجمة أصوؿ الديف ،العدد الثالث ،زليتف – ليبيا.
اإلسرائيمية (1988-1948ـ)،
 .120كيالني ،ىيثـ ( :)1992االستراتيجيات العسكرية لمحروب العربية –
َ
مركز دراسات الوحدة العربية ،مجمة الدراسات الفمسطينية – المجمد ( ،)3العدد ( ،)10بيروت – لبناف.

 .121مجمة الدراسات الفمسطينية ( ،)2015العدد ( ،)101بعنواف قراءات في المعترؾ العالمي (– 2009
 ،)2012بيروت – لبناف.
 .122محمد ،عبد العميـ ( :) 2017موقؼ القوى اإلقميمية مف المصالحة الفمسطينية ،مركز اإلىراـ لمدراسات
السياسية ،دورية الممؼ المصري ،العدد  ،40السنة الرابعة ،القاىرة – مصر.
 .123مرتضى ،زكي رمزي (ِ :)2014
االنق َساـ الفمسطيني وأثره عمى التنمية بمحافظات غزة وسبؿ التغمب عميو،
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد  – 34تشريف األوؿ ،غزة – فمسطيف.

 .124المصري ،ىاني ( :) 2007المشروع الوطني الفمسطيني في خطر مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد
( ،)70مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،القدس -بيروت.
 .125ىالؿ ،جميؿ ( :)2003الحركة الوطنية الفمسطينية أماـ سؤاؿ صعب ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،
مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد (( ،)14خريؼ  )2003العدد ،)56( :بيروت – لبناف.
 .126ىالؿ ،جميؿ (" :) 2011فتح" و"حماس" واليسار :الواقع والتحديات ،ممؼ الحركة السياسية الفمسطينية،
مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد ( ،)87صيؼ ،2011 :بيروت – لبناف.
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رابعاً :المراجع والمصادر األجنبية:
ُ .127د ِ
النعيمي
وزي ،رينيارت بيتر آف ( :)2000تكممة المعاجـ العربية ،نقمو إلى العربية وعمؽ عميوَّ :
محمد َ
وجماؿ الخياط ،و ازرة الثقافة واإلعالـ ،الجميورية العراقيةػ ،ط ،1بغداد – العراؽ.

 .128روسو ،جاف جاؾ ( ،) 2013العقد االجتماعي ،ترجمة :عادؿ زعيتر ،مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة،
(د.ط) ،القاىرة – مصر
 .129فوكو ياما ،فرانسيس ( ،)2016النظاـ السياسي واالنحطاط السياسي مف الثورة الصناعية إلى عولمة
الديمقراطية ،ترجمة :معيف اإلماـ ومجاب اإلماـ ،دار الكتب القطرية ،ط ،1الدوحة -قطر.
 .130ماكنامارا ،روبرت ( :)1970جوىر األمف ،ترجمة :يونس شاىيف ،الييئة المصرية ،ط ،1القاىرة -مصر.
 .131ىتمر ،أدولؼ ( :)1995كفاحي ،ترجمة :لويس الحاج ،دار بيساف لمنشر ،ط ،2بيروت  -لبناف.
 .132ياغر ،ىاري آر ( :)2011االستراتيجية ومحترفو األمف القومي – التفكير االستراتيجي وصياغة
االستراتيجية في القرف العشريف ،ترجمة :راجح محرز عمي ،مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،
ط ،1أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
133. Editions Fayard, (2012): Dans la mêlée mondiale (2009-2012) Hubert
Védrine، volume 60، no. 4، autumn.

134. Kolodzeij, Edward, Renaissance in Security Studies? Caveat Lector,
International Studies Quarterly, 1992.
135. Lippmann,(1943): foreign relations of the United States, Brown and Company,
Little, Boston.

136. Peterson، J.E.(2006). Qatar and the world: branding for micro-state.Middle
East journal.

خامساً :التقارير والوثايق:
 .137البكري ،نفوذ ( :) 2014تقرير ندوة نظميا مركز التخطيط بغزة بعنواف" :توقعات وسيناريوىات متتالية بشأف
االقتصاد ما بعد المصالحة ،صحيفة الحياة االقتصادية ،األربعاء 14 ،مايو 2014ـ العدد.6651 :
 .138شمستروـ ،بيير ( :) 1999تقرير حوؿ مشروع قانوف األحزاب السياسية الفمسطيني ،ترجمة :المحامي قيس
جباريف ،الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف ،تموز –  ،1999راـ اهلل – فمسطيف.
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 .139جريش ،أليف ( :)2014خمفيات السياسة الخارجية األوربية تجاه القضية الفمسطينية ،ممخصات أوراؽ عمؿ
مؤتمر السياسة الخارجية االوروبية تجاة القضية الفمسطينية ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات -13،
مارس ،بيروت -لبناف .
 .140طاقـ "مفتاح" أبو رقطي ،بيساف وآخروف ( :)2009جمسة السياسات العامة (تداعيات استمرار حالة
ِ
االنق َساـ الداخمي عمى الواقع الفمسطيني والنظاـ السياسي) 16 ،نيساف /إبريؿ 2009ـ.

 .141عباس ،محمود (( :)2005خطاب) في حفؿ أدائو اليميف الدستوري ،مختارات مف الوثائؽ الفمسطينية ،راـ
اهلل – فمسطيف .عالونة ،ياسر غازي (2011ـ) :فمسطيف وعضويتيا كدولة في األمـ المتحدة ،الييئة المستقمة
لحقوؽ اإلنساف ،ديواف المظالـ ،سمسمة تقارير قانونية رقـ ( ،)76راـ اهلل  -فمسطيف.
 .142محميات ،القمة العربية (الدورة  :)2007( )19أبرز ق اررات قمة الرياض ،صحيفة الدستور ،الجمعة،
الموافؽ 30 :آذار 2007ـ ،عماف – األردف.
 .143مداخمة اشتية ،محمد :حوؿ الوضع الفمسطيني الداخمي ،ضمف مؤتمر "قضية فمسطيف :تقييـ استراتيجي
 – 2015تقدير استراتيجي 2016ـ ،مركز الزيتونة لمدراسات 11 ،شباط /فبراير ،بيروت – لبناف.
 .144مركز جنيؼ لمرقابة الديمقراطية عمى القوات المسمحة ( :)2008التشريعات الصادرة عف السمطة الوطنية
الفمسطينية الفمسطينية بشأف قطاع األمف ،راـ اهلل – فمسطيف.
سرائيمي تجاه المصالحة واستحقاقاتيا " تقدير
 .145مركز ّ
الزيتونة لمدراسات واالستشارات (ّ :)2011
السموؾ اإل َ
استراتيجي رقـ ( ،)36آب  /أغسطس  ،2011بيروت  -لبناف.

 .146ميثاؽ الشرؼ الفمسطيني(": )2005مختارات مف الوثائؽ الفمسطينية" ،راـ اهلل – فمسطيف.
 .147نص

القانوف

األساسي

المعدؿ

(:)2005

نسخة

إلكترونية

لبوابة

فمسطيف

القانونية:

.https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf
 .148نوفؿ ،أسامة ( :)2010آثار الحصار عمى قطاع غزة ،و ازرة التخطيط الفمسطيني ،غزة – فمسطيف.
 .149نوفؿ ،ممدوح ( :) 1999النظاـ السياسي الفمسطيني بيف الداخؿ والخارج ،الحمقة األولى بعنواف نشوء النظاـ
السياسي الفمسطيني.
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سادساً :المواقع والمصادر اإللكترونية:
 .150العشي ،أحمد ( :)2019إعالف غزة اقميـ متمرد ىؿ ىي أخر أجراءات السمطة؟ وما ىي خيارات حماس
والفصائؿ،

دنيا

الوطف

الرابط

اإللكتروني

https://www.alwatanavoice.com

larabic/news/2019/02/02
 .151العجرمي ،أشرؼ (  )2018األقتصاد الفمسطيني :إنييار بانتظار المصالحة أو معجزة ،إعالميوف مف أجؿ
الوطف ،الرابط اإللكتروني https://www.watan.ps/ar/? Action=details&ld=39864
 .152بسيسو،

مؤمف(:)2016

محاذير

المصالحة،

فشؿ

فمسطيف

األف،

30

إبريؿ،

الرابط

paltims.net/post/130468
 .153ثابت ،عبير ( :)2017المصالحة الفمسطينية ما بعد قرار ترامب ،شبكة نوى اإلخبارية 30 ،ديسمبر،
الرابط .https://nawa.ps/post/38427 :تاريخ المطالعة 2018/4/17ـ.
 .154جزاف ،نزار ( ،)2014محاضرات في األمف القومي العربي( ،نسخة إلكترونية) :الرابط اإللكتروني:
http://www.ina.edu.sy/tbl_images/FileLectures16-7-2014-747.pdf
 .155حمس ،حسف ( :)2018المصالحة الفمسطينية ورقة ثبات أـ شيفرة لعنة ،مدونات الجزيرة الرابط اإللكتروني
https : //blogs.alijazeera.net/2018/7/25
 .156شرشرة ،عبد اهلل ( :)2017مستقبؿ المصالحة الفمسطينية في عاـ 2018ـ ،صحيفة العربي الجديد،
الرابطhttps://www.alaraby.co.uk/Print/248e512d-ad64-40f5-a253-:
79ef0a8c4689/9f124e51-4f2c-4e86-9edd-76824bddbbf3
 .157صافي ،خالد ( :)2011ورقة عمؿ مقدمة لندوة "رؤى دعـ المصالحة الفمسطينية والحكومة المؤقتة
واالنتخابات) باؿ ثينؾ لمدراسات االستراتيجية ،نسخة إلكترونيةhttp://www.palthink.org/wp- :
 content/uploads/2012/11/Dr.Safi_.pdfيونيو ،2011 ،غزة  -فمسطيف.
 .158عبد العاؿ ،أحمد أميف (2018ـ) :األمف القومي العربي بيف النظرية والتطبيؽ ،المركز الديمقراطي العربي
لمدراسات االستراتيجية – االقتصادية والسياسية ،التوعية الديمقراطية 16 ،سبتمبر 2018ـ ،الرابط:
.https://democraticac.de/?p=56363
إسرائيمية :القضاء عمى المقاومة أو الفشؿ ،الرابط:
إسرائيؿ ( :)2017المصالحة الفمسطينية بعيوف َ
 .159عرب َ
 ،https://www.arab48.com/article_print/1227125نشر بتاريخ 2017/10/03 :ـ.
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 .160فارس ،عبد القادر ( :)2013مبادرة لرجاؿ األعماؿ الفمسطينييف لحؿ أزمة غزة بوساطة مصرية .رايس
تعود إلى الشرؽ األوسط األسبوع القادـ لتشجيع السالـ  -أخبار السعودية | صحيفة عكاظ ،الرابط
 /https://www.okaz.com.sa/article/116838الرياض ،السعودية.
 .161فرحات،

طارؽ:

الجغرافيا

السياسية

لفمسطيف،

ساسة

بوست،

الرابط

 28 17:41 /https://www.sasapost.com/the-geopolitics-of-the-palestiniansمارس،
.2014
 .162كيالي ،ماجد ( :)2018المصالحة الفمسطينية ضرورياتيا واشكالياتيا ،مجمة شؤوف عربية تصدر عف
االمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية ،الرابط.WWW.arabaffairsonline.org/article.php?p=/292 :
 .163المجالي ،راكاف ( :)2008محددات التنمية السياسية معوقاتيا في الوطف العربي ،جريدة الرياض ،العدد
 13587تـ االطالع عميو مف موقع صحيفة الرياض.Http: www.pau.alriyadh.com :
 .164المركز السوداني لمخدمات الصحافية ،مقاؿ "أزمة السوداف واألمف القومي المصري" ،منشور عمى موقع
(سودارس) اإلخباري ،بتاريخ2008/6/2 :ـ :الرابط.https://www.sudaress.com/smc/2176 :
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