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َّللا هل ِذينآمنُ ِ
وامن ُك ْم َوا هل ِذي َن ُأو ُتواا ْل ِع ْل َم
[ َي ْر َف ِعا هُ
َ َ
َد َر َجات]

[المجادلة ]11 :


ب

إىداء

إىل اليت سارث هعٍ خطىةً خبطىة ،أنارث طزَقٍ ،وبددث الظالم هن أهاهٍ
وكانج السبب يف جناحٍ  ...والدحٍ الغالُت.
إىل هن علوين احلزف األول ،وهضً بٍ إىل ها أنا علُه  ...والدٌ احلبُب.
إىل إخىانٍ وأخىاحٍ ملا قدهىه هن هساعدة ،ودعن وحشجُع وحمبت.
إىل أصدقائٍ وكل هن أسدي إيلَّ هعزوفاً أو نصحاً أو عىناً.
إىل كل شهُدٍ وجزَحٍ وأسريٍ علً أرض فلسطني.
إلُهن مجُعاً أهدٌ مثزة هذا اجلهد املخىاضع عزفاناً وحقدَزاً.


ت

شكر وتقدير

[ َوإِ ْذ ت ََأ َّذ َن َر ُّبك ُْم َلئِن َشك َْرت ُْم ََلَ ِزيدَ َّنك ُْم ۖ َولَئِن َك َف ْرت ُْم إِ َّن َع َذ ِاب َل َش ِديد] [إبراىيـ.]7 :
الحمد هلل الذي تتـ بنعمتو الصالحات ذو المنة واإلكراـ ،أصمي وأسمـ عمى خير األناـ نبينا

"محمد صموات اهلل وسالمو عميو".

الشكر والفضؿ كمو هلل ذو الفضؿ والمنة عمى نعمو التي ال تعد وال تحصى،
بدايةً فإف
َ
وجؿ أف يجعميا مف
عز َ
وأشكره العمي القدير عمى فضمو أف يسر لي إتماـ ىذه الدراسة ،راجياً منو َ
العمـ النافع.
يطيب لي أف أتقدـ بالشكر والعرفاف بالجميؿ لجامعة األزىر بغزة ،وأعضاء ىيئة التدريس

نصح وتوجيو وتدريس.
في قسـ العموـ السياسية ،لما بذلوه معنا خبلؿ فترة الدراسة مف
ٍ

ويطيب لي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف لمدكتور /عبد ربو عبد القادر العنزي الذي أشرؼ

عمى ىذه الدراسة ،وكاف مرشدي مف بداية المشوار ،وقدـ لي النصح والتشجيع ،فمو مني كؿ

التقدير واالحتراـ.

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير لمدكتور /مخيمر سعود أبو سعدة ،والدكتور /عدناف عبد

الرحمف أبو عامر الذيف تكرما بقبوؿ مناقشة ىذه الدراسة ،فميـ كؿ التقدير واالحتراـ.

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتور خميؿ عبد الفتاح حماد الذي تفضؿ بتدقيؽ رسالتي لغوياً

فجزاه اهلل عني خير الجزاء.

ويسعدني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أصدقائي الباحثيف الميندس /إبراىيـ فرج أبو شمالة،
واألستاذ /إسبلـ موسى عطا اهلل ،واألستاذ /إياد صبري جبر لما بذلوه مف مساعدة وتوجيو وتشجيع.
كما وأشكر جميع الشخصيات القيادية والمينية واألكاديمية التي ساىمت في إثراء ىذه
الدراسة مف خبلؿ الموافقة عمى إجراء المقاببلت معيـ واإلجابة عمى التساؤالت البلزمة في الدراسة.
وأقدـ شكري وتقديري إلى أسرتي وأىمي الكراـ ،ولكؿ مف ساىـ في إعداد ىذه الدراسة وجعميا

ترى النور.

وجؿ ،واف كانت األخرى،
وأخي اًر ...إف كنت قد أحسنت فيذا فض ٌؿ
عز َ
ٌ
وتوفيؽ مف اهلل َ
بشر أصيب وأخطئ ،والكماؿ هلل وحده ،إليو يرجع
فحسبي أني قد بذلت قصارى جيدي ،وما أنا إال ٌ

الفض ُؿ كمو ،واليو يرجع الثناء كمو ،ىو نعـ المولى ونعـ النصير.

الباحث

ث

ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح االستراتيجيات العممية المتبعة في إدارة األزمات ،وتسميط
الضوء عمى األزمات المتمثمة باالعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة في السنوات (،2008

 ،)2014 ،2012واستعراض دور السمطة الوطنية الفمسطينية في إدارتيا لتمؾ األزمات عمى

الصعيد السياسي في إطار عبلقاتيا الدولية وسياستيا الخارجية ،نظ اَر ألىمية العمؿ
الدبموماسي في األزمات ،والدور المنوط بالبعثات الدبموماسية في دوؿ العالـ ،وعمى الصعيديف

العربي واإلسبلمي ،وما يترتب عمييا مف معطيات تؤثر عمى الموقؼ الفمسطيني سمباً وايجاباً

إضافةً إلى رصد وتحميؿ نمط إدارة األزمة عمى الصعيد اإلعبلمي لمؤسسات السمطة والمقاومة
والفصائؿ الفمسطينية ،نظ اًر لما مثمو اإلعبلـ مف دور حيوي أثر عمى مجريات األحداث أثناء

االعتداءات اإلسرائيمية.

تسعى الدراسة إلى تقييـ أداء السمطة في إدارتيا ألزمة االعتداءات المتكررة ،والدروس

المستفادة التي يمكف الخروج بيا لمتخفيؼ مف آثار االعتداءات اإلسرائيمية الكارثية مف ناحية،

ومف ناحية أخرى ،التوصية بخارطة طريؽ الستعداد عممي وجاىزية مناسبة لمواجية أية

اعتداءات إسرائيمية محتممة ،وتوضيح سبؿ االستفادة مف تجارب النجاح واإلخفاؽ في األداء
الفمسطيني لبلعتداءات اإلسرائيمية عبر المحافؿ الدولية ،لتحقيؽ طموحات الشعب الفمسطيني.
تكمف أىمية الدراسة كونيا تأتي في ظؿ ندرة الدراسات التي تتناوؿ أداء السمطة

الفمسطينية في إدارتيا ألزمة االعتداءات اإلسرائيمية العسكرية عمى قطاع غزة عموماً ،ومف

الناحية السياسية واإلعبلمية خصوصاً ،وىي مف أوؿ الدراسات في قطاع غزة ،وربما في
فمسطيف مف حيث استخداـ أسموب دلفي في االستشراؼ في حقؿ العموـ السياسية.

ُحددت مشكمة الدراسة بسؤاؿ رئيس :كيؼ أدارت السمطة الفمسطينية أزمة االعتداءات
اإلسرائيمية الثبلثة عمى قطاع غزة سياسياً واعبلمياً؟ وذلؾ في محاولة لتحميؿ العبلقة بيف
متغيرات الدراسة المتمثمة باالعتداءات اإلسرائيمية عمى غزة كمتغير مستقؿ ،ودور السمطة

الفمسطينية كمتغير تابع.
وقد اعتمدت الدراسة لتحقيؽ أىدافيا عمى المنيج الوصفي التحميمي لموصوؿ إلى اآلليات
التي اتبعتيا السمطة الفمسطينية في عممية إدارتيا ألزمة االعتداءات اإلسرائيمية ،وتحميؿ

اإلجراءات ،ومضموف فعاليتيا السياسية وخطابيا اإلعبلمي.


ج

كما اعتمدت الدراسة عمى أسموب دلفي في االستشراؼ لتقديـ رؤية استشرافية في

المجاليف السياسي واإلعبلمي ،بيدؼ تقديـ تصورات جديدة يمكف لمسمطة الفمسطينية االستعانة
بيا في حاؿ حدوث عدواف إسرائيمي قادـ.
وخرجت الدراسة بعدة نتائج أىميا :أنو بالرغـ مف خوض المقاومة الفمسطينية المواجية

في االعتداءات العسكرية الثبلثة مع االحتبلؿ في أقؿ مف عشر سنوات ،إال إنيا لـ تتمكف مف
فؾ الحصار عف قطاع غزة ،وفي الوقت نفسو لـ تنجح السمطة الفمسطينية في توظيؼ ذلؾ

لخدمة المشروع السياسي الفمسطيني ،كما أف االنقساـ الفمسطيني وعدـ صياغة برنامج وطني
موحد ٌيعتبر سبباً رئيساً في تقويض واجياض أي إنجاز سياسي أو عسكري لمسمطة والمقاومة،
وقد تسبب الضعؼ البنيوي لمدبموماسية الفمسطينية في تشجيع االحتبلؿ عمى تكرار العدواف
عمى غزة بحيث لـ تعد التحركات الدبموماسية الفمسطينية تشكؿ أي نوع مف أنواع الردع

لبلحتبلؿ ،باإلضافة إلى أف وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية قد ارتبط أداؤىا اإلعبلمي باألجندات

الفصائمية المتأثرة بواقع االنقساـ ،وتسبب ذلؾ في ضعؼ أداء الكثير منيا خبلؿ االعتداءات

اإلسرائيمية الثبلثة عمى قطاع غزة.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا :ضرورة االتفاؽ بيف السمطة والفصائؿ الفمسطينية

عمى برنامج سياسي موحد ،وبذؿ المزيد مف الجيود السياسية واإلعبلمية لمواجية احتمالية
وقوع عدواف إسرائيمي جديد ،وضرورة تطوير البنية المؤسسية لمدبموماسية الفمسطينية،
والمؤسسات اإلعبلمية الفمسطينية ورفدىا بكوادر فمسطينية مؤىمة مف الداخؿ والخارج بما

يضمف تطوير فاعميتيا وتأثيرىا محمياً ودولياً ،والعمؿ عمى تفعيؿ دور الدبموماسية الشعبية في

كافة دوؿ العالـ الغربي ،لما ليا مف دور حيوي مؤثر عمى الرأي العاـ والموقؼ الرسمي،

وخصوصاً وقت االعتداءات اإلسرائيمية المحتممة.


ح

Abstract
This study aimed to clarify the scientific strategies followed in crisis
management, and to shed light on the crisis of the Israeli attacks on the
Gaza Strip in the years between 2008 and 2014. In this context, the study
reviews the role of the Palestinian National Authority in the management
of these crises on the political level, considering the framework of its
international relations and foreign policy. This is essential considering
importance of diplomacy in times of crisis, and the role assigned to
diplomatic missions in the different Islamic and Arab countries. This is
also essential considering the resulting outputs that are expected to affect
the Palestinian position positively or negatively. This is in addition to
monitoring and analyzing the crisis management pattern on the media
level of the institutions of PA, the Palestinian parties, and the Palestinian
resistance. In this regard, there is a vital role of media on the course of
events during the Israeli attacks.
Thus, the study seeks to present an assessment of PA performance in
the management of the crisis of repeated Israeli attacks, and to draw out
some lessons that could be used to mitigate the disastrous impacts of
these attacks on the one hand. On the other hand, the study seeks to
recommend a roadmap to secure a well-studied readiness to confront any
possible Israeli attacks, and to clarify the means of benefiting from the
success and failure aspects of the experiences associated with the
previous Israeli attacks in order to use them in the international forums
to achieve the aspirations of the Palestinian people.
Importance of the study comes from scarcity of the studies that deal
with the Palestinian Authority performance in its management of the
Israeli military attacks crisis on the Gaza Strip in general, and from
political and media aspects in particular. This is believed to be the first
study of its kind in the Gaza Strip, and perhaps in Palestine, in terms of
using the Delphi method in anticipation in the political science field.
The research problem is defined using a main question: How did the
PA manage the crisis associated with the three Israeli attacks on the
Gaza Strip politically and in the media? This is intended to analyze the
relationship between the study variables, which are the Israeli attacks on
Gaza as an independent variable, and the role of the Palestinian
Authority as a dependent one.


خ

In this regard, the study relied on the descriptive and analytical
approach to arrive at the mechanisms followed by the Palestinian
Authority in the process of managing the crisis of the Israeli attacks, and
to analyze the implemented procedures in this regard and effectiveness
of the political and media performance.
The study also relied on Delphi method of anticipation to offer a
forward-looking vision in the political and media domains in order to
offer new perceptions that could be used by the Palestinian Authority in
the event of any future Israeli attack.
The study came up with several conclusions, including: despite the
fact that the Palestinian resistance has resisted the three recent Israeli
attacks within less than 10 years, this resistance could not break the siege
of the Gaza Strip. Meanwhile, the Palestinian Authority has not
succeeded in employing these crises to serve the Palestinian political
project. The Palestinian division and the lack of a unified national
program are considered major causes of undermining any political or
military achievements in this context. Thus, this fragility of the
Palestinian situation has encouraged the Israeli side to repeat the
aggression on Gaza considering the limited impact of the Palestinian
diplomatic moves. Furthermore, performance of the Palestinian media
has been linked to the different agendas of the Palestinian movements,
which are extremely affected by the Palestinian division. This caused the
observed weak performance of many of these media channels during the
three Israeli attacks on the Gaza Strip.
The study recommended several recommendations, including: the
need for an agreement between the Palestinian Authority and the
Palestinian movements on a unified political program. There is also a
need to make more political and media efforts to face the possibility of
the occurrence of further Israeli attacks, and to develop the institutional
structure of the Palestinian diplomacy and the Palestinian media through
providing them with qualified Palestinian human resources from
Palestine and other countries so as to ensure the development of their
effectiveness and impact both locally and internationally. There is a need
to work on activating the role of public diplomacy in all countries of the
West as they have a vital role to influence the public opinion and official
position, especially in the time of any possible Israeli attacks.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 0.0المقدمة:
تعتبر األزمات مف الظواىر التي رافقت اإلنساف منذ أف ُوجد عمى ىذه األرض ،إال إنيا
تختمؼ في أشكاليا ،وتأثيراتيا وآلية التعامؿ معيا ،مع احتفاظيا بدرجة كبيرة مف األىمية
والتأثير في حياة اإلنساف سواء أكاف فرداً أـ منظمة أـ مجتمعاً أـ دولة ،لما ينتج عف األزمات

مف تداعيات عمى الحياة االقتصادية واالجتماعية والعسكرية ،قد تصؿ إلى درجة تيديد وجود

كياف المنظمة( :دولة ،مؤسسة ،مشروع ،إدارة ،أسرة).

ولقد واجو الشعب الفمسطيني الكثير مف األزمات عمى مر التاريخ ،خصوصاً بعد تأسيس

السمطة الوطنية الفمسطينية في عاـ (1994ـ) ،وما تبلىما مف اعتداءات إسرائيمية متعمدة،

بيدؼ إذكاء الصراع ،وخمؽ أزمات متواصمة ،مف شأنيا تحجيـ دور مؤسسات السمطة ،وتدمير

مقدرات الشعب الفمسطيني ومؤسساتو ،وقد كاف مف أبرز تمؾ األزمات التي واجيت الشعب

الفمسطيني عموماً وقطاع غزة عمى وجو الخصوص أزمتي الحصار واالعتداءات العسكرية
اإلسرائيمية المتكررة عمى القطاع.

ومما يدفعنا في ىذه الدراسة التركيز عمى أزمة االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة
دوف غيرىا مف األزمات ،ما ينتج عنيا مف آثار كارثية بيف طرفيف غير متكافئيف ،واستخداـ
ٍ
ٍ
عنيؼ مف الطرؼ اإلسرائيمي األقوى ،واستم ارره في توجيو األوضاع إلى صراع
بشكؿ
القوة

مسمح بشكؿ مستمر ،مما يتسبب في حالة مف الدمار لمطرؼ األضعؼ ،يترتب عمييا مجموعة
مف األزمات والتداعيات الخطيرة التي تطاؿ كافة مناحي الحياة.
وىذا ما ينطبؽ عمى موضوع الدراسة حيث تبحث في مجموعة مف األزمات التي تعرض
ليا قطاع غزة نتيجة االعتداءات العسكرية اإلسرائيمية عمى القطاع ،واتصفت بوحشية وقسوة،

طاؿ تأثيرىا جميع مكونات المجتمع والنظاـ السياسي الفمسطيني داخؿ قطاع غزة وخارجو.

ابتداء مف 27
أدى العدواف (2008ـ) عمى قطاع غزة ،والذي استمر لمدة  23يوـ
ً
ديسمبر (2008ـ) وحتى  18يناير (2009ـ) إلى استشياد  1455فمسطينياً وجرح 5303
آخريف ،وتدمير  2864وحدة سكنية بشكؿ كمي و  5470وحدة سكنية بشكؿ جزئي ،وتجريؼ
 6855دونماً مف األراضي الزراعية ،وبمغت خسائر القطاع الزراعي نحو  170مميوف دوالر،
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وبمغت خسائر القطاع االقتصادي أكثر مف  309مميوف دوالر (المركز الفمسطيني-3 :2009 ،

.)7

ابتداء مف
في حيف نتج عف عدواف (2012ـ) عمى القطاع ،والذي استمر لمدة ثمانية أياـ
ً
 14نوفمبر (2012ـ) وحتى  21نوفمبر مف العاـ نفسو إلى استشياد  179فمسطيني مف بينيـ
 34طفبلً و 13سيدة ،وجرح  1592آخريف مف بينيـ  446طفبلً و 105سيدات (مركز الميزاف

 ،)2 :2013،باإلضافة إلى تكبد القطاع خسائر اقتصادية فادحة قدرت بػ  40 – 30مميوف
دوالر يومياً ،طالت األضرار ممتمكات عامة وخاصة وأر ٍ
اض زراعية ،وبنى تحتية مف ضمنيا
تدمير  155منزالً سكنياً بشكؿ كمي و 7000بشكؿ جزئي (ياردـ إلي.)2012 ،

ابتداء مف  8يوليو
وتسبب عدواف (2014ـ) عمى القطاع ،والذي امتد لمدة  51يوماً
ً
2014ـ وحتى  26أغسطس (2014ـ) إلى استشياد  2322فمسطيني ،وجرح  10064آخريف،
وتدمير  8377منزالً سكنياً بشكؿ كمي و 23597منزالً سكنياً بشكؿ جزئي ،وتضرر 1578
منشأة تجارية ،وتضرر  11164664متر .مربع مف األراضي الزراعية (مركز الضمير

وآخروف.)40-15 :2015،
ٍ
بخاصة الدوؿ ،لما لؤلزمات مف
ويعتبر أسموب إدارة األزمة ميـ جداً ،ألي كياف إداري و

تأثيرات كبيرة قد تيدد كياف الدولة وبقائيا أو تعريضيا ألزمات أخرى تؤدي إلى إنياكيا
واضعافيا ،لذلؾ يتصاعد اليوـ االىتماـ بعمـ إدارة األزمات عمى المستوييف الوطني والدولي ،في
ظؿ عدـ استبعاد وقوع أي دولة في أزمات سياسية أو غيرىا مف أنواع األزمات األخرى.

اء أكاف بسبب االحتبلؿ
يبلحظ المتابع لممشيد الفمسطيني تعدد األزمات وتكرارىا سو ً
ٍ
ألسباب أخرى ،ومع ذلؾ تكاد تكوف اإلدارة العممية لؤلزمات غائبة،
اإلسرائيمي أـ كانت
واالىتماـ بيا ال يرتقي لممستوى المأموؿ مف حيث تشكيؿ إدارات وىيئات إلدارة األزمات يمقى
عمى عاتقيا مسؤولية التحضير واالستعداد واإلدارة والتقييـ ،وتييئة كافة الجيات والمسؤوليف

لموصوؿ إلى أسموب عممي في إدارة األزمات ،تستطيع السمطة الفمسطينية مف خبللو إدارة
ٍ
بشكؿ فعاؿ ،والتخمص مف حالة العشوائية
األزمات التي يتعرض إلييا الشعب الفمسطيني
واالرتجالية التي تؤدي بالعادة إلى فشؿ في إدارة األزمة مما يعمؽ نتائجيا السمبية ،ويضاعؼ

مف خسارة الطرؼ الفمسطيني.

ومف ىنا فإف الدراسة تمقي الضوء عمى األزمات المتمثمة باالعتداءات اإلسرائيمية عمى

قطاع غزة في السنوات (2014،2012،2008ـ) ،واستعراض دور السمطة الوطنية الفمسطينية
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في إدارتيا لتمؾ األزمات عمى الصعيد السياسي واإلعبلمي عمى وجو الخصوص ،في محاولة

لموصوؿ إلى معرفة حقيقية وتحميمية بخصوص نجاح السمطة في إدارتيا ألزمة االعتداءات

المتكررة ،والسبؿ المناسبة لمتخفيؼ مف آثارىا الكارثية ،وسبؿ االستفادة منيا عبر المحافؿ
الدولية ،لتحقيؽ طموحات الشعب الفمسطيني.

وتتميز ىذه الدراسة بتحميؿ اآلليات واالستراتيجيات والفعاليات التي تبنتيا السمطة
الفمسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية في إدارتيا ألزمة االعتداءات الثبلثة مف الناحيتيف

الدبموماسية واإلعبلمية ،ووضع رؤية استشرافية لتطوير أداء السمطة في إدارتيا ألزمة أي
عدواف إسرائيمي محتمؿ عمى قطاع ،مف شأنو أف يؤدي إلى نشر الوعي لدى المسؤوليف

الفمسطينييف بأىمية إدارة األزمات ،وكيفية التعاطي معيا وتفعيؿ منظومة إدارة األزمة في حاالت

االعتداءات اإلسرائيمية المماثمة.

 0.8مشكمة الدراسة:
تكمف مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
كيف أدارت السمطة الفمسطينية أزمة االعتداءات اإلسرائيمية الثالثة عمى قطاع غزة سياسياً

واعالمياً؟

وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -1ما ىو مفيوـ إدارة األزمات وآليات التعامؿ معيا؟
 -2كيؼ تعاممت السمطة الفمسطينية مع االعتداءات اإلسرائيمية الثبلثة دبموماسياً ؟

 -3كيؼ أدارت إدارة السمطة الفمسطينية ألزمة االعتداءات اإلسرائيمية مف الناحية اإلعبلمية ؟

 -4ما الدروس والعبر التي يمكف االستفادة منيا فمسطينياً لتطوير إدارة أزمة ناجحة لمواجية
االعتداءات اإلسرائيمية المحتممة؟

 0.4فرضيات الدراسة:
تقوـ الدراسة عمى الفرضية التالية:
لـ تتمكف السمطة الفمسطينية والقوى السياسية الرئيسية مف إدارة أزمة االعتداءات اإلسرائيمية
بطريقة احترافية تجنب الشعب الفمسطيني نتائج كارثية.
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 0.2أىداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية لتحقيؽ األىداؼ التالية:
 -1التعرؼ إلى مفيوـ إدارة األزمات وآليات التعامؿ معيا.

 -2توضيح مستوى قدرة السمطة الفمسطينية في مواجية أزمة االعتداءات اإلسرائيمية بطريقة
احترافية.

 -3تحديد األخطاء االستراتيجية التي وقعت بيا السمطة في مواجية أزمة االعتداءات
اإلسرائيمية.

 -4الوقوؼ عمى حجـ الخبرة المكتسبة لمسمطة الفمسطينية في إدارة األزمات ،ودورىا في إدارة
أزمة االعتداءات.

 -5رصد فعالية السمطة الفمسطينية في إدارة األزمة عمى الصعيد الدبموماسي واإلعبلمي.
 -6وضع تصور مقترح لتفعيؿ آليات إدارة السمطة لؤلزمة في أي عدواف قادـ.

 0.1أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية:
 .1تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية موضوعيا ،فأزمة العدواف اإلسرائيمي باتت تؤثر عمى
جميع مجريات الحياة ،وكؿ القطاعات المجتمعية ،لما ليا مف نتائج كارثية عمى القضية
والمجتمع الفمسطيني.

 .2ندرة الدراسات األكاديمية التي تتناوؿ إدارة السمطة والفصائؿ الفمسطينية لؤلزمات المتمثمة
في االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة.

 .3تعتبر ىذه الدراسة – عمى حد عمـ الباحث – مف الدراسات األولى في قطاع غزة وربما في
فمسطيف مف حيث استخداـ أسموب دلفي في االستشراؼ في حقؿ العموـ السياسية.

 .4يأمؿ الباحث أف تسيـ ىذه الدراسة بما انتيت إليو مف نتائج في االستفادة منيا مف قبؿ
المسؤوليف في السمطة الفمسطينية ،وقيادات الفصائؿ الفمسطينية ،والدبموماسييف واإلعبلمييف

الفمسطينييف.

 .5تعتبر الدراسة مف الدراسات التي تفتح المجاؿ أماـ المزيد مف الدراسات التخصصية
المستقبمية لمباحثيف حوؿ ىذا الموضوع.

5

.6

تسيـ ىذه الدراسة في المساعدة عمى نشر الوعي بيف أفراد وقيادات المجتمع الفمسطيني

بأىمية إدارة األزمات ،وكيفية التعامؿ معيا في حاالت مشابية لبلعتداءات اإلسرائيمية
السابقة.
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 0.1مصطمحات الدراسة:
 -0األزمة:
يعرفيا الفزاري ( )16 :2003عمى أنيا لحظة تحوؿ حرجة وحاسمة ،تفقد فييا المنظمة
القدرة عمى العمؿ بالشكؿ المتعارؼ عميو ،حيث تمر في سمسمة مف األحداث تختمط فييا

األسباب بالنتائج ،وتتبلحؽ األحداث في حالة مف الشؾ وعدـ التأكد ،ونقص المعمومات ،مما
يزيد مف درجة الغموض ،ويتسبب في فقداف التوازف ،وييدد كياف المنظمة ،بسبب صعوبة

التعامؿ معيا ،واتخاذ قرار مناسب حياليا ،مما يستدعي ممارسة عمميات عممية منيجية في

إدارة األزمة ،لمحد مف إمكانية وقوعيا مسبقاً ،والحد مف نتائجيا وآثارىا السمبية في حاؿ وقوعيا،
واعتبارىا فرصاً لبلستثمار ،لتحقيؽ نتائج مرغوبة ،واالستفادة مف نتائجيا كعبر ودروس

لممستقبؿ.

وتعرؼ األزمة أيضاً بأنيا نقطة تحوؿ مصيرية في مجريات أحد األحداث ،وترتبط

كمية ونوعية في
بتجاذبات قديمة ّ
البد أف تزوؿ لتحؿ محميا ارتباطات جديدة ،وتورث تغيرات ّ
ىذا الحدث (حماد.)1 :2007 ،
 -8إدارة األزمات:
يعرفيا اليحيوي ( )17 :2006عمى أنيا :أسموب تعامؿ مع األزمة ،بعمميات منيجية

عممية إدارية ،مف خبلؿ عدة أنشطة وممارسات مثؿ :اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية ،تعمؿ عمى
تجنب وقوع األزمة ،والتقميؿ مف آثارىا السمبية ،وتحقيؽ أكبر قدر مف النتائج اإليجابية،
والتنسيؽ بيف الجيود المبذولة مف أعضاء الفريؽ والييئات المساندة في إدارة األزمة ،وترشيد

خطوات فريؽ األزمات وتزويده بالمعمومات البلزمة إلدارة األزمة ،واإلشراؼ عمى سير العمؿ

في موقؼ األزمة ،لمتأكد مف صحة مسارات وتنفيذ خطط الطوارئ ،وتشكيؿ فرؽ عمؿ لمواجية

األزمات حسب نوع وطبيعة كؿ أزمة ،والتأثير في فريؽ األزمات لدفع نشاطيـ ،وحفزىـ عمى
اتخاذ القرار المناسب ،الذي يتميز بالفاعمية والرشد والقبوؿ لموقؼ األزمة ،وتبادؿ المعمومات

واألفكار المتعمقة باألزمة ،مف خبلؿ توفير نظاـ اتصاؿ فعاؿُ ،يمكف مف إدارة األزمة بفاعمية،
واتخاذ القرار المناسب في موقؼ األزمة ،في ظؿ ضيؽ الوقت ،ونقص المعمومات ،وتسارع

األحداث ،واعتبار األزمات فرص لمتعمـ ،مف خبلؿ تقييـ موقؼ األزمة ،واإلجراءات التي
اتخذت في التعامؿ مع األزمة ،ومحاولة تطويرىا باستمرار.
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ويعرفيا مصطفى ( )482 :2005بأنيا :عممية إدارية مستمرة تيتـ بالتنبؤ باألزمات

المحتممة عف طريؽ االستشعار ،ورصد المتغيرات البيئية الداخمية أو الخارجية المولدة لؤلزمة،
واستنفار الموارد واإلمكانات المتاحة لمنع األزمة أو التعامؿ معيا بأكبر قدر مف الكفاءة
والفاعمية ،ومما يحقؽ أقؿ قدر مف األضرار لممنظمة ولمبيئة ولمعامميف ،مع ضماف العودة

لؤلوضاع الطبيعية في أسرع وقت وبأقؿ تكمفة ممكنة ،ود ارسة القوى والعوامؿ التي تسببت في

وقوع األزمة لمنع حدوثيا مرة أخرى مستقببلً.
 -4العدوان:
تعرؼ المادة الثامنة مف نظاـ روما األساسي لمحكمة الجنايات الدولية جريمة العدواف
بأنيا قياـ شخص ما ،لو وضع يمكنو فعبلً مف التحكـ في العمؿ السياسي أو العسكري لمدولة أو
مف توجيو ىذا العمؿ ،بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ ٍ
فعؿ عدواني يشكؿ ،بحكـ طابعو
وخطورتو ونطاقو ،انتياكاً واضحاً لميثاؽ األمـ المتحدة ،وتنطبؽ صفة فعؿ العدواف عمى قياـ

القوات المسمحة لدولة ما بغزو إقميـ دولة أخرى أو اليجوـ عميو ،أو أي احتبلؿ عسكري ،ولو

كاف مؤقتاً ،ينجـ عف مثؿ ىذا الغزو أو اليجوـ ،أو أي ضـ إلقميـ دولة أخرى أو لجزء منو
باستعماؿ القوة ،أو قياـ القوات المسمحة لدولة ما بقصؼ إقميـ دولة أخرى بالقنابؿ ،أو استعماؿ

دولة ما أية أسمحة ضد إقميـ دولة أخرى (.)RC/Res.6, 2010: 2
 -2االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة:

ىي مجموعة مف االعتداءات التي شنيا الجيش اإلسرائيمي عمى قطاع غزة جواً وب اًر وبح اًر

كاف مف ضمنيا العدواف في الفترة ما بيف ( 27ديسمبر 2008ـ إلى  18يناير 2009ـ) ،ويطمؽ

عميو جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي عممية الرصاص المصبوب.

وأيضاً العدواف الذي شنو الجيش اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في الفترة ما بيف  14نوفمبر

(2012ـ) إلى  21نوفمبر (2012ـ) ،ويطمؽ عميو جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي عممية عامود

السحاب.

باإلضافة إلى العدواف الذي شنو الجيش اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في الفترة ما بيف 8

يوليو (2014ـ) إلى  28أغسطس (2012ـ) ويطمؽ عميو جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي عممية

الجرؼ الصامد.

واستخدـ الباحث مصطمح العدواف في الدراسة لوصؼ العمميات العسكرية اإلسرائيمية التي

أعمف عنيا الجيش اإلسرائيمي ،ونفذىا ضد قطاع غزة في األعواـ (2014 ،2012 ،2008ـ)،
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والتي تأتي ضمف عدواف متكرر يقوـ بو االحتبلؿ ضد الشعب الفمسطيني منذ عاـ (1948ـ)،

والذي ينطبؽ بشكؿ أكثر دقة عمى تمؾ االعتداءات مف مصطمح الحرب ،حيث كانت
االعتداءات اإلسرائيمية عبارة عف اعتداء طرؼ قوي متغطرس يمتمؾ قدرات سياسية واقتصادية

وعسكرية ال تقارف ،مع قدرات وامكانات الشعب الفمسطيني ،وعميو لـ تكف نزاعاً مسمحاً تبادلياً
بيف جيشيف متوازييف أو بيف دولتيف متقاربتيف في العدة والعتاد.

 0.2حدود الدراسة:
تشتمؿ الدراسة عمى الحدود التالية:
 -0الحــد المكــاني :أمػػاكف تواجػػد السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية فػػي الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة،
وبعثاتيا الدبموماسية الدولية.
 -8الحد الزماني :تبحث الدراسة في فترة االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غػزة ضػمف الفتػرات
الزمنية التالية وىي كالتالي:
العدواف األوؿ (2008/12/27ـ وحتى 2009/01/17ـ).
العدواف الثاني (2012/11/14ـ وحتى 2012/11/21ـ).
العدواف الثالث (2014/07/08ـ وحتى 2014/08/26ـ).

 0.3منيج الدراسة:
تستخدـ الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذي ال يقتصر عمى وصؼ الظواىر ،بؿ
تحميميا وتفسيرىا في ظؿ الظروؼ المتغيرات المختمفة ،ويعطي باإلضافة إلى ذلؾ فرص

االستفادة منيا.

كما تستخدـ المنيج المقارف ،الذي يعتمد عمى المقارنة في دراسة الظاىرة حيث يبرز

أوجو الشبو ،واالختبلؼ فيما بيف ظاىرتيف أو أكثر ،ويعتمد الباحث ىذا المنيج لمقارنة األنشطة
والفعاليات واآلليات التي انتيجتيا السمطة الفمسطينية في إدارتيا ألزمة كؿ عدواف مف

انتياء بعدواف
االعتداءات اإلسرائيمية
ابتداء مف عدواف (2008ـ) مرو اًر بعدواف (2012ـ) و ً
ً
(2014ـ) ،مف خبلؿ مجموعة مف الخطوات لموصوؿ إلى الحقيقة العممية ،والنتائج والتوصيات
المتعمقة بالظاىرة المدروسة.
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كما تستخدـ الدراسة أسموب دلفي  Delphi techniqueفي االستشراؼ وىو أحد أساليب

الدراسات المستقبمية التي تستخدـ لمتنبؤ بالتطورات المستقبمية عف طريؽ مجموعة مف الخبراء
المتخصصيف يتبادلوف الرأي ،ويقدـ كؿ منيـ توقعو وتصوره لمنموذج المقترح ،ويتـ عرض ىذه

اإلجابات مرة أخرى عمى الخبراء بعد تجميعيا وتعديميا ليقوموا بتقويميا ،وتقديـ تصورات جديدة،

وييدؼ ىذا األسموب لموصوؿ إلى رأي متقارب حوؿ الرؤية االستشرافية التي يجري دراساتيا.

 0.4أدوات الدراسة:
تم استخدام األدوات التالية:
 -1المقابمة الشخصية مع المسئوليف وأصحاب القرار في السمطة الوطنية الفمسطينية،
والجيات ذات االختصاص في موضوع الدراسة.
 -2تحميؿ المضموف لمخطابات والتصريحات اإلعبلمية والق اررات الصادرة عف الجيات
والشخصيات في السمطة والفصائؿ الفمسطينية ،وباقي مكونات النظاـ السياسي

الفمسطيني.

 0.00مصادر البيانات:
تنقسم مصادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نوعين ،وىما:
 -1البيانات الرئيسة :وتتمثؿ في أدوات الدراسة األساسية( :المقابمة وتحميؿ المضموف).
 -2البيانات الثانوية :وتتمثؿ في الدراسات السابقة وما تتضػمنو المكتبػات مػف د ارسػات وأبحػاث
وكتب ومراجع في مجاؿ إدارة األزمات ،ودور السمطة فترة االعتداءات عمػى قطػاع غػزة فػي

السنوات 2014،2012،2008م.
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 0.00الدراسات السابقة:
أوالً -الدراسات الفمسطينية:
 -0المصري ،محمد ،دور القطاع الحكومي في إدارة الكوارث التـي تمـر بيـا منـاطق قطـاع غـزة
وأســاليب مواجيتيــا دراســة حالــة الحــرب األخيــرة التــي تعــرض ليــا قطــاع غــزة نيايــة عــام

8003م ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين8008 ،م.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مدى قدرة الحكومة الفمسطينية في إدارة كارثة الحرب

نياية عاـ (2008ـ) التي مر بيا قطاع غزة ،بدءاً مف االستعداد األمثؿ ومرو اًر باالستجابة

انتياء بالتعافي واعادة البناء ،وسبؿ توحيد الجيود الحكومية في مواجية االعتداءات
والصمود و ً
اإلسرائيمية المتكررة عمى القطاع.
واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي وأسموب المسح الشامؿ لجميع مفردات

مجتمع الدراسة ،والمتمثؿ بكافة طواقـ الطوارئ اإلدارية التي عممت خبلؿ فترة الحرب بشرط أف

يكوف موظفاً حكومياً ،وأف يكوف عممو إشرافياً وأف يكوف مكمؼ رسمياً بالعمؿ ضمف فرؽ
الطوارئ أثناء الحرب ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )158موظؼ تنطبؽ عمييـ الشروط السابقة،

واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة.

وكاف مف أىـ نتائج الدراسة حصوؿ التنظيـ اإلداري ،ودوره في إدارة الكوارث عمى المرتبة

األولى بوزف نسبي قدره ( ،)%6007وحصوؿ أنظمة المعمومات واالتصاالت ودورىا في إدارة

الكوارث عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره (.)%5905

وأوصى الباحث :بعدة توصيات مف أىميا ضرورة إعداد خطط عممية لمطوارئ ،وتوزيعيا
عمى كافة فرؽ الطوارئ مع االستعانة بالخبرات الخارجية عند وضعيا ،وانشاء إدارة مركزية

لؤلزمات والكوارث ،واتباعيا لمؤسسة رئاسة مجمس الوزراء ،وتتولى بشكؿ دائـ متابعة كؿ ما
يتعمؽ باألزمات والكوارث.
 -8الطيراوي ،توفيق ،واقع األزمات والبدائل المقترحة إلدارتيا من وجية نظر قادة المؤسستين

األمنية والمدنية في فمسطين ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطين8003 ،م.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى واقع األزمات والبدائؿ المقترحة إلدارتيا مف وجية نظر

قادة المؤسستيف األمنية والمدنية في فمسطيف ،والتعرؼ عمى أثر متغيرات قطاع العمؿ ،والمؤىؿ
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العممي ،والخبرة في العمؿ ،والمحافظة عمى واقع األزمات مف وجية نظر قادة المؤسستيف

األمنية والمدنية في فمسطيف.

واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي المسحي ،وتكونت عينة البحث مف (  ) 473مف

قادة المؤسستيف األمنية والمدنية في فمسطيف  ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة ،وكاف
مف أىـ نتائج الدراسة ترتيب مجاالت حدوث األزمات مف وجية نظر قادة المؤسستيف األمنية

والمدنية ،بحيث حصمت أزمات المجاؿ السياسي عمى المرتبة األولى ،واألزمات في المجاؿ

االقتصادي عمى المرتبة الثانية ،وفي المرتبة الثالثة األزمات في المجاؿ األمني ،ثـ أزمات
المجاؿ اإلداري في المرتبة الرابعة.
وأوصى الباحث :بعدة توصيات ،مف أىميا التأكيد عمى بناء المؤسسات والنظاـ
المؤسسي السميـ في السمطة الوطنية الفمسطينية وفؽ معايير واضحة وسميمة ،وضرورة عقد
دورات تخصصية في مجاؿ إدارة األزمات لجميع متخذي القرار في المؤسستيف األمنية والمدنية

في السمطة الوطنية الفمسطينية.
 -4إسـميم ،وســيم ،ســمات إدارة األزمـات فــي المؤسســات الحكوميـة الفمســطينية دراســة ميدانيــة
عمى وزارة المالية في غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين8002 ،م.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية،

وذلؾ مف خبلؿ إجراء دراسة ميدانية عمى و ازرة المالية الفمسطينية بغزة ،وذلؾ وصوالً لدراسة ىذه

السمات ،ومعرفة مدى جاىزية الو ازرة في التعامؿ مع األزمات المتوقعة.

واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة البحث مف ( )172مف
العامميف في الوظائؼ اإلشرافية في و ازرة المالية الفمسطينية بغزة ،واستخدـ الباحث االستبانة

كأداة لمدراسة.

وكاف مف أىـ نتائج الدراسة وجود نظاـ إلدارة األزمات في و ازرة المالية بغزة يعتمد عمى
اإلجراءات العبلجية لؤلزمات فور وقوعيا ،باإلضافة لوجود قدرة متدنية لدى الو ازرة في مجاؿ

التخطيط إلدارة األزمات.

وأوصى الباحث :بعدة توصيات ،مف أىميا ضرورة االىتماـ بالتخطيط المستقبمي إلدارة
األزمات عمى اعتبار أنو جزءاً مكمؿ لمتخطيط االستراتيجي.
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 -2مرعــي ،فــدوى أحمــد ،إدارة إس ـرائيل ألزمــة لبنــان عــام 8001م ،رســالة ماجســتير ،جامعــة
األزىر ،غزة ،فمسطين8000 ،م.

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ السموؾ اإلسرائيمي في إدارة أزمة لبناف عاـ (2006ـ)،

واستخبلص الدروس والعبر التي خرجت بيا مف ىذه الحرب ،واستخدمت الباحثة منيجي

التحميؿ النظمي وادارة األزمات ،لمبلئمتيما مع موضوع الدراسة.

وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف إسرائيؿ استطاعت أف تدير األزمة بقدر مف النجاح

السياسي ،بالرغـ مف إخفاقاتيا بالعديد مف النقاط التي تطرؽ ليا تقرير فينوغراد ،فقد استطاعت

أف تنيي األزمة بالحؿ الدبموماسي وقرار مجمس األمف  1701الذي حقؽ ليا أكثر مما أعطى

لحزب اهلل ،وأف الحرب لـ تكف عمبلً عسكرياً جاء بمحض الصدفة ،كما أنيا لـ تكف عمبلً مف

أعماؿ االنتقاـ ،فقد جاءت تطبيقاً لمخطط حقؽ أىدافاً طموحة كاف مف أىميا تأميف حدودىا

الشمالية وابعاد حزب اهلل ،واختبار قدرة حزب اهلل العسكرية وكشؼ أساليبو القتالية ،وتنبيو

الداخؿ اإلسرائيمي مف الخمؿ الذي أصاب مؤسساتو العسكرية والمدنية.

 -1اإلفرنجــي ،زىيــر ،إدارة شــبكة األقصــى اإلعالميــة لمحــرب النفســية وســبل تطويرىــا – دراســة
حالة العدوان عمى غزة عام 8002م ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غـزة ،فمسـطين،
8001م.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مدى فاعمية إدارة شبكة األقصى اإلعبلمية -

المتمثمة في قناة األقصى الفضائية ،واذاعة صوت األقصى ومرئية األقصى ووكالة شياب -

لمحرب النفسية بشقييا الدفاعي المتمثؿ في التصدي لمحرب النفسية الصييونية ،وتحصيف
المجتمع الفمسطيني واليجومي المتمثؿ في التأثير عمى الجنود والمجتمع الصييوني.
واستخدـ الباحث المنيج المسحي بشقيو الوصفي والتحميمي ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ

الباحث بتصميـ استبانة تتناوؿ مجاالت إدارة شبكة األقصى لمحرب النفسية ،وتوصمت الدراسة
إلى عدة نتائج مف أىميا نجاح شبكة األقصى في إدارة الحرب النفسية بكافة أبعادىا وبفاعمية

بنسبة  ،%74وقدمت الدراسة عدة توصيات منيا العمؿ عمى إنشاء غرفة إعبلمية موحدة لكؿ

فصائؿ ومؤسسات العمؿ المقاوـ ،واستحداث خمية لؤلزمات ومف أبرز مياميا وضع الخطط

واليياكؿ التنظيمية المناسبة لتنفيذىا ،ومراقبة تنفيذ الخطة في فترة التجييز قبؿ العدواف وأثناءه

والتقييـ بعده.
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ثانياً -الدراسات العربية:
 .0الفييد ،عبد المحسن ،التنسيق بين األجيزة األمنية ودوره في مواجية األزمات ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايف العربية ،السعودية8001 ،م.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى طبيعة التنسيؽ بيف األجيزة األمنية المسئولة عف
مواجية األزمات بمدينة الجبيؿ الصناعية في المممكة العربية السعودية ،وتيدؼ الدراسة أيضاً

التعرؼ إلى المعوقات التي تحد مف التنسيؽ بيف األجيزة األمنية ،والتعرؼ إلى األزمات التي
يمكف التعرض إلييا وكيفية مواجيتيا.
وكاف مف أىـ نتائج الدراسة وجود تنسيؽ عالي بيف األجيزة األمنية المسؤولة عف مواجية

األزمات ،والسبب في ذلؾ يعود إلى مدى إدراؾ المسؤوليف أىمية التنسيؽ فيما بينيـ لمواجية
األزمة األمنية ،وأف ىناؾ معوقات كبيرة تحد بدرجة كبيرة مف التنسيؽ بيف األجيزة األمنية في
مواجية األزمات وكاف مف أبرزىا إغفاؿ تنمية وتطوير األساليب واألدوات المتبعة في التنسيؽ

وممارستيا في صورة مستمرة ،مع عدـ األخذ بما ىو حديث مف أساليب ومعدات.
وأوصى الباحث :بعدة توصيات ،منيا ضرورة توجيو مزيد مف االىتماـ بتشكيؿ لجاف عميا
متخصصة في األجيزة األمنية مع االستعانة برجاؿ العمـ مف ذوي الخبرة إلعادة تقويـ عممية

التنسيؽ في مواجية األزمات ،وقياس مدى فاعمية التنسيؽ في الوقت الراىف لتحقيؽ أقصى فائدة
مرجوة منو ،ودراسة تحميؿ ومعالجة المعوقات التي تواجيو.
 .8سيد ،زاىر ،جاىزية المنظمات في مواجية األزمات دراسة ميدانية في المديريـة العامـة
لمدفاع المدني األردني ،جامعة عمان األىمية ،رسالة ماجستير ،األردن8008 ،م.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى جاىزية المديرية العامة لمدفاع المدني األردني

والمديريات التابعة ليا في مواجية األزمات المختمفة ،وتفحص اإلجراءات العبلجية والوقائية
المتبعة بيا لمتعامؿ مع تمؾ األزمات مف خبلؿ التعرؼ إلى مدى توفر المراحؿ الخمس لنظاـ

إدارة األزمات ( :الجاىزية ) والمتمثمة في المراحؿ التالية( :اكتشاؼ إشارات اإلنذار ،االستعداد

والوقاية ،احتواء األضراء ،استعادة النشاط ،التعمـ ) ،وتحاوؿ الدراسة التعرؼ عمى تأثير كؿ مف

العوامؿ البشرية والتنظيمية والتكنولوجية والبيئية ،وأثر التباعد الجغرافي لموحدات التنظيمية

التابعة لممديرية العامة لمدفاع المدني األردني في جاىزيتيا في مواجية األزمات المختمفة.
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واعتمد الباحث :عمى المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة البحث مف ( )259مف

الموظفيف العامميف في المديرية العامة لمدفاع المدني األردني والمديريات التابعة ليا ،داخؿ
حدود العاصمة عماف برتبة ضابط وضابط صؼ وفقاً لمرتب العسكرية.

وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف المراحؿ الخمس لنظاـ إدارة األزمات( :الجاىزية) تتوفر

في المديرية العامة لمدفاع المدني األردني والمديريات التابعة ليا ،منفردة ومجتمعة بدرجة عالية
وحسب األىمية كما يمي :االستعداد والوقاية ،اكتشاؼ إشارات اإلنذار ،التعمـ ،استعادة النشاط،

احتواء األضرار والحد منيا ،وتتوفر اإلجراءات الوقائية المتمثمة في المراحؿ( :اكتشاؼ إشارات
اإلنذار ،االستعداد والوقاية ،التعمـ) ،واإلجراءات العبلجية المتمثمة في المراحؿ( :احتواء

األضرار والحد منيا ،النشاط) ،بدرجة عالية في المديرية العامة لمدفاع المدني األردني
والمديريات التابعة ليا دوف تفوؽ ألي منيما عمى األخرى.

وأوصى الباحث :بعدة توصيات ،مف أىميا القياـ بتدعيـ عمميػات التنسػيؽ بػيف األقسػاـ المختمفػة
داخؿ المنظمة وبيف األجيزة المعنية المختمفة مف أجؿ إيصاؿ المعمومػات إلػى المكػاف المناسػب،

وانسػػيابيا فػػي الوقػػت المبلئػػـ لمواجيػػة األزمػػات عنػػد حػػدوثيا والمحتمػػؿ حػػدوثيا ،وتشػػجيع القيػػاـ

بالدراسات واألبحػاث العمميػة ،واجػراء المزيػد مػف الد ارسػات الميدانيػة المتخصصػة فػي مجػاؿ إدارة

األزمات.

 .4الجبــاوي ،إب ـراىيم ،اإلعــالم فــي األزمــات ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة ســانت كممنــتس،
بريطانيا8004 ،م.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريؼ بوسائؿ اإلعبلـ ومدى تأثيرىا ودورىا في التطور
االجتماعي ،وبياف مدى تأثير التطور التكنولوجي عمى وسائؿ اإلعبلـ ،باإلضافة إلى التعريؼ
باألزمات ،وخصائصيا وأنواعيا ومراحؿ إدارتيا.

واعتمد الباحث :عمى اتباع المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوـ عمى وصؼ وتفسير
المفاىيـ الواردة في الدراسة مثؿ( :اإلعبلـ ،الرأي العاـ ،عولمة اإلعبلـ ،األزمات ،إدارة

األزمات ،األزمة اإلعبلمية).

وكاف مف أىـ نتائج الدراسة ضرورة وجود فريؽ إلدارة األزمات في المنظمات ،وضرورة

وجود إعبلـ متخصص في مواجية األزمات ،وأوصت الدراسة بتعييف متحدث رسمي باسـ
المنظمة قبؿ األزمات ،ودراسة أىمية وسائؿ اإلعبلـ في الوسط المحيط بالمنظمة ،وتأثيره في
تغيير اتجاىات الرأي العاـ أثناء األزمات.
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ثالثاً -الدراسات األجنبية:
 -0دراسة )(Chieh Tai, 2004
“Analyze Crisis Management by Systems Thinking Approach: Take
”Bhopal accident as example.
تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة المصدر األوؿ لؤلزمة ،والعوامؿ التي تسبب األزمة حيث

تفترض أف سبب حدوث األزمة ليس فقط مف مصدر طبيعي أو خطأ بشري ،ولكف جاءت نتيجة
قرار خاطئ مف جانب صانع القرار الذي كاف يعتقد أنو عمى حؽ في الوقت ذاتو ،واستنتجت

الدراسة أف األزمة يمكف أف تنقسـ إلى فئتيف :أزمة تنشأ تدريجياً بسب حادث سابؽ ،والتي يمكف
حميا بإتباع لمنيجية معينة لتبادؿ اآلراء ،وأزمة تاريخية تأتي نتيجة اتخاذ قرار خاطئ بسبب

عدـ اتباع المنيجية العممية في إدارة األزمة مما يؤثر سمباً عمى المستقبؿ ،ويكوف لؤلزمة نتائج

وآثار سمبية مستقبمية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة استخداـ متخذ القرار النماذج العقمية ،وأف يدرس الحالة جيداً

قبؿ أف تتحوؿ ألزمة خطيرة.

 -8دراسة (5)Brent, 2004
Chaos, Crises and Disasters: A Strategic Approach to Crisis
Management in the Tourism Industry.
ىدفت الدراسة لتوضيح البعد االستراتيجي إلدارة األزمات ،واستخداـ المنظمات لممدخؿ

الشمولي في إدارة األزمات والتعامؿ معيا ،والقياـ بإعادة تشكيؿ ىياكميا اإلدارية ،آخذةً في
االعتبار السمات المرتبطة بتخصيص الموارد والثقافة التنظيمية.
وكاف مف أىـ نتائج الدراسة:

 -1ضرورة تمتع المنظمات بالمرونة والرقابة المستمرة والتوجو نحو تصميـ وتطبيؽ
استراتيجيات فاعمة لمتعامؿ مع األزمات.

اء أكانت داخمية
 -2حاجة المنظمات إلى التعاوف مع كافة األطراؼ التي ليا عبلقة معيا سو ً
أـ خارجية ،وذلؾ لوضع خطة فاعمة إلدارة األزمة.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 من حيث الموضوع:
تناولت جميع الدراسات السابقة موضوع إدارة األزمات ،ولكف مف زوايا مختمفة.
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 من حيث الزمان:
جميػػع الد ارسػػات السػػابقة حديثػػة ،فقػػد تػػـ إجراؤىػػا فػػي الفت ػرة مػػا بػػيف عػػامي (2002ـ إلػػى

2012ـ).

 من حيث المكان:
تنوعػػت أمػػاكف تطبيػػؽ الد ارسػػات السػػابقة ،فمنيػػا المحميػػة( :غ ػزة ،الضػػفة) ومنيػػا العربيػػة:
(السعودية ،األردف) ،ومنيا األجنبية( :تركيا ،اليند).
 من حيث المنيج:
اعتمدت الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميمي وأسموب دلفي االستشرافي.
 من حيث األدوات:
اسػ ػ ػ ػ ػػتخدمت معظػ ػ ػ ػ ػػـ الد ارسػ ػ ػ ػ ػػات السػ ػ ػ ػ ػػابقة االسػ ػ ػ ػ ػػتبانة كػ ػ ػ ػ ػػأداة لمد ارسػ ػ ػ ػ ػػة ،إال أف د ارسػ ػ ػ ػ ػػة

) (Brent,2004استخدمت المقابمة وتحميؿ المحتوى.
 ما تتميز بو الدراسة الحالية:

تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في النقاط التالية:
-

-

-

تعتب ػػر ى ػػذه الد ارس ػػة بن ػػاء معرف ػػي وتراكم ػػي لمد ارس ػػات الس ػػابقة ،وت ػػأتي اس ػػتكماالً لم ػػا ب ػػدأه
الباحثوف السػابقوف فػي موضػوع الد ارسػة ،فيػي تبنػي عمػى مػا توصػموا إليػو مػف نتػائج ،ومػا

قدموه مف توصيات واقتراحات.

ترك ػػز الد ارس ػػة الحالي ػػة عم ػػى موض ػػوع اآللي ػػات واإلجػ ػراءات الت ػػي تبنتي ػػا الس ػػمطة الوطني ػػة

الفمسطينية لمواجية أزمة العدواف عمى قطاع غزة عمى الصعيد السياسػي واإلعبلمػي عمػى
وجو التحديد.

تضع الدراسة الحاليػة توصػيات وحمػوؿ عمميػة لتطػوير آليػات السػمطة فػي إدارتيػا لؤلزمػات

المحتممة القادمة.

تـ استخداـ أداتيف لمدراسة ،وىما المقابمة وتحميؿ المضموف ،مػف أجػؿ التوصػؿ إلػى نتػائج

أدؽ وأفضؿ.
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الفجوة البحثية:
م

الفجوة البحثية

الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

بعضيا تضمف دراسة موضوع إدارة
-1

لـ تتضمف جميع

أزمة العدواف في أحد االعتداءات

االعتداءات.

اإلسرائيمية وىو عدواف 2008ـ مثؿ

تتضمف جميع
االعتداءات.

دراسة (المصري.)2012 ،
بعضيا تضمف دراسة إدارة األزمات
-2

لـ تتضمف جميع

في قطاع محدد مف أجيزة الدولة

مكونات السمطة

التنفيذية مثؿ دراسة (إسميـ،)2007 ،

التنفيذية.

ودراسة (الفييد )2006 ،ودراسة (سيد،

تتضمف الجانب
السياسي واإلعبلمي.

.)2002
بعضيا تضمف دراسة إدارة األزمات

في مؤسسات السمطة القائمة في قطاع
-3

لـ تتضمف مؤسسات

غزة دوف الضفة الغربية بسبب

السمطة في غزة

االنقساـ الفمسطيني مثؿ دراسة

والضفة.

(المصري )2012،ودراسة (إسميـ،

تتضمف مؤسسات
السمطة في غزة
والضفة.

.)2007
بعضيا تضمف دراسة وسائؿ اإلعبلـ
-4

لـ تتضمف المؤسسات

الفصائمي دوف دراسة وسائؿ اإلعبلـ

اإلعبلمية الرسمية.

الرسمية أثناء العدواف مثؿ دراسة

(اإلفرنجي.)2015،
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تتضمف مؤسسات
اإلعبلـ الرسمية.

 2عفصةل عثاىةي
ةطةةةةةاي عيظةةةةة ي
 2.1تمييد.
 2.2المبحث األول :األزمات.
 2.3المبحث الثاني :إدارة األزمات.

 2.4المبحث الثالث :إدارة السمطة ألزمة االعتداءات اإلسرائيمية في
القطاعات الخدماتية.
 2.5خالصة الفصل.

 8.0تمييد
أصبح العصر الذي نعيش فيو مكتظاً باألزمات ،وارتفعت وتيرة الحديث عف ضرورة إدارة

فاعمة لتمؾ األزمات ،ويحتاج التعامؿ مع األزمات إلى دراسة وتوضيح لمفيوـ األزمات

واإلحاطة بكافة الجوانب المتعمقة بيا ،وتحميميا حتى يمكف فيميا.

عمـ إدارة األزمات أحد فروع عمـ اإلدارة العامة ،وذلؾ تأكيداً عمى دور الدولة في
ويعد ُ
مواجية الكوارث واألزمات العامة المفاجئة والطارئة مثؿ الحروب والزالزؿ والبراكيف (إسميـ،

.)9 :2007

تحدث األزمات التي تط أر عمى المنظمات نتيجة تغيرات مفاجئة تط أر عمى البيئة الداخمية

أو الخارجية لممنظمة دوف توقع ليا أو فرص لتجنبيا ،وبالتالي فإف التعامؿ مع األزمة بشكؿ
العقبلني أو إدارتيا بشكؿ سيء ،يمثؿ النزعة بعينيا نحو التحرؾ مف وضع سيء إلى وضع

أسوأ (الطيراوي ،)31 :2008 ،ولذلؾ دعت الحاجة إلى وجود استراتيجيات مناسبة لمتعامؿ مع

األزمات لما ينتج عنيا مف تأثير كبير عمى أداء عمؿ المنظمات (المعيد التطويري لتنمية

الموارد البشرية.)11 :2011 ،
ينقسـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث ،يتناوؿ المبحث األوؿ تعريفاً لمفيوـ األزمات ،وأوجو

الخبلؼ بيف مفيوـ األزمة والمفاىيـ األخرى مثؿ المشكمة والكارثة والصراع والحادث،

واستعراض ألىـ الخصائص التي تتميز بيا األزمات ،واألسباب التي تؤدي إلى نشوئيا ،وأنواع

األزمات ومراحؿ تطورىا.

ويتناوؿ المبحث الثاني تعريفاً لمفيوـ إدارة األزمات ،وذكر العوامؿ التي تقود إلى نجاح

عممية إدارة األزمات ،والمراحؿ التي تمر بيا إدارة األزمات ،مع بياف أىـ األساليب
واالستراتيجيات المتبعة في إدارة األزمات ،كما تـ في المبحث استعراض ألىـ متطمبات

ومقومات إدارة األزمات ،باإلضافة إلى تعريؼ التخطيط ،وأىميتو ودوره في إدارة األزمات.

ويتناوؿ المبحث الثالث إدارة السمطة الفمسطينية ألزمة االعتداءات اإلسرائيمية في
القطاعات الخدماتية بيدؼ الكشؼ عف حجـ الكارثة التي أصابت تمؾ القطاعات الميمة التي
تعد شرياف الحياة في أي دولة ،مثؿ القطاع اإلغاثي وقطاع الصحة وقطاع الدفاع المدني،

وكيؼ تصرفت السمطة في إدارة األزمة في كؿ قطاع مف تمؾ القطاعات ،تمييداً لموصوؿ إلى

دراسة وتقييـ أداء السمطة في إدارتيا ألزمة االعتداءات مف الناحيتيف السياسية واإلعبلمية.
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 8.8المبحث األول :األزمات
 8.8.0تمييد:
يتناوؿ ىذا المبحث مفيوـ األزمة لغةً واصطبلحاً ،وأوجو الخبلؼ بيف مفيوـ األزمة

والمفاىيـ األخرى مثؿ المشكمة والكارثة والصراع والحادث ،وأىـ الخصائص التي تتصؼ بيا

األزمات ،واألسباب التي تؤدي إلى نشأة األزمات ،وأبرز أنواع األزمات ،والمراحؿ التي تمر بيا

األزمة وتتطور في سياؽ دورة حياتيا.

 8.8.8مفيوم األزمات:
األزمة لغةً" :تعني الشدة والقحط ،واألزمة ىي المضيؽ ،ويطمؽ عمى كؿ طريؽ بيف

جبميف مأزـ" (الرازي.)15 :1922 ،

األزمة اصطبلحاً :يعرؼ قاموس وبستر األزمة  Crisisبأنيا "موقؼ عصيب يمكف أف

يؤدي إلى نتائج سيئة" ( )Webester, 1991: 307في حيف يعرفيا قاموس رنداـ بأنيا "ظرؼ

انتقالي يتسـ بعدـ التوازف ،ويمثؿ نقطة تحوؿ تحدد في ضوئيا أحداث المستقبؿ التي تؤدي إلى
تغيير كبير" (.)Random, 1969: 491
وتعرؼ األزمة بأنيا موقؼ مفاجئ أو حدث ينتج عنو تيديد لممصالح سواء كانت عامة

أو خاصة ،مادية أو معنوية ،يتطمب مواجيتو اتخاذ قرار حكيـ الحتواء الحدث ،وتقميؿ اآلثار
السمبية المترتبة عميو ،مما يولد بعض الضغوط عمى صانع القرار وبخاصةً في ظؿ ضيؽ

الوقت وشح اإلمكانيات وقمة المعمومات (بركات.)7 :2012 ،

كما ويمكف تعريفيا بأنيا :حدث أو موقؼ سياسي ،أو عسكري ميـ يفرض مواجية

سريعة بيف كيانييف ،مما يستدعي تدخؿ وطني كامؿ وادارة القوة والموارد المتاحة لمحيمولة دوف
تصعيد وتطور ذلؾ الحدث (قطيش.)26 :2011 ،

أما األزمة السياسية فتعرؼ بأنيا حالة أو مشكمة تأخذ أبعاد النظاـ السياسي وتستدعي

اء كاف مف الناحية اإلدارية أـ السياسية
اتخاذ ق اررات لمواجية التحديات التي تفرضيا األزمة سو ً
أـ االقتصادية أـ االجتماعية أـ الثقافية (عميوة.)13 :2002 ،
وتعرؼ الدراسة األزمة بأنيا :حدث خطر وغير اعتيادي يفرض نفسو عمى الدولة ،أو

يؤدي إلى اإلخبلؿ باألمف العاـ وييدد كياف الدولة ومؤسساتيا وأفرادىا مما يستدعي استنفار
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كافة األجيزة ،وتكاتؼ جميع السمطات والجيود السياسية واألمنية والعسكرية لمسيطرة عمى

الحدث.

 8.8.4أوجو الخالف بين مفيوم األزمة والمفاىيم األخرى:


األزمة والمشكمة:
يكمف التفريؽ بيف مفيومي األزمة والمشكمة ىو وجود العديد مف الحموؿ التي تطرح لحؿ

المشكمة ،والتي يمكف مف خبلليا حؿ المشكمة ،أما في حاؿ تفاقـ وتتطور المشكمة والخبلؼ،
فإنيا تتطور إلى حد حدوث أزمة ،وبالتالي يمكف القوؿ بأف المشكمة تمثؿ أحد أسباب نشوء

األزمات ،بحيث ال تعتبر كؿ مشكمة أزمة ،واف كاف لكؿ أزمة مشكمة تسببيا (عاشور:2013 ،

.)29


األزمة والكارثة:
تعد الكارثة حدث مأساوي يغير مف نمط الحياة اليومية ،ويوقع العديد مف الخسائر المادية

والبشرية ،وقد تكوف أسباب الكارثة ناجمة عف حدث طبيعي كالزالزؿ والبراكيف واألعاصير

والفيضانات والحرائؽ ،أو عف حدث بشري ناجـ عف سوء استخداـ اإلنساف إلحدى مكونات
الطبيعة ،لذا يمكف القوؿ بأف الكارثة ليست ىي األزمة بحد ذاتيا ،وانما تكمف األزمة في إحدى
نتائج الكوارث ،وقد ينجـ عف الكارثة الواحدة العديد مف األزمات (إسميـ.)16 :2007 ،



األزمة والحادث:
يمكف تعريؼ الحادث بأنو حدث مفاجئ وعنيؼ انتيى بسرعة ،لكف نجـ عنو أزمة تعتبر

نتيجة ليذا الحادث (السيد.)13 :2009 ،


األزمة والصراع:
يعتبر الصراع أوسع وأشمؿ نطاقاً مف مفيوـ األزمة ،حيث يمكف تعريؼ األزمة بشكؿ

واضح ،ناىيؾ عف إمكانية عزليا كظاىرة عف الصراع ،بحيث تعتبر األزمة جزءاً مف الصراع

(عاشور.)30 :2013 ،
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 8.8.2خصائص األزمات:
يعتبر تمييز األزمة مف أىـ الخطوات لمتعامؿ مع الموقؼ الذي ييدد المؤسسة ،وىؿ يتـ

اعتبار ذلؾ الموقؼ أزمة بالفعؿ أـ ال ،وذلؾ يتوقؼ عمى التأكد مف توافر خصائص األزمات

في ذلؾ الموقؼ.

وعمى الرغـ مف تنوع األزمات وتعدد أسبابيا ،إال أف ليا خصائص مشتركة مف أىميا:

أف تمثؿ األزمة نقطة تحوؿ في ظؿ أحداثيا المتعاقبة ،وتتميز بدرجة عالية مف الشؾ ضمف
الحموؿ والق اررات المطروحة بسبب الضغط النفسي وندرة المعمومات حوليا ،ويصعب التحكـ في

أحداث األزمة لوجود عدة أطراؼ ومتغيرات ،كما يسود خبلليا حالة مف الخوؼ وتقييد التفكير

(عميوة.)82-81 :2003 ،

ومف الخصائص المشتركة لؤلزمات أيضاً أنيا تتسبب في بدايتيا بحدوث صدمة ودرجة

عالية مف التوتر ،قد تصؿ لتيديد حياة اإلنساف وممتمكاتو ،وبقاء كياف المؤسسة المعرضة
لؤلزمة ،مما يجعؿ مف خيار مواجيتيا واجباً مصيرياً ،ويستمزـ عممية مواجيتيا وادارتيا خروجاً
عف األنماط المألوفة ،وابتكار نظـ وأنشطة يمكف مف خبلليا استيعاب الظروؼ التي تمر بيا

األزمة ،وىذا يتطمب درجة عالية مف التحكـ في الطاقات والموارد واإلمكانات المتاحة وتوظيفيا

بطريقة مثمى مع وجود درجة عالية مف التنسيؽ واالتصاؿ بيف مكونات المؤسسة الميددة بسبب

األزمة (الشعبلف.)56 :2002 ،

وعمى الرغـ مف تعدد وكثرة الخصائص المشتركة بيف األزمات المتعددة ،فإنيا تتشابو في

شدتيا وخطورتيا ونتائجيا السمبية في حاؿ تـ إساءة مجابيتيا والتقصير في إدارتيا.

 8.8.1أسباب نشوء األزمات:
تتعدد أسباب نشوء األزمات ،وتتنوع باختبلؼ األزمات ومجاالتيا وتداعياتيا والظروؼ
بناء عمى سبب نشوئيا ،فإف كاف أسباب نشوئيا
التي تمر بيا ،وتأخذ األزمة طابعاً يدؿ عمييا ً
اقتصادية فإنيا تكوف ذات دالئؿ وأبعاد اقتصادية ،وكذلؾ األمر لو كاف أسباب نشوئيا سياسية

فإنيا تأخذ دالئؿ وأبعاداً سياسية ،وقد يكوف لؤلزمة الواحدة أسباباً عديدة ومتباينة ،ومف أىـ تمؾ
األسباب:
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 -0سوء التقدير والتقييم:
ٍ
خاصة في المجاالت العسكرية ،ويكوف مرده إلى
ويعد مف أكثر أسباب نشوء األزمات ،وب

اإلفراط والمغاالة في الثقة بالنفس ،والقدرات التي يمتمكيا أحد األطراؼ ،ويصاحبيا سوء تقدير
لقوة الطرؼ المقابؿ واالستخفاؼ بو والتقميؿ مف شأنو (آؿ الشيخ.)19 :2008 ،

وتعتبر حرب أكتوبر (1973ـ) مثاالً عمى ذلؾ ،حيث حصمت الواليات المتحدة األمريكية

واسرائيؿ عمى معمومات عف الحشود العسكرية المصرية والسورية ،إال إف سوء التقدير في

األوساط العسكرية اإلسرائيمية أدى إلى انتصار الجيش المصري في الحرب (الرضيع:2011 ،

 ،)22وقد تكرر ىذا المثاؿ وتسبب في نشوء الحرب اإلسرائيمية عمى لبناف في عاـ 2006ـ
حيث كاف ىناؾ سوء تقدير مف قبؿ حزب اهلل واسرائيؿ إلمكانيات وقدرات الطرؼ اآلخر.
 -8تحقيق التماسك والوحدة الداخمية:
تقوـ بعض الدوؿ بخمؽ أزمات خارجية لتحقيؽ الوحدة والتماسؾ في مجتمعيا الداخمي مف

خبلؿ صرؼ أنظار المجتمع عف األزمات الداخمية تجاه األزمات الخارجية ،ويرى "تشارلز

ماكميبلند" أف واحداً مف أسباب نشوء األزمات ينتج عف سعي القادة لمحفاظ عمى مواقعيـ
ومواقفيـ الداخمية مف خبلؿ البحث عف مصدر تيديد خارجي ،ينتج عنو الدخوؿ في صراع

خارجي لتحقيؽ الوحدة والتماسؾ الداخمية (.)McClelland,1972: 83
 -4استعراض القوة:

يستخدـ ىذا األسموب في العادة مف جانب الكيانات الكبيرة أو القوية لتحجيـ الكيانات

الصغيرة ،حيث تبدأ بعممية استعراضية خاطفة لمتأثير في مسرح األحداث دوف وجود حساب
لمنتائج أو العواقب ،وفي ظؿ تداخؿ العديد مف العوامؿ غير المنظورة التي تؤدي لؤلزمة ،وتفاقـ

األحداث وتراكـ النتائج (الشعبلف.)44 :2002 ،
 -2الرغبة في االبتزاز:

يقوـ ىذا الباعث عمى السيطرة عمى صانع القرار ،واخضاعو لسمسمة متتابعة مف األزمات
تجبره عمى االنصياع أو القياـ بتصرفات خاطئة ،وعادةً ما يتـ استخداـ ىذا األسموب مف قبؿ
جماعات الضغط والمصالح مف أجؿ جني المكاسب غير العادلة مف الكياف اإلداري المعرض
لؤلزمة( .السيمي.)54 :2014،
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 -1التمسك باألىداف والمصالح:
يمكف لممصالح أف تقود إلى أزمات تستخدـ فييا القوة العسكرية ،إلى درجة قد تصؿ إلى
اء أكانت مصالح أمنية أـ
الحرب ،مف خبلؿ سعي الدولة لتأميف وضماف مصالحيا ،سو ً
اقتصادية أـ سياسية ،وفي حاؿ تعرض تمؾ المصالح ألي تيديد فإف رد فعؿ الدولة سيكوف قوياً
لمحفاظ عمى مصالحيا وتأمينيا (عاشور ،)33 :2013،وقد كاف ىذا السبب جمياً في نشوء أزمة
االعتداءات عمى قطاع غزة حيث قامت إسرائيؿ بعد إطبلقيا لمعمميات العسكرية في قطاع غزة

باإلعبلف عف العديد مف األىداؼ التي ترجو تحقيقيا مف خبلؿ العدواف ،وبما يحقؽ الحفاظ

عمى المصالح اإلسرائيمية.

 8.8.1أنواع األزمات:
تتعدد أنواع األزمات التي يمكف أف يتعرض ليا كياف الدولة مف خارجيا ،ويمكف أف تأخذ

عدة أشكاليا كما يرى عثماف ( )171 :2004ومنيا:

 -1أزمة مستمرة ومتواصمة بسبب أمر ما بيف دولة وأخرى.

 -2أزمة تفتعميا دولة ضد دولة أخرى مجاورة ليا في مجاؿ محدد.

 -3أزمة تنشأ فجأة بيف دولة وأخرى مجاورة ليا ،قد تصؿ إلى حالة الحرب.
 -4أزمة تنشأ بيف دولة وقوة عالمية كبرى ،نتيجة اعتراض عمى سياسات تمؾ الدولة.
 -5أزمة تنشأ بيف دولة تدعميا قوى خارجية ،ودولة أخرى مدعومة أيضاً.

وأياً كانت األزمة التي تتعرض ليا الدولة ،فإف مف الضروري معرفة نوعيا ،حتى يساعد

ذلؾ في تحديد السمات المميزة لكؿ نوع ،وبالتالي يساىـ في تحديد المنيج ،واختيار األساليب

المبلئمة لمتعامؿ مع كؿ نوع مف أنواع األزمات.

 8.8.2مراحل تطور األزمات:
تمر األزمة كأي ظاىرة أخرى بدورة حياة ومراحؿ لتطورىا ،وىناؾ أربعة مراحؿ لتطور

األزمة كما يرى الخضيري ( ،)75-74 :2003وىي كالتالي:

 .1مرحمــة المــيالد :تبػػدأ األزمػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة بػػالظيور عمػػى شػػكؿ إحسػػاس أو قمػػؽ ينػػذر
بحػػدوث خطػػر مػػا فػػي المسػػتقبؿ القريػػب ،وغالبػاً ال تنشػػأ األزمػػة مػػف فػراغ ،وانمػػا ىػػي نتيجػػة

لمشكمة أو تراكمات لـ يتـ عبلجيا بشكؿ مناسب.
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 .2مرحمة النمـو واالتسـاع :وتػأتي ىػذه المرحمػة نتيجػة قصػور فػي معالجػة األزمػة فػي مرحمتيػا
األولى ،فتأخذ في النمو واالتساع.

 .3مرحمة النضج :تصؿ األزمة في ىذه المرحمة إلى أقصػى قوتيػا وعنفوانيػا ،ويصػبح الصػداـ
معيا الخيار الوحيد في ظؿ عدـ القدرة عمػى السػيطرة عمييػا ،وفػي ىػذه المرحمػة تظيػر آثػار

األزمػػة وتػػداعياتيا ،التػػي قػػد تصػػؿ إلػػى حػػد اإلطاحػػة بمتخػػذ الق ػرار أو الكيػػاف الػػذي تعػػرض
لؤلزمة.

 .4مرحمة االنحسار والتقمص :تبدأ األزمة في ىذه المرحمة باالنحسار والتراجع ،نتيجة الصػداـ
العنيػػؼ الػػذي يفقػػدىا جػػزءاً مػػف قوتيػػا ،إال إف بعػػض األزمػػات قػػد ينشػػأ ليػػا قػػوة دفػػع أخػػرى
تعمؿ عمى تجددىا.

شكل رقم ( :)1دورة حياة األزمة
المصدر( :محسن أحمد الخضيري ،إدارة األزمات.)21 :8004 ،
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 8.4المبحث الثاني :إدارة األزمات
 8.4.0تمييد:
يتناوؿ ىذا المبحث تعريؼ إدارة األزمات حيث تـ التطرؽ إلى عدة مفاىيـ وتعريفات
استناداً لمعديد مف الباحثيف ،باإلضافة لتحديد عوامؿ النجاح البلزمة في إدارة األزمات ،والمراحؿ
التي تمر بيا إدارة األزمات ،مع بياف األسموب العممي المتبع في مواجية األزمات ،وأىـ
األساليب واالستراتيجيات المتبعة في إدارة األزمات ،كما تـ في المبحث استعراض ألىـ

متطمبات ومقومات إدارة األزمات ،باإلضافة إلى تعريؼ التخطيط ،وأىميتو ودوره في إدارة

األزمات.

 8.4.8مفيوم إدارة األزمات:
فيما يمي استعراض لبعض تعريفات إدارة األزمة:
يعرؼ البزاز ( )24 :2001إدارة األزمة عمى أنيا ":مجموعة األساليب واألطر

والمؤسسات التي تعمؿ عمى اتخاذ الق اررات السريعة والعقبلنية لمواجية تحديات وتطورات
وطوارئ معينة ".
ويعرفيا أبو قحؼ ( )352 :2002بأنيا ":مجموعة االستعدادات والجيود اإلدارية ،التي

تبذؿ لمحد مف اآلثار السمبية المترتبة عمى األزمة.

ويعرفيا فريد وعجوة ( :)175 :2005بأنيا تخطيط استراتيجي يحتـ عمى إدارة المنظمة

اتخاذ مجموعة مف الق اررات في ظروؼ غير عادية يسودىا التوتر في وقت محدد تستيدؼ

االستجابة السميمة ألحداث األزمة ومنع تصاعدىا وتقميؿ سمبياتيا وعودة المنظمة ألوضاعيا

الطبيعية.

وعرفيا مصطفى ( )28 :2005بأنيا :العممية اإلدارية المستمرة التي تيتـ بالتنبؤ
باألزمات واالستشعار ،ورصد المتغيرات البيئية المولدة لؤلزمة وتعبئة اإلمكانات المتاحة وتجييز
الموارد لمنع األزمة ،والتعامؿ معيا بكفاءة وفاعمية لتقميؿ األضرار وضماف العودة لمظروؼ

الطبيعية في أسرع وقت.
ومف خبلؿ التعريفات السابقة نمحظ أف إدارة األزمات يبنى عمى أسس عممية رشيدة،

أساسيا العمـ والمعرفة ،ويحتاج إلى درجة عالية مف السرعة في االستجابة لممؤثرات واألوضاع

غير الطبيعية التي تنشأ عف األزمة ،مما يستدعي اتخاذ ق اررات حاسمة واجراءات مدروسة
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إلدارة األزمة ،ضمف الموارد واإلمكانات المتاحة لصانع القرار ،وعوامؿ النجاح األخرى ألي

عممية إدارة أزمة.

 8.4.4عوامل النجاح في إدارة األزمات:
إف تطور األزمات في عصرنا الحاضر يستمزـ وجود وتطوير العديد مف عوامؿ النجاح
لتحقيؽ أىداؼ الكياف المأزوـ في تجاوز األزمة ،وتوجد العديد مف العوامؿ التي ينبغي توفرىا

لضماف نجاح إدارة األزمة بشكؿ فعاؿ ،ويمكف ذكرىا كما يرى حريز ( )31-29 :2007وىي:

 -1عنصر الوقت :ويعتبر مف أىـ المتغيرات الحاكمة في إدارة األزمات ،حيث إف عامؿ
السرعة واالستجابة مطموب الستيعاب األزمة والتفكير في البدائؿ المتاحة ،واتخاذ القرار

المناسب.

 -2إنشاء قاعدة بيانات :تتميز بالشمولية والدقة وتضـ معمومات وبيانات عف كافة أنشطة
المنظمة ،ومواقؼ األطراؼ األخرى المتوقعة مف كؿ أزمة أو خطة محتممة.

 -3اتخاذ القرار :وتعتمد دقة اتخاذ القرار عمى دقة المعمومات المقدمة لصانع القرار خبلؿ
فترة األزمة.

 -4توافر نظام إنذار مبكر :بحيث يتسـ النظاـ بالفاعمية والدقة والقدرة عمى رصد مؤشرات،
وعبلمات الخطر وتحميميا وتوصيميا إلى متخذي القرار.

 -5االستعداد الدائم لمواجية األزمات :مف خبلؿ تطوير القدرات العممية لمنع أو مواجية
األزمات ،ومراجعة إجراءات الوقاية ،ووضع الخطط وتدريب األفراد عمى األدوار المناطة
بيـ خبلؿ عممية إدارة األزمات.

 -6القدرة عمى حشد وتعبئة الموارد المتاحة :ويقصد بو استنفار الطاقات والموارد البشرية
المتاحة في المنظمة أو المجتمع مف خبلؿ تعظيـ الشعور المشترؾ بأىمية وضرورة
العمؿ عمى درء المخاطر التي تسببيا األزمة.

 -7نظام اتصال فعال :تمعب اتصاالت األزمة دو اًر ميماً في سرعة ودقة تدفؽ المعمومات
واآلراء داخؿ المنظمة وخارجيا ،ومف الضروري وضع خطط االتصاالت قبؿ األزمة،

وتفعيميا أثناءىا وتجديدىا أوالً بأوؿ.

 8.4.2مراحل إدارة األزمات:
تمر عممية إدارة األزمات في خمس مراحؿ أساسية ،ينبغي عمى المسؤوليف عف إدارة

األزمة أف يجتازوىا بنجاح لموصوؿ إلى إدارة فعالة وسميمة لؤلزمة ،وأف حدوث أي خمؿ في
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إحدى المراحؿ التالية قد يؤدي إلى الفشؿ في إدارة األزمة بالشكؿ الصحيح ،وبالتالي ،تفاقـ

أحداثيا وتضاعؼ نتائجيا السمبية (أحمد ،)35 :2002،والمراحؿ الخمس ىي:
 -0اكتشاف إشارات اإلنذار المبكرSignal Detection :

تتضمف ىذه المرحمة استشعار اإلشارات واألعراض التي غالباً ما تسبؽ األزمة وتنبئ

بحدوثيا ،وعادةً ما ترسؿ األزمة قبؿ حدوثيا سمسمة مف إشارات اإلنذار المبكر ،وتختمؼ
ٍ
أزمة وأخرى ،ويختمؼ مستوى تعاطي فرؽ األزمات والرؤساء
اإلشارات واألعراض بيف
والمسؤوليف مع تمؾ اإلشارات ،حيث تعمؿ المنظمات القوية عمى االستعداد لؤلزمة ووضع

خطط لمواجيتيا ،في حيف تقوـ المنظمات الضعيفة بمحاولة حجب تمؾ اإلشارات التي تتنبأ
بقرب حدوث األزمة (السيمي.)74 :2014 ،
ويرى الباحث :بأف ىذه المرحمة ميمة جداً وضرورية لمواجية أي أزمة قادمة عمى غرار

االعتداءات اإلسرائيمية السابقة عمى قطاع غزة بحيث ينبغي تدريب فرؽ األزمات عمى ميارة
التنبؤ واالستشعار ،ورصد إشارات تنبؤ بحدوث أزمات مشابية وتعقبيا وتحميميا.

 -8مرحمة االستعداد والوقايةPreparation / Prevention :
تيدؼ ىذه المرحمة إلى استخداـ األساليب واألدوات المتاحة لدى المنظمة والدولة لمحاولة

منع حدوث األزمة ،بحيث ترتبط ىذه المرحمة بسابقتيا ،فمف الصعب أف تمنع وقوع شيء لـ

تتنبأ بحدوثو ،ويتـ خبلؿ ىذه المرحمة اكتشاؼ نقاط الضعؼ ومعالجتيا قبؿ حدوث األزمة،

واعداد سناريوىات مختمفة يتـ فييا تدريب األفراد والجيات التابعة لممنظمة عمى كيفية القياـ
بأدوارىـ في حاؿ وقوع األزمة ،والطمب منيـ االستعداد لمواجية األزمة ،ووضع الخطط لتحقيؽ

التكامؿ مف أجؿ تحقيؽ مواجية األزمة (أبو عزيز.)26 :2010،
 -4احتواء األضرار والحد منياContainment / Damage Control :
قد ال تستطيع المنظمة أو الدولة المعرضة لؤلزمة أف تقوـ مف خبلؿ جيودىا في المرحمة

السابقة أف تمنع األزمة مف الحدوث ،لذلؾ يتطمب منيا في ىذه المرحمة العمؿ عمى إيقاؼ
اآلثار الناتجة عف األزمة واحتواء التأثيرات وعبلجيا وايقاؼ تمددىا ،وتعتمد ىذه المرحمة عمى
المرحمة السابقة مف حيث قياـ المنظمة عمى إعداد السيناريوىات المحتممة والخطط الواقعية
لمواجية األزمة ومدى االستعداد والتحضير لذلؾ ،وينبغي في ىذه المرحمة أف تقوـ قيادة

المنظمة أو الدولة المعرضة لؤلزمة بإيقاؼ أنشطتيا الروتينية ،وايبلء جؿ اىتماميا وتركيزىا
عمى مواجية األزمة وتأثيراتيا (أحمد.)36 :2002،
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 -2مرحمة استعادة النشاط والتعافيRecovery :
وتيدؼ ىذه المرحمة إلى استعادة التوازف والمقدرة عمى القياـ باألعماؿ واألنشطة

االعتيادية التي كانت تتـ قبؿ التعرض لؤلزمة ،ويتـ خبلليا العمؿ عمى محاولة استعادة
األصوؿ المفقودة المادية والمعنوية منيا ،ويفضؿ أف يكوف ىناؾ برامج وخطط طويمة وقصيرة

األجؿ ،معدة مسبقة إلعادة األوضاع لما كانت عميو قبؿ األزمة لمتسريع في عممية التعافي
واستعادة مستوى النشاط ،وعادةً ما يتسـ األفراد العامميف في ىذه المرحمة بشيء مف الحماس
الزائد لمتكاتؼ والتماسؾ لمواجية التداعيات التي تسببت بيا األزمة (مخيمر.)96 :2015،

 -1مرحمة التعممLearning :
ويقصد بيا التعمـ المستمر واعادة تقييـ األحداث واألداء لموقوؼ عمى مكامف الصواب

والخطأ ،واستخبلص الدروس والعبر لتطوير وتحسيف األداء الحقاً ،وكثي اًر ما يتـ الوقوع في
خطأ تبادؿ االتيامات ،أو إلقاء الموـ عمى الغير ،أو البحث عف كبش فداء وتحميؿ المسؤولية

لآلخريف ،أو ادعاء بطوالت وىمية ،وىذا يتنافى مع قيـ التعمـ والتحسيف المستمر (السيمي،
 ،)77 :2014ويوضح الشكؿ التالي مراحؿ إدارة األزمة:
استعادة النشاط

االستعداد
والوقاية

احتواء
األضرار

اكتشاف
إشارات
األزمة

التعلم

شكل رقم ( :)2مراحؿ إدارة األزمة

)(Mitroff, 1993: 21

 8.4.1أساليب واستراتيجيات إدارة األزمات:
نتج عف التقدـ العممي والتطور التكنولوجي قصور في جدوى بعض الطرؽ التقميدية في

التعامؿ مع األزمات ،مما أدى لظيور أساليب حديثة لمواجية األزمات ،تبنى عمى أسس عممية
وتتناسب مع العصر الحديث ومتطمباتو وأنواع األزمات التي يتـ مواجيتيا ،ولكف قبؿ التطرؽ

إلى استراتيجيات إدارة األزمات ينبغي معرفة ما توصؿ إليو الباحثوف مف تعريؼ لؤلسموب
العممي في مواجية األزمات وخطوات ىذا األسموب.
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 -0األسموب العممي في مواجية األزمات:
أصبح مف الضرورة استخداـ المنيج العممي كأسموب لمتعامؿ مع األزمات لما يحققو مف

نتائج إيجابية في مواجية األزمة ،ولما في األساليب التقميدية وغير العممية نتائج قد تكوف مدمرة
(أحمد.)41 :2002 ،
ويتضمن األسموب العممي الخطوات التالية:
أ .الدراسة المبدئية ألبعاد األزمة:
وتيدؼ الدراسة المبدئية ألبعاد األزمة إلى العديد مف األىداؼ مثؿ تحديد العوامؿ

المشتركة في األزمة ،واألسباب التي أدت إلى نشوئيا ،والمدى الذي وصمت إليو األزمة ،وترتيب
العوامؿ المؤثرة فييا حسب خطورتيا مع تحديد القوى المؤيدة والمعارضة ،باإلضافة إلى تحديد

نقطة البداية في مواجية األزمة ،وتتوقؼ الدراسة عمى طبيعة األزمة وشدة خطورتيا والوقت
المتاح لمدراسة ،ففي األزمات الناتجة عف الكوارث الصناعية أو الطبيعية قد ال يكوف ىناؾ
متسع مف الوقت لمتأني في دراسة أبعاد األزمة ،ولكف ىناؾ بعض األزمات التي تتيح الوقت

الكافي لمدراسة المتأنية ألبعاد األزمة ،وتحديد نقطة البداية لممواجية والعبلج (حياف:2004 ،
.)56
ب .الدراسة التحميمية لألزمة:
يصعب مواجية األزمة بشكؿ تحميمي وشامؿ ،ففي الكثير مف الظروؼ يعتبر ذلؾ خارج

نطاؽ اإلمكانات المتاحة ،لذلؾ يتـ المجوء إلى تحميؿ الموقؼ ،وتقسيمو إلى أجزاء مما يتيح
لمقائميف عمى إدارة األزمة عدة نتائج منيا التفريؽ بيف ظواىر األزمة وأسبابيا ،وتحديد دور كؿ

مف المكوف البشري والطبيعي والتكنولوجي ،وأثر كؿ منيا ،والتوقع بطبيعة وحجـ األخطار
والتكاليؼ الناتجة عف األزمة واستمرارىا ،باإلضافة إلى تحديد اإلمكانات المتاحة الستخداميا

بشكؿ مباشر وسريع في إدارة األزمة ،واإلمكانات التي يمكف الحصوؿ عمييا في الوقت المناسب

حيف الحاجة إلييا ،وتمثؿ نتائج التحميؿ السابقة قاعدة معمومات ميمة لمتعامؿ مع األزمة (فتح

اهلل.)76 :2007 ،
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ت .التخطيط لممواجية والتعامل مع األزمة:
تعتمد ىذه المرحمة عمى الخطوات السابقة بالتحديد الواضح لؤلسباب واألبعاد والعناصر،

وتنتيي بوضع عدد مف الحموؿ والبدائؿ مف خبلؿ الفيـ الكامؿ لمبيانات ،والتركيز عمى تحقيؽ
األىداؼ التي تـ تحديدىا مف قبؿ بشكؿ محدد وجيد (الصميمي.)72 :2005 ،
ث .التدخل الفعمي لمواجية األزمة:
وتتضمف ىذه الخطوة ثبلث مياـ لمعالجة األزمة ،وىي المياـ األساسية التي تشمؿ

المواجية السريعة واالستيعاب وتحويؿ مسار القوى المسببة لؤلزمة ،والمياـ الثانوية التي تشمؿ
عمميات تييئة المسارات ،وتقديـ التأييد المطموب إلى الفرؽ المكمفة بالمواجية ،والمياـ التكميمية

التي تشمؿ إزالة اآلثار الناتجة عف عممية المواجية ،ومحاولة إعادة األوضاع إلى ما كانت
عميو قبؿ األزمة (عبد العاؿ.)45 :2009 ،

 -8استراتيجيات إدارة األزمات:
تختمؼ األزمات مف حيث أنواعيا وأسبابيا وخصائصيا ،ولكف ميما اختمفت فإف مف

الواجب مواجيتيا بما تتوفر مف اإلمكانيات البشرية والمادية بيدؼ السيطرة عمى حركة األزمة
والقضاء عمييا ،وتأميف وحماية العناصر المكونة لمكياف المعرض لؤلزمة ،واالستفادة مف
الموقؼ العاـ الناتج عف األزمة في سبيؿ اإلصبلح والتطوير ،واستخبلص النتائج والعبر التخاذ

إجراءات وقائية تمنع تكرار حدوث األزمة ،أو حدوث أزمات مشابية ليا مستقببلً (ىبلؿ،

.)115 :2004

وفي ظؿ التوجو لتطبيؽ األسموب العممي في مواجية األزمات ،برزت العديد مف
االستراتيجيات واألساليب لمتعامؿ مع األزمات ،التي يمكف أف تعتمدىا الكيانات المعرضة

لؤلزمة ،وذلؾ إلدارة أزماتيا بشكؿ مدروس ومف تمؾ األساليب واالستراتيجيات ما يأتي:

أ .أســموب فــرق العمــل :تعػػد مػػف أكثػػر األسػػاليب شػػيوعاً واسػػتخداماً لمتعامػػؿ مػػع األزمػػات،
ونتيجػةً لمظػروؼ المعقػدة والمتشػػابكة التػي تمػر بيػػا األزمػة ،فػإف األمػػر يتطمػب وجػود عػػدد
مناسب مف الخبراء والمتخصصيف في مختمؼ التخصصات التي ليا عبلقة باألزمة ،ويتـ

تشكيؿ ىذه الفرؽ عمى شػكؿ إمػا فػرؽ عمػؿ مؤقتػة تخػتص بالتعامػؿ مػع األزمػة ذاتيا ػ مػف
قبؿ خبراء مختصيف في المجاالت المتصمة باألزمة فقط ،أو مف خػبلؿ تشػكيؿ فػرؽ عمػؿ

دائمة لمتعامؿ مع األزمات الطارئة ،بحيث يتـ اختيار أفراد منتقيف بدرجة عالية مف الدقة،
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ويتمتع ػػوف بق ػػدرات خاص ػػة طبيعي ػػة ومكتس ػػبة ،وي ػػتـ تأىي ػػؿ أعض ػػاء الفري ػػؽ ت ػػأىيبلً عاليػ ػاً،

لمتعامؿ مع األزمات التي تخصصوا فييا (الخضيري.)164 :2003 ،

ب .أسموب احتواء األزمة :يتـ ذلؾ عبر محاصرة األزمة في نطاؽ ضيؽ ومحدود ،وتجميدىا
عند المرحمة التي وصمت إلييا ،والعمؿ عمى استيعاب واحتواء الضغوط المولدة ليا ،ومػف
ثـ إفقادىا قوتيا التدميرية (أحمد.)42 :2002 ،

ت .أسموب تفريغ األزمة مـن مضـمونيا :فػي حػاؿ كانػت األزمػة تػدور حػوؿ مضػموف وىػدؼ
معيف ،فإف تفريغ األزمة مف ىذا المضموف يوقؼ الضغط الدافع لتفاعؿ األزمة ،ويتـ ذلؾ
مػػف خػػبلؿ إقامػػة تحالفػػات مؤقتػػة مػػع العناصػػر المسػػببة لؤلزمػػة واسػػتمالتيا ،أو االعت ػراؼ
الجزئي باألزمة ثـ إنكارىا ،أو عبر ركوب موجػة األزمػة وتزعميػا ثػـ االنحػراؼ بيػا باتجػاه

آخر (القحطاني.)51-50 :2003 ،

ث .تحويل مسار األزمة :يتـ استخداـ ىذا األسموب في حالة األزمات البالغة ،والتي ال يمكػف
وقؼ تصػعيدىا أو التعامػؿ مػع قػوة الػدفع المولػدة لضػغطيا ،وبالتػالي الب ّػد مػف المجػوء إلػى
تحويؿ مسار األزمة إلى مسارات بديمة (القحطاني.)51 :2003 ،

ج .تدمير األزمة :يستخدـ أسموب تدمير األزمة فػي حالػة األزمػات المستعصػية التػي تعصػؼ
بالكيػػاف المػػأزوـ ،وتشػػكؿ عميػػو خطػػورة كبي ػرة ،ويطمػػؽ عمػػى ىػػذه الطريقػػة أحيان ػاً "طريقػػة

المواجيػػة العنيفػػة" وأيض ػاً "طريقػػة الصػػداـ المباشػػر" ،وتكمػػف خطػػورة ىػػذه الطريقػػة بسػػبب

اسػػتخداميا فػػي حالػػة الغيػػاب الكامػػؿ لممعمومػػات ،ويػػتـ فػػي ىػػذه الحالػػة تصػػفية العناصػػر
القائػػدة لؤلزمػػة عبػػر تجريمي ػا أو إفقادىػػا مصػػداقيتيا ونزاىتيػػا ،واسػػتقطاب بعػػض عناصػػر
القػػوة ذات التػػأثير فػػي قػػوى األزمػػة ،لزعزعػػة اسػػتقرارىا وخمػػؽ صػراع بػػيف مؤيػػدي العناصػػر

التي تـ استقطابيا ،ومؤيدي العناصر المتمسكة بتيار األزمة ،ثـ إيجاد قادة جػدد ،وزعمػاء

أكث ػػر اعت ػػداالً لت ػػولي قي ػػادة ص ػػانعي األزم ػػة ،وتح ػػويميـ فج ػػأة أو بالت ػػدريج إل ػػى ق ػػوى غي ػػر

أزموية ،وتؤثر إيجاباً لصالح الكياف المعرض لؤلزمة (الخضيري.)168 :2003 ،

ح .اســتراتيجيات إدارة األزمــة الدوليــة :يحتػػاج التعامػػؿ مػػع ىػػذا النػػوع مػػف األزمػػة إلػػى جيػػود
استثنائية ونوعية مف قبؿ متخذ القرار ومديري األزمة ،لما تحدثو األزمة مف تغيير مفػاجئ
وط ػػارئ ين ػػتج عن ػػو تيدي ػػد ج ػػدي وأضػ ػرار جس ػػيمة ،وىن ػػاؾ اس ػػتراتيجيتيف أساس ػػيتيف يمك ػػف

اتباعيما في إدارة األزمات التي تنشئ بيف طرفيف دولييف وىما:

33

 االستراتيجيات اليجومية:تستخدـ ىذه االستراتيجيات إلحداث تغيير في الوضع الحالي عمى نحو مخالؼ لحسابات

وتوقعات وتقديرات الخصـ ،وتتضمف ىذه االستراتيجيات أفعاؿ تيديدية تصؿ إلى استخداـ
العنؼ ،مع إمكانية وجود بعض المرونة لمتقميؿ مف مخاطر التصعيد مف جانب الخصـ ،ومف

ىذه االستراتيجيات اليجومية( :استراتيجية االبتزاز التيديدي ،استراتيجية جس النبض المحدود،

استراتيجية الضغط المحكوـ ،استراتيجية األمر الواقع ،واستراتيجية االستنزاؼ البطيء)

(مرعي.)25 :2010 ،
 االستراتيجيات الدفاعية:تستخدـ ىذه االستراتيجيات مف قبؿ الطرؼ المدافع الذي يقاوـ جيود الخصـ الذي يسعى

لتغيير الوضع القائـ ،لئلضرار بمصالح الطرؼ المدافع ،ومف تمؾ االستراتيجيات الدفاعية:
استراتيجية دبموماسية القير واإلجبار ،استراتيجية التصعيد المحدود ،استراتيجية الخطوة-خطوة،

استراتيجية اختبار القدرات ،استراتيجية نقؿ التعيد والحزـ ،استراتيجية رسـ الخط ،واستراتيجية
شراء الوقت (السيد.)41-38 :2003،
بينما يرى آؿ سالـ ( )33-32 :2008بأف استراتيجيات مواجية األزمات تنحصر في

ثبلث استراتيجيات رئيسة ،وىي استراتيجية القير الذي يتـ مف خبلليا استخداـ القوة إلجبار
الخصـ عمى التراجع ،وعدـ الرضوخ لمطالبو وتحدي التيديدات وتحمؿ الخسائر الناتجة عف

األزمة ،واستراتيجية المساومة التي تعتمد عمى الدخوؿ في مفاوضات مع الخصـ لحؿ األزمة،
ويتـ خبلليا تنازؿ كؿ طرؼ عف جزء مف مطالبو في سبيؿ إنياء األزمة وحالة النزاع المحتدـ،
باإلضافة الستراتيجية التنازؿ ،ويقوـ مف خبلليا الكياف المعرض لؤلزمة لمرضوخ ،واالستجابة
لمطالب الخصـ وتحمؿ كافة النتائج والخسائر المترتبة عمى ذلؾ.

 8.4.1متطمبات ومقومات إدارة األزمات:
يتطمب التعامؿ مع األزمات العديد مف المتطمبات والمقومات والعناصر ،التي يجب

توافرىا لممسؤوليف عف إدارة األزمات حتى يكوف باإلمكاف الوصوؿ إلى إدارة فعالة لؤلزمة مف
خبلؿ تصرؼ منظـ بعيداً عف العشوائية واالرتجالية في التعامؿ ،وىذه المتطمبات ميمة جداً في
جميع مراحؿ إدارة األزمة والتي تـ ذكرىا أعبله ،ومف أىـ ىذه المتطمبات والمقومات ىي:
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 -1إيجاد نظاـ فعاؿ لئلنذار المبكر يتسـ بالدقة والقدرة عمى رصد المؤشرات التي تدؿ عمى
قرب وقوع األزمات ،وذلؾ مف أجؿ الوقاية مف األزمات قبؿ حدوثيا ،واالستعداد الجيد

لمواجية األزمات التي ال يمكف تجنب حدوثيا.

 -2تكميؼ جية مركزية لتولي مياـ تنسيؽ المعمومات ،وذلؾ لمنع التشتيت واالزدواجية في نقؿ

المعمومات ،والتقميؿ مف إمكانية حدوث األخطاء في الق ارراتLudwing, 2005: ( .

.)170

 -3تطوير نظاـ اتصاؿ وتواصؿ يتسـ بالكفاءة حيث تمعب االتصاالت خبلؿ األزمة دو اًر بالغ
األىمية ،ومف الضروري أف يكوف النظاـ سريعاً في توصيؿ المعمومة داخؿ المنظمة
المعرضة لؤلزمة ومف المنظمة إلى العالـ الخارجي ،وىذا ما يساىـ في حشد الطاقات

لصالح المنظمة أو الدولة ومواجية الشائعات ،وكسب الجماىير والمؤيديف والرأي العاـ
لمرواية التي تتبناىا (العتيبي.)33 :2014،

 -4تكويف فرؽ مختصة في إدارة األزمات ،والعمؿ عمى تدريبيا وتطوير ميارات أفرادىا بشكؿ
مستمر.

 -5توضيح الواجبات والمسئوليات والوظائؼ في حاؿ حدوث األزمة ،وتحديد القيادات اإلدارية
والميدانية واعتماد وحدة األمر والقيادة وتسمسؿ السمطات لتجنب العشوائية ،وتضارب

السمطات واألوامر وقت األزمة ،مع تبسيط اإلجراءات لسرعة مواجية األزمة بيسر

(الشيراني.)24 :2005،

 -6توعية المواطنيف :تساعد الجيود المبذولة في توعية المواطنيف بمخاطر األزمة ،وتداعياتيا
عمى التقميؿ مف أخطارىا والسيطرة عمييا بشكؿ أسرع وأيسر ،وىذا يتطمب جيوداً إعبلمية

تستخدـ فييا جميع وسائؿ االتصاؿ الجماىيري ،واطبلع الجماىير عمى الجيود المبذولة
خبلؿ إدارة األزمة ،وما ىو الدور المناط بيـ.

 -7الخطة اإلعبلمية :بات مف الميـ إعداد خطة إعبلمية ترتقي لمستوى األزمة لما لئلعبلـ
مف أىمية كبرى في نجاح إدارة األزمة ،وتتضمف الخطة مراحؿ ما قبؿ ،وأثناء وبعد األزمة

حيث تتطمب كؿ مرحمة سياسة إعبلمية تتناسب مع تمؾ المرحمة وما يريد القائميف عمى
إدارة األزمة تحقيقو مف خبلؿ الوصوؿ إلى الجميور الداخمي والخارجي ،وبات مف الميـ

تعييف ناطقاً رسمياً لخمية أو فريؽ األزمة ،بحيث يتصؼ بالدقة والصدؽ ويعبر في

تصريحاتو عف الجيات الرسمية والمسؤولة عف إدارتيا (الوىاس.)49-48 :2002،
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 8.4.2التخطيط في إدارة األزمات:
يعتبر التخطيط مف أىـ المحاور في عممية إدارة األزمات ،فمف خبلؿ التخطيط الجيد

يمكف اإلسياـ في منع وقوع األزمة ،أو التخفيؼ مف عنصر المفاجأة التي تصاحب وقوعيا.

والتخطيط لؤلزمة يعني القياـ بالتحديد المسبؽ لما ينبغي عممو ،وكيفية القياـ بذلؾ ،ومتى
سيتـ ،ومف الذي سيقوـ بو ،ورسـ السيناريوىات والتصورات المستقبمية الخاصة باألنشطة

والفعاليات التي يتطمب القياـ بيا لمواجية األزمة بفاعمية أكبر ،وبالتالي فإف التخطيط مرتبط

بشكؿ رئيس بالمعمومات والحقائؽ المتاحة حوؿ طبيعة األزمة (الدليمي.)72 :2008،
ٍ
أساس إلى تجنب المفاجأة التي تعتبر
وتيدؼ عممية التخطيط لمواجية األزمات بشكؿ

مف أىـ سمات األزمات ،ووضع قائمة بالمخاطر والتيديدات المحتممة وتقييميا وترتيبيا حسب
األولوية في أىميتيا ومدى خطورتيا ومستوى تيديدىا ،وتيدؼ إلى استثمار الوقت المتاح خبلؿ

األزمة التخاذ القرار ،والتصرؼ حسب خطة معدة مسبقاً ،ومحاولة لتقميؿ نسبة العشوائية
والتضارب واالنفعاالت غير محسوبة التي تصاحب عممية إدارة األزمة ،باإلضافة إلى االستثمار

الفعاؿ لجميع الموارد واإلمكانات المتاحة ،وضماف سرعة توجيييا لمتعامؿ مع األزمة وصوالً إلى

حالة مف المبادرة تجنباً إلدارة األزمة حسب ردة الفعؿ (الضويحي.)59-58 :2004،

وىناؾ بعض االعتبارات التي يجب مراعاتيا عند إعداد خطة إدارة األزمة ومف أىميا أف

تكوف عممية مواجية األزمة منظمة وبعيدة قدر اإلمكاف عف العشوائية ،وأف يتصؼ األفراد
المكمفوف بإدارة األزمة بكفاءة عالية ،وأف تتنوع العمميات واألنشطة في الخطة حسب المواقؼ

المتوقع مرور األزمة بيا ،مع مراعاة أف تكوف السمطة المسؤولة عف إدارة األزمة مستمدة مف

القانوف أو مف السمطة الحاكمة ،بحيث يقابؿ ىذه السمطة مبدأ الطاعة مف قبؿ فريؽ العمؿ،
باإلضافة إلى وضع األحداث والمتغيرات الدولية في الحسباف لما ليا مف تأثير عمى األحداث

الداخمية (اسميـ.)54 :2007،

وتتطمب ميمة كتابة خطة إدارة األزمة قد اًر كبي اًر مف الجيد ،ويظير مف خبلليا قدرات

وامكانات وميارات فريؽ إدارة األزمة ،وينبغي عمى أي خطة أف تتصؼ بالمرونة وأف يتـ
تقييميا بشكؿ مستمر إلدخاؿ أي تغييرات ميمة مترتبة عمى الظروؼ المتغيرة والمؤثرة في

األزمة ،وينبغي عمى الخطة أيضاً أف تشمؿ عدة عناصر ومنيا :مقدمة تعريفية عف األزمة،
قائمة االتصاالت المتوفرة ،تقييـ المخاطر المحتممة ،التوثيؽ ،المعمومات السرية ،الخطوات
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التنفيذية ،العبلقة مع وسائؿ اإلعبلـ ،االعتبارات المالية والقانونية ،التجييزات المطموبة إلدارة
األزمة ،وطرؽ التقييـ (توفيؽ.)11 :2007،

كما أف الخطة ينبغي أف تتضمف عدة سيناريوىات لمتعامؿ مع ظروؼ مختمفة لؤلزمة،

والمقصود بالس يناريو أف يتـ استعراض ما يمكف أف يحدث مف تصورات لؤلزمة عف طريؽ

التفكير اإلبداعي واطبلؽ العناف لمخياؿ ،واستخداـ أسموب االنطبلؽ الفكري الذي يتيح توقع
المسارات المختمفة لؤلزمة ،وردود الفعؿ الممكنة والتطورات الناجمة عف ىذه الردود

(الشعبلف.)172 :2002،

ويرى ماىر ( )134 :2006أف المسؤوليف ومتخذي القرار يكونوف عند وقوع األزمة

بحاجة إلى وسيمة تساعدىـ عمى التنبؤ بسموؾ األزمة ومساراتيا ،ومف أىـ ىذه الوسائؿ ىي

السيناريوىات التي يتـ إعدادىا مسبقاً ،بحيث يمكف التنبؤ بأفضؿ وأسوأ وضع لؤلزمة ،وىذه

السيناريوىات تمكف ُمتخذي القرار مف رؤية أوسع وأشمؿ لما قد يترتب عمى الق اررات والمسارات
التي يمكف اتخاذىا أثناء عممية إدارة األزمة.
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 8.2المبحث الثالث

إدارة السمطة ألزمة االعتداءات اإلسرائيمية في القطاعات الخدماتية
 8.2.0تمييد:
في ضوء المعطيات والشواىد والمآسي التي ال يمكف أف تغيب عف ذاكرة الشعب

الفمسطيني ،والتي دائماً ما تمقي بنفسيا أماـ قيادة السمطة الفمسطينية كونيا تتحمؿ المسؤولية
القانونية واألخبلقية ،عف الشعب الفمسطيني المتواجد في قطاع غزة ،وفي خضـ التفاعبلت

واألحداث التي يمكف أف تقود إلى اعتداءات مستقبمية ،تـ التركيز في ىذا المبحث عمى إدارة

السمطة الفمسطينية ،لمقطاعات الحيوية والمؤسسات الخدماتية ،خبلؿ االعتداءات اإلسرائيمية

عمى قطاع غزة ،مع التركيز عمى أبرز السمبيات واإليجابيات التي ُيمكف البناء عمييا مستقببلً،
بحيث كاف الدور المناط بالسمطة الفمسطينية في راـ اهلل كبي اًر في تمؾ القطاعات لما يحتاجو مف

أمر
إدخاؿ المساعدات والمنح إلى قطاع غزة كونيا الحكومة ال ُمعترؼ بيا مف الخارج ،وىو ٌ
لطالما استغمو االحتبلؿ كثي اًر ،ويرفض رفع الحصار عف قطاع غزة ،بحجة سيطرة حكومة
حماس عمى الحكـ ،وعدـ قدرة الفصائؿ الفمسطينية عمى إنياء االنقساـ.

 8.2.8إدارة الوضع اإلنساني "اإلغاثي":
جاءت أبرز تحركات الحكومة الفمسطينية في راـ اهلل عمى صعيد الوضع اإلنساني في

قطاع غزة خبلؿ االعتداءات اإلسرائيمية عمى النحو التالي:

 -1العمؿ عمى صرؼ مساعدات إيواء بشكؿ عاجؿ لكؿ المواطنيف المذيف تعرضت منازليـ
لميدـ بسبب االعتداءات اإلسرائيمية ،وقد قررت حكومة سبلـ فياض ذلؾ في  3مارس

(2009ـ) (مركز المعمومات الفمسطيني وفا.)2009 ،

 -2رغـ عدـ إعبلنيا عف أي مشاريع إغاثية وعدـ تخصيصيا أي أمواؿ أو مساعدات إغاثية
لقطاع غزة خبلؿ اعتداءات  ،2012إال إف حكومة سبلـ فياض كانت قد عممت عمى

التنسيؽ واالطبلع عمى ما تنجزه المؤسسات الدولية مف مشاريع إغاثية بتعاوف مباشر مع
المؤسسات التي تُديرىا حكومة حماس في قطاع غزة (الشامي ،مقابمة شخصية)2016 :

 -3خبلؿ اعتداء (2014ـ) ،حاولت حكومة التوافؽ الوطني الناشئة ،القياـ بمياميا تجاه
الوضع اإلنساني في قطاع غزة ،ففي  17يوليو (2014ـ) ،أعمنت عف غرفة طوارئ
مركزية ،وضعت مف خبلليا أقصى إمكانياتيا لتمبية احتياجات السكاف في قطاع غزة

لمتخفيؼ مف معاناتيـ ،وايصاؿ المساعدات العاجمة ليـ ودعـ صمودىـ في مواجية
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العدواف اإلسرائيمي المستمر بكؿ الوسائؿ المتوفرة ،وبذؿ كؿ الجيود مع كافة الجيات

العربية والدولية ،ومؤسسات المجتمع المدني لتقديـ المساعدة والمساندة لتحمؿ مسؤولياتيا
تجاه سكاف قطاع غزة ،وذلؾ وفقاً لما جاء في حديث وزير الشؤوف االجتماعية في حكومة

التوافؽ الوطني ،شوقي العيسة (وكالة معاً2014 ،ـ).

 -4اضطمعت غرفة الطوارئ المركزية الحكومية ،بمياميا مف خبلؿ مواصمة الحمبلت
التطوعية وحمبلت التبرع النقدي والعيني ،إضافة إلى تطوع الطواقـ الطبية والفنية المؤىمة،

ووفقاً لما جاء في بياف الحكومة ،أف غرفة الطوارئ تيدؼ إلى تنسيؽ جمع وتنسيؽ

التبرعات ،وتوجيييا نحو الحاجات األكثر إلحاحاً في قطاع غزة ،مف خبلؿ التنسيؽ الوثيؽ
والدائـ مع مختمؼ األجساـ الدولية والمحمية العاممة في المجاؿ اإلنساني ،لكف أبرز

الصعوبات التي واجيت غرفة الطوارئ المركزية الحكومية ،ىي مسألة إيصاؿ المساعدات
عبر المعابر والتعقيدات التي تضعيا سمطات االحتبلؿ ،كما أف مسألة إيصاليا إلى

مستحقييا مف سكاف القطاع شكمت عقبة أخرى بسبب االنقساـ ،وعدـ قدرة حكومة التوافؽ
عمى القياـ بياميا في قطاع غزة ،ورغـ ىذه العراقيؿ ،إال إف غرفة الطوارئ المركزية
الحكومية عممت عمى التنسيؽ بيف كؿ الجيود والمبادرات الشعبية ،مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ

النتائج المرجوة ،لذلؾ استمرت غرفة الطوارئ في دعواتيا إلى مواصمة الحمبلت التطوعية
وحمبلت التبرع النقدي والعيني ،فضبلً عف الدعوة إلى تطوع الطواقـ الطبية والفنية المؤىمة،
لكف اإلنجاز األبرز لغرفة الطوارئ كاف في  7أغسطس ،حينما تمكنت مف تقديـ 10

مميوف دوالر ،و 30مميوف شيكؿ تـ توزيعيا كمساعدات نقدية عمى نحو ػ 40ألؼ أسرة
بقيمة  300شيكؿ لكؿ أسرة ،وذلؾ حسب تصريحات ممثؿ الحكومة أيمف صوالحة الذي

أكد حينيا أف ىذا المبمغ لمدة أسبوعيف فقط (مركز المعمومات الفمسطيني وفا.)2014 ،

بناء عمى طمب الرئيس الفمسطيني محمود عباس مف الممثؿ الخاص لمدير عاـ برنامج
ً -5
األمـ المتحدة اإلنمائي ،فرودية مورينغ ،عمؿ األخير عمى توفير الخياـ لمنازحيف
الفمسطينييف الذيف يقطنوف في المدارس بشكؿ مؤقت ،وتوفير المواد الغذائية لكافة سكاف

القطاع .مف جانبو قاؿ مورينغ أنو قاـ بإرساؿ  120ميندساً إلى القطاع ،إلعداد دراسة
حوؿ األضرار واالحتياجات (جريدة الصباح.)2014 ،

 -6في الكثير مف األحياف اكتفت الحكومة الفمسطينية في راـ اهلل بتمرير أمواؿ المانحيف
والمؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة ،وذلؾ ألسباب متعمقة باالنقساـ السياسي بيف

الضفة الغربية وقطاع غزة.
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 -7توجيو المناشدات بشكؿ مستمر لممجتمع الدولي ،ومطالبتو بتحمؿ مسؤولياتو إزاء الجرائـ

التي يرتكبيا االحتبلؿ بحؽ المواطنيف العزؿ في غزة ،والتركيز عمى الوضع اإلنساني مف
خبلؿ نشر إحصائيات الشيداء والجرحى وأعداد المنازؿ والمرافؽ العامة والخاصة ،التي

تعرضت لمدمار بفعؿ االعتداءات اإلسرائيمية.

 8.2.4إدارة السمطة لعممية إعادة إعمار قطاع غزة:
بالرغـ مف التعيدات التي قدمتيا الدوؿ المانحة خبلؿ المؤتمرات الدولية التي ُعقدت بشأف
الوضع اإلنساني في غزة ،إال إف الخبلؼ حوؿ الجية التي ستتولى عممية اإلعمار كاف حديث
ٍ
الفصائؿ والشارع الفمسطيني ،وب
خاصة وأف تجاذبات االنقساـ كانت قد شكمت عامبلً سمبياً
ومحبطاً لمجيود التي ُبذلت إلعادة ما دمرتو االعتداءات اإلسرائيمية خبلؿ عدوانيا عمى قطاع
بناء عمى ذلؾ ُيمكف اإلشارة بشيء مف التفصيؿ إلدارة السمطة الفمسطينية في راـ اهلل
غزةً .

لعممية إعادة اإلعمار في غزة كالتالي:

 -1ركزت السمطة الفمسطينية عمى أف تكوف عنواناً شرعياً بإمكانو أف يتولى عممية إعادة
ٍ
وبخاصة وأف المجتمع الدولي تبنى موقفيا القائـ عمى أف حركة حماس قد
اإلعمار،

خرجت عمى الشرعية عندما سيطرت بالقوة عمى غزة ،وعميو فقد أعدت حكومة سبلـ

فياض خطة إعادة اإلعمار التي قُدمت واعتُمدت في مؤتمر شرـ الشيخ مارس
(2009ـ) ،وبذلؾ باتت السمطة تمثؿ عنواف وحيد لمشعب الفمسطيني (الجرباوي.)2009،
تبنت حكومة فياض مسألة إعادة اإلعمار واإلعبلف مف حيف آلخر عف مراحميا المختمفة،

وذلؾ بالتعاوف مع مؤسسة  CHFالدولية المتخصصة في اإلسكاف ،والتي قامت بعممية مسح

لممنازؿ المدمرة ،لكف تحويؿ األمواؿ إلى المتضرريف جاء وفقاً التفاؽ السمطة الفمسطينية مع
برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  ،UNDPوذلؾ بعيداً عف حكومة حماس التي تسيطر عمى

قطاع غزة (وكالة معاً.)2009 ،

ووفقاً لتأكيدات الحكومة آنذاؾ إف عممية إعادة اإلعمار ،وما تـ وضعو مف خطط في

ىذا الشأف سيشمؿ خسائر كؿ القطاعات" :البناء والزراعة والصناعة وغيرىا "،وتتضمف برامج

لكؿ قطاع كمكوف مف المكونات اإلجمالية إلعادة اإلعمار بما ُيرسي عممية بناء تسير في كؿ
االتجاىات ضمف أقصر مدى زمني ممكف ،وقد أشار فياض إلى تجربة إعادة إعمار مخيـ

جنيف التي استغرقت وقتاً طويبلً وما زالت ىناؾ أمور غير منجزة حتى اآلف ،قائبلً إف
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المساعدات ستذىب مباشرة إلى المتضرريف بحيث ستتعامؿ مع كؿ متضرر مباشرة ،وىي
أفضؿ وسيمة وجدناىا لئلعمار ،عمى حد تعبيره (جريدة الحياة.)2009 ،

في ىذه األثناء استندت حكومة فياض آنذاؾ عمى ما قدمتو الدوؿ المانحة في شرـ الشيخ

في  2آذار (2009ـ) ،حيث تعيدت بتقديـ  502مميار دوالر إلعادة إعمار غزة ،كما اتفؽ

المجتمعوف عمى رفغ الحصار عف قطاع غزة مف خبلؿ فتح المعابر ووقؼ إطبلؽ النار ،مقابؿ
تسميـ حركة حماس لمجندي" :جمعاد شاليط" ،وىو ما رفضتو األخيرة ،األمر الذي أدى إلى

تمسؾ االحتبلؿ بالحصار الذي حاؿ دوف تمكف حكومة فياض العمؿ عمى إعادة إعمار غزة

بالشكؿ المأموؿ ،فاستمرت معاناة الكثير مف األسر التي لـ تصميا التعويضات ،فأكثر مف 60
وحدة سكنية بقيت دوف إعادة إعمار وتـ إضافتيا لممنازؿ المدمرة جراء عدواف 2012ـ (مركز

المعمومات الفمسطيني وفا.)2014 ،

 -2ما يؤخذ عمى السمطة الفمسطينية في راـ اهلل أنيا تحولت إلى مجرد قناة لتمرير أمواؿ

المانحيف خبلؿ عدواف  ،2012وقد اكتفت بدعوة الدوؿ المانحة والمؤسسات الدولية لمقياـ
بدورىا نحو غزة ،لكف المساعدات المالية التي دخمت القطاع في الوقت ذاتو ،كانت قد

دخمت بمعرفة الحكومة في راـ اهلل ،لكف ىذه األخيرة لـ تشرؼ عمى عممية تنفيذ إعادة
األعمار وتولت و ازرة األشغاؿ في حكومة غزة إلى جانب وكالة الغوث عممية إعادة

اإلعمار (الشامي ،مقابمة شخصية.)2016 :

 -3سممت السمطة الفمسطينية في راـ اهلل الراية لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ووكالة الغوث
لتقوما بعممية اإلعمار ،وتنازلت طوعاً عف دورىا وجزء مف شرعيتيا في قطاع غزة،

ألسباب ُيمكف إرجاعيا إلى ظروؼ االنقساـ ،خصوصاً وأف حكومة الحمد اهلل كانت قد
حصمت عمى جزء مف أمواؿ المانحيف التي أُقرت في مؤتمر القاىرة أكتوبر (2014ـ)،
وكانت موافقتيا عمى خطة مبعوث األمـ المتحدة لمسبلـ "روبرت سيري" كما اعتبرتيا بعد

الفصائؿ بأنيا بمثابة اعتراؼ بالحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،فالحكومة التي سبؽ
وأف وقعت عمى ىذه الخطة باتت بعد أسابيع قميمة تطالب بالتخمص مف ىذه الخطة التي

جعمت إسرائيؿ تحكـ حصارىا عمى القطاع ،باعتراؼ السمطة الفمسطينية وموافقة األمـ

المتحدة (ساسة بوست.)2014،

41

الجدير بالذكر أن أبرز بنود خطة سيري جاءت عمى النحو التالي:
أ.

أنو في غياب بدائؿ صالحة ،فإف األمـ المتحدة ترى أف اآللية المؤقتة إلعادة البناء ىي

خطوة ميمة برفع اإلغبلقات عف غزة وفؽ قرار مجمس األمف الدولي  1860الصادر عاـ
(2009ـ) ،ومع دخوؿ اآللية حيز العمؿ مف الضرورة القصوى عمى المانحيف اإليفاء
بالتزاماتيـ التي قدموىا في مؤتمر شرـ الشيخ مف أجؿ تمويؿ مشاريع البنية التحتية

الضرورية ،وتمبية احتياجات غزة مف الكيرباء والماء.

ب .ضرورة مراقبة مواد البناء واعادة اإلعمار في غزة بوجود كاميرات مراقبة في المحبلت

التجارية تكوف مرتبطة بمقرات الوكالة أو االحتبلؿ اإلسرائيمي ،حيث يقوـ االتفاؽ عمى
ضمانات أمنية مشددة مف خبلؿ آلية رقابة مف قبؿ األمـ المتحدة ،وفؽ نظاـ يشرؼ عمى
إدخاؿ واستخداـ جميع المواد البلزمة إلعادة إعمار قطاع غزة لضماف عدـ تحويميا عف

أىدافيا المدنية الخالصة (جريدة الحياة المندنية.)2014 ،

في ىذا السياؽ عقب القيادي في حركة فتح الدكتور أسامة الف ار أف خطة سيري ،ىي

بمثابة مادة تجميمية لموجو القبيح لمحصار ،وتعزز ثقافة الكوبونة بتوسيع دائرة نفوذىا إلى مواد

البناء بعدما اقتصرت لسنوات طويمة عمى المواد التموينية ،مؤكداً عمى "أنو مف يمتمؾ القميؿ مف
المعرفة باحتياجات قطاع غزة إلعادة إعماره يدرؾ أف آلية سيري في إدخاؿ مواد البناء ومراقبتيا

الدقيقة لف تقود إلى إعادة إعمار ،واف استطاعت أف تتجاوز المعيقات والتسويؼ اإلسرائيمي،
فإن يا بحاجة لعقود كي تنجز مياميا بحركة السمحفاة المعتمدة ،ناىيؾ عف أف خطة سيري
تتجاىؿ بشكؿ مطمؽ التنمية الطبيعية لمقطاع ومتطمباتيا" (ساسة بوست.)2014 ،

 8.2.2إدارة الوضع االقتصادي:
اقتصرت إدارة السمطة الفمسطينية إلدارة الوضع االقتصادي في غزة خبلؿ االعتداءات
الثبلث عمى المسائؿ التالية:
ا -تجاىل واضح القتصاد غزة في عدوان 8003م:
كانت نسبة الفقر في قطاع غزة بعد عدواف (2008ـ) وبالتحديد في عاـ (2009ـ) قد
وصمت إلى  ،%79وتقديـ  %88مف مجمؿ سكاف قطاع غزة طمبات لمحصوؿ عمى مساعدات

غذائية ،في حيف توقفت  3900منشأة صناعية عف العمؿ ،وفقد نحو 40ألؼ شخص لوظائفيـ

في القطاع الزراعي ،و 90ألؼ شخص لوظائفيـ في قطاعات مختمفة (مركز المعمومات

الوطني الفمسطيني وفا.)2009 ،
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في ظؿ ىذه المعطيات الخطيرة لموضع االقتصادي في غزة ،لـ تتمكف الدراسة مف رصد

دو اًر ممي اًز لمحكومة في راـ اهلل ،لمعالجة األوضاع االقتصادية والتنموية المتدىورة في القطاع.

بينما يرى صالح ( )2010أف غزة لـ تعرؼ أي خطة اقتصادية لحكومة فياض ،لكف

األخير أعمف في  2009/1/13عف صرؼ مساعدات إيواء لكؿ مف ُىدمت أو تضررت
منازليـ ،دوف اإلشارة إلى حجـ األزمة االقتصادية التي حمت بالسكاف.
 -8تحسن محدود عمى أداء السمطة خالل عدوان 8008م:
رافؽ عدواف 2012ـ تحسناً ممحوظاً في أداء السمطة في إدارتيا لؤلزمة االقتصادية

المصاحبة لمعدواف عف أدائيا في نفس المجاؿ خبلؿ عدواف 2008ـ ويمكف مبلحظة بعض
جوانب األداء في النقاط التالية:
أ.

اتجيت الفمسطينية خبلؿ عدواف (2012ـ) ،إلى إعطاء أولوية استكماؿ الراتب لموظفيف

قطاع غزة ،عمى أف يتـ استكماؿ صرؼ الرواتب لموظفي الضفة في مرحمة الحقة (مركز
المعمومات الوطني الفمسطيني وفا.)2012 ،

ب .طمبت حكومة فياض مف كافة موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة المذيف ىـ ليسوا
عمى رأس عمميـ ألي سبب كاف ،أف يمتحقوا بمؤسساتيـ وتوظيؼ طاقاتيـ في خدمة
الشعب الفمسطيني في غزة ،وىي بادرة جاءت في سياؽ الدعوات التي تبنتيا كافة

الفصائؿ الفمسطينية إلنياء االنقساـ.

ت .بدورىا وجيت سمطة النقد خبلؿ اليوـ األخير لمعدواف عمى غزة (2012ـ) ،تعميماتيا
لكافة البنوؾ الفمسطينية بوقؼ تقديـ الشيكات المسحوبة عمى فروع غزة واالكتفاء

بتحصيميا مف مقاصة راـ اهلل ،وذلؾ مراعاةً لمظروؼ االستثنائية التي تمر بيا غزة،
ٍ
خاصة أف الحياة االقتصادية قد تعطمت نتيجةً لمعدواف اإلسرائيمي (مركز المعمومات
وب

الوطني الفمسطيني وفا2012( ،ـ).
ث.

تأثر دور السمطة تجاه اقتصاد غزة خبلؿ عدواف (2012ـ) سمباً ،وذلؾ بسبب أزمتيا
المالية في تمؾ الفترة ،الناتجة عف الجمود في العبلقات بينيا وبيف حكومة االحتبلؿ

برئاسة بنياميف نتنياىو.
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 -4تجاىل القتصاد غزة خالل عدوان 8002م:
كاف واضحاً أف حكومة التوافؽ الوطني ظمت واقعو تحت تأثير االنقساـ السياسي،

فتعاممت مع أزمة اقتصاد غزة خبلؿ العدواف بأسموب أقؿ بكثير مف المأموؿ ،لذلؾ يمكف
مبلحظة أداؤىا في النقاط التالية:
أ.

فضمت الصمت خبلؿ األياـ الثبلث األولى لمعدواف ،واجتمعت حكومة التوافؽ ألوؿ مرة في

 2014/7/10في اليوـ الثالث لمعدواف مف أجؿ اإلعبلف عف حالة الطوارئ.

ب .أف مجموع ما صرفتو حكومة التوافؽ خبلؿ العدواف حسب تقارير اقتصادية يصؿ إلى 9
دوالرات لمفرد الغزي الواحد لتعزيز موقفو طواؿ فترة العدواف.

تُ .رغـ إعبلف حكومة التوافؽ في  ،2014/7/27اليوـ العشريف لمعدواف ،اعتبار قطاع غزة
منطقة منكوبة ،إال إف ىذا اإلعبلف لـ يصاحبو أو يتبعو تحرؾ عممي ُيذكر تجاه قطاع
غزة ،ولـ يخرج جيد الحكومة عف إرساؿ شاحنات األدوية وبعض المعونات المالية
واإلغاثية المحدودة ،باإلضافة إلى دفع ثمف الوقود لمحطة كيرباء غزة لتعذر الجباية خبلؿ

العدواف.

ث .لـ يتوجو أي مف وزرائيا إلى غزة بشكؿ سريع ولـ توضح موقفيا بيذا الشأف ،إلى أف أعمف

الرئيس محمود عباس في  ،2014/7/14اليوـ السابع لمعدواف ،أنو "سيرسؿ عدداً مف
الوزراء لرفع تقارير فورية عف احتياجات المواطنيف في القطاع"( .مركز الزيتونة.)2014 ،

وبالفعؿ وصؿ وزير الصحة الفمسطيني جواد عواد إلى قطاع غزة في اليوـ التاسع مف
العدواف إلدارة األزمة في القطاع الصحي عف قرب واالطبلع عمى احتياجات القطاع

الصحي ،إال أنو قد تعرض والوفد المرافؽ لو إلى اعتداء ورشؽ بالبيض الفاسد واألحذية
مف قبؿ بعض المواطنيف لدى وصوؿ الحافمة التي تقميـ إلى الجانب الفمسطيني في مدينة

رفح ،ولحؽ ىذا الحادث إدانة واسعة مف قبؿ السمطة وبعض الفصائؿ الفمسطينية مبينة أف
االعتداء جاء نتيجة التحريض الذي تمارسو وسائؿ االعبلـ التابعة لحركة حماس والدعوة

بشكؿ صريح لبلعتداء والتيجـ عمى الوزير والوفد المرافؽ (وكالة وفا.)2014 ،

ج .خبلؿ الربع الثاني مف عاـ (2014ـ) ،وصمت نسب البطالة في غزة إلى  %55حسب
تقديرات مركز اإلحصاء الفمسطيني وتجاوز عدد العاطميف عف العمؿ أكثر مف  200الؼ

شخص ،وفقد أكثر مف  700الؼ مواطف في قطاع غزة دخميـ اليومي ،وىو ما يمثؿ أكثر
مف ثمث سكاف قطاع غزة ،ىذا باإلضافة الرتفاع معدالت الفقر المدقع إلى  %65لكف ىذه
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األرقاـ المخيفة لـ تُقابؿ بتحركات ميمة مف قبؿ حكومة الحمد اهلل (مركز اإلحصاء
الفمسطيني.)2015،
ح .لـ تقدـ حكومة التوافؽ حموالً جذرية لمتخفيؼ مف أزمة الكيرباء المزمنة في غزة ،في الوقت
ذاتو عممت حكومة حماس في غزة عمى تحميؿ السمطة الفمسطينية في راـ اهلل كامؿ

المسؤولية عف ذلؾ ،دوف القياـ مف جانبيا بإيجاد حموؿ ألزمة الكيرباء ،ما يؤكد تأثير
االنقساـ السياسي عمى االقتصاد الفمسطيني.

خ .لـ تكف إدارة حكومة التوافؽ القتصاد قطاع غزة خبلؿ العدواف ،تختمؼ كثي اًر عف دور

بعض المؤسسات الدولية التي تكتفي بالدور اإلغاثي في أحسف األحواؿ ،واألمر كذلؾ
بالنسبة لحكومة حماس في غزة التي اكتفت بصرؼ بعض المساعدات العاجمة لؤلسر

المتضررة ،ولـ تُقدـ عمى مشاريع تنموية مف شأنيا تحسيف الوضع االقتصادي في غزة.

 8.2.1إدارة القطاع الصحي:
ُيعاني القطاع الصحي لدى السمطة الفمسطينية مف تدني النفقات ،ولـ يتجاوز نصيب
و ازرة الصحة مف موازنة الحكومة حد الػ  % 9مف النفقات السنوية ،فإذا كانت النفقات قد بمغت

 10233مميار شيكؿ عاـ (2010ـ) ،فإف  %43مف ىذا المبمغ يتـ تخصيصو لرواتب العامميف

في ىذا القطاع األىـ ،لذلؾ فإف االعتداءات اإلسرائيمية تشكؿ عامؿ ضاغط عمى و ازرة الصحة

التي تُعاني أصبلً مف شح الموارد المالية ،خاصةً وأف متوسط اإلنفاؽ الصحي في أقؿ البمداف
نمواً يبمغ  13دوالر سنوياً ،لكف وفقاً لميزانية السمطة الفمسطينية ،فإف متوسط اإلنفاؽ لمفرد ال
يتجاوز حد الػ  7دوالرات سنوياً (حمد.)34 :2012 ،

وتطور ميماً خبلؿ العمميات العسكرية
اً
لذلؾ لـ يشيد القطاع الصحي في غزة اىتماماً

عمى غزة ،حتى التحويبلت المرضية التي ترتفع وتيرتيا خبلؿ فترات العدواف عمى القطاع

سرعاف ما تتراجع بمجرد دخوؿ اليدوء النسبي ،مما يدلؿ عمى أف إدارة الصحي في غزة تسير
بشكؿ موسمي وبعيداً عف خطط إدارية واضحة مف شأنيا تطوير ىذا القطاع الميـ.
ُرغـ االعتداءات اإلسرائيمية عمى القطاع إال إف إدارة السمطة الفمسطينية لمقطاع الصحي
ظمت محؿ جدؿ كبير ،ألف القطاع الصحي ُيفترض أف ال يتأثر باالنقساـ السياسي ،لذلؾ يمكف

قراءة إدارة السمطة لمقطاع الصحي في غزة بشيء مف التفصيؿ عمى النحو التالي:

 -1االلتزامات بالحد األدنى من احتياجات غزة الصحية ومضاعفة الدعم وقت األزمات.
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أ .يصعب الوصوؿ ألرقاـ مؤكده حوؿ نصيب القطاع الصحي في غزة مف موازنة السمطة
الفمسطينية المخصصة لمصحة عموماً ،ألف نسبة المصروفات التي تعتمدىا السمطة

الفمسطينية لقطاع الصحة في غزة ترتفع فقط خبلؿ االعتداءات اإلسرائيمية ،وذلؾ نظ اًر

لؤلعداد الكبيرة مف الجرحى والمصابيف ،وكميات األدوية الكبيرة التي تصرفيا و ازرة
الصحة إلى مشافي قطاع غزة في تمؾ الظروؼ (النحاؿ ،مقابمة شخصية.)2016 :

ب .بالرغـ مف حجـ الدمار الكبير الذي حؿ بقطاع الصحة خبلؿ اعتداءات -2008
 ،2009مف تدمير بعض المشافي ونحو  11سيارة إسعاؼ واستشياد  13طبيباً
ومسعفاً ،وجرح العديد منيـ ،إال إف إدارة السمطة الفمسطينية بحكومتييا في الضفة
ُ
الغربية وقطاع غزة كانت غير متناسبة مع طبيعة الحدث ،ولـ تسع إلى تطوير أو
إضافة كوادر طبية جديدة لمقطاع الصحي (وكالة األنباء الكويتية.)2009 ،

ت .في ضوء النقص الشديد في أعداد الكوادر الطبية ،حاولت حكومة سبلـ فياض التغمب

عمى ذلؾ عبر إرساؿ بعض الكوادر الطبية مف العامميف في مشافي الضفة الغربية،

كما أف قمة أعداد الكوادر الطبية في غزة ،وعدـ االىتماـ بيا بالشكؿ الكافي يجعؿ

السمطة تمجأ إلى الحموؿ الوقتية" :التحويبلت إلى الخارج" مما يشكؿ إرىاقاً لموازنتيا،
ويجعؿ الجزء األكبر مف موازنة الصحة المخصصة لقطاع غزة موجية لمتحويبلت إلى

الخارج (النحاؿ ،مقابمة شخصية.)2016 :

ث .التزمت السمطة الفمسطينية بتوفير معظـ الكميات البلزمة مف األدوية والمستمزمات
الطبية لقطاع غزة خبلؿ العدواف ،لكف األزمة سرعاف ما تعود بعد أسابيع قميمة مف

نياية االعتداءات (وكالة معاً اإلخبارية.)2009 ،

ج .نجحت حكومة سبلـ فياض بالتنسيؽ مع بعض الدوؿ العربية واإلسبلمية في إرساؿ
نحو  350جريحاً مف مصابي االعتداءات اإلسرائيمية ،كما استقبمت و ازرة الصحة في

غزة  3500طناً مف األدوية و 25سيارة إسعاؼ ،كمساعدات خارجية (وكالة األنباء

الكويتية.)2009 ،

 -2تحسن نسبي تجاه القطاع الصحي في غزة أثناء عدوان 8008م:
شيد العدواف اإلسرائيمي عمى غزة في العاـ 2012ـ تحسناً نسبياً في أداء السمطة تجاه

القطاع الصحي ،حيث أدى العدواف إلى تضرر المراكز الصحية كاف مف بينيا  4مستشفيات،

وستة مراكز رعاية أولية ،وبعض المختبرات والعيادات الصحية ،فضبلً عف العديد مف وحدات
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ومستودعات ومراكز و ازرة الصحة ،بما فييا  7سيارات إسعاؼ ،وقد وصؿ عدد الشيداء إلى

 ،175بينما وصؿ عدد الجرحى نحو  1269جريح (ياردـ إلي.)2012،

وفي أول رد فعل لمسمطة الفمسطينية تجاه العدوان اإلسرائيمي عمى غزة ،اتخذت عدة إجراءات

أبرزىا:
أ.

تشكيؿ لجنة طبية منذ اليوـ األوؿ لعدواف  ،2012برئاسة وزير الصحة ،وعضوية ديواف
الرئاسة ،واليبلؿ األحمر الفمسطيني ،ونقابة األطباء الفمسطينييف (مركز المعمومات الوطني

الفمسطيني وفا.)2012 ،

ب .أعمنت حكومة سبلـ فياض خبلؿ أياـ العدواف عف تجييز قافمة مف المساعدات الطبية
إلرساليا إلى المستشفيات الفمسطينية في غزة (وكالة وطف لؤلنباء.)2012 ،

ت .قامت المجنة الطبية المشار إلييا أعبله بإجراء اتصاالت عاجمة مع األشقاء في األردف
ومصر إلدخاؿ المساعدات بشكؿ فوري إلى قطاع غزة ،كما أف التعميمات الفورية صدرت

إلى مستشفى فمسطيف في القاىرة ليكوف بأعمى جاىزية الستقباؿ حاالت جرحى العدواف
ٍ
وبخاصة وأف نقؿ الجرحى عبر معبر رفح كانت تسير بشكؿ طبيعي ،ودوف
اإلسرائيمي،
أي تعطيؿ (مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفا.)2012 ،

ث .بمجرد دخوؿ التيدئة ساعاتيا األولى عادت األمور إلى ما كانت عميو قبؿ العدواف عمى
غزة ،وعادت المعاناة إلى مشافي قطاع غزة التي تُعاني بشكؿ مستمر مف نقص األدوية
والمستمزمات الطبية (وكالة الرأي الحكومية.)2012 ،
 -3صحة غزة ضمن أولويات السمطة الفمسطينية:
أما في العدواف عمى غزة في العاـ (2014ـ) فقد لوحظ أف قطاع الصحة كاف أحد أىـ

األولويات لدى حكومة التوافؽ ،حيث أبدت الحكومة نوعاً مف الحرص عمى تغيير الصورة التي

رسخيا االنقساـ الفمسطيني والتي أعطت المواطف الغزي انطباع سمبي عف دور السمطة

الفمسطينية تجاه غزة ،لذلؾ ترتب عمى زيارة وزير الصحة لمشافي قطاع غزة خبلؿ األياـ األولى

لعدواف (2014ـ) عدة تحركات إيجابية أبرزىا:
أ.

فتح مخازف و ازرة الصحة في راـ اهلل ،وتوريد كميات كبيرة مف األدوية والمعدات الطبية

لقطاع غزة ،حيث بمغت قيمة األدوية الموردة حسب تصريحات وزير الصحة  100مميوف

شيكؿ (مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفا.)2014 ،
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ب .حرصت حكومة الحمد اهلل ُ"رغـ عدـ سيطرتيا عمى القطاع" عمى الحفاظ عمى استم اررية
عمؿ المستشفيات الحكومية وجميع مرافقيا ىناؾ ،وذلؾ مف خبلؿ إرساؿ وفد مف أطباء
الضفة الغربية إلى مشافي غزة ،في الوقت نفسو حاولت حكومة غزة بإمكانياتيا المحدودة

أف توفر جزءاً مف رواتب موظفي قطاع الصحة لبلستمرار في عمميـ.

ت .رغـ حرص وزير الصحة في حكومة الحمد اهلل عمى توجيو رسائؿ إيجابية ،حينما أكد
عمى أف األولوية في كؿ المشاريع التي تأتي إلى القطاع الصحي الفمسطيني تكوف لقطاع

غزة (وكالة زمف برس ،)2014 ،إال إف تمؾ التصريحات لـ تترجـ عممياً ،ألف أزمات
ٍ
وبخاصة وأف مشكمة التحويبلت
قطاع الصحة في غزة لـ يط أر عمييا تحسف كبير،
المرضية إلى الخارج بدأت تتفاقـ بعد أسابيع قميمة مف العدواف األخير عمى غزة.

في ىذا السياؽ لـ تكف تطمينات وزير الصحة ومسؤولو حكومة الحمد اهلل سوى لذر
الرماد في العيوف ،فأزمات قطاع الصحة في غزة خبلؿ العدواف وما بعدىا أصبحت مركبة،

وذلؾ وفقاً لتصريحات الدكتور" :ناصر التتر" مدير عاـ مجمع الشفاء الطبي في غزة ،فمنذ

مطمع عاـ (2014ـ) ،مرو اًر بالظروؼ الصعبة التي خمفيا العدواف عمى غزة وصوالً إلى نياية
العاـ المشار إليو ،واجو القطاع الصحي في غزة أزمات مف نوع جديد أبرزىا:

 -1خدمات النظافة وخدمات الطعاـ والغسيؿ والوقود والكيرباء الخاصة بالمشافي.
 -2نقص شديد في أنواع معينة مف األدوية.

 -3أوقفت و ازرة الصحة في غزة نحو  800عممية جراحية مجدولة خبلؿ األسابيع القميمة التي
أعقبت العدواف عمى غزة.

 -4بمغت أزمة و ازرة الصحة ذروتيا حينما اضطرت بعض المؤسسات الخيرية إلى تزويد
المستشفيات ببعض وجبات الطعاـ خبلؿ الفترة التي أعقبت العدواف ،وىو ما يؤكد عمى أف

التعامؿ الحكومي مع أزمات القطاع الصحي تتـ بشكؿ موسمي ،ودوف أي خطط وموازنات
واضحو (وكالة فمسطيف اليوـ اإلخبارية.)2014 ،

 8.2.1إدارة السمطة لخدمات الدفاع المدني:
ظؿ جياز الدفاع المدني في غزة واحداً مف أىـ القطاعات الخدماتية التي وقعت ضحية

لبلنقساـ السياسي بيف الضفة الغربية وقطاع غزة ،فمنذ تأسيس ىذا الجياز لـ يط أر عميو أي

تجديد أو تطوير ُيذكر فأسطوؿ سيارات اإلطفاء وسيارات اإلسعاؼ والمعدات التي امتمكيا
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الجياز لـ تشيد أي تحديث ُيذكر ،وذلؾ وفقاً لتصريحات العميد" :سعيد السعودي" مدير جياز

الدفاع المدني الذي أدلى بيا لوكالة صفا اإلخبارية في  5إبريؿ (2015ـ).

حيث وصمت الموازنة التشغيمية ليذا الجياز قبؿ االنقساـ عاـ  2007إلى  25ألؼ دوالر

شيرياً ،لكنيا سرعاف ما تراجعت لتصؿ إلى 13ألؼ شيكؿ شيرياً ،في عيد الحكومة التي

شكمتيا حركة حماس في قطاع غزة ،ومنذ ذلؾ الحيف لـ يعد ىناؾ أي اتصاؿ بيف جياز الدفاع

المدني في غزة ،وحكومة السمطة الفمسطينية في راـ اهلل (وكالة الصحافة الفمسطينية صفا،
.)2009

وصؿ األمر إلى مرحمة أكثر خطورة حينما توقؼ بعض العامميف في جياز الدفاع المدني

عف العمؿ استجابةً لقرار رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس عقب أحداث االنقساـ في

قطاع غزة ،ولكف خبلؿ عدواف (2012ـ) أبدت السمطة الفمسطينية نوعاً مف المسؤولية حياؿ
ىذا الجياز ،حيث وجو الرئيس محمود عباس دعوتو لموظفي السمطة الفمسطينية المدنييف بما

فييـ موظفي الدفاع المدني بالعودة إلى عمميـ ،وقد ترتب عمى ىذه الدعوة عودة نحو 200
موظؼ إلى عمميـ في الدفاع المدني (وكالة فمسطيف اليوـ اإلخبارية.)2012 ،
تحمؿ جياز الدفاع المدني مزيداً مف األعباء التي وقعت عمى عاتقو خبلؿ العدواف

األخير عمى قطاع غزة عاـ  ،2014وقد فاقت ىذه األعباء طاقتو وامكانياتو المحدودة نظ اًر
لطوؿ مده العدواف الذي استمر  51يوماً وحجـ الدمار الكبير الذي لحؽ بمنازؿ السكاف
وممتمكاتيـ وكذلؾ المؤسسات العامة ،وبعض مقرات جياز الدفاع المدني ،وسيارتو ومعداتو،

وىو أمر لـ تمقي لو السمطة الفمسطينية باالً وتعاممت مع المسألة بمزيد مف التجاىؿ.
في ىذا السياؽ جاءت تصريحات مدير جياز الدفاع المدني في غزة" :سعيد السعودي"

حينما أكد عمى أنو تواصؿ مع رئيس الوزراء ووزير الداخمية" :رامي الحمد اهلل" وأرسؿ إليو عدة
رسائؿ إلكترونية ،وأخرى مكتوبة عبر وزير األشغاؿ العامة في حكومة التوافؽ الوطني" :مفيد

الحساينة" أطمعو خبلليا عمى ظروؼ الجياز الصعبة ،لكنو لـ يتمؽ أي رد أو تفاعؿ (وكالة
الصحافة الفمسطينية صفا.)2009 ،
تجاىؿ السمطة الفمسطينية تؤكدىا طبيعة األزمة التي تقع عمى عاتؽ جياز الدفاع المدني

في غزة والتي تتمخص في التالي:
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 -1يضطر مسؤولو الجياز إلى التواصؿ مع المؤسسات الخيرية لتوفير بعض المساعدات

المعدات وعربات
الموجستية بسبب النقص الشديد في اإلمكانيات المتعمقة باآلالت و ُ
اإلطفاء ،وكذلؾ سيارات اإلسعاؼ.

 -2اضطرار الجياز إليقاؼ عربات اإلسعاؼ والتمويف ووقود المواصبلت المخصص

لؤلفراد ،ومنح كمية الوقود المتوفرة فقط لعربات اإلطفاء ،ألف إجمالي كمية الوقود لـ تكف
تكفي إال لعشرة أياـ فقط مف احتياجات الجياز الشيرية ،حسب تصريحات مسؤولي

الجياز (وكالة قدس نت لؤلنباء.)2014 ،

وال شؾ في أف فشؿ طرفي االنقساـ في عدـ تمكيف حكومة التوافؽ الوطني مف القياـ

بمياميا في غزة ،كاف مف الطبيعي أف ينعكس سمباً عمى كافة القطاعات الخدماتية في القطاع
بما فييا جياز الدفاع المدني.
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 8.1خالصة الفصل:
بناء عمى ما سبؽ يمكف اعتبار األزمة كمفيوـ تختمؼ عف باقي المفاىيـ األخرى مثؿ:
ً
"المشكمة و الكارثة والحادث والصراع" وأف لكؿ منيـ تعريؼ خاص بو يميزه عف اآلخر ،وأف

األزمة ميما تنوعت أسبابيا وظروفيا إال إنيا تمتمؾ خصائص مشتركة فيما بينيا ،وأف لكؿ أزمة

انتياء
أسباب وعوامؿ تؤدي إلى نشوئيا ودخوليا في مراحؿ مختمفة
ابتداء بمرحمة الميبلد و ً
ً
بمرحمة االنحسار ،كما أف إدارة األزمات عمماً قائماً بذاتو لو أساليب واستراتيجيات يمكف اتبعاىا

دور ميماً
لمواجية األزمة ،وأف ىناؾ متطمبات لنجاح أي إدارة في وقت األزمات ،وأف لمتخطيط اً

جداً في إدارة األزمات بحيث يجب أف يكوف ىناؾ خطة وسيناريوىات لدى أي مؤسسة أو
منظمة أو كياف لمواجية أي أزمات قد تعصؼ بيا.

لذلؾ يبدو أف السمطة الفمسطينية قد تعاممت مع األزمات التي تعرض ليا قطاع غزة

بشكؿ غير مخطط ،كما يشبو تعامميا مع أزمات قطاع غزة دور المؤسسات الدولية التي تقوـ
بدور إغاثي بغض النظر عف تطوير وتنمية القطاعات الخدماتية مستقببلً.
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خالصة الفصل.

الفمسطينية في الخارج.

الفصل الثالث

األداء السياسي لمسمطة الفمسطينية خالل االعتداءات اإلسرائيمية عمى غزة
 4.0تمييد:

تؤكد الخبرة التاريخية أف الدوؿ الصغيرة ،واألقؿ تأثي اًر في النظاـ العالمي غالباً ما تمجأ

إلى المنظمات الدولية ،وتحاوؿ استثمارىا إلظيار تأثيرىا وتعويض حالة النقص التي تفرضيا
طبيعة التفاعبلت بيف البلعبيف الدولييف ،وألف الشعب الفمسطيني يعيش تحت االحتبلؿ ،فإف

لممنظمات الدولية أىمية كبيرة إلثبات حقوقو التي تكفميا كافة المعاىدات والمواثيؽ الدولية.

ثمة ما يدعو إلى االعتقاد أف الدبموماسية الفمسطينية سرعاف ما تتحرؾ عمى صعيد

المنظمات الدولية لمدفاع عف حقوؽ الشعب الفمسطيني ،وذلؾ إلدراكيا أىمية تأثير المؤسسات

الدولية عمى الموقؼ الدولي مف االحتبلؿ اإلسرائيمي ،وتأثر االحتبلؿ بأي خطوات تدينو في ىذا
ٍ
خاصة إذا عممنا أف ىذا الطريؽ ىو األسيؿ لمواجية االحتبلؿ ،لكف بالرغـ مف ذلؾ
الشأف ،وب
لـ تحقؽ الدبموماسية الفمسطينية النجاحات المرجوة ألسباب سنأتي عمى ذكرىا الحقاً.

وال شؾ في أف عبلمات االستفياـ حوؿ دور البعثات الدبموماسية الفمسطينية كثيرة ،فدورىا

التاريخي عمى األغمب لـ يكف بمستوى طموحات الشعب الفمسطيني خصوصاً وقت األزمات

واالعتداءات ،وىذا ما تؤكده الكثير مف الشواىد والتقارير التي تُكتب مف حيف آلخر حوؿ
ضعؼ الدبموماسية الفمسطينية.
حتى عمى مستوى العبلقات الفمسطينية بالعالميف العربي واإلسبلمي ،لـ يتـ استثمارىا

بالشكؿ المناسب لمصمحة القضية الفمسطينية ،فجامعة الدوؿ العربية عمى سبيؿ المثاؿ ال

مؤتمر خبلؿ العدواف األخير عمى غزة (2014ـ) ،ألسباب ليا
الحصر لـ ُيكتب ليا أف تعقد
اً
عبلقة بطبيعة التحالفات التي تُمقى بظبلليا عمى العالـ العربي وعدـ جدية موقؼ السمطة
الفمسطينية تجاه ىذا األمر في ظؿ العوامؿ المؤثرة عمى أداء السمطة خبلؿ فترة العدواف والتي
سيتـ تناوليا خبلؿ الفصؿ ،وال شؾ في أف تراجع الدبموماسية الفمسطينية باتت ظاىرة سياسية
تستحؽ الدراسة ،وتعززت سمبياتيا بشكؿ أكبر بسبب حالة الضعؼ التي تبدو عميو السمطة منذ

حموؿ االنقساـ الفمسطيني.

مف كؿ ىذه المنطمقات سيحاوؿ ىذا الفصؿ اإلجابة عمى أىـ التساؤالت المتعمقة بدور

الدبموماسية الفمسطينية عمى صعيد المنظمات الدولية ،وكذلؾ البعثات الدبموماسية ،فضبلً عف

الدور الدبموماسي لمسمطة الفمسطينية عمى الصعيديف العربي واإلسبلمي ،خبلؿ االعتداءات

اإلسرائيمية الثبلثة عمى قطاع غزة.
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 4.8المبحث األول:

دور السمطة الفمسطينية الدبموماسي في إطار المنظمات الدولية
تُولي قيادة السمطة الفمسطينية أىميةً كبيرة لمؤسسات األمـ المتحدة وغيرىا مف المؤسسات
الدولية ،فالنشاط الدبموماسي الفمسطيني يظير بشكؿ واضح في إطار العبلقات الفمسطينية

المتعددة ،ولعؿ السبب في ذلؾ يعود إلى تراجع خيارات برنامج السمطة السياسي القائـ عمى

المفاوضات في مواجية االحتبلؿ ،ما يدفعيا دوماً إلى التعويؿ عمى المؤسسات الدولية لمضغط
عمى إسرائيؿ ،واستعادة الحقوؽ الفمسطينية.

 4.8.0طبيعة وسمات العمل الدبموماسي الفمسطيني خالل العدوان
ال شؾ في أف التحرؾ الدبموماسي الفمسطيني يزداد خبلؿ أي عدواف عمى الشعب

الفمسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ،وأىـ ما ميز الدبموماسية الفمسطينية خبلؿ ىذه
االعتداءات ،يمكف عرضو عمى النحو التالي:
 -0العمل الدبموماسي كرد فعل عمى العدوان:
تزداد الحاجة إلى مبلحقة إسرائيؿ ،ومعاقبتيا عمى ما ترتكبو مف جرائـ بحؽ الشعب
الفمسطيني خبلؿ األزمات واالعتداءات التي يشنيا االحتبلؿ اإلسرائيمي مف حيف آلخر عمى

قطاع غزة ،ولكف العمؿ الدبموماسي ال يجب أف يقتصر فقط بالرد عمى جرائـ االحتبلؿ ،وىي
سمة الزمت العمؿ الدبموماسي الفمسطيني في العقد األخير ،وىذا ما يجب الحذر منو حيث

ينبغي عمى الدبموماسية الفمسطينية استثمار مراحؿ اليدوء النسبي الذي يسود األراضي

اء أكاف في غزة أـ في الضفة الغربية مف خبلؿ التحركات
الفمسطينية بعد كؿ عدواف سو ً
الدبموماسية في إطار المنظمات الدولية (محيسف ،مقابمة شخصية.)2016 :
خبلؿ الساعات األولى ألي عدواف عمى قطاع غزة تبدأ التحركات الدبموماسية الفمسطينية

عمى مستوى المنظمات الدولية ،وتبدأ معيا رسائؿ التيديد اإلعبلمية عبر ممثمي فمسطيف في
تمؾ المؤسسات ،وتبدأ معيا بيانات و ازرة الخارجية وتصريحات وزير الخارجية ،لكنيا سرعاف ما

تتوقؼ مع دخوؿ اليدوء أو االتفاؽ عمى تيدئة مؤقتو ،ولعؿ أبرز مثاؿ عمى ذلؾ رد السمطة

الفمسطينية عمى تقرير جولدستوف عاـ (2009ـ).
حيث تسبب أداء السمطة الفمسطينية في راـ اهلل تجاه ىذا التقرير بحرج بالغ ليا ،إذ إف

طمبيا سحب التقرير وتأجيؿ التصويت عميو ،نتيجةً لمضغوط اإلسرائيمية واألمريكية ،ووضعيا
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موضع االتياـ واالستياء البالغ مف القطاعات األوسع فمسطينياً وعربياً واسبلمياً .خاصة وأف

ذلؾ التقرير الذي ُرفع إلى مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة كاف يديف "إسرائيؿ"،
ويوفر لممرة األولى خريطة الطريؽ ،وفرصة لمحاكمة قادة "إسرائيؿ" كمجرمي حرب ،فالواضح
أف الدبموماسية الفمسطينية كانت تنتظر دخوؿ اليدوء عمى جبية غزة التخاذ خطوة إلى الخمؼ،

وتتراجع عف معاقبة االحتبلؿ (صالح.)46 :2009 ،

ولعؿ ما يؤكد ذلؾ ،تمؾ المعمومات التي أشارت إلييا صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية آنذاؾ

حوؿ قرار الرئيس محمود عباس الذي جاء عقب زيارة القنصؿ األمريكي في القدس لو في مقر
المقاطعة براـ اهلل ،حيث اتخذ الرئيس الفمسطيني ق ارر التراجع دوف الرجوع ألعضاء المجنة

بناء عمى رغبة القنصؿ األمريكي الذي نقؿ طمب قاطع،
التنفيذية في منظمة التحرير ،وذلؾ ً
وبصيغة األمر مف وزيرة الخارجية األمريكية ىيبلري كمينتوف ،إلى رئيس السمطة بوقؼ
التصويت عمى التقرير في المؤسسة الدولية (وكالة فمسطيف اليوـ.)2009 ،
في السياؽ نفسو جاء تحرؾ الدبموماسية عاـ (2012ـ) حينما بدأ العدواف اإلسرائيمي عمى
غزة في نوفمبر مف ذلؾ العاـ ،بدأ معيا النشاط الدبموماسي الفمسطيني عمى صعيد األمـ

المتحدة ،مف أجؿ الحصوؿ عمى اعتراؼ المنظمة الدولية بدولة فمسطيف ،وىي خطوة تأخرت

ألكثر مف عشر سنوات ،فوفقاً التفاقية أوسمو إف االعتراؼ بدولة فمسطيف كاف ُيفترض أف
يحدث عاـ (1999ـ) ،وىي خطوة تأجمت طويبلً إلى أف تحركت الدبموماسية الفمسطينية خبلؿ
وبعد عدواف (2012ـ) ،عمى قطاع غزة مف أجؿ تسجيؿ إنجاز سياسي موازي لمعسكري في

غزة.
يبدو أف التاريخ ُيعيد نفسو خبلؿ أي عدواف عمى قطاع غزة ،حيث تنشط الدبموماسية
الفمسطينية ،وتبدأ خطواتيا الرسمية لمرد عمى جرائـ االحتبلؿ ،لذلؾ أبدت الدبموماسية الفمسطينية
اىتماميا منقطع النظير باالنضماـ لعشرات المعاىدات والمنظمات الدولية ،وىددت قيادة السمطة
الفمسطينية باالنضماـ إلى منظمات دولية أخرى ،فكانت خطوة التوقيع عمى ميثاؽ روما المميد

لبلنضماـ إلى محكمة الجنايات الدولية بعد فترة قصيرة مف عدواف 2014ـ عمى غزة ىي األىـ،
كونيا ستتيح ليا إدانة االحتبلؿ ومف ثـ مبلحقة قياداتو السياسية والعسكرية قانونياً.

ورغـ تواصؿ قيادة السمطة الفمسطينية مع فصائؿ العمؿ الوطني بما فييا حركة حماس،
لمحصوؿ عمى موافقتيـ ،وتوقيعيـ عمى مذكرات تخوليا االنضماـ إلى ميثاؽ روما قبؿ اإلقداـ
عمى ىذه الخطوة اليامة ،إال إنو تبيف في وقت الحؽ أنو بمجرد انتياء العدواف ،يتحوؿ حديث
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قيادة السمطة الفمسطينية عف إدانة االحتبلؿ إلى مجرد تصريحات ليست ذات قيمة سياسية ،أو

بمعنى آخر أف تمؾ التحركات الدبموماسية ،وما صاحبيا مف تصريحات في ىذا الشأف كانت
مف أجؿ االستيبلؾ اإلعبلمي المحمي فقط ،وتخفيؼ ضغط الرأي العاـ الفمسطيني عمييا.

(صالح.)86 :2014 ،

وعميو يمكف القوؿ أف العمؿ الدبموماسي الفمسطيني يفتقد إلى المنيجية ويتعامؿ مع
القضايا التي تُعبر عف الشعب الفمسطيني بالقطعة ،وال يعطي جيداً كافياً لمعمؿ الدبموماسي
داخؿ إطار المؤسسات الدولية التي يمكنو مف خبلليا أف ُيفند ادعاءات االحتبلؿ ومف ثـ

دحضيا بكؿ سيولة ،خاصةً وأف القضية الفمسطينية تُعتبر واحده مف أعدؿ القضايا عمى
مستوى التاريخ المعاصر.
 -8ضعف التنسيق الدبموماسي مع الكتمة العربية واإلسالمية:
تمعب الكتمة العربية واإلسبلمية داخؿ المنظمات دور كبير ومؤثر في غالبية الق اررات
الدولية ،وخصوصاً المتعمقة بالشأف الفمسطيني ،لكف المبلحظ إف مسألة التنسيؽ بيف ىذه الكتمة
ٍ
وبخاصة واف االنقساـ العربي
السياسية والجانب الفمسطيني آخذة في التراجع مع مرور الوقت،
دور سمبياً عمى وحدة الموقؼ الدبموماسي داخؿ
الحاصؿ واالصطفاؼ اإلقميمي كاف قد لعب اً

المنظمات الدولية ،وال ريب في أف الطرؼ األضعؼ في ىذه المعادلة ىي الدبموماسية
الفمسطينية ،فيي مطالبة بخمؽ موقؼ عربي واسبلمي قوي وموحد ،داخؿ أروقة المنظمات
الدولية بغض النظر عف تمؾ الخبلفات العربية واإلسبلمية (محيسف ،مقابمة شخصية.)2016 :
ثمة ما يدعو إلى االعتقاد أف تراجع الدبموماسية الفمسطينية عف السير في الكثير مف
القضايا الميمة ،السيما تقرير "جولدستوف" خبلؿ عدواف (2009ـ) عمى قطاع غزة ىو أنو لـ

يكف ىناؾ تنسيؽ كبير مع الدوؿ العربية واإلسبلمية لتم ِ
ؽ المساندة الكافية مقابؿ الضغوط

اإلسرائيمية والغربية ،فكؿ الق اررات التي نجحت الدبموماسية الفمسطينية في تمريرىا داخؿ

المؤسسات الدولية المختمفة ،كانت بحاجة إلجماع عربي واسبلمي ،فمو كانت الدبموماسية
الفمسطينية معنية بإدانة إسرائيؿ في ذلؾ الوقت لما حالت الضغوط الغربية دوف تقدميا في ىذه

القضية بفضؿ المساندة العربية واإلسبلمية.
في سياؽ آخر كاف واضحاً أف الدبموماسية الفمسطينية تُبدي تنازالً أماـ المنظمات الدولية،
فاألصؿ في العمؿ الدبموماسي الفمسطيني تدويؿ القضية دوف ادخار أي جيد تجاه حقوؽ
الشعب الفمسطيني الشرعية والقانونية والسياسية ،حتى في الق اررات األممية التي حصمت عمييا
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السمطة الفمسطينية ،السيما قرار مجمس األمف رقـ  1860الصادر في  9يناير (2009ـ)،

والذي ُيقضي بوقؼ العدواف عمى غزة لـ تنجح الدبموماسية الفمسطينية في استغبللو والبناء عميو
ليكوف أرضية لورقة التيدئة المصرية التي لـ تنجح في التوافؽ عمى تيدئة بيف االحتبلؿ

وفصائؿ المقاومة في غزة ،ولـ يستفد الشعب الفمسطيني مف بنود القرار األممي ،وخصوصاً
بالمتعمقة برفع الحصار عف قطاع غزة (الدجني ،مقابمة شخصية.)2016 :

وال شؾ في أف استئثار أي طرؼ عربي بالقضية الفمسطينية ،واىدار ما ُيمكف أف ُيبذؿ
مف جيود دبموماسية عمى صعيد المنظمات الدولية ،جعؿ قدرة الدبموماسية الفمسطينية أضعؼ
مف حيث حشد تمؾ الكتمة العربية واإلسبلمية ،حتى أف ُمخرجات بعض المشاريع المقدمة
لممنظمات الدولية كانت مشوىو ،فمشروع القرار الذي قدمتو السمطة الفمسطينية لمجمس األمف
في منتصؼ ديسمبر (2014ـ) مف أجؿ تحديد جدوؿ زمني إلنياء االحتبلؿ ،جاء كخطوة
سياسية اليدؼ منيا استغبلؿ الوضع السياسي بعد العدواف عمى غزة ،لكف صياغة ىذه الوثيقة

لـ تكف بالتنسيؽ الكافي مع العالـ العربي واإلسبلمي ،حتى أف الغالبية العظمى مف الفصائؿ
الفمسطينية كانت قد انتقدت ما جاء فييا مف بنود.
 -4البطء الشديد في الرد عمى جرائم االحتالل:
حينما ُيقرر االحتبلؿ بدء أي عدواف عمى قطاع غزة ،يبدأ ممثموه في المنظمات الدولية
بالحديث عف الوضع األمني الذي ُيحيط بالكياف ،وذلؾ بيدؼ استمالة المواقؼ الغربية،
والحصوؿ عمى ضوء أخضر لضرب المقاومة الفمسطينية ،في المقابؿ ليس لمدبموماسية

الفمسطينية أدوا اًر ميمة تجاه إحباط المساعي اإلسرائيمية ،وىو ما ُيمكف األخيرة مف ضرب
أىدافيا في غزة دوف رد دبموماسي فمسطيني داخؿ المنظمات الدولية (محيسف ،مقابمة شخصية:
.)2016

تجمى غياب الدبموماسية الفمسطينية في المؤسسات الدولية في أسوأ صوره خبلؿ
اعتداءات (2008ـ) ،حينما اضطرت منظمة العفو الدولية بعد عشرة أياـ مف العدواف عمى

غزة ،تحديداً في  5يناير (2009ـ) إلى دعوة مجمس األمف إلى القياـ بتحرؾ حازـ وحاسـ رداً
عمى الوضع اإلنساني في قطاع غزة  ،الفتةً إلى أف القمؽ يزداد بشأف سبلمة المدنييف وال سيما

أف أكثر مف مميوف ونصؼ المميوف فمسطيني محاصروف في القطاع ويواجيوف أزمة إنسانية

كبيرة ،في الوقت ذاتو كاف عدد الشيداء قد اقترب مف  500شييد دوف تحرؾ واضح لمدبموماسية
الفمسطينية عمى صعيد المؤسسات الدولية (مؤسسة الدراسات الفمسطينية.)2009 ،
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أما عمى مستوى تحرؾ المنظمات الدولية السيما مجمس األمف ،فمـ يكف ىناؾ تحرؾ

لمدبموماسية الفمسطينية خبلؿ االعتداء األخير عمى غزة (2014ـ) إال في اليوـ الثالث لمعدواف،
وقد كاف الطيراف اإلسرائيمي حينيا قد نفذ مئات الغارات العسكرية عمى القطاع وكاف عدد

الشيداء قد وصؿ إلى  77شييد ،في المقابؿ سنبلحظ أف الدبموماسية اإلسرائيمية ال تفوت أي
فرصة أو حدث أمنى ميما كاف صغر حجمو إلدانة الفمسطينييف في المنظمات الدولية ،فتمجأ

إلى التحشيد داخؿ المؤسسات الدولية ،وال يتوقؼ جيش الدبموماسييف المنتشر في العالـ

الستعراض ذلؾ الحدث واظيار المظمومية التي يتعرض ليا الييود في إسرائيؿ.
 -4تغييب دور الكفاءات في العمل الدبموماسي الفمسطيني:

في الوقت الذي يحرص فيو االحتبلؿ عمى إرساؿ جيش مف الدبموماسييف لمعمؿ عمى

تحسيف صورة الكياف الصييوني أماـ المؤسسات الدولية والعالـ الغربي عموماً ،نجد أف البعثات

الدبموماسية التابعة لمسمطة الفمسطينية أو منظمة التحرير ال يزيد عدد الدبموماسييف القائميف
عمييا عف أصابع اليد الواحدة ،وعمى الرغـ مف التمويؿ الذي ُيصرؼ عمى البعثات الدبموماسية
اء أكانت العاممة في مجاؿ العبلقات الثنائية بيف السمطة الفمسطينية والدولة المضيفة أـ
سو ً

العاممة في مجاؿ العبلقات المتعددة بيف السمطة والمنظمات الدولية ،إال إف حجـ التمثيؿ

الدبموماسي ُيعتبر أقؿ مف الحد األدنى ،فبل يستطيع عدد قميؿ مف الدبموماسييف جمع المعمومات
وتحميمييا ،والحفاظ عمى حقوؽ الرعايا ،وتقديـ بعض الخدمات ليـ ،وغيرىا مف المياـ المختمفة
لمعمؿ الدبموماسي (محيسف ،مقابمة شخصية.)2016 :
مف ناحية أخرى فإف قانوف السمؾ الدبموماسي الفمسطيني المعدؿ عاـ (2005ـ) أتاح
لممبعوث أو السفير أو الدبموماسي ،العمؿ في البمد المضيؼ أو المنظمة الدولية لمدة معينو
تصؿ إلى أربع سنوات ،مع إمكانية التمديد لسنة أخرى ،لكف الواقع يبدو مختمفاً ألف مبعوثي
السمطة الفمسطينية في كافة المؤسسات الدولية تمر عمييـ سنوات طويمة في مناصبيـ ،وىو ما

يحرـ أصحاب الكفاءات مف الدفاع عف القضية الفمسطينية في المحافؿ الدولية (أبو عامر،

مقابمة.)2016 :

حتى عمى مستوى البعثات الدبموماسية الفمسطينية ،فإنيا ال تستطيع التواصؿ مع الجالية

الفمسطينية أو التخفيؼ مف الصعوبات والعقبات التي تواجو الفمسطينييف في الغرب ،ألسباب ليا

عبلقة باقتصار العمؿ الدبموماسي عمى فئات محددة ،وعدـ إتاحة الفرصة لكفاءات جديدة،
وضعؼ التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني ،وىو ما ينعكس سمباً عمى عبلقة ثقة الجالية الفمسطينية
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بالعامميف في السمؾ الدبموماسي ،فوفقاً لحديث خاص مع السفير الفمسطيني السابؽ " أمير

الحسيني " ،أكد عمى أنو ال يستطيع أي سفير فمسطيني في الخارج تنظيـ لقاء مفتوح مع الجالية
الفمسطينية! ألف عبلقة البعثات الدبموماسية بالجاليات وصمت إلى أسوأ ما يكوف (أبو عامر،
مقابمة.)2016 :

يتجمى تغييب دور الكفاءات في العمؿ الدبموماسي الفمسطيني في ،سطوع تحركات بعض
السفراء خبلؿ االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ،فباستثناء الدبموماسية الفمسطينية في

األمـ المتحدة ،ومجمس حقوؽ اإلنساف ،ال تكاد تجد إال قميبلً مف التحركات التي تيدؼ فقط

لحفظ ماء وجو البعثات الفمسطينية في الخارج.

خالصة القول :أف غياب عنصر الكفاءة وضعؼ التمثيؿ ،بات أحد سمات الدبموماسية
الفمسطينية داخؿ وخارج المؤسسات الدولية ،وىو ما يقمؿ مف التحرؾ الدبموماسي الفمسطيني

داخؿ تمؾ المؤسسات التي تشكؿ بطبيعة الحاؿ حمبة ص ارع أخرى مع االحتبلؿ اإلسرائيمي.
 -1افتقاد القدرة عمى استمالة الموقف الدولي:

خبلؿ السنوات األخيرة تجاوزت إسرائيؿ مسألة االعتماد الكمي عمى المحرقة النازية أو

المعب عمى وتر التعاطؼ الدولي مع تمؾ المظمومية التاريخية ،وحتى إف كانت ىذه حاضرة ،إال

إنيا تراجعت أماـ شبكة المصالح الدولية التي نجحت إسرائيؿ في بنائيا ،وىو ما مكنيا مف
استخداـ المصالح الستمالة رأي الكثير مف المواقؼ الدولية التي تساندىا داخؿ المنظمات

الدولية ،فترأسيا لمجنة القانونية داخؿ األمـ المتحدة والمعنية بمكافحة اإلرىاب ،رغـ ممارستيا
كؿ أشكاؿ اإلرىاب بحؽ الشعب الفمسطينيُ ،يعتبر دليؿ كاؼ عمى نجاحيا في استغبلؿ
المصالح لكسب المزيد مف المواقؼ الدولية ،خاصةً وأنيا حصمت عمى أربعة أصوات عربية

حسب ما تناقمتو وسائؿ اإلعبلـ المختمفة في الوقت ذاتو (موقع قناة روسيا اليوـ.)2016 ،

ىذا األمر يأتي ببل ريب عمى حساب الدبموماسية الفمسطينية التي تفتقد إلى أبسط أدوات

اإلقناع ،حتى أنيا عادةً ما تطرح القضية الفمسطينية مف جانبيا السياسي ويغيب الجانب
اإل نساني والقانوني الميـ ،الذي كانت إسرائيؿ والزالت تركز عميو داخؿ المنظمات الدولية،
فتيديد السمطة الفمسطينية بالذىاب إلى محكمة الجنايات الدولية خبلؿ العدواف اإلسرائيمي عمى

قطاع غزة عاـ (2014ـ) لـ تتـ ترجمتو إلى تحركات عممية مف شأنيا أف تشكؿ رادعاً

لبلحتبلؿ.
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 4.8.8رؤية السمطة الفمسطينية لدور المنظمات الدولية:
تؤمف السمطة الفمسطينية إيماناً كامبلً بدور وأىمية المنظمات الدولية بدءاً باألمـ المتحدة،

انتياء بالمعاىدات واالتفاقيات الدولية المتعمقة بالحريات
ومرو اًر بالمنظمات والمحاكـ الدولية و ً
وغيرىا ،لذلؾ كانت مسألة انضماميا لعشرات المنظمات الدولية جزءاً ميماً مف البرنامج

السياسي الذي يسير عميو الرئيس الفمسطيني محمود عباس في إدارة العبلقة مع االحتبلؿ.
 -0المنظمات الدولية كأدوات ضغط عمى االحتالل:

لما وصمت العبلقة التفاوضية مع االحتبلؿ إلى طريؽ مسدود في نياية مارس 2014ـ
قبيؿ أشير قميمة مف العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ (2014ـ) ،ورفضت حكومة
نتنياىو في الوقت ذاتو اإلفراج عف الدفعة الرابعة مف األسرى القدامى ،لجأت السمطة الفمسطينية

إلى الضغط عمى االحتبلؿ مف خبلؿ االنضماـ إلى العديد مف المنظمات والمعاىدات الدولية
(المركز الفمسطيني لئلعبلـ.)2014 ،
في الصدد عينو ،غالباً ما تكوف خطوات االنضماـ إلى المنظمات الدولية مف قبؿ السمطة

الفمسطينية مرىونة بالمتغيرات التي تط أر عمى عبلقاتيا مع االحتبلؿ ،فاألخير يحاوؿ تعطيؿ

مثؿ ىذه الخطوات الدبموماسية ،وفي الوقت نفسو يستمر في ارتكاب الجرائـ بحؽ الشعب
الفمسطيني ،سو ٍ
اء أكاف خبلؿ االعتداءات المتكررة عمى غزة أـ مف خبلؿ التمدد االستيطاني
المستمر في الضفة الغربية والقدس ،وىو ما ينقمنا إلى النقطة التالية.
 -8المنظمات الدولية ومحدودية خيارات السمطة الفمسطينية في مواجية االحتالل:
بالرغـ مف أىمية االنضماـ إلى المنظمات الدولية بكافة أشكاليا ومستوياتيا ،إال إف ىناؾ
قناعة ترسخت عمى مدار سنوات الصراع العربي اإلسرائيمي تؤكد محدودية التأثير السياسي ليذه

المنظمات ،كما أف المنظمات األكثر أىميةً وفاعمية وخصوصاً القانونية منيا ألسباب مختمفة،
اء اإلسرائيمية والغربية أـ حتى الغربية
منيا الضغوط التي تُمارس عمى السمطة الفمسطينية سو ً
لخيارت السمطة الفمسطينية داخؿ
ا
واإلقميمية ،فالبيئة اإلقميمية والغربية التي تُشكؿ عامبلً مسانداً

المنظمات الدولية أصبحت منقسمة عمى نفسيا ،وأسقطت الكثير منيا القضية الفمسطينية مف
رأس أولوياتيا.
لذلؾ يبدو أف تراجع خيارات السمطة الفمسطينية أو محدوديتيا تجاه االحتبلؿ ،جعؿ مف

التحركات الدبموماسية عمى صعيد المؤسسات الدولية نجاحاً يضاؼ إلى رصيد إنجازات السمطة،

فخطوة اليونسكو األخيرة المتعمقة بالقدس ،ورفض تمؾ المؤسسة االعتراؼ بأي تراث ييودي في
60

المدينة المقدسة ،كانت بمثابة نجاح لمدبموماسية الفمسطينية حوؿ األحقية الفمسطينية التاريخية

في القدس ،ولكف عمى أىمية ىذا اإلنجاز إال أنو لـ يغير شيئاً مف الواقع في ظؿ ىيمنة وتسمط
االحتبلؿ واجراءاتو االستيطانية المستمرة.

 -4المنظمات الدولية وتحقيق انتصارات دبموماسية لمقضية الفمسطينية:
إف مجرد االنضماـ إلى المنظمات الدولية ُيشكؿ في حد ذاتو نجاح لمقضية الفمسطينية،
وىو أمر ُيحسب لمدبموماسية الفمسطينية ،ألف النجاح يكمف في أف وجود عضوية فمسطيف داخؿ

ىذه المنظمات وىو ما ُيبقى عمى حضور القضية الفمسطينية عمى المستوى الدولي.

لكف مف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف االنتصار الدبموماسي الذي تحقؽ منذ قياـ السمطة
الفمسطينية ما زاؿ يسير في اإلطار المعنوي ،فاالتفاقيات الثمانية عشرة التي انضمت إلييا

السمطة الفمسطينية عاـ (2014ـ) لـ تُغير الكثير عمى مستوى القضية الفمسطينية وفي واقع
حياة الشعب الفمسطيني ومؤسساتو الرسمية واألىمية ،إال أف معظـ المتخصصيف في الشؤوف
القانونية والسياسية والحقوقية يعتقدوف أف اتفاقيات جنيؼ األربع ىي األبرز.
شؾ في أف غياب القرار السياسي الرشيد في ظؿ حالة االنقساـ السياسي التي تُخيـ
وال َ
عمى المشيد السياسي الفمسطيني منذ عشر سنوات ،حالت دوف تحرؾ إيجابي لمسمطة

والدبموماسية الفمسطينية في ىذا الشأف ،ألف ضعؼ وترىؿ مؤسسات السمطة الفمسطينية ،جعميا

ترضخ لما ُيمارس عمييا مف ضغوط داخمية وخارجية.

4.8.4

أدوات وآليات الدبموماسية الفمسطينية المتبعة داخل المنظمات الدولية:

تمتمؾ الدبموماسية الفمسطينية داخؿ أروقة المنظمات الدولية باستثناء مجمس األمف

الدولي ،الكثير مف األدوات واآلليات التي تُمكنيا مف تحقيؽ إنجازات دبموماسية ترتقي لتطمعات
الشعب الفمسطيني وتضحياتو ،لذلؾ يمكف اإلشارة إلى أىـ ىذه األدوات عمى النحو التالي:
 -1بعد حصوؿ فمسطيف عمى صفة الدولة المراقب داخؿ األمـ المتحدة باتت مؤىمو إلى

االنضماـ إلى العديد مف المعاىدات واالتفاقيات العامة ،واالستفادة مف المزايا والحقوؽ التي

ُمنحت إلييا .فانضماـ فمسطيف إلى اتفاقيتي فيينا لمعبلقات الديبموماسية والقنصمية ،مكنيا
مف إنشاء عبلقات ديبموماسية خارجية مع الدوؿ األعضاء وغير األعضاء والمنظمات
الدولية ،إضافةً إلى حؽ التمتع بالمزايا والحصانات الدبموماسية التي يقرىا القانوف الدولي
ألشخاصو ،وأىميا الحصانة الدبموماسية (الغندور.)2012 ،
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وىو ما يعطي الدبموماسية الفمسطينية فرص أكبر لتشكيؿ جماعة ضغط مف الدوؿ،

العربية واإلقميمية واإلسبلمية والدولية ،المؤيدة لمقضية الفمسطينية داخؿ الجمعية العامة ،لمضغط
عمى مجمس األمف ،واستصدار ق اررات جديدة لمصمحة القضية الفمسطينية.
 -2بإمكاف الدبموماسية الفمسطينية تشكيؿ لجاف متخصصة لمراجعة شروط وخطوات االنضماـ
إلى ا لوكاالت الدولية المتخصصة ،ومف ثـ تقديـ تقاريرىا إلى القيادة ،لتوضح اآلثار
اإليجابية والسمبية الناجمة عف االنضماـ لكؿ وكالة عمى حدة ،ومف ثـ البدء في استكماؿ

اإلجراءات ،والشروط المطموبة لبلنضماـ وفؽ أولوية المنفعة ،ليتسنى بعد ذلؾ االستفادة
مف حقوؽ الدوؿ األعضاء في ىذه الوكاالت الدولية في األمـ المتحدة .فاالنضماـ لمنظمة
التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة البحرية الدولية ،عمى اعتبار أنيا مف

ضمف اآلليات غير التعاقدية ،يتيح المجاؿ  -وفقًا لحقوؽ الدوؿ األعضاء فييا  -لمحاسبة
دولة االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى انتياكاتيا لمحقوؽ الفمسطينية ذات العبلقة بمجاالت

اختصاص مثؿ ىذه المنظمات (رباح وآخروف.)11 :2016،

 -3بات بمقدور الدبموماسية الفمسطينية القدرة عمى رسـ سياسة فمسطينية النتياجيا عمى
الصعد ،مف أجؿ دعـ وحشد التضامف مع القضية
المستوى الدولي والعمؿ بيا عمى جميع ُ
الفمسطينية ،وتبني حممة المقاطعة الدولية  ،BDSومقاومة كافة أشكاؿ التطبيع مع دولة
االحتبلؿ ،وذلؾ مف خبلؿ السفارات والممثميات الفمسطينية في الخارج.

 4.8.2العقبات التي تواجو الدبموماسية الفمسطينية:

ىنالؾ العديد مف العقبات التي تعرقؿ العمؿ الدبموماسي الفمسطيني عمى صعيد العبلقات

المتعددة أو داخؿ المنظمات الدولية ،أىميا:

 -1ردود فعؿ عنيفة مف قبؿ اإلدارة األمريكية والقوى الغربية عموماً ضد أي تحرؾ دبموماسي
فمسطيني فمشروع قرار تحديد سقؼ زمني إلعبلف الدولة الفمسطينية الذي طرحتو السمطة

الفمسطينية عمى مجمس األمف في مارس (2014ـ) ،كاف قد قوبؿ بفيتو أمريكي ،ىذا خبلف ًا

لمكثير مف مشاريع الق اررات التي كانت تُديف إسرائيؿ ،لكنيا تحطمت أماـ الفيتو األمريكي،
ىذا فضبلً عف سياسة إيقاؼ المساعدات األمريكية المقدمة لمسمطة الفمسطينية أو التيديد
بتجميدىا عند أي تحرؾ دبموماسي فمسطيني (صحيفة دنيا الوطف.)2014 ،

 -2تخشى الدبموماسية الفمسطينية مف خسارة محتممة لمدوؿ األوروبية ،وكذلؾ بعض الدوؿ
الغربية واإلقميمية ،وىو ما يتطمب منيا جيد كبير في إقناع ىذه الدوؿ قبؿ اإلقداـ عمى أي

خطوة دبموماسية.
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 -3ال تتورع بعض الدوؿ السيما األوروبية عف قطع مساعداتيا المقدمة إلى السمطة الوطنية

الفمسطينية بشكؿ يقوض جيود بناء الدولة الفمسطينية ،وييدد استقرار الحكومة (صبلحات،

.)95 :2015

 -4تحوؿ ممحوظ لمجموعة مف الدوؿ التي كانت مناصرة لمقضية الفمسطينية داخؿ المنظمات

الدولية ،فاليند عمى سبيؿ المثاؿ لـ يكف ليا عبلقات دبموماسية مع إسرائيؿ قبؿ عاـ

(1993ـ) ،لكف مصالحيا مع االحتبلؿ جعؿ االعتماد عمى تصويتيا داخؿ المنظمات
الدولية يحتاج لجيود دبموماسية فمسطينية مضاعفة ،واألمر كذلؾ بالنسبة لبعض الدوؿ

األوروبية كػ قبرص واليوناف التي دخمتا مؤخ اًر في تحالؼ مع إسرائيؿ (بدواف.)67 :2016 ،
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 4.4المبحث الثاني

دور البعثات الدبموماسية الفمسطينية في دول العالم
رداً عمى االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة عمى قطاع غزة ُيفترض أف يكوف ىناؾ دور
وصعد مختمفة ،بيدؼ استمالة المواقؼ
فعاؿ لمسفارات والبعثات الفمسطينية عمى مستويات ُ
العالمية ،والرأي العاـ الدولي ليعود ذلؾ بالنفع عمى القضية الفمسطينية ،وفضح الرواية
اإلسرائيمية أو عمى أقؿ تقدير رفع الغطاء عف األكاذيب الصييونية ،وما تقدمة الدوؿ الغربية

مف دعـ ومساعدة إلسرائيؿ ،خصوصاً وأف األخيرة دائماً ما تسعى لمحصوؿ عمى ضوء أخضر

أمريكي غربي قبؿ أي عدواف عمى غزة.

في الوقت نفسو ينبغي عمى البعثات الدبموماسية الفمسطينية تحريؾ الحكومات العربية

واإلسبلمية ،وكذلؾ الشعوب العربية واإلسبلمية لتشكؿ ىي األخرى عامؿ ضغط عمى االحتبلؿ

وممارساتو العنصرية بحؽ الشعب الفمسطيني ،وأماـ ىذه الدور البدييي الذي ُيفترض أف يكوف
منوطاً بالبعثات الدبموماسية الفمسطينية في دوؿ العالـ المختمفة .سيحاوؿ ىذا المبحث استعراض
دور وأداء البعثات الدبموماسية الفمسطينية خبلؿ االعتداءات الثبلثة عمى غزة.

 4.4.0إطالع حكومات الدولة المضيفة عمى جرائم االحتالل ومأساة الشعب
الفمسطيني:

وفقاً لما ىو معموؿ بو في العرؼ الدبموماسي أف عممية التواصؿ مع الحكومات المختمفة

تتـ بشكؿ دوري ،لكف وتيرتيا تتصاعد أثناء األزمات ،وىذا ما أكدت عميو الكثير مف الشواىد

أثناء االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة.

لـ يسجؿ التحرؾ الدبموماسي الفمسطيني خبلؿ عدواف (2009-2008ـ) الكثير مف
النقاط اإليجابية ،إال عمى مستوى المنظمات اإلقميمية والدولية ،وتحركات مؤسسة الرئاسة،

ويعود ذلؾ ألف العبلقة بيف قيادة السمطة الفمسطينية ،وفصائؿ المقاومة في غزة وصمت إلى
عداء غير مسبوؽ ،نظ اًر لما خمفتو أحداث االنقساـ ،لكف التحوالت التي طرأت عمى العبلقة وما

صاحبيا مف محاوالت السمطة الفمسطينية الستغبلؿ العدواف سياسياً ُليعطييا ثقؿ داخؿ األمـ
المتحدة ،كونيا كانت تعد لمشروع قرار االعتراؼ بالدولة الفمسطينية ،جعميا أكثر تطمعاً لتحريؾ

بعثاتيا الدبموماسية بغرض كسب كـ مف األصوات داخؿ المنظمة الدولية (مؤسسة الدراسات

الفمسطينية.)2009 ،
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خبلؿ عدواف (2012ـ) شيدت البعثات الدبموماسية الفمسطينية تحرؾ جيد عمى صعيد

ا طبلع الحكومات المختمفة عمى تطورات الوضع والطمب مف ىذه الدوؿ بالتحرؾ إليقاؼ
العدواف ،لذلؾ كاف لمبعثات الدبموماسية الفمسطينية عدة لقاءات نذكر منيا:
 -1اجتماع السفير الفمسطيني "منتصر أبو زيد" خبلؿ الساعات األولى لمعدواف ،بمسؤوليف
داخؿ و ازرة الخارجية النيجيرية ،وشرح أسباب وتداعيات العدواف.

 -2مطالبة السفير الفمسطيني في لندف "مانويؿ حساسياف" الحكومة البريطانية بمراجعة
سياساتيا والعمؿ عمى حؿ الدولتيف.

 -3توجيو سفارة فمسطيف لدى ألبانيا عدة رسائؿ لمرئيس األلباني والخارجية والبرلماف األلباني،
طالبت خبلليا بالتحرؾ لوقؼ االعتداءات اإلسرائيمية الخطيرة عمى قطاع غزة.

 -4اطبلع السفير الفمسطيني في لبناف رئيس الجميورية المبناني" العماد ميشاؿ سميماف " عمى
مجريات األوضاع في غزة.

 -5مجموعة مف المقاءات واالتصاالت أجرتيا السفارات الفمسطينية في بعض الدوؿ األفريقية
بغية شرح مجريات الوضع في غزة (مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفا.)2012 ،

 -6ىذا فضبلً عف عشرات الرسائؿ التي وجيتيا و ازرة الخارجية الفمسطينية في راـ اهلل إلى
السفارات والممثميات األجنبية في راـ اهلل والى و ازرات الخارجية المختمفة ،مف أجؿ اطبلعيا
عمى صورة الوضع في غزة ودعوتيا لمتدخؿ مف أجؿ وقؼ العدواف.
خبلؿ عدواف (2014ـ) ،كاف تحرؾ البعثات الدبموماسية الفمسطينية أفضؿ حاالً مف ذي

قبؿ ،نظ اًر لنجاح السمطة الفمسطينية في تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني ،فكانت أبرز التحركات
عمى النحو التالي:

 -1إطبلع السفير الفمسطيني لدى روسيا مدير إدارة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا في الخارجية
الروسية ،وممثؿ روسيا في الرباعية الدولية "سيرجي فيرشينف" عمى تفاصيؿ العدواف

اإلسرائيمي عمى غزة.

 -2كما أطمع السفير الفمسطيني لدى مالطا "جبراف طويؿ" وزير الخارجية "جورج فيبل" عمى
تطورات الوضع والعدواف المتواصؿ عمى غزة.

 -3طالبت السفارة الفمسطينية في تشيمي الحكومة ىناؾ بضرورة التحرؾ لوقؼ العدواف عمى
غزة ،وىو ما تجاوبت معو الحكومة التشيمية ،التي أدانت العدواف بشكؿ رسمي ،في سياؽ

مشابو وجيت السفارة الفمسطينية في مصر شكرىا لدور الحكومة المصرية ،وموقفيا

الرافض لبلعتداءات الصييونية عمى غزة (وكالة األنباء الفمسطينية وفا.)2012 ،
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 -4في السياؽ ذاتو شيدت و ازرات الخارجية األوروبية موجات تحرؾ دبموماسي فمسطيني،

فالخارجية اإليطالية استقبمت السفيرة الفمسطينية مي كيمو التي أطمعت بدورىا الجانب

اإليطالي عمى الوضع في غزة.

 4.4.8التشبيك مع األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الغربي:
ظؿ التحرؾ الدبموماسي الفمسطيني عمى صعيد التشبيؾ مع األحزاب السياسية،

ومؤسسات المجتمع المدني دوف المستوى ،خصوصاً أثناء عدواف (2009-2008ـ) ،لكنو شيد

تطور نسبي خبلؿ االعتداءات البلحقة عمى غزة.

شيدت بعض العواصـ الغربية أثناء العدواف عمى غزة عاـ (2014ـ) احتجاجات نددت

بجرائـ االحتبلؿ اإلسرائيمي ،وقد نجحت البعثة الفمسطينية في إيطاليا بالتنسيؽ مع المنظمات
غير الحكومية ،والجالية الفمسطينية في تنظيـ وقفات تضامنية في بعض المدف اإليطالية

(صحيفة الحياة الجديدة.)2014 ،

في سياؽ متصؿ ،يبدو أف تواصؿ البعثة الدبموماسية الفمسطينية في الواليات المتحدة

األمريكية مع بعض جماعات الضغط خبلؿ عدواف (2014ـ) كاف جيداً ،فوالية كاليفورنيا
شيدت تظاىر المئات مف أبناء الجالية الفمسطينية والعربية والمناصريف لمقضية الفمسطينية

بدعوة مف الكونغرس الفمسطيني األميركي والمنظمات الطبلبية ،وىتفوا خبلليا بشعارات التأييد

والتضامف مع غزة وفمسطيف.

لكف التحرؾ الدبموماسي الفمسطيني في المممكة المتحدة كاف األوفر حظاً ،فقد شيدت

العاصمة لندف تظاىر اآلالؼ أماـ السفارة اإلسرائيمية احتجاجاً عمى العدواف عمى غزة ،ورفعوا

أعبلـ فمسطيف والفتات تحتج عمى استيداؼ إسرائيؿ لممدنييف ،وتنادي برفع الحصار عف غزة،
وقد شارؾ في ىذه االحتجاجات نواب برلمانييف ،وقيادات حزبية وأخرى تمثؿ المجتمع المدني.
األمر كذلؾ بالنسبة لمنرويج التي شيدت آنذاؾ حشوداً شعبية وحزبية كبيرة ،نددت

بالعدواف اإلسرائيمي عمى غزة ،وطوقت السفارة اإلسرائيمية في العاصمة أوسمو ،إضافة إلى
االحتجاجات المشابية في بعض دوؿ أمريكا البلتينية ،فضبلً عف الكثير مف العواصـ العربية

واإلسبلمية التي شيدت احتجاجات مختمفة ،خاصةً وأف الكثير مف الشخصيات الحزبية كانت

تحرص عمى المشاركة ( الجزيرة نت.)2014 ،

واذا كانت ىذه االحتجاجات عفوية في الكثير مف األحياف ،أو يتـ تنظيميا مف قبؿ

الجاليات الفمسطينية أو بعض األحزاب الداعمة لمقضية الفمسطينية ،إال إف ىذا ال ينفي دور
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البعثات الدبموماسية الفمسطينية التي تحرص عمى التواصؿ مع أحزاب وقيادات سياسية

ومجتمعية مختمفة بيدؼ دفعيا لمتأثير عمى موقؼ حكوماتيا مف الصراع العربي اإلسرائيمي،

خاصةً وأف ىنالؾ العديد مف الشخصيات الدبموماسية الفمسطينية كانت تحرص عمى المشاركة
في ىذه االحتجاجات ،وتحاوؿ بدورىا إيصاؿ رسالة لمرأي العاـ الدولي لمضغط عمى االحتبلؿ

لوقؼ العدواف عمى غزة.

 4.4.4التواصل والتنسيق مع الجاليات العربية واإلسالمية في الدول الغربية:
ىناؾ ضعؼ واضح في أداء البعثات الدبموماسية الفمسطينية عمى صعيد التشبيؾ مع

الجاليات العربية واإلسبلمية ،وىو ما كاف يدفع بعض الجاليات وفمسطينيي الشتات لبلحتجاج
عمى دور البعثات الفمسطينية السمبي تجاه غزة (يوسؼ ،مقابمة شخصية.)2016 :

حتى أف الكثير مف السفراء الفمسطينييف كانوا يرفضوف المشاركة في االحتجاجات الشعبية

التي تُنظميا الجاليات في بعض العواصـ الغربية ،لكف مع ذلؾ توجد بعض النقاط المضيئة
أىميا:
 -1لقاء رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير في الواليات المتحدة "معف رشيد عريقات"
بممثمي الجالية العربية ،ووضعيـ في صورة التطورات الميدانية في غزة خبلؿ عدواف

(2014ـ) ،وقد شيدت بعض الواليات األمريكية احتجاجات كبيرة نظمتيا الجاليتيف العربية
واإلسبلمية ،بالتعاوف مع البعثة الدبموماسية الفمسطينية ُىناؾ.

 -2أما عمى المستوى اإلعبلمي ،فمـ تبذؿ البعثات الدبموماسية الفمسطينية سوى مجيودات
محدودة ،وتكاد ال تُذكر ،ولعؿ أىميا:

أ.

تصريحات سفير فمسطيف في تركيا "فائد مصطفى" لدى وسائؿ اإلعبلـ الروسية في
األسبوع الثاني مف عدواف (2014ـ) ،واطبلعيا عمى الجرائـ اإلسرائيمية في غزة،
مطالباً الحكومة الروسية والمجتمع الدولي بالتدخؿ (مركز المعمومات الوطني الفمسطيني
وفا.)2014( ،

العظمى منيا جاءت عمى ىامش االحتجاجات
ب .بعض التصريحات ىنا وىناؾ ،الغالبية ُ
الشعبية في العواصـ العالمية ،ولـ ترتؽ إلى عمؿ أو نشاط دبموماسي عمى مستوى
اإلعبلـ.

ت .ىناؾ غياب واضح لؤلنشطة الثقافية ،كالمعارض والندوات الثقافية التي مف شأنيا أف
توضح حجـ المعاناة الفمسطينية.
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ث .ال يوجد اىتماـ دبموماسي فمسطيني بالوضع االقتصادي ،ولـ تيتـ البعثات الفمسطينية

بتقديـ أو نشر إحصائيات تُعرؼ العالـ بالوضع االقتصادي خبلؿ االعتداءات عمى
غزة ،فضبلً عف أف دورىا محدود في حمبلت المقاطعة التي تنظميا مؤسسات حقوقية
ومنظمات مجتمع مدني في بمداف مختمفة.

ج .حتى المقاءات الثقافية مع ال ُكتاب والصحفييف األجانب تكاد تكوف معدومة ،ولـ يتـ نشر
أي أنشطة عف البعثات الدبموماسية الفمسطينية في ىذا الشأف.
ح .ىناؾ غياب واضح لما تُعرؼ بالدبموماسية الشعبية التي أصبحت واحده مف أقوى
وسائؿ الدبموماسية الحديثة (صالح ،مقابمة.)2016 :
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 4.2المبحث الثالث

الدور الدبموماسي لمسمطة عمى الصعيدين العربي واإلسالمي
كبير
ُيعتبر ىامش التحرؾ الدبموماسي الفمسطيني عمى الساحتيف العربية واإلسبلمية
اً
مقارنةً باألعباء والصعوبات التي تعترض دورىا في الكثير مف الدوؿ الغربية والمنظمات
الدولية ،لكنيا مع ذلؾ لـ تحسف أداءىا بما ينسجـ مع تطمعات الشعب الفمسطيني ،حتى أف

جممة االحتجاجات الشعبية التي شيدتيا المدف العربية واإلسبلمية خبلؿ االعتداءات اإلسرائيمية

عمى غزة لـ تشارؾ فييا الدبموماسية الفمسطينية بتمؾ الفاعمية المطموبة ،ولـ يتـ توظيؼ
واستثمار ىذه الفاعميات الجماىيرية ،وظمت مشاركتيا آنية تنتيي بمجرد وقؼ العدواف.

حتى مشاركتيا عمى صعيد المنظمات العربية واإلسبلمية اقتصرت عمى اتصاالت

وبعض لقاءات بروتوكولية مع األمناء العاموف لدى ىذه المنظمات التي اعتادت عمى عقد عدة

اجتماعات دوف انتظار تحرؾ دبموماسي فمسطيني ،خاصةً وأف األخيرة عرقمت اجتماع قمة

الدوحة أثناء عدواف 2009-2008ـ ،ولـ تمؽ باالً لتحركات ومناشدات الرئيس التونسي
"المنصؼ المرزوقي" أثناء عدواف (2014ـ) ،فإذا كاف تحرؾ الدبموماسية الفمسطينية واقع تحت
تأثير االنقساـ الفمسطيني ،فإف حالة االنقساـ العربي واإلسبلمي حالت دوف تحقيؽ تحركات أو

إنجازات ميمة لمدبموماسية الفمسطينية (قاسـ ،مقابمة.)2016 :

 4.2.0دورىا عمى صعيد المنظمات العربية واإلسالمية:
عمى عكس اىتماميا الواضح بالمنظمات الدولية عمى حساب عبلقاتيا الثنائية مع دوؿ
العالـ ،يمكف القوؿ أف تحرؾ الدبموماسية الفمسطيني عمى صعيد عبلقاتيا الثنائية مع بعض

الدوؿ العربية األكثر تأثي اًر في الشأف الفمسطيني خبلؿ العدواف عمى غزة ،غالباً ما يأتي عمى
حساب دورىا عمى صعيد المنظمات العربية واإلسبلمية.

 -0تجاىل دور جامعة الدول العربية:
لـ يشيد عدواف (2009 -2008ـ) تحركاً دبموماسياً فمسطينياً واضحاً عمى صعيد جامعة

الدوؿ العربية ،ورغـ ارتقاء أعداد كبيرة مف الشيداء إلى جانب الدمار الكبير الذي لحؽ بقطاع
غزة ،إال أف القيادة السياسية لمسمطة الفمسطينية لـ توجو دعوة لمجامعة العربية أو أي مف
مجالسيا المختمفة لبلنعقاد ،حتى أنيا تجاىمت الدعوة القطرية ،ورفضت حضور قمة الدوحة

الطارئة أثناء العدواف.
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اىتمت الدبموماسية الفمسطينية خبلؿ ىذا العدواف بالتنسيؽ مع المجموعة العربية لمذىاب

إلى مجمس األمف والحصوؿ عمى قرار يقضي بوقؼ العدواف عف قطاع غزة .لكف التحوؿ الذي
ط أر عمى موقؼ رئاسة السمطة الفمسطينية خبلؿ عدواف (2012ـ) ومطالبتيا بعقد اجتماع

طارئ لمجمس الجامعة العربية لبحث العدواف عمى غزة ،كاف مرتبطاً بتحوالت ثورات الربيع

العربي ،التي أوصمت بعض األحزاب ذات التوجو اإلسبلمي إلى الحكـ في مصر وتونس،
وبعض الدوؿ العربية.
بناء عمى ذلؾ ،طالبت السفارة الفمسطينية في القاىرة ومندوب فمسطيف في الجامعة
ً
العربية ،بركات الف ار بعقد قمة عمى مستوى وزراء الخارجية العرب لمعمؿ عمى وقؼ العدواف،

كما طالبت الرئاسة الفمسطينية بعقد قمة عمى مستوى الرؤساء والمموؾ العرب لبحث وقؼ

العدواف اإلسرائيمي (مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفا.)2012 ،

وال شؾ في أف تحرؾ الدبموماسية الفمسطينية عمى صعيد عبلقاتيا المتعددة ،كاف متأث اًر

بالموقؼ الرسمي العربي ،فقد نظمت الجامعة العربية عدة زيارات رسمية إلى قطاع غزة خبلؿ

العدواف ،حيث توجو وفد وزاري عربي إلى غزة لمساندة الشعب الفمسطيني والضغط عمى

االحتبلؿ لوقؼ العدواف.

فرضت حالة االنقساـ العربي نفسيا بعد تراجع األحزاب ذات الصبغة اإلسبلمية ،حيث
شجعت الدبموماسية الفمسطينية عمى تجاىؿ الجامعة العربية خبلؿ عدواف (2014ـ) ،ولـ

تستجب السمطة الفمسطينية لدعوات الرئيس التونسي "المنصؼ المرزوقي" الذي طالب خبلليا

بعقد قمة عربية لبحث آثار العدواف عمى غزة ،ولـ تتحرؾ الدبموماسية الفمسطينية إال بعد أسبوع

كامؿ مف العدواف ،واقتصر تحركيا عمى دعوة الخارجية الفمسطينية إلى جامعة الدوؿ العربية
ومطالبتيا بنصرة الشعب الفمسطيني ،وذلؾ خبلؿ لقاء رياض المالكي باألميف العاـ لمجامعة

العربية "نبيؿ العربي" في  14يوليو (2014ـ) ،ولـ تشيد الجامعة العربية أي تحرؾ رسمي

خبلؿ  51مف العدواف ولـ يتجاوز دورىا حد التصريحات المنددة بالعدواف عمى غزة ،فإذا كانت
الجامعة العربية قد عودت شعوبيا عمى الفشؿ في الدفاع عف قضاياىـ ،فإنيا فشميا تجاوز

ذلؾ ،ألنيا لـ تنجح في عقد اجتماع قمة خبلؿ العدواف األخير عمى غزة (نعيـ ،مقابمة
شخصية.)2016 :
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 -8دور ضعيف عمى مستوى منظمة التعاون اإلسالمي:
رغـ عضوية فمسطيف الميمة داخؿ أكبر كتمة إسبلمية ،إال إنيا لـ تستثمر ىذا األمر كما

ينبغي خبلؿ أي عدواف عمى قطاع غزة ،ولـ تتطمع قيادة السمطة إلى االستفادة مف دور منظمة
التعاوف اإلسبلمي ،إال في إطار تحركاتيا السياسية عمى صعيد المنظمات الدولية ،ألف العديد

مف الدوؿ اإلسبلمية قادرة عمى التأثير في المواقؼ الغربية ،وفي الوقت نفسو تشكؿ كتمة
تصويتية كبيرة داخؿ منظمات األمـ المتحدة ،فجميع الق اررات الصادرة مف األخيرة لمصمحة

القضية الفمسطينية كاف لمدوؿ اإلسبلمية دور كبير وميـ في إنجاحيا ،لذلؾ اعتمدت

الدبموماسية الفمسطينية عمى التنسيؽ مع الدوؿ اإلسبلمية دوف المجوء إلى منظمة التعاوف

اإلسبلمي التي لـ تتمقى أي دعوة أو مطالبة مف الدبموماسية الفمسطينية بانعقاد قمة طارئة خبلؿ
ثبلثة اعتداءات عمى غزة.

 -4االعتماد عمى مصر كالعب رئيس في الشأن الفمسطيني:
لعبت مصر دور البديؿ الدائـ عف دور المنظمات العربية واإلسبلمية ،مستفيدة مف كونيا
الدولة العربية األكبر ،ومف حدودىا الجغرافية مع قطاع غزة ،ومف عبلقاتيا بػ"إسرائيؿ" وأمريكا

في تكريس دورىا ،لذلؾ ُيفسر الكثيروف اعتماد الدبموماسية الفمسطينية عمى الدور المصري
ألسباب كثيرة أىميا:
أ.

أف مصر ىي مف ساىمت بالدور األكبر في إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية ،ورسخت

في الوعي الفمسطيني إنيا الوكيؿ الحصري لمقضية الفمسطينية ،ولذلؾ تعمؿ الدبموماسية
الفمسطينية وفؽ ىذا المحدد.

ٍ
خاصة أنيا تمثؿ المتنفس الوحيد
ب .تحتكر مصر الممؼ الفمسطيني ألسباب الجغرافيا ،وب
لقطاع غزة.

ت .لف تجرؤ الدبموماسية الفمسطينية عمى تجاوز الدور المصري ،لما ليا مف ثقؿ عمى
المستوى العربي.

ث .األطراؼ الدولية "الواليات المتحدة األمريكية" واسرائيؿ ال تسمحا لغير مصر بالتدخؿ في
الممؼ الفمسطيني ،وىذا ما كاف واضحاً في كؿ االعتداءات السابقة عمى قطاع غزة
(الدجني ،مقابمة خاصة.)2016 :

بناء عمى ذلؾ يبدو واضحاً أف الدبموماسية الفمسطينية قد عممت خبلؿ عدواف (-2008
ً
2009ـ) عمى إج ارء العديد مف االتصاالت مع السمطات المصرية ،والتقى الرئيس محمود
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عباس بالرئيس المصري خبلؿ اليوـ الثاني لمعدواف ،وعمى إثر ىذه االتصاالت أعمنت الخارجية

المصرية عف مبادرة وقؼ العدواف خبلؿ األسبوع الثاني مف االعتداءات اإلسرائيمية عمى غزة.

(مركز المعمومات الفمسطيني وفا)2009:
ورغـ المحاوالت التي بذلتيا فصائؿ المقاومة وعمى رأسيا حركة حماس نحو تحسيف

النتائج السياسية لمعدواف ،إال أنيا اضطرت خبلؿ األياـ األخيرة لمعدواف إلى التفاوض مع

الجانب المصري ،ولما ذىبت إسرائيؿ نحو إيقاؼ العدواف مف جانب واحد في  18يناير ،2009

ظمت الرئاسة الفمسطينية تؤكد عمى أف وقؼ إطبلؽ النار في غزة ،قد جاء تجاوباً مع مطمب

الرئيس المصري حسني مبارؾ.

التحوالت الكبيرة التي شيدىا النظاـ المصري بعد ثورة  25يناير (2011ـ) ،جعمت

التدخؿ المصري أكثر إيجابية تجاه غزة خبلؿ عدواف (2012ـ) ،لكف الموقؼ المصري أخذ بعد
ويعتقد أنو كاف أحد عوامؿ إطالة أمد العدواف ،ألف
آخ اًر ومختمفاً خبلؿ عدواف (2014ـ)ُ ،
فصائؿ المقاومة لـ تقتنع بالمبادرة المصرية التي قُدمت بالتنسيؽ مع قيادة السمطة الفمسطينية،
لكف األخيرة اضطرت إلى تشكيؿ وفد فصائمي موحد مف أجؿ التوصؿ إلى ىدنو تـ اإلعبلف

عنيا مف العاصمة المصرية القاىرة كما جرت العادة خبلؿ االعتداءات السابقة (زقوت:2014،

.)260

رغـ قبوؿ فصائؿ المقاومة الفمسطينية بالوسيط المصري كوسيط وحيد ،خبلؿ ثبلثة

اعتداءات عمى غزة ،إال أف ما قدمتو القاىرة مف مبادرات في ىذا الشأف لـ تظير نتائجو
السياسية عمى األرض ،فجميع مطالب المقاومة المتمثمة في رفع الحصار وتوسيع نطاؽ منطقة

الصيد البحري لمقطاع إلى ٢١ميبل ،واقامة ميناء ومطار ،واإلفراج عف األسرى والمعتقميف
الفمسطينييف في سجوف إسرائيؿ لـ تتحقؽ (عكاشة ،)2014،وذلؾ يرجع لعدة أسباب أىميا:

 -1تعارض أجندة المقاومة في غزة مع أجندة السمطة الفمسطينية في راـ اهلل ،وغياب أي نوع
مف المشاورات الفصائمية قبؿ اتخاذ قرار المواجية العسكرية.

 -2تقاعس واضح لمدبموماسية الفمسطينية في الدفاع عف غزة خبلؿ االعتداءات.

 -3اضطرار المقاومة إلى قبوؿ الوساطة المصرية وعجزىا السياسي عف االستفادة مف أي
تدخبلت عربية واقميمية ممكنو ،مف شأنيا أف تكمؿ الدور المصري أو أف تكوف بديبلً عنو.

 -4تبعية النظاـ العربي لمواليات المتحدة األمريكية التي بدورىا تعطي الضوء األخضر
إلسرائيؿ قبؿ كؿ اعتداء غمى غزة.

72

 -5ضعؼ األداء السياسي لممقاومة الفمسطينية ،التي اعتادت عمى رفض المبادرة المصرية

التي تتقدـ بيا األخيرة خبلؿ األياـ األولى لمعدواف ( )2014-2008ثـ قبوليا كما ىي بعد

سقوط آالؼ الشيداء والجرحى ،فالمبادرة المصرية التي قبمتيا فصائؿ المقاومة بعد  51مف

اعتداءات (2014ـ) ،لـ تختمؼ مف حيث المضموف والنتائج عف تمؾ المبادرة التي تقدمت
بيا القاىرة بعد ثمانية أياـ مف عدواف ( 2014أبو ىاني وآخروف.)99 :2015 ،

لذلؾ ثمة إدراؾ لدى كؿ األطراؼ أف االعتداءات عمى غزة لـ تؤد إلى حمحمة األوضاع

السياسية القائمة ،وأف جولة قتاؿ جديدة قد تندلع في أية لحظة بسبب ىشاشة اتفاقات اليدنة
المؤقتة التي تتـ مف خبلؿ الوسيط المصري.

 4.2.8دور البعثات الدبموماسية في الدول العربية واإلسالمية:
حالة الضعؼ العاـ التي تُمقي بظبلليا عمى الدبموماسية الفمسطينية لـ تمنع أو تحوؿ دوف
تحرؾ البعثات الدبموماسية الفمسطينية عمى الساحتيف العربية واإلسبلمية ،حتى واف كاف األداء
أقؿ مف المأموؿ ،إال إ ف ما قامت بو الدبموماسية الفمسطينية خبلؿ االعتداءات عمى غزة جاء
عمى النحو التالي:

 -0إطالع الحكومات العربية واإلسالمية عمى تطورات العدوان عمى غزة:
حرصت البعثات الدبموماسية الفمسطينية لدى العديد مف الدوؿ العربية واإلسبلمية عمى
المضيفة وبعض الشخصيات االعتبارية والنخب عمى تطورات العدواف،
إطبلع حكومات الدوؿ ُ
وحجـ المأساة التي يتعرض ليا الشعب الفمسطيني ،مع مطالبة ىذه الدوؿ بتقديـ الدعـ بكافة
أشكالو والتدخؿ لوقؼ العدواف.
في ىذا السياؽ اتبعت البعثات الدبموماسية الفمسطينية ذلؾ التقميد المتعارؼ في المقاءات

البروتوكولية ،وحرص الكثير مف السفراء الفمسطينييف عمى إج ارء عدة لقاءات مع مسؤوليف
رسمييف ،كػ أنور األغا سفير فمسطيف لدى ماليزيا ،الذي التقى برئيس الوزراء الماليزي نجيب

عبد الرازؽ في مقر الرئاسة الماليزية أثناء عدواف (2014ـ) ،وطالبو بتقديـ الدعـ والمساندة
لمشعب الفمسطيني.

واألمر كذلؾ بالنسبة لمسفير الفمسطيني لدى باكستاف الذي أطمع رئيس الوزراء

الباكستاني" سرتاج عزيز" عمى تداعيات العدواف عمى غزة ،كما طالب الحكومة الباكستانية
بمواصمة جيودىا لوقفو( .مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفا.)2014 ،
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ومف ناحية أخرى تحركت الدبموماسية الفمسطينية في بعض الدوؿ اآلسيوية ،وأجرت بعض

المقاءات الدبموماسية بيف سفراء فمسطيف وبعض وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات ،في ماليزيا
واندونيسيا والصيف التي أدانت العدواف عمى غزة منذ اليوـ األوؿ ،كما شيدت بعض الدوؿ

اء أكاف في مصر أـ الجزائر والمغرب وغيرىا مف
العربية واإلفريقية تحرؾ دبموماسي مشابو ،سو ً
البداف اإلفريقية (أبو عامر ،مقابمة.)2016 :
 -8التنسيق مع األحزاب ومنظمات المجتمع المدني العربية واإلسالمية لتنسيق المواقف
والتحركات عمى الساحة الشعبية:

كاف لبعض رؤساء البعثات الفمسطينية نشاط ممحوظ في ىذا الشأف ،فػ سفير فمسطيف

لدى تونس" :سمماف اليرفي" عقد عدة لقاءات مع رؤساء منظمات تونسية فاعمة ودعاىا لنصرة
الشعب الفمسطيني في غزة أثناء عدواف (2014ـ) ،وقد ركزت المقاءات مع عدة منظمات

تونسية عمى سبؿ التحرؾ عمى الساحتيف التونسية والعربية لنصرة الشعب الفمسطيني وقد بدأت

ىذه المنظمات اتصاالتيا بمنظمات حقوقية عربية ودولية لمضغط عمى االحتبلؿ (عدواف،
.)304 :2015
في الصدد عينو ،التقى سفير فمسطيف لدى القاىرة بعدد مف قيادات األحزاب المصرية

خبلؿ عدواف (2012ـ) وقد أكدت ىذه األحزاب عمى تضامنيا ،ودعميا المادي والمعنوي
لمشعب الفمسطيني.
كما شيدت بعض البمداف العربية واإلسبلمية عدة وقفات احتجاجية نظمتيا بعض
األحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيؽ مع السفارات الفمسطينية منيا عمى سبيؿ الذكر ال

الحصر:
أ.

وقفو تضامنية مع الشعب الفمسطيني أثناء عدواف (2012ـ) ،نظمتيا جمعيات حقوقية
مغربية وأحزاب سياسية بالتنسيؽ مع السفارة الفمسطينية.

ب .وقفو تضامنية نظمتيا الجالية الفمسطينية لدى الجزائر ،وممثمي بعض الفصائؿ الفمسطينية
أماـ السفارة الفمسطينية بمشاركة السفير الفمسطيني ،نددت بالعدواف عمى قطاع غزة عاـ

(2012ـ) ،واألمر كذلؾ بالنسبة لمسفارة الفمسطينية في تركيا ،التي نظمت بالتنسيؽ مع
الجالية الفمسطينية ،واتحاد رجاؿ األعماؿ التركي الفمسطيني ،وقفة تضامنية باالشتراؾ مع
مؤسسات المجتمع المدني التركية والعربية التي نددت باالحتبلؿ ،وقد شيدت الساحة

األوروبية والبلتينية العديد مف الوقفات واالحتجاجات المشابية.
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ت .حرصت السفارة الفمسطينية في ماليزيا عمى تنظيـ عدة وقفات تضامنية خبلؿ عدواف
(2014ـ) ،وذلؾ بمشاركة عدة شخصيات سياسية ومدنية مف المجتمع الماليزي ،كما
عممت بعثة فمسطيف عمى إنشاء معرض داخؿ ساحة السفارة أطمعت مف خبللو الشعب

الماليزي عمى معاناة الشعب الفمسطيني ،لكف االنقساـ السياسي بيف غزة والضفة انعكس
عمى أداء الدبموماسية الفمسطينية ،فػ سفير فمسطيف لدى ماليزيا رفض الخروج بمسيرة

احتجاجية أثناء عدواف  2009 -2008بسبب رفغ المتظاىريف صور مؤسس حركة حماس

أحمد ياسيف (يوسؼ ،مقابمة شخصية.)2016 :

ث .توجيت بعض البعثات الفمسطينية إلى مقرات األمـ المتحدة في الدوؿ العربية واإلسبلمية،
وشاركت في وقفات احتجاجية أماميا ،وذلؾ بمشاركة شخصيات نقابية ونخب سياسية

واعبلمية وحقوقية ،ولعؿ أبرز ىذه الوقفات كانت في تونس والجزائر وماليزيا.

ج .شارؾ العديد مف سفراء فمسطيف في اليمف والجزائر وماليزيا ،وغيرىا مف الدوؿ العربية

واإلسبلمية في مسيرات واحتجاجات عبروا خبلليا عف غضبيـ وطالبوا مف الحكومات
والدوؿ الصديقة بالتدخؿ العاجؿ إلنقاذ الشعب الفمسطيني في غزة ،فاالحتجاجات التي

شيدتيا العواصـ العربية خبلؿ عدواف (2012ـ) ،كانت أكثر زخماً ألسباب ليا عبلقة
بتطورات الربيع العربي ،عمى عكس عدواف (2014ـ) ،فالزخـ الشعبي في االحتجاجات
التي شيدتيا العواصـ األوروبية واإلسبلمية أكبر مف االحتجاجات التي شيدتيا العواصـ

العربية ،باستثناء بعض االحتجاجات في اليمف والجزائر.

 -4تسييل عممية وصول المساعدات وعالج الجرحى ومصابي العدوان عمى غزة:
عممت البعثات الدبموماسية الفمسطينية أثناء العدواف عمى التنسيؽ مع البمداف العربية

واإلسبلمية إلدخاؿ المساعدات اإلغاثية لقطاع غزة ،ولعؿ أىـ األدوار التي لعبتيا في ىذه

الشأف ىي:

أ .إعداد كشوفات بأسماء مصابي العدواف ،وتسميميا لمجيات المعنية في البمد المضيؼ،
لتسييؿ دخوؿ الجرحى والمصابيف مف أجؿ تمقي عبلجيـ في مشافي البمداف التي تعيدت

بذلؾ.

ب .إعداد قوائـ بأسماء المواد الطبية التي يحتاجيا قطاع غزة ،وتسميميا إلى الجيات التي
أبدت استعداىا لدعـ قطاع الصحة في غزة أثناء العدواف.
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ت .قياـ بعض سفراء فمسطيف بالتنسيؽ مع بعض البمداف العربية واقناعيـ بقبوؿ طبلب قطاع

غزة المذيف لـ يتمكنوا مف استكماؿ تعميميـ بسبب ظروؼ العدواف ،وىذا ما عممت عميو
بعض البعثات الدبموماسية الفمسطينية في تونس ومصر وغيرىا.

ث .اإلشراؼ عمى شحنات المساعدات اإلغاثية التي تقدميا بعض الدوؿ العربية واإلسبلمية.

ج .متابعة حمبلت التبرع التي تجرييا جيات حكومية ومدنية لدعـ الشعب الفمسطيني خبلؿ
العدواف وتسيؿ دخوليا لمستحقييا.

ح .متابعة حاالت الجرحى والمصابيف داخؿ المستشفيات العربية واإلسبلمية المختمفة وتسييؿ
دخوليا عبر معبر رفح (عدواف.)310 :2015،

 4.2.4دور الدبموماسية الفمسطينية في التوصل لوقف العدوان:
حرصت الدبموماسية الفمسطينية خبلؿ االعتداءات عمى إجراء الكثير مف االتصاالت مع

كافة األطراؼ العربية واإلسبلمية ،لكف جيدىا األبرز تركز حوؿ الدور المصري الذي يحتكر
ووزرة الخارجية
الممؼ الفمسطيني ،لذلؾ مع كؿ عدواف عمى غزة تتجو الرئاسة الفمسطينية ،ا

الفمسطينية نحو العاصمة المصرية ،التي بدورىا تبدأ بالعمؿ عمى مبادرة إلنياء أو وقؼ
العدواف ،لذلؾ تتحرؾ الدبموماسية الفمسطينية خبلؿ االعتداءات عمى غزة في اتجاىيف:

 -1التنسيؽ مع الجانب المصري عمى محتوى المبادرة التي ستُطمقيا األخيرة واالتفاؽ المسبؽ
عمى بنودىا دوف مشاورة فصائؿ المقاومة أو التنسيؽ معيا ،مع المراىنة عمى الضغوط
التي تسببيا آلة الحرب اإلسرائيمية عمى الفصائؿ التي تضطر في الغالب إلى قبوؿ الورقة

المصرية أو إدخاؿ تعديؿ طفيؼ عمييا (المدىوف.)38 :2015 ،

اء أكانت عربية أـ إقميمية أي فرصة لمتدخؿ ،أو التأثير السمبي
 -2عدـ إعطاء األطراؼ سو ً
عمى الدور المصري ،وقد حالت الدبموماسية الفمسطينية الرسمية دوف تدخؿ بعض األطراؼ
العربية واإلقميمية الداعمة لفصائؿ المقاومة "قطر وتركيا" وظمت تؤكد عمى أىمية الدور

المصري ،فكاف لمصر اليد العميا في توقيع اتفاقيات التيدئة نياية عدواف 2012ـ و

2014ـ بمساعدة الدبموماسية الفمسطينية ،عمماً أف العدواف عمى غزة في العاـ 2008ـ
توقؼ مف خبلؿ إعبلف الجانب اإلسرائيمي عف وقؼ إطبلؽ نار مف جانب واحد تبله

إعبلف فصائؿ المقاومة في غزة عف وقؼ إطبلؽ النار في حاؿ التزاـ االحتبلؿ بو.
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 4.1المبحث الرابع

الدور السياسي لمرئاسة ومكاتب التنظيمات الفمسطينية في الخارج
لعبت الرئاسة الفمسطينية الدور السياسي األكبر خبلؿ االعتداءات عمى غزة ،وأغمب
الظف أف تحركاتيا تركزت عمى إنياء أو وقؼ االعتداءات دوف االلتفات لمطالب فصائؿ
المقاومة التي سعت لتسجيؿ أي انتصار أو إنجاز سياسي.

في المقابؿ حرصت فصائؿ المقاومة عمى استغبلؿ عبلقاتيا الخارجية وما تُفرضو
المعارؾ في غزة مف نتائج ،لتحقيؽ أي إنجاز سياسي مف شأنو أف يرفع الحصار عف غزة
ٍ
خاصة أف المقاومة
ويفتح ليا آفاقاً سياسيةً جديدةً مع البمداف العربية واإلسبلمية المختمفة ،وب
ُ
الفمسطينية ما زالت تعتقد أنيا مصدر إلياـ لمشعوب العربية واإلسبلمية.

 4.1.0الدور السياسي لمرئاسة الفمسطينية ومنظمة التحرير:
شيدت أدوار وسموؾ رئاسة السمطة الفمسطينية ،ومنظمة التحرير العديد مف التحوالت

الميمة خبلؿ االعتداءات عمى غزة ،وقد كاف لطبيعة عبلقاتيا مع االحتبلؿ واالنقساـ
الفمسطيني ،عامؿ مؤثر عمى دورىا السياسي تجاه االعتداءات عمى غزة ،وىذا ما سوؼ نحاوؿ

توضيحو في النقاط التالية:

 -1اتخذت الرئاسة الفمسطينية ومف خمفيا منظمة التحرير رداً عمى عدواف ،2009-2008
عدة خطوات سياسية أىميا:

أ.

وقؼ وتعميؽ مفاوضات السبلـ الجارية مع االحتبلؿ ،وبدوره أكد الرئيس عباس عمى

أف المفاوضات مع االحتبلؿ ليست ىدفاً بذاتيا ما لـ تكف وسيمة وخيار لتحقيؽ

السبلـ (مركز الزيتونة.)2009،

ب .مطالبة المجتمع الدولي بإرساؿ قوات دولية لحماية الشعب الفمسطيني ،وقد طالبت
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بذلؾ وأكدت حرصيا عمى وحدة الشعب الفمسطيني.

ت .تأييد رئاسة السمطة الفمسطينية لممبادرة المصرية ،ومطالبة حركة حماس بالموافقة
عمييا دوف شروط لوقؼ العدواف عمى غزة ،وقد وجو الرئيس عباس في  13يناير

(2009ـ) دعوتو لحركة حماس بالموافقة عمييا دوف تردد ،محذ اًر مف ضياع الوقت
(نعيرات وآخروف.)10 :2009 ،
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ث .التوجو نحو مجمس األمف والحصوؿ عمى قرار  1860الذي دعا لوقؼ إطبلؽ النار،
وقد اعتبر نبيؿ أبو ردينة القرار ،خطوه ميمو مطالباً االحتبلؿ بالتنفيذ (مركز

الزيتونة.)31 :2009 ،

ج .رفض الرئيس الفمسطيني المشاركة في قمة الدوحة ،كما اتخذت السمطة الفمسطينية
موقفاً سياسياً صارماً مف مشاركة حركة حماس في تمؾ القمة ،وذلؾ ألف الحكومة

القطرية كانت تسعى إلضفاء الشرعية عمى حركة حماس كممثؿ لمشعب الفمسطيني

عمى حساب شرعية الرئيس عباس ،خاصةً وأف األخير كاف في األشير األخيرة
لواليتو( .صحيفة الوطف القطرية.)2009،

 -2تحوالت إيجابية في األداء السياسي لمرئاسة الفمسطينية:
شيد عدواف (2012ـ) عمى قطاع غزة تحرؾ سياسي غير مسبوؽ لرئاسة السمطة
الفمسطينية ومكاتب منظمة التحرير ،فمنذ الساعات األولى لبلعتداء اتخذت الرئاسة الفمسطينية

عدة خطوات إيجابية رداً عمى العدواف ،أىميا:
أ.

التحرؾ في إطار جامعة الدوؿ العربية ،ومطالبتيا بعقد اجتماع طارئ لبحث العدواف عمى

قطاع غزة.

ب .التحرؾ عمى صعيد منظمة األمـ المتحدة والطمب مف أمينيا العاـ ورئيس مجمس األمف
بالضغط عمى إسرائيؿ لوقؼ العدواف عمى غزة ،كما طالب مكتب الرئاسة الفمسطينية مف
ممثمي الدوؿ العربية في مجمس األمف ،التحرؾ عمى صعيد المؤسسة الدولية ،وكاف الرئيس

المصري قد كمؼ مندوب ببلده بالطمب مف مجمس األمف عقد جمسة طارئة لمناقشة

العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،وذلؾ تمبيةً لطمب الرئاسة الفمسطينية مف الرئيس

المصري محمد مرسي (مركز الزيتونة.)2014 ،

ت .التواصؿ مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "خالد مشعؿ" لتوحيد الموقؼ الفصائمي
مف العدواف عمى قطاع غزة ،كما رحب مكتب الرئاسة الفمسطينية بالزيارات التي نظميا

العديد مف وزراء الخارجية العرب لقطاع غزة أثناء العدواف ،وقد تـ تكميؼ وزير الخارجية

رياض المالكي في حكومة سبلـ فياض بمرافقة ىذه الوفود في قطاع غزة (صالح:2015 ،
.)44
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 -3انقسـ األداء السياسي لمسمطة الفمسطينية ومنظمة التحرير خبلؿ عدواف (2014ـ) ،إلى
مرحمتيف:

أ.

تسجيؿ النقاط السياسية خبلؿ األياـ األولى لبلعتداءات ،فالسمطة الفمسطينية في راـ اهلل

حممت حركة حماس مسؤولية المواجية مع االحتبلؿ ،لذلؾ تركز األداء السياسي خبلؿ

األياـ األولى لمعدواف عمى النحو التالي:

 -1محاولة كسب مزيداً مف الوقت لتعميؽ مأزؽ حماس ،حيث تجمى ذلؾ في طمب رئيس
السمطة محمود عباس في اليوـ الرابع  ،2014/7/12بتأجيؿ انعقاد اجتماع وزراء

الخارجية العرب لمناقشة العدواف عمى غزة .وىذا ما أكدتو تصريحات وزير الخارجية

المغربي "صبلح الديف مزوار" الذي كاف يشغؿ رئيس مجلس وزراء الخارجية لدول

الجامعة العربية ،مؤكداً عمى أنو تمقى اتصاؿ مف الرئيس محمود عباس طالبو بتأجيؿ

انعقاد الجمسة الطارئة دوف االتفاؽ عمى موعد محدد ،ودوف ذكر أسباب (فمسطيف

اآلف.)2014 ،

 -2العمؿ عمى تعميؽ الفجوة بيف الجانب المصري وفصائؿ المقاومة والسيما حركة
حماس ،وذلؾ مف خبلؿ استثمار جفاء الموقؼ المصري مف قطاع غزة ،حيث شاركت

رئاسة السمطة الفمسطينية في بمورة الورقة المصرية المتعمقة بوقؼ العدواف دوف الرجوع

أو التشاور مع الفصائؿ ،وكاف رئيس السمطة قد أكد دوره في المبادرة المصرية في

2014/7/18ـ ،مشي اًر إلى اتصالو بالرئيس السيسي مرتيف ،والطمب منو تقديـ
المبادرة ،كما التقى رئيس السمطة الفمسطينية بالقيادي في حركة حماس "موسى أبو

مرزوؽ" في اليوـ التالي لممبادرة وطالبو بقبوليا فو اًر ودوف شروط.

 -3إجراء مناقشات سياسية أكاديمية وقانونية داخؿ قيادة السمطة الفمسطينية حوؿ ُسبؿ
توفير الحماية الدولية ،والبحث عف وضع فمسطيف تحت الوصاية الدولية ،وكانت

القيادة الفمسطينية الدائمة االنعقاد في مقر الرئاسة غارقة في نقاشاتيا في ىذا الشأف،
وقد توصمت – حينذاؾ  -لتصور أو موقؼ في 2014/7/13ـ ،وىو اليوـ السادس

لمعدواف ،وعمى إثر ذلؾ ،سمـ رئيس السمطة محمود عباس رسالة لمبعوث األمـ

المتحدة "روبرت سيري" طالبو خبلليا بوضع الشعب الفمسطيني تحت الحماية الدولية

(مركز الزيتونة.)2014 ،
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ب -التفاىـ مع الفصائؿ حوؿ وفد مشترؾ ومطالب موحده:
 -1نظ اًر لمتعنت اإلسرائيمي وشدة االعتداءات التي أدت إلى إبادة عائبلت غزية بأكمميا،
حاولت الرئاسة الفمسطينية إنقاذ ما يمكف إنقاذه ،وبدأت خطواتيا العممية نحو التشاور

مع الفصائؿ لبلتفاؽ عمى خطوات وأىداؼ فمسطينية موحدة ،وبعد ساعات قميمة مف

إعبلف االحتبلؿ عف العممية البرية في 2014/7/19ـ ،أكد أميف سر المجنة التنفيذية

لمنظمة التحرير ياسر عبد ربو ،عمى فشؿ المفاوضات ،مشي اًر إلى أف غزة تدافع عف
المشروع الوطني الفمسطيني .في ىذه األثناء جاءت تصريحات رئيس السمطة محمود

عباس في اليوـ الرابع عشر لمعدواف 2014/7/ 21ـ ،مؤكداً عمى توحيد رؤية كافة

الفصائؿ مف االعتداءات اإلسرائيمية غمى غزة.

 -2عقد المزيد مف المقاءات السياسية مع قيادتي حركة حماس والجياد اإلسبلمي لتنسيؽ
المواقؼ والجيود السياسية ،والتي عمى إثرىا وجو الرئيس عباس خطابو غير المسبوؽ

في  ،2014/7/22قائبل" :لف يرىبنا القتؿ وال التدمير وسنضمد جراحنا حيف يأتي
اليوـ المحتوـ الذي ننتصر فيو وترفرؼ رايات القدس عالياً فوؽ األقصى والقيامة"؛
ودعا فيو "الجميع لمتعاضد ونبذ الخبلفات في ىذه المحظات العصيبة واالبتعاد عف

الفصائمية الحزبية الضيقة" (قدس اإلخبارية.)2014 ،

 -3طرح ىدنة مؤقتة لمتفاوض غير المباشر مع االحتبلؿ في العاصمة المصرية القاىرة،
حيث توجو القيادي عزاـ األحمد إلى العاصمة المصرية في 2014/7/29ـ بعد
تشكيؿ وفد موحد لمتفاوض ،ضـ ممثميف عف السمطة والجياد وحماس ،وتـ االتفاؽ

عمى بمورة ورقة المطالب الفمسطينية الموحدة التي ش ّكمت في نياية األمر أساس اتفاؽ

إطبلؽ النار الذي تـ التوصؿ إليو في 2014/8/26ـ ،لكف عممياً لـ تتحقؽ المطالب

الفمسطينية ،خاصةً وأف المقاومة لـ تنجح في تحقيؽ إنجاز سياسي ،وعمى األغمب

أنيا قبمت بالمبادرة المصرية ،بسبب الضغوط اإلسرائيمية خبلؿ االعتداءات ،خاصةً
وأف األخيرة بدأت خبلؿ األياـ األخيرة لمعدواف في استيداؼ األبراج السكنية (مركز

الزيتونة.)2014 ،

وبناء عمى ذلؾ يمكف القوؿ أف السمطة الفمسطينية قد أرسمت العديد مف الرسائؿ السياسية
ً
في ىذا السياؽ أىميا:
أ.

حرصيا عمى وحدة الوفد الفمسطيني المفاوض مف أجؿ الوصوؿ التفاؽ وقؼ إطبلؽ

النار.

80

ب .تبنييا العمني لمطالب المقاومة الفمسطينية.

ت .استخداميا لعبلقاتيا الجيدة بالنظاـ المصري بيدؼ الوصوؿ لتفاىـ إيجابي.
ث .حرصيا عمى ضبط سقؼ التضامف في محافظات الضفة الغربية مع قطاع غزة ،عمى أف
يكوف ىذا التضامف عند حده األدنى ،وبشكؿ ال يضر بالتزاماتيا مع االحتبلؿ.

 4.1.8الدور السياسي لحركة حماس وفصائل المقاومة:
ثمة معركة سياسية ودبموماسية ،ال تقؿ شراسةً تقودىا مكاتب فصائؿ المقاومة الفمسطينية

لمعبو السياسية رغـ الوضع شديد
مع االحتبلؿ في الخارج ،وذلؾ مف أجؿ فرض قواعد جديدة ّ
التعقيد في المنطقة ،خاصةً وأف محاوالت خنؽ المقاومة وعزليا داخمياً وخارجياً يسير عمى قدـ
وساؽ مف عدة أطراؼ ،لذلؾ يمكف تمخيص الدور السياسي لفصائؿ المقاومة الفمسطينية في

الخارج عمى النحو التالي:
 -1حاولت حركة حماس وفصائؿ المقاومة الفمسطينية معالجة األزمة باألزمة ،خاصةً وأف مصر
عممت عمى تحويؿ التيدئة مف حالة تكتيكية لدى الفمسطينييف في قطاع غزة تحديداً إلى
وضع دائـ ،ولـ تنجح فصائؿ المقاومة في رفع الحصار عف قطاع غزة ،ألف إسرائيؿ

استمرت في منع البضائع الرئيسة مثؿ الحديد واإلسمنت والمواد الخاـ التي تعتمد عمييا
المصانع الفمسطينية ،وظمت ترفض أي تعديؿ في بنود االتفاؽ الذي كاف سارياً في األشير
الستة األخيرة التي سبقت عدواف 2008ـ ،وىو ما أكدت عميو المبادرة المصرية التي دفعت

إس ارئيؿ لوقؼ إطبلؽ النار مف جانب واحد ،وىو ما يؤكد عمى العجز السياسي لقوى
المقاومة (أبو طالب.)64 :2009،

 -2تسعى قيادة المقاومة في الخارج إلى جني منافع سياسية ،ألف الحرب في نظرىا ليست بيف
دولتيف ،يستطيع الطرؼ المنتصر أف يفرض شروطو عمى الطرؼ الميزوـ ،بؿ ىي بيف

دولة و حركة مقاومة ،لذلؾ حرصت القيادة السياسية لممقاومة عمى نسج رواية النصر مف
خبلؿ تركيزىا عمى فشؿ إسرائيؿ في تحقيؽ أىدافيا ،فكاف واضحاً أف قيادتي حماس
والجياد اإلسبلمي تناور وتطيؿ أمد عممية التفاوض إلحراج إسرائيؿ والضغط عمييا ،ألف

األخيرة اعتادت عمى الحروب الخاطفة قميمة األثماف ،ولعؿ ما يدلّؿ عمى ذلؾ أف قيادة
حماس استنفذت المزيد مف الوقت خبلؿ عدواف 2014ـ ،قبؿ التوقيع عمى المبادرة المصرية

التي أوقفت العدواف (مصطفى.)70 :2012،

 -3شيدت عبلقات حركة حماس تطو اًر إيجابياً محدوداً مع الدوؿ اإلقميمية وخاصةً بعد توقيع
اتفاؽ مكة ،وتشكيؿ حكومة الوحدة الوطنية ،إال أف تمؾ العبلقات قد انحصرت وتضررت
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سمباً بعد أحداث االنقساـ في يونيو  ،2007وسيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة بالقوة
العسكرية ،حيث تراجعت معظـ أشكاؿ الدعـ التي تقدميا الحكومات العربية واإلسبلمية

لمقطاع ،بسبب ازدواجية السمطة التنفيذية ،واعتبار تمؾ الدوؿ بأف الحكومة الشرعية ىي
الحكومة في راـ اهلل ،وكاف مف أبرز الدوؿ التي حرصت عمى عدـ نسج عبلقة مع حماس

مف شأنيا تعزيز سمطتيا في غزة كانت ك ُؿ مف مصر واألردف والسعودية (عمياف:2013 ،
.)122

 -4تركز قيادة المقاومة في الخارج عمى البحث عف ضمانات دولية ألي اتفاؽ تيدئة مع
االحتبلؿ ،في محاولة منيا إلخراج الممؼ الفمسطيني مف األيادي المصرية ،وتنصب

محاوالتيا عمى إشراؾ أي أطراؼ أخرى إلى جانب الدور المصري أو كبديؿ عنو ،ألنيا

تعتقد أف الجانب المصري ال يستطيع أف يمارس أي نوع مف الضغط عمى إسرائيؿ إذا ما

أقدمت عمى التحمؿ مف اتفاؽ التيدئة أو عممت عمى عرقمتو ،خصوصاً وأنيا لـ تطبؽ الكثير

مف البنود الذي يتـ االتفاؽ عمييا ،كما أنيا تعتبر الموقؼ المصري مجحفاً بحقيا ويقؼ ضد
المقاومة ،لذلؾ حاولت قيادة المقاومة عدـ التعاطي مع المبادرات المصرية خبلؿ اعتداءات

 2009-2008و ،2014وكانت رغبتيا في دخوؿ أطراؼ أخرى "قطر -تركيا" أو أطراؼ
دولية (نبياف.)44 :2009،

 -5محاولة تخفيؼ الضغط عمى غزة مف خبلؿ توجيو خطابيا السياسي لمشعب الفمسطيني

باالنتفاض عمى االحتبلؿ في كافة األراضي الفمسطينية وخصوصاً في الضفة الغربية ،وىو

ما يمكف أف يفتح أكثر مف جبية عمى االحتبلؿ ،فضبلً عف إحراج السمطة الفمسطينية ،وىو
ما أكدت عميو تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الساعات األولى لعدواف

2008ـ عمى غزة ،وقد تضمنت معظـ خطابات قيادة المكتب السياسي لحركتي حماس
والجياد اإلسبلمي ىذه الدعوة أثناء االعتداءات اإلسرائيمية عمى غزة.

 -6حرصت مكاتب فصائؿ المقاومة في الخارج عمى إعبلف مطالبيا المشروعة أثناء العدواف
عمى غزة ،والتي تركز أغمبيا عمى رفع الحصار دوف اإلشارة ألي اعتبارات تتعمؽ بمستقبؿ

القضية الفمسطينية وممفاتيا المختمفة ،وىو ما يجعميا عرضو النتقادات الطرؼ اآلخر مف

االنقساـ ،لكف قيادة الفصائؿ تركز عمى الجانب اإلنساني في مطالبيا ،كونيا أكثر قبوالً لدى

كافة األطراؼ الخارجية.

 -7سعت مكاتب فصائؿ المقاومة في الخارج إلى توفير غطاء سياسي ودبموماسي ليا ،وقد
نجح ىذا الغطاء في تحقيؽ ىدفيف ميميف:
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أ .عدـ االنعزاؿ واالنفتاح عمى أكبر عدد مف األطراؼ العربية واإلقميمية.

ب .التأكيد عمى مطالب المقاومة ،وترسيخيا في أية عممية تفاوضية ،قد تجري لوقؼ
العدواف ،بغض النظر عف ىوية الوسطاء ورغباتيـ وأجنداتيـ.

 -8بالرغـ مف رفض المقاومة المبادرة المصرية أثناء عدواف 2014ـ ،إال أنيا ظمّت منفتحة
عمى القاىرة ،واستمر موسى أبو مرزوؽ موجوداً ىناؾ ،وكذلؾ األمر بالنسبة لقيادة الجياد

اإلسبلمي ،التي تواصمت مع الدولة المصرية وأجيزتيا المعنية بإدارة األزمة .ولعؿ النقطة
الجديرة بالمبلحظة ،ىنا ،أف المقاومة الفمسطينية حاولت أف ال تنجر إلى المعركة الكبلمية

مع اإلعبلـ المصري أثناء العدواف (العناني.)2014 ،

 -9حاولت مكاتب المقاومة تجنب الوقوع في فخ العزلة اإلقميمية ،وعممت قياداتيا السياسية
عمى زيارة دوؿ عربية واقميمية أثناء العدواف ،مثؿ تونس والكويت وتركيا وايراف ،وقد كاف

الغرض مف ىذا التواصؿ تحقيؽ أمريف:

أ .عدـ التقوقع عمى الذات ،ونيؿ ثقة بعض األطراؼ العربية واإلقميمية ،أو عمى األقؿ،
تحييدىا في ىذه المرحمة.

ب .محاولة توفير مظمة دبموماسية متفيمة لمطالب المقاومة ورؤيتيا لمخروج مف األزمة.

 -10محاولة إدخاؿ العبيف عرب واقميمييف جدد عمى القضية الفمسطينية ،ألف الخبلؼ
األيديولوجي بيف حركة حماس والنظاـ المصري ،دفع الحركة إلى التحرؾ عمى مستوى
عواصـ عربية واقميمية ،فكاف لتركيا وقطر دور ميـ في توحيد موقؼ الفصائؿ الفمسطينية

خبلؿ عدواف 2014ـ ،فالوفد الفمسطيني الموحد لـ تتـ الموافقة عمى تشكيمو إال بعد اتفاؽ

الرئيس الفمسطيني محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "خالد مشعؿ"

بوساطة قطرية ،وىو ما أعطى لمعاصمة القطرية مزيداً مف االىتماـ اإلعبلمي ،خاصةً

وأف أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس حاولوا إحراج الجانب المصري بعد المبادرة
التي نالت ترحيب االحتبلؿ في  15يوليو  ،2014حيث أكد المكتب السياسي لمحركة أف

تمؾ المبادرة ال تخدـ إال إسرائيؿ ،وقد عّبرت بيذا المعنى الكثير مف قيادات الحركة خبلؿ
العدواف عمى غزة (موقع قناة الجزيرة اإلخبارية.)2012 ،

 -11عدـ القبوؿ بحصرية التفاوض مع الجانب المصري ،وقياـ رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس "خالد مشعؿ" بإدخاؿ ك ُؿ مف قطر وتركيا عمى خط المفاوضات ،األمر الذي
ساىـ  -نسبياً  -في توسيع االتصاالت مع المممكة العربية السعودية لمتأثير عمى الجانب

المصري (ظاىر.)99 :2015 ،
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 4.1خالصة الفصل:
بشكؿ عاـ حاولت الدبموماسية الفمسطينية وقؼ االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة،
وركزت تحركيا عمى المستوى الدولي وخصوصاً في إطار عبلقاتيا المتعددة داخؿ أروقة
ّ
المنظمات الدولية ،لكف تمؾ الجيود لـ تكف كافية ،حيث لـ تنجح في توظيؼ تقرير "جولد
ستوف" الذي كاف مف شأنو إدانة االحتبلؿ داخؿ المنظمات الدولية وأماـ القانوف الدولي ،واألمر

كذلؾ بالنسبة لرفضيا التوقيع عمى معاىدة روما التي أظيرت مدى عجز الدبموماسية الفمسطينية
في الدفاع عف حقوؽ الشعب الفمسطيني.

في سياؽ آخر أظيرت الكثير مف الشواىد والمعطيات أف عجز الدبموماسية الفمسطينية

عمى صعيد المنظمات الدولية أقؿ وطأة مف عجزىا وضعفيا الواضح عمى صعيد العبلقات

الثنائية مع الدوؿ الغربية ،فأداؤىا الضعيؼ فوت الكثير مف الفرص عمى الشعب الفمسطيني

لفضح الجرائـ اإلسرائيمية أماـ الحكومات الغربية والرأي العاـ العالمي.

دور واضحاً في ضعؼ الدبموماسية
كاف لبلنقساـ السياسي وعدـ ترتيب البيت الفمسطيني اً

الفمسطينية عمى الصعيديف العربي واإلسبلمي ،فتحركات القيادة السياسية والمبعوثيف
الدبموماسييف كانت تتـ وفقاً ألجندة الرئيس محمود عباس دوف األخذ بعيف االعتبار موقؼ
الفصائؿ الفمسطينية األخرى ،األمر الذي أظير عجز الدبموماسية الفمسطينية وانعكس بالسمب

عمى مخرجاتيا ،فتحركات قيادات المكاتب السياسية لمفصائؿ أثناء العدواف لـ تكف أيضاً

منسجمة مع تحركات قيادة السمطة ،وىو ما م ّكف االحتبلؿ مف إحكاـ سيطرتو عمى غزة ،وعدـ
تقديـ أي تنازؿ عمى صعيد ممفات التسوية العالقة ،ولـ تنجح قيادة السمطة الفمسطينية في

مساعييا السياسية لتحقيؽ أي إنجاز عمى صعيد مفاوضاتيا مع االحتبلؿ ،وكذلؾ األمر بالنسبة
لممقاومة التي فشمت في التغيير مف واقع الحصار عمى غزة.
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الفصل الرابع

أداء اإلعالم الفمسطيني في إدارة أزمة االعتداءات اإلسرائيمية عمى غزة
 2.0تمييد:
يشكؿ اإلعبلـ الفمسطيني رافعة ميمة لمقيادة السياسية والمقاومة عمى حد سواء ،لذلؾ
كبير في تشكيؿ
دور اً
يحظى بنصيب كبير مف اىتماـ السمطة والفصائؿ ،فاإلعبلـ الذي يمعب اً

الرأي العاـ وقت السمـ ،يكوف عميو عبء مضاعؼ وقت العدواف ،ألف المواطف الفمسطيني

يكوف بحاجة إلى رفع المعنويات واليمـ ،ونبذ الخبلفات أو تأجيميا ،وتفنيد الحرب النفسية التي
ُيصدرىا االحتبلؿ ومواجيتيا ،والمؤازرة المستمرة والتوجيو مف القيادة السياسية وقيادة المقاومة

التي تعمـ تماماً أف الحاضنة الشعبية ال يمكف تجاىميا أو االستغناء عنيا.

ومف ناحية أخرى لـ يعد دور اإلعبلـ المحمي الفمسطيني مقتص اًر عمى الرأي العاـ

المحمي ،ألف التحوالت الميمة التي طرأت عمى التطور التكنولوجي ،جعمت مياـ اإلعبلـ
الفمسطيني أكثر تعقيداً وخصوصاً وقت العدواف ،فالرواية اإلسرائيمية بحاجة إلى إعبلـ فمسطيني
قوى ليفندىا ويظير حقيقتيا ،كما أف المجتمع الصييوني خبلؿ االعتداءات عمى غزة ،تأثر

نسبياً باإلعبلـ الفمسطيني ،وخصوصاً إعبلـ المقاومة ،ما يؤكد عمى أىمية دور اإلعبلـ ،فضبلً
عف الدور المنوط باإلعبلـ الفمسطيني تجاه المجتمع الدولي الواقع تحت تأثير العديد مف

الفضائيات ووكاالت األنباء العالمية التي تتبع لجيات صييونية ،والتي كاف ليا تأثير كبير عمى
موقؼ الرأي العاـ الغربي ،ومف ثـ موقؼ الدوؿ الغربية مف الص ارع العربي اإلسرائيمي.
وفي ىذا الصدد يحاوؿ الفصؿ الثالث دراسة وتحميؿ إدارة السمطة الفمسطينية اإلعبلمية

لبلعتداءات الثبلثة عمى قطاع غزة ،مف خبلؿ التركيز عمى دور المؤسسات اإلعبلمية الرسمية
لمسمطة الفمسطينية ،مع التطرؽ إلى مؤسسات المقاومة اإلعبلمية وكيفية إدارتيا وتغطيتيا

لبلعتداءات اإلسرائيمية ،مرو اًر بدور و ازرة اإلعبلـ الفمسطينية ،وصوالً إلى دور المكاتب

اإلعبلمية الرسمية لمتنظيمات الفمسطينية أثناء االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ،مع
اإلشارة إلى مدى تأثير االنقساـ الفمسطيني عمى أدوار ىذه المؤسسات اإلعبلمية.
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 2.8المبحث األول

اإلدارة اإلعالمية لمؤسسات السمطة الفمسطينية
نظ اًر العتماد االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى عنصر المفاجأة خبلؿ اعتداءاتو الثبلثة عمى

غزة ،واتباعو لنظرية "كي الوعي" إلفقاد المقاومة الفمسطينية القدرة عمى التفكير في الرد ،واثارة
حالة مف الذعر واالرتباؾ عمى المشيد الفمسطيني عموماً ،فمف الطبيعي أف ينعكس ذلؾ عمى

األداء اإلعبلمي الفمسطيني الرسمي ،لذلؾ فاالستعداد اإلعبلمي لبلعتداءات عمى غزة يبقى
دوف المستوى المطموب ،وال يمكف مقارنتو باستعدادات إعبلـ االحتبلؿ ،لكف األداء سرعاف ما

يتطور بمرور الوقت ،كما أف تطور األداء يبدو واضحاً إذا ما تمت مقارنة تغطية اإلعبلـ

الفمسطيني لمعدواف األوؿ عاـ 2008ـ ،واعتداءات 2012ـ و2014ـ.

لذلؾ يمكف تحميؿ مضموف الرسالة اإلعبلمية ،واإلشارة إلى نوع البرامج التي خصصتيا وسائؿ

اإلعبلـ المرئية ،ومحتوى المادة اإلعبلمية خبلؿ العدواف ،ودرجة تغطيتيا لبلعتداءات عمى
غزة ،وما وجيتو مف رسائؿ إعبلمية عمى ثبلثة مستويات ىي عمى النحو التالي:

 2.8.0تحميل مضمون الرسالة الموجية لمرأي العام الفمسطيني:
أحدثت الضربات العسكرية اإلسرائيمية المفاجئة خبلؿ االعتداءات عمى غزة حالة مف عدـ

التوازف لدى اإلعبلـ الفمسطيني الرسمي خاصة وأف تمؾ الضربات كانت قد أوقعت خسائر كبيرة

في صفوؼ المدنييف والمنشآت الخاصة والعامة ،ونظ اًر لحجـ الدمار الكبير وعدد الشيداء غير

المسبوؽ ،كاف التفاعؿ اإلعبلمي الفمسطيني الرسمي دوف المستوى ،واف كاف قد تطور نسبياً

بمرور الوقت ،لذلؾ ركز اإلعبلـ الفمسطيني الرسمي الموجو لمرأي العاـ الفمسطيني عمى التالي:

 -1إدانة الجرائـ البشعة ونعي الشيداء ،والعمؿ عمى رفع الروح المعنوية لممواطنيف في الجبية
الداخمية.

 -2سيطرت الخبلفات الداخمية عمى وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية ،وظؿ الخطاب الفئوي الحزبي
مصاحباً لذلؾ الخطاب الثوري والديني (أبو حشيش.)10 :2011،

 -3التركيز عمى اإلنساف الفمسطيني وقضيتو العادلة ،وكاف ىناؾ تغطية مباشرة لما يدور في

غزة ،وخصوصاً خبلؿ عدواف 2012ـ ،حيث كانت الجيات اإلعبلمية الرسمية ،والسيما
فضائية فمسطيف التي عبرت عف مناىضتيا لمعدواف عمى غزة ،ولما اقترفتو أيدي

االحتبلؿ ،وقد تركزت الرسالة اإلعبلمية آنذاؾ عمى حشد الرأي العاـ الفمسطيني والعربي
والحفاظ عمى معنويات المواطف الفمسطيني (أبو ضيير.)2012،
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حيز ميماً
 -4إعطاء مساحة واسعة لمتحميبلت السياسية والتعبوية ،وكذلؾ التوعوية التي أخذت اً
في وسائؿ اإلعبلـ كافة ،وىو ما ش ّكؿ دعماً لمسياسييف الفمسطينييف في اتخاذ القرار

(اليازوري.)65 :2015 ،

 -5محاولة الموازنة بيف االعتبارات اإلنسانية وحجـ الكارثة التي خمّفتيا آلة الحرب اإلسرائيمية،
وفي الوقت نفسو أثبتت الكثير مف المصداقية والمينية في الكثير مف المواقؼ ،وكاف

واضحاً أف اإلعبلـ الفمسطيني قد استفاد مف تجارب االعتداءات السابقة ،خصوصاً خبلؿ

العدواف األخير عاـ .2014

 -6عمى الرغـ مف بعض النجاحات لوسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية الرسمية ،إال أف مسألة الحزبية
وبعض الرسائؿ التي تستدعي توتر الساحة الفمسطينية ظمت حاضرة عمى فترات معينة،

ولعؿ تمؾ الرسائؿ السمبية كانت مرتبطة بالتحركات واألحداث السياسية لقيادة الفصائؿ،
وىو أمر لف تستطيع وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية تجاوزه في وقت األزمات (أبو

ظيير.)25 :2015،

 -7مف أخطاء الخطاب اإلعبلمي الفمسطيني ،أنو تعامؿ مع الشيداء كأرقاـ فقط ،عمى عكس
إعبلـ االحتبلؿ الذي كاف يتعامؿ مع كؿ حالة في صفوفو مف جانب إنساني عاطفي ليبيف

لمعالـ أنو مظموـ يدافع عف نفسو (الرسالة نت.)2014 ،

 -8بقيت مبلحظة أخيرة ال بد مف اإلشارة إلييا حوؿ مجمؿ أداء اإلعبلـ الرسمي الفمسطيني،

أف ىذا اإلعبلـ كاف مرىوناً بموقؼ رئيس السمطة الفمسطينية الرئيس محمود عباس،

وتطورات العبلقة بيف السمطة الفمسطينية وفصائؿ المقاومة ،فخبلؿ العدواف األخير عمى

قطاع غزة 2014ـ ،بدت تغطية اإلعبلـ الرسمي الفمسطيني خبلؿ األياـ األولى لمعدواف

دوف مستوى الحدث ،ثـ أخذ تمفزيوف فمسطيف يركز عمى مظمومية الشعب الفمسطيني مع

مرور الوقت ،دوف الدخوؿ في تفاصيؿ المقاومة ،وبعد خطاب الرئيس عباس في اليوـ
الثامف لمعدواف ،بعد عودتو مف العاصمة القطرية وتبنيو لمطالب الفصائؿ ،وما تمخض

تحولت لغة
عنو مف تشكيؿ وفد فمسطيني
ّ
موحد لفصائؿ منظمة التحرير وفصائؿ المقاومةّ ،
اإلعبلـ الرسمي نحو دعـ صمود الشعب الفمسطيني ،وأصبحت أكثر انسجاماً مع الرأي

العاـ (أبو حشيش.)63 :2015 ،

وفي ظؿ تصاعد حالة التوتر التي سادت عمى أجواء المفاوضات في القاىرة ،وما

صاحبيا مف خبلفات داخؿ الوفد الفمسطيني الموحد ،اتجو اإلعبلـ الرسمي إلى توجيو رسائؿ
سمبيو لقيادات المقاومة واألطراؼ الخارجية الداعمة ليا ،وسرعاف ما بدأت الحممة الشرسة
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واالتيامات اإلعبلمية المتبادلة بعد ساعات قميمة مف توقيع اتفاؽ التيدئة في العاصمة المصرية

القاىرة ،وكأف كؿ خطوة سياسية يخطوىا الرئيس عباس ،كاف ليا ما يدعميا وما يبررىا عمى

مستوى اإلعبلـ الرسمي الذي يؤكد دوماً أنو يدور في فمؾ رئيس السمطة الفمسطينية.

 2.8.8مضمون الرسالة اإلعالمية الموجية إلى االحتالل اإلسرائيمي:
رغـ اإلمكانيات اليائمة الذي يتمتع بيا اإلعبلـ اإلسرائيمي ،إال أف الرسالة اإلعبلمية

الفمسطينية الرسمية ،اتبعت استراتيجية إعبلميةُ ،رغـ ضعفيا ،إال أنيا قد تكوف مكممة إلعبلـ
المقاومة ،وقد تمحور مضموف تمؾ الرسالة حوؿ اآلتي:
 -1إذا كاف إعبلـ المقاومة قد اتجو إلى مواجية االحتبلؿ ببث معاني البطولة واستخداـ أسموب
الحرب النفسية التي ُيجيدىا اإلعبلـ اإلسرائيمي ،فإف وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية ربما تكوف
قد كممت ىذا المسار مف خبلؿ تحميؿ االحتبلؿ مسؤولية جرائمو ،والكشؼ عف بشاعتيا

(أبو حشيش.)26-25 :2015،

 -2رّكز اإلعبلـ الفمسطيني بمختمؼ ألوانو عمى نقؿ الرسالة اإلنسانية المتعمقة بحياة السكاف

والسيما أىالي الشيداء والجرحى وخصوصاً المدنييف منيـ ،وذلؾ لمرد عمى المزاعـ

اإلسرائيمية التي ظمت تؤكد عمى أف الحرب عمى حماس وليس عمى الشعب الفمسطيني،

وقد حقؽ اإلعبلـ الفمسطيني نجاحاً نسبياً في دحض الدعاية الصييونية عبر التركيز عمى

الخسائر الكبيرة التي يتعرض ليا المدنيوف (ثريا.)47 :2010 ،

 -3استغؿ اإلعبلـ الفمسطيني الرسمي ىذه الظروؼ ،ولجأ إلى فتح الكثير مف النقاشات التي
ربطت بيف العدواف والثوابت الوطنية كػقضية القدس واالستيطاف والتأكيد عمى الوحدة

الوطنية ،كعوامؿ ضاغطة عمى االحتبلؿ ،وىو ما ساعد قيادة السمطة الفمسطينية عمى
محاولة استغبلؿ االعتداءات عمى غزة سياسياً ،والتوجو إلى األمـ المتحدة لممطالبة

بالحقوؽ الفمسطينية.

 -4حاوؿ إعبلـ المقاومة التركيز عمى إظيار فشؿ الجيش اإلسرائيمي في القضاء عمى
المقاومة ،وذلؾ مف خبلؿ تحدى الناطؽ باسـ حركة حماس الجيش اإلسرائيمي ،الذي كاف

يحرص عمى بث البيانات الصحفية أثناء االعتداءات ،وقد كاف بياف إعبلـ المقاومة
المصور حوؿ اختطاؼ الجندي شاؤوؿ أروف ،جزءاً مف الحرب النفسية التي سعت وسائؿ

إعبلـ المقاومة إلى التركيز عمييا في مواجية االحتبلؿ (الديراوي.)105 :2014 ،
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 2.8.4مضمون الرسالة اإلعالمية الموجية لممجتمع الدولي:
حينما نأتي عمى قراءة مضموف الرسالة اإلعبلمية الذي يوجييا اإلعبلـ الفمسطيني

الرسمي ،خبلؿ االعتداءات عمى غزة ،وخصوصاً تمؾ الموجية لمرأي العاـ والمجتمع الدولي
عموماً ،سنبلحظ أنيا اقتصرت عمى التالي:

 -1لـ يتجاوز دور اإلعبلـ الفمسطيني نقؿ بعض الصور واألحداث والجرائـ التي ارتكبيا
االحتبلؿ بحؽ الشعب الفمسطيني ،حتى المناشدات الذي اتبعيا كأسموب لمضغط عمى

إسرائيؿ ،لـ تكف ذات تأثير كبير عمى الرأي العاـ العالمي الذي يتحرؾ الجزء األكبر منو
عبر اإلعبلـ الغربي والصييوني ،وىذا األمر كاف واضحاً خبلؿ عدواف 2008ـ عمى

قطاع غزة.

 -2حتى المناشدات الذي تبناىا اإلعبلـ الفمسطيني خبلؿ عدواف 2008ـ ،كانت موجية
لممؤسسات الدولية ذات العبلقة ،كمجمس األمف ،واألمـ المتحدة ،والجامعة العربية ،ومنظمة
المؤتمر اإلسبلمي ،ومؤسسات حقوؽ اإلنساف الدولية ،وىي أشبو بالخطاب اإلعبلمي

التقميدي الذي ال يختمؼ كثي اًر عف تصريحات القيادة السياسية الفمسطينية (معروؼ،
.)27 :2013

 -3غمب عمى المؤسسات اإلعبلمية الفمسطينية الرسمية ،الطابع المحمي ،وىو ما حاؿ دوف
قدرتيا عمى مخاطبة الرأي العاـ العالمي ،فالوكاالت والصحؼ الفمسطينية الرسمية "وكالة

وفا وغيرىا مف الصحؼ المطبوعة أو اإللكترونية" لـ تكف قادرة عمى الفصؿ بيف الرسالة

الموجية لمجميور الداخمي والرسالة الموجية لمجميور الخارجي ،وىو ما جعؿ تأثيرىا عمى

الرأي العاـ الخارجي محدوداً ،عمى عكس بعض وسائؿ اإلعبلـ العربية كقناة الجزيرة

القطرية التي كاف ليا دور كبير في تغطية العدواف عمى غزة.

 -4ما ُيحسب لئلعبلـ الفمسطيني عموماً ،أنو تمكف خبلؿ عدواف 2014ـ ،مف فضح جرائـ
االحتبلؿ بحؽ المواطنيف العزؿ مف النساء واألطفاؿ والمنازؿ والمساجد في قطاع غزة،

خاصةً وأنو رّكز عمى الجانب اإلنساني بشكؿ كبير ،وىي الرسالة التي يمكنيا أف تكوف
أكثر تأثي اًر مف غيرىا عمى الضمير العالمي ،فالحشود المنددة بالعدواف عمى غزة التي
شيدتيا العواصـ األوروبية ،خبلؿ العدواف في األعواـ 2012ـ و2014ـ ،خير دليؿ عمى

ذلؾ (و ازرة اإلعبلـ.)44 :2014،

 -5لعبت وسائؿ التواصؿ االجتماعي دو اًر بار اًز وميماً ،وربما كاف أكثر إيجابية وتأثي اًر عمى
العالـ الخارجي مف كافة وسائؿ اإلعبلـ األخرى ،ألف شبكات التواصؿ االجتماعي اليوـ
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تقوـ بدور ميـ في متابعة وتغطية األحداث والتأثير عمى الرأي العاـ المحمي والغربي،

كونيا تحظى بتنوع الجماىير التي ترتاد ىذه الشبكات ،لذلؾ استطاعت ىذه الشبكات إقحاـ
نفسيا بالعدواف األخير عمى غزة والتي استمر واحد وخمسيف يوماً ،حيث قاـ نشطاء

اإلعبلـ الجديد بنقؿ مجريات األحداث بكؿ دقة وموضوعية ومينية وساىموا  -بشكؿ كبير

 -في نقؿ الرواية الفمسطينية لممجتمع العربي والغربي المتابع لمقضية الفمسطينية وأحداث

غزة عمى وجو الخصوص.
لذلؾ فإف التركيز عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ،باستخداـ المغة اإلنجميزية بشكميا
المغرديف بالمغة اإلنجميزية ،وظيور عدد
المباشر والبسيط إلى الجميور الخارجي ،وزيادة عدد
ّ
كبير منيـ يمتاز بالقدرة عمى الكتابة ,بصورة جيدة ،كاف لو أثر عظيـ عمى الرأي العاـ العالمي،
كما أف شبو االتفاؽ لدى النشطاء عمى ذكر بعض المصطمحات وتوحيد بعض المصطمحات

األخرى ،وتجنب المصطمحات التي تضر بالمصمحة الوطنية كاف قد ساعد عمى وصوؿ الرسالة

بالشكؿ المطموب ،عمى عكس اإلعبلـ الفمسطيني التقميدي الذي لـ يسجؿ نجاحات ميمة عمى
صعيد نقؿ الرسالة الفمسطينية لممجتمع الدولي.

 2.8.2أخطاء وسمبيات اإلعالم الرسمي:
مف أىـ األخطاء ُيعاني منيا اإلعبلـ الرسمي خبلؿ تغطية االعتداءات اإلسرائيمية عمى غزة
ىي:
 -1أنو إعبلـ مرتبط باألجندة السياسية لمسمطة الفمسطينية في راـ اهلل ،فتغطية األحداث مف
قبؿ فضائية فمسطيف تتـ وفقاً لق اررات ومواقؼ مسبقة( .عامر ،مقابمة شخصية.)2016 ،

 -2يقع اإلعبلـ الرسمي تحت التأثير السمبي لواقع االنقساـ السياسي ،فالخطاب اإلعبلمي
يحمؿ حماس مسؤولية العدواف،
الرسمي التابع لمسمطة الفمسطينية في راـ اهلل عادة ما ّ
واألمر نفسو بالنسبة إلعبلـ المقاومة (وافي ،مقابمة شخصية.)2016،
 -3تغطية اإلعبلـ الرسمي دائماً ما تكوف دوف الحد األدنى البلزـ خبلؿ العدواف ،لذلؾ تمجاً
وسائؿ اإلعبلـ الرسمية إلى تغطية ىذا الضعؼ ،بالتركيز عمى تغطية الجرائـ التي ارتكبيا

المندد بالعدواف.
االحتبلؿ ،والتركيز أيضاً عمى خطاب قيادة السمطة الفمسطينية الرافض و ّ
(المحاـ ،مقابمة.)2016 ،

 -4غياب االستعداد واالستراتيجية الواضحة لئلعبلـ الرسمي خبلؿ االعتداءات ،وىذا ما يظير
بوضوح أثناء األياـ األولى لمعدواف ،فخبلؿ االعتداءات الثبلثة عمى غزة كانت برامج
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تمفزيوف فمسطيف بعيدة عف الحدث ،ويظير ذلؾ جمياً خبلؿ اعتداءات 2014ـ ،حيث

استمر تمفزيوف فمسطيف لمحظة مف الزمف عمى دورتو الرمضانية دوف أف يقوـ بالتغطية
المطموبة التي أثارت حفيظة اإلعبلمييف والشعب الفمسطيني عموماً.
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 2.4المبحث الثاني

اإلدارة اإلعالمية لممقاومة الفمسطينية في تغطية االعتداءات
ثمة ما يدعو إلى االعتقاد أف المواجيات بيف المقاومة الفمسطينية ودولة االحتبلؿ لـ تعد
ِ
الميمة في الصراع بيف
تقتصر عمى الميداف العسكري فقط ،ألف اإلعبلـ بات أحدِ الوسائؿ

الجانبيف ،ولعؿ االىتماـ بإعبلـ المقاومة ،خبلؿ العقد األخير مف الصراع العربي اإلسرائيمي

يفسر ذلؾ ،حيث شيد إعبلـ المقاومة قفزات إلى األماـ تنسجـ مع التطور النوعي في أداء
ّ
المقاومة ،فالنظرة العامة ألداء إعبلـ المقاومة خبلؿ عدواف عاـ 2009 -2008ـ تختمؼ إلى-

حد كبير  -مع األداء اإلعبلمي لفصائؿ المقاومة خبلؿ االعتداءات اإلسرائيمية خبلؿ عاـ
 2012و .2014
ىذا االىتماـ مف قبؿ المقاومة بوسائؿ إعبلمياُ ،يجيز لنا القوؿ إف فصائؿ المقاومة
الفمسطينية وجدت ضالتيا في اإلعبلـ كأحد أىـ وأنجع الوسائؿ لمتعبير عف نفسيا وعف مواقفيا،
خاصةُ وأنيا دائماً ما تكوف معنية بإظيار إنجازاتيا وعممياتيا الميدانية ،وىو ما جعميا عرضو

لموقوع في األخطاء ،ألف الخطاب اإلعبلمي الموجو لممتمقي الداخمي ليس بالضرورة أف يتشابو
مع ذلؾ الخطاب الموجو لممتمقي الخارجي ،وىو ما سنأتي عمى ذكره في متف ىذا المبحث.

 2.4.0سمات إعالم المقاومة:
تميز بعدة
عمى الرغـ مف ضعؼ اإلمكانيات ومحدودية الخبرات ،إال أف إعبلـ المقاومة ّ
سمات خبلؿ االعتداءات الثبلثة التي شيدىا قطاع غزة.
 -1القدرة عمى التحشيد الشعبي خمؼ المقاومة ،فرغـ حالة اإلحباط التي ألقت بظبلليا عمى
الشعب الفمسطيني بسبب االنقساـ السياسي ،إال أف إعبلـ المقاومة حقؽ نجاحات ميمة

عمى صعيد االلتفاؼ الشعبي خمؼ المقاومة ودعـ صمودىا في الميداف ،واالنسجاـ مع

أدائيا العسكري ،ويتضح ىذا األمر جمياً في فشؿ االحتبلؿ الفصؿ بيف المقاومة في غزة
والشعب ،فالجزء األكبر مف الحرب النفسية الذي مارسيا إعبلـ االحتبلؿ خبلؿ االعتداءات
عمى غزة ،كاف ينصب عمى حرماف المقاومة الفمسطينية مف ظييرىا الشعبي ،وىو ما لـ

يتحقؽ بسبب نجاح إعبلـ المقاومة في القدرة عمى التحشيد الشعبي خبلؿ العدواف

(الداىودي.)87 :2013 ،
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 -2تمتيف الجبية الداخمية وتحصينيا والحرص عمى التعبئة والتوجيو وبث الروح المعنوية في
نفوس الجماىير ،فعرض بعض إنجازات المقاومة الميدانية والمواقؼ البطولية مف شأنو أف

ينعكس إيجاباً عمى بث الروح المعنوية والتعبئة الشعبية.

 -3مواجية الشائعات التي يحرص االحتبلؿ وبعض عمبلئو عمى ترويجيا بيف المواطنيف أثناء
العدواف ،حيث تحرص وسائؿ إعبلـ المقاومة عمى مكافحتيا ،والعمؿ عمى بث المعمومة
الصحيحة مف خبلؿ العودة لمصدرىا الصحيح (اليازوري.)65 :2015 ،

 -4كما وتحرص وسائؿ إعبلـ المقاومة عمى محاولة اختراؽ الجبية الداخمية لمعدو ،وذلؾ مف
خبلؿ المعب عمى العامؿ النفسي الذي يشكؿ أحد أىـ العوامؿ في الحرب اإلعبلمية ،ولعؿ
خير دليؿ عمى ذلؾ حرص المقاومة عمى توجيو رسائؿ إعبلمية ذات محتوى مقنع خبلؿ

العدواف في األعواـ 2012ـ و2014ـ ،وىو ما خمؽ نوعاً مف عدـ المصداقية بيف اإلعبلـ
الصييوني والجبية اإلسرائيمية الداخمية ،األمر الذي دفع إعبلـ االحتبلؿ إلى االعتماد عمى

المعمومات واألخبار التي تُبث عبر وسائؿ إعبلـ المقاومة ،ولعؿ ما يؤكد ذلؾ النقؿ
المباشر بيف فضائية األقصى والقناة العاشرة الصييونية ،خبلؿ عدواف 2012ـ.

 -5يرّكز إعبلـ المقاومة وبشكؿ مبالغ فيو عمى الجرائـ الصييونية بحؽ المواطنيف ،ويحرص
عمى تذكير الشعب الفمسطيني والرأي العاـ العالمي بجرائـ االحتبلؿ مف خبلؿ بثيا عمى
مدار الساعة.

 -6شكمياً يحاوؿ إعبلـ المقاومة البحث واالعتماد عمى مصطمحات إعبلمية ذات طابع
فمسطيني وطني ،مف أجؿ كسب وتحشيد الغالبية العظمى مف الرأي العاـ الفمسطيني،

ومحاولة االبتعاد عف المصطمحات الفئوية أو الحزبية ،وىو ما ينعكس  -في الغالب -

عمى وحدة الشارع الفمسطيني ،لكف مضموف الرسالة اإلعبلمية ال تختمؼ كثي اًر عف تمؾ

الرسالة التي يبثيا اإلعبلـ الرسمي ،ألف الحزبية تظؿ حاضرة وبقوة ،وال يستطيع اإلعبلـ

يتجز مف االنقساـ السياسي.
أ
الفمسطيني عموماً التخمص منيا كونيا جزءاً ال

 -7مع مرور الوقت يظير التطور والمينية والخبرة في نقؿ المعمومة ووضعيا في سياقيا
الصحيح ،خاصةً وأف نجاح إعبلـ المقاومة في إنتاج الكثير مف التقارير الميدانية قد أعطاه
ميزة عف غيرة مف وسائؿ اإلعبلـ الرسمية أو الدولية ،كما أف استقطاب عشرات المحممّيف
واالستشياد برأييـ ساعد في نجاح الرسالة اإلعبلمية لممقاومة (اليازوري.)66 :2015 ،

 -8عمؿ إعبلـ المقاومة عمى االعتماد عمى العديد مف المنابر اإلعبلمية المختمفة ،وخصوصاً
ما تُعرؼ باإلعبلـ الجديد ،ألف نقؿ المعمومة والصورة ومقاطع الفيديو لـ تعد مسألة صعبة
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في ظؿ وجود وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،وىو أمر مزعج لبلحتبلؿ الذي يحاوؿ منعة

السبؿ لمتغطية عمى جرائمو.
بشتى ُ

 2.4.8األداء اإلعالمي لممقاومة:
شيد إعبلـ المقاومة تطو اًر حقيقياً مف حيث األداء خبلؿ ثبلثة اعتداءات عمى غزة ،لكف

التطور الحاصؿ عمى األداء كاف متوازياً مع تطور المقاومة ،أو بعبارة أخرى ،إف التطور الذي
بدت عميو المقاومة في كؿ اعتداء جديد عمى غزة صاحبو تطور جديد إلعبلميا ،فاألداء

اإلعبلمي المرتبؾ خبلؿ عدواف 2009-2008ـ بسبب عامؿ المفاجئة الذي يجيده االحتبلؿ،

سرعاف ما تـ التغمب عميو أو تداركو خبلؿ عدواف 2012ـ ،فدرجة االستعداد اإلعبلمي خبلؿ
ىذا العدواف كانت واضحو ،لكف مجمؿ القوؿ إف إدارة المعركة إعبلمياً ظمت تأخذ منحنى

تصاعدياً ،ونجحت نسبياً في تفادي عامؿ المفاجأة ،كما أبدى إعبلـ المقاومة مزيداً مف

االستعداد والجاىزية وتغطية األحداث بنوع مف المينية ،لذلؾ يمكف التعريج عمى األداء
اإلعبلمي لممقاومة في النقاط التالية:
 -1االقتراب مف الناس والتأثير فييـ ،وخصوصاً خبلؿ عدواف 2012ـ والعدواف األخير
2014ـ ،عمى عكس عدواف 2008ـ ،الذي كاف إعبلـ المقاومة ُيعاني خبللو مف حالة
انعداـ ثقة مع الرأي العاـ ،خاصةً وأف المقاومة في ذلؾ الوقت لـ تكف قادرة عمى تحقيؽ
إنجاز مف شأنو أف يرفع رصيدىا الشعبي (ثريا.)49 :2010 ،

 -2حاوؿ الخطاب اإلعبلمي لممقاومة أف يكوف أكثر وضوحاً وانسجاماً مع القانوف الدولي
اإلنساني ،وخصوصاً خبلؿ عدواف  ،2014فقد حرصت وسائؿ إعبلـ المقاومة آنذاؾ عمى
إطبلؽ تحذيرات إعبلمية مصورة قبؿ إطبلؽ الصواريخ باتجاه المواقع اإلسرائيمية أو

استيداؼ أماكف حيوية داخؿ الكياف الصييوني ،وقد حرصت خبلؿ بياناتيا التأكيد عمى أف
معركتيا موجية لجيش االحتبلؿ وليس لممدنييف ،ورغـ تطور إعبلـ المقاومة في ىذه
الجزئية ،إال أنو لـ يصؿ إلى المستوى المطموب( .أبو حشيش.)62-61 :2015 ،

وفي السياؽ عينو حرص إعبلـ المقاومة عمى بث بعض التسجيبلت المصورة التي تُحاكي
الواقع ،مؤكداً خبلليا عمى أف المقاومة تحاوؿ تجنب قصؼ بعض المواقع اإلسرائيمية تجنباً
إليذاء المدنييف ،عمى النقيض مف ذلؾ وقفت اآللة اإلعبلمية الصييونية خمؼ جيشيا
وساندتو في قصؼ أحياء بكامميا لممدنييف وبعض المدارس والمشافي في قطاع غزة.
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 -3تعامؿ إعبلـ المقاومة بشيء مف المينية ،حيث شيدت تغطية األحداث خبلؿ عدواني
أداء جيداً يؤكد المسؤولية الوطنية ،فمبلحقة الحدث بشكؿ ميني مف قبؿ
 2012و2014ـ ً
اإلعبلـ م ّكنو مف دحض الرواية الصييونية.

كبير في إظيار
 -4كاف اإلعبلـ الفمسطيني خبلؿ العدواف األخير أكثر نضوجاً ،وقد لعب دو اًر اً
إنجاز المقاومة ،وفي الوقت نفسو عمؿ عمى فضح الجرائـ اإلسرائيمية بحؽ النساء

واألطفاؿ والمدنييف عموماً ،وىو ما دفع جن ارالً صييونياً إلى القوؿ " لو كاف اإلعبلـ

الفمسطيني حاض اًر بشكمو الحالي ،موجوداً عاـ 1948ـ ،لما قامت دولة الكياف ( موقع

مركز الجزيرة لمدراسات.)2014،

 -5حرصت وسائؿ إعبلـ المقاومة عمى تغطية األحداث مف خبلؿ شبكة مراسميف وصحفييف
وحوليا إلى مصدر ثقة ال
في كافة المناطؽ ،وىو ما جعميا أكثر سرعة في نقؿ الحدث ّ
دور ميماً في نقؿ
بديؿ عنو خبلؿ العدواف ،وكانت وسائؿ إعبلـ المقاومة قد لعبت اً

المعمومة كونيا كانت مصدر شبو وحيد لنقؿ األحداث ،حتى أنيا أصبحت محط أنظار
الكثيريف مف الشعوب العربية (أبو حشيش.)422 :2010 ،

 2.4.4أخطاء إعالم المقاومة:
رغـ النجاحات التي حققتيا وسائؿ إعبلـ المقاومة ،إال أف حجـ أخطائيا التي ظيرت

عمى أدائيا وخطابيا اإلعبلمي كانت واضحة في مواقؼ مختمفة ،حتى أف بعض أخطاؤىا
ظيرت في مواقؼ شديدة الحساسية ،منيا:
 -1تيويؿ قدرات المقاومة بشكؿ مستمر ومبالغ فيو ،لدرجة أف حديثيا عف قدرات وامكانيات
المقاومة كاف قد تجاوز الحدود وأعطى انطباعاً لدى المواطف بأف المقاومة لدييا إمكانيات

جيوش منظمة ،وىذا األمر ظير بشكؿ كبير خبلؿ عدواف 2014ـ ،حيث بدأ الشارع

الغزي يبالغ في مطالبو السياسية التي لـ تتحقؽ الحقاً ،وىذا األمر أغمب الظف ،ناتج عف
مستوى التيويؿ اإلعبلمي عف مستوى وقدرات المقاومة ،وىو ما يمكف أف يخمؽ حالة مف

اإلحباط في صفوؼ الجماىير.

 -2منذ الساعات األولى ألي عدواف عمى غزة تبدأ حالة التبايف اإلعبلمي في خطابات كؿ
فصيؿ مقاوـ ،ورغـ التنسيؽ الميداني الواضح ،إال أف تبايف وتناقض الخطاب اإلعبلمي
يشكؿ واحداً مف األخطاء التي يتـ تكرارىا في كؿ اعتداء عمى قطاع غزة ،ولعؿ مف أىـ
األخطاء الظاىرة في ىذا السياؽ ،ىي إطبلؽ مسميات مختمفة لمعدواف ،حيث يسارع كؿ

فصيؿ بتسمية العدواف باسـ مختمؼ عف اآلخر ،فعدواف 2014ـ جاء تحت مسمى
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العصؼ المأكوؿ بالنسبة لكتائب القساـ ،بينما جاء تحت مسمى البنياف المرصوص بالنسبة

لسرايا القدس ،واألمر كذلؾ حينما يتعمؽ األمر بإصدار البيانات اإلعبلمية العسكرية ،ففي

بعض األحياف يتـ إصدار ببلغ عسكري مختمؼ وبحيثيات مختمفة لدى كؿ فصيؿ عف

عمؿ عسكري واحد أو مشترؾ ،ويصؿ األمر في أحياف كثيرة إلى أف الوسيمة اإلعبلمية

التابعة لكؿ فصيؿ مقاوـ تنسب اإلنجاز العسكري لنفسيا.

 -3تدخؿ الخطاب العسكري لمفصائؿ في الموقؼ السياسي ،فالمواقؼ السياسية التي ُيعتقد أنيا
مف اختصاصات السياسييف ،أحياناً ما تكوف جزءاً مف الخطاب اإلعبلمي العسكري لدى
قيادة المقاومة أو ناطقييا اإلعبلمييف ،ولعؿ أكثر األمثمة وضوحاً عمى ذلؾ ،ىو حديث
الناطؽ العسكري باسـ كتائب عز الديف القساـ خبلؿ عدواف 2014ـ ،عف المبادرة
المصرية التي تزامنت مع فشؿ االحتبلؿ في اغتياؿ القائد العاـ لكتائب القساـ "محمد

الضيؼ ،فالناطؽ العسكري "أبو عبيده" طالب الوفد المفاوض في القاىرة بالعودة وايقاؼ
التفاوض غير المباشر مع االحتبلؿ ،وىو ما أوحى لمرأي العاـ الفمسطيني أف المشيد العاـ

لفصائؿ المقاومة ُيعاني مف حالة انقساـ أو خبلؼ بيف القيادة السياسية والقيادة العسكرية،
خاصةً وأف بعض الناطقيف العسكريف التابعيف لفصائؿ أخرى رددوا موقؼ كتائب القساـ

(عامر ،مقابمة.)2016 :

 -4استخداـ مصطمحات غير مفيومة أو غير واضحو مف شأنيا أف تحدث لبساً لدى

الجماىير ،فأغمب البيانات اإلعبلمية العسكرية لدى المقاومة ،كانت تستخدـ مصطمح

"مواقع" ،حتى تصريحات القيادة السياسية كانت تستخدـ ىذا المصطمح ،وىو ما يمكف أف
ُيعطي انطباعاً لدى المشاىد أو المستمع ،بأف المقاومة قد وجيت صواريخيا نحو مواقع
عسكرية داخؿ مدف االحتبلؿ ،فحسب بياف المكتب اإلعبلمي لكتائب القساـ خبلؿ عدواف

" ،2012إف بنؾ األىداؼ تضمف مواقع داخؿ المدف الفمسطينية المحتمة التي طالتيا

الصواريخ الفمسطينية ألوؿ مره في تاريخ الص ارع مع العدو الصييوني" (اليازوري:2015 ،

.)68

 -5عدـ تحقيؽ نجاحات كبيرة عمى مستوى مخاطبة الرأي العالـ الدولي أو المجتمعات الغربية،
فإذا كاف اإلعبلـ الفمسطيني الرسمي يحاوؿ مف خبلؿ وكاالتو نشر المزيد مف التقارير

واألحداث بالمغة اإلنجميزية ،فإف إعبلـ المقاومة لـ يسع مف األساس لتخصيص أوقات
معينة أو نشرات معينة موجية لمخارج ،حتى وسائمو المكتوبة ال تمقي باال لمعالـ الخارجي،

لذلؾ تبقى رسالة إعبلـ المقاومة غير قادرة عمى الخروج لمرأي العاـ العالمي الذي يستغمو
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االحتبلؿ ،ويتمكف مف استمالتو بوسائؿ إعبلمو المختمفة (أبو عيطة ،مقابمة شخصية:
.)2017

 2.4.2تحديات إعالم المقاومة:
إف الرسالة التي يحاوؿ إعبلـ المقاومة إيصاليا تحتاج إلى الكثير مف التضحيات ،خاصة
وأف شبكة الم ارسميف والصحفييف التابعيف لوسائؿ إعبلـ المقاومة ،وكذلؾ المقرات اإلعبلمية

المختمفة ،تكوف عرضو لبلستيداؼ اإلسرائيمي ،خاصةً وأف األخيرة تسعى بشتى السبؿ إلى
طمس الحقيقة ،وتستخدـ كافة أشكاؿ التأثير واالختراؽ لوسائؿ إعبلـ المقاومة ،ولعؿ محاربة

االحتبلؿ ألي وسيمة إعبلمية تتبع المقاومة تُشكؿ جزء ال يتج أز مف االعتداءات التي قاـ بيا
االحتبلؿ عمى قطاع غزة ،خاصةً وأنو بمجرد بدء العدواف تتحوؿ مقرات إعبلـ المقاومة إلى
بنؾ أىداؼ لمطيراف الحربي اإلسرائيمي ،لذلؾ يمكف اإلشارة بشيء مف التفصيؿ إلى أىـ

المعيقات والتحديات التي تعترض طريؽ إعبلـ المقاومة:
 -1االستيداف من قبل االحتالل:

يحاوؿ االحتبلؿ خبلؿ عدوانو عمى غزة إسكات الصوت الفمسطيني ،وال يتورع عف

استيداؼ المراسميف والصحفييف ،فخبلؿ عدواف 2012ـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،ثـ

استيداؼ اثنيف مف مصوري قناة األقصى ومدير إذاعة القدس التعميمية ،وقصؼ العديد مف
المباني والمقرات اإلعبلمية.
 -2معيقات تقنية:

يمارس االحتبلؿ كؿ أشكاؿ التأثير السمبي عمى بث القنوات ومحطات اإلذاعة التابعة
لممقاومة ،وال يجد أي غضاضة في قطع وسائؿ االتصاالت المختمفة ،ويستخدـ االحتبلؿ

الحرب النفسية مف خبلؿ بث رسائؿ بشكؿ مستمر أثناء اختراؽ اإلذاعات التابعة لممقاومة،

ويحاوؿ  -مف خبلليا  -كسر إرادة الشعب الفمسطيني والتأثير السمبي عمى الظيير الشعبي
لممقاومة (الغصيف ،مقابمة شخصية.)2017 :
كما يستيدؼ المواقع اإللكترونية لممقاومة ،فاالحتبلؿ يجيد الحرب اإللكترونية ،ويسخرىا
في تغيير محتويات المواقع اإللكترونية لفصائؿ المقاومة ،ىذا فضبلً عف حالة االرتباؾ التي

تظير عمى إعبلـ المقاومة أثناء اشتداد القصؼ الصييوني ،ألف مقرات الفضائيات واإلذاعات
التابعة لممقاومة ال تسمـ مف القصؼ خبلؿ أي اعتداء عمى القطاع ،وىو ما يربؾ برامجيا ومف
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ثـ رسالتيا ،مما يضطرىا في  -أغمب األحياف  -إلى استخداـ خيارات بديمة ،مما يجعميا غير

قادرة عمى نقؿ الكثير مف األحداث بالشكؿ المطموب (الخطيب ،مقابمة عبر الياتؼ.)2017 :

حالة الضعؼ التي يظير عمييا إعبلـ المقاومة في أوقات معينو مف العدواف ،يجعميا

تفقد جزء مف مصداقيتيا لدى الجميور الذي ييمو معرفة كؿ ما يدور حولو مف أحداث وتحوالت

سياسية ،وىو أمر أحيانا يعجز عنو إعبلـ المقاومة بسبب وصوؿ العدواف إلى ذروتو.

 2.4.1اإلعالن عن النصر ومفيومو لدى فصائل المقاومة الفمسطينية:
يسود اعتقاد لدى األوساط السياسية داخؿ حركة حماس ،أف المقاومة حققت نجاحاً في

إثبات نفسيا بإيبلـ إسرائيؿ ،وصد عدوانيا ،كما نجحت حماس بتعزيز مكانتيا ،بانتياجيا
خطاب التحرر الوطني ،وتمسكيا باإلجماع الفمسطيني .بيد أف التحدي الماثؿ أماميا ىو كيفية

استثمار ذلؾ ،بتحويؿ التضحيات والبطوالت إلى مكاسب سياسية (كيالي.)2014 ،
لكف تقديـ التضحيات وحجـ الدمار الذي ح ّؿ بقطاع غزة خبلؿ ثبلثة اعتداءات ،وعدـ
تحقيؽ مكاسب سياسية ،لـ يتفؽ مع تعريؼ االنتصار في الحرب وفقاً لمتجربة التاريخية لؤلمـ
كافة ،فالنصر ىو القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ مف جية ،وكيفية ترجمة الفعؿ العسكري إلى
نتائج سياسية مف جية أخرى ،لذلؾ يبدو أف مفيوـ النصر الذي تؤكد عميو قيادة حركة حماس

بعد كؿ اعتداء يتمحور حوؿ النقاط التالية:
 -1تمكنت المقاومة في غزة رغـ إمكانياتيا البسيطة مف إيبلـ إسرائيؿ سواء بإيقاع الخسائر في
جيشيا وآلياتيا العسكرية أو بتحقيؽ إنجاز معنوي ،خصوصاً وأنيا أظيرت قدرة عمى

الصمود خبلؿ االعتداءات (الجزيرة نت.)2014 ،

 -2فشؿ االحتبلؿ في تحقيؽ أىدافو المعمنة خبلؿ االعتداءات الثبلثة ،والتي ترّكزت حوؿ
استعادة اليدوء في المناطؽ المحيطة بغزة ،والقضاء عمى قوة حماس الصاروخية ،وىدـ

األنفاؽ ،ونزع سبلح المقاومة ،وبالغ وزير خارجية إسرائيؿ ليبرماف خبلؿ اعتداء 2014

قائبلً "إ ف الحرب لف تنتيي قبؿ أف ترفع حماس الراية البيضاء" ،فيما أضاؼ خبراء
بالشؤوف اإلسرائيمية ىدفا آخر خفيا ،ىو القضاء عمى الوحدة والمصالحة الفمسطينية التي
وقعت قبؿ فترة وجيزة مف عدواف 2014ـ ،وال شؾ في أف كؿ األىداؼ اإلسرائيمية لـ
تتحقؽ باستثناء الوحدة الوطنية الفمسطينية التي أفشمتيا سياسيات طرفي االنقساـ قبؿ

إسرائيؿ (المصري.)2014 ،
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 -3يشكؿ صمود المقاومة الفمسطينية في القطاع ،واستمرارىا في قصؼ الجبية الداخمية

وفاعمية مؤثرة ،والتفاؼ الشعب الفمسطيني حوليا ،مف أىـ معالـ
اإلسرائيمية بكثافة
ّ
االنتصار حسب الرؤية الحمساوية (المركز العربي لؤلبحاث.)2012 ،

 -4لدى حركة حماس قناعة بأف بقاءىا في حكـ غزة ىو أكبر انتصار ليا ،لذلؾ تحاوؿ
وسائؿ إعبلميا خبلؿ االعتداءات خمط األوراؽ وتوجيو الرأي العاـ حوؿ مساعي االحتبلؿ

لئلطاحة بحكميا ،وتحاوؿ قيادتيا السياسية الربط بيف االتيامات التي توجييا قيادة السمطة

الفمسطينية ليا ،واألىداؼ المعمنة التي يتـ اإلعبلف عنيا إسرائيمياً قبؿ أي اعتداء عمى

قطاع غزة.

 -5تعتبر حركة حماس نفسيا كمف يخوض معركة مصيرية ،سواء استدرجتيا لذلؾ إسرائيؿ أـ
العكس ،فيي في الحاليف لـ يعد لدييا ما تخسره ،إذ لـ يعد لدييا سوى إمكانية السعي

لتغيير المعادالت القائمة ،بيدؼ تعزيز مكانتيا إزاء إسرائيؿ وعمى مستوى اإلقميـ ،والقدرة

عمى الصمود في إطار البيت الفمسطيني ،لذلؾ ال تنظر لبلعتبارات األخرى ،فاألمر األىـ
بالنسبة ليا ىو البقاء ،وربما ىذا ىو المعنى الحقيقي لمنصر وفقاً لوجية نظر الحركة.
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 2.2المبحث الثالث

دور المكاتب اإلعالمية الرسمية لمتنظيمات الفمسطينية
تحرص مكاتب الفصائؿ الفمسطينية عمى لعب أدوار مختمفة خبلؿ األزمات ،فتحركيا
عمى الصعيد الخارجي يصبح محط أنظار كافة وسائؿ اإلعبلـ ،ألف ق اررات الفصائؿ المصيرية

والسيما فصائؿ المقاومة يتـ اإلعبلـ عنيا مف قيادتيا السياسية في الخارج ،كونيا تتمتع بحرية

حركة أفضؿ مف الداخؿ وخصوصاً في أوقات العدواف ،لذلؾ ُيفترض أف دورىا اإلعبلمي لو
وزف كبير في معادلة الصراع مع االحتبلؿ ،فبمقدور ىذه القيادة استثمار كافة المنابر اإلعبلمية
لمتعبير عف المواقؼ والمطالب المشروعة الشعب الفمسطيني ،كما أف طرح القضية الفمسطينية

لمرأي العاـ العالمي والتحشيد ليا إعبلمياً يحتاج لتحالفات سياسية وعبلقات استراتيجية مع

مؤسسات المجتمع المدني ،وىو ما يبدو ظاى اًر خبلؿ أي عدواف غمى غزة.

فضبلً عف أف صياغة موقؼ واضح مف العدواف وتحديد المطالب السياسية لمشعب

الفمسطيني يحتاج أيضاً إلى دور إعبلمي نشط إلقناع األطراؼ السياسية العربية واإلقميمية
والدولية ،وفي الوقت نفسو يشكؿ دورىا اإلعبلمي عامؿ ضغط عمى االحتبلؿ ،وفي نفس

الصدد تتحرؾ فصائؿ منظمة التحرير "كحركة فتح" وال تتعارض رؤيتيا مع المقاومة في
مواجية االحتبلؿ بغض النظر عف نوع المقاومة ،لكف األمر الجدير بالمبلحظة أف المواقؼ

السياسية لمسمطة الفمسطينية مختمفة نسبياً عف المواقؼ السياسية لحركة فتح ومكاتبيا المنتشرة
في بعض الدوؿ العربية.

ومف ناحية أخرى ُيعتبر الدور اإلعبلمي لمكاتب الفصائؿ وناطقييا اإلعبلمييف مكمبلً
لوسائؿ اإلعبلـ المحمية سواء الرسمية أـ الحزبية ،وفي أحياف كثيرة يتـ بناء المادة الصحفية
باالعتماد عمى معمومات الناطقيف الرسمييف لمفصائؿ سواء كانوا في الداخؿ أـ في الخارج ،كما
يتولى الناطقيف الرسمييف نقؿ موقؼ الفصائؿ وتوضيح رؤيتيا السياسية في وقت وظروؼ

محدده ،خاصةً وأف الناطقيف قد يتحولوف إلى مصدر معمومات ُيعتد بو في كافة وسائؿ اإلعبلـ.
مف كؿ ىذه المنطمقات ،يتناوؿ ىذا المبحث األداء اإلعبلمي لمكاتب الفصائؿ
الفمسطينية ،وخطاب قياداتيا ،وأداء الناطقيف اإلعبلمييف ،وذلؾ عمى النحو التالي:

101

 2.2.0األداء اإلعالمي لمكاتب حركة فتح:
عمى الرغـ مف صعوبة الفصؿ بيف مواقؼ السمطة الفمسطينية وحركة فتح مف الصراع مع

االحتبلؿ ،إال أف األخيرة غالباً ما تكوف حريصة عمى استقبللية موقفيا ولو بشكؿ نسبي،
فالكثير مف البيانات اإلعبلمية التي تُصدر عف مكاتبيا في الداخؿ والخارج ،يبدو عمييا الطابع
المستقؿ ،كما أف بعض بياناتيا لـ تكف تتفؽ بشكؿ كامؿ مع مواقؼ السمطة الفمسطينية،
وخصوصاً المتعمقة بموقفيا مف فصائؿ المقاومة في غزة ،ألف بعض أجنحة حركة فتح

العسكرية في غزة ما تزاؿ تعمؿ إلى جانب فصائؿ المقاومة ذات الطابع اإلسبلمي.

كما أف الخبلفات الداخمية لحركة فتح تظير مف حيف آلخر في تصريحات قياداتيا،

وتتعارض في بعض األحياف مع تصريحات قيادة السمطة الفمسطينية ،فاتياـ قيادة السمطة

الفمسطينية لحركة حماس بجر االحتبلؿ نحو العدواف القى رفضاً واضحاً مف بياف مكتب
الحركة خبلؿ األياـ األخيرة لعدواف 2014ـ عمى قطاع غزة ،لذا كاف واضحاً أف األداء

اإلعبلمي لمكاتب حركة فتح في الداخؿ والخارج يركز عمى التالي:

المنددة بجرائـ االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة،
 -1إصدار العديد مف البيانات اإلعبلمية
ّ
ورغـ تأخر موقفيا مع عدواف
دوف توجيو أي اتياـ لممقاومة الفمسطينية بكافة أشكالياُ ،
2009-2008ـ إال أف حركة فتح أوقفت ميرجاف انطبلقتيا الذي تزامف مع اليوـ السادس

لمعدواف ،وأعمنت تضامنيا مع عائبلت شيداء الشعب الفمسطيني ،واعتبرت بيانات مكاتبيا
الصادرة في ذلؾ الوقت أف ما يقوـ بو االحتبلؿ ىو حرب إبادة بحؽ الشعب الفمسطيني في

غزة (عدواف.)410 :2010،

 -2الدعوة إلى وضع السبلح بأيدي جميع الطاقات الوطنية ،وتشكيؿ غرفة عمميات عسكرية،
وتجنيد كؿ طاقات الحركة في قطاع غزة لمقياـ بواجبيا الوطني جنباً إلى جنب مع الفصائؿ

الوطنية واإلسبلمية ،وقد دعت أيضاً إلشعاؿ االنتفاضة في الضفة الغربية ،فضبلً عف
توجيو دعوتيا إلى السمطة الفمسطينية ومطالبتيا بإعادة النظر في اتفاقيات السبلـ مع

االحتبلؿ اإلسرائيمي ،وىو ما جاء في بياف المكاتب الحركية في الخارج خبلؿ عدواف
( 2008عدواف.)416 :2010،

 -3تنظيـ العديد مف المظاىرات والحشود الجماىيرية الشعبية في المخيمات الفمسطينية في
لبناف وبعض البمداف العربية ومدف الضفة الغربية ،بيدؼ تسميط الضوء عمى جرائـ

االحتبلؿ ،واعبلف التضامف مع الشعب الفمسطيني في قطاع غزة ،فعمى مدار االعتداءات

الثبلثة عمى غزة ،كانت النشاطات الجماىيرية الحركية حاضرة عمى المستوى الشعبي.
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 -4محاولة إظيار خطورة األوضاع اإلنسانية واستعراض بعض اإلحصائيات عبر تصريحات
مسؤولي الحركة خبلؿ وقفات التضامف وبعض المؤتمرات التي تنظميا دوائر الحركة

اإلعبلمية والثقافية خبلؿ العدواف عمى قطاع غزة.

 -5لكف الكثير مف التصريحات التي تخرج عف متحدثي الحركة القريبيف مف السمطة الفمسطينية

في راـ اهلل غالباً ما تتشابو  -إلى حد كبير  -مع موقؼ قيادة السمطة الفمسطينية ،خاصةً
وأف االعتبارات الحزبية والفئوية تكوف ظاىرة ،وىو أمر قمما يتـ مبلحظتو في بيانات

وخطابات مكاتب الحركة خارج أراضي السمطة الفمسطينية ،لذلؾ فإف الخطاب اإلعبلمي
لحركة فتح منقسـ ازدواجاً ،بيف موقؼ حركي مستقؿ وموقؼ متداخؿ مع موقؼ السمطة
الفمسطينية.

 2.2.8األداء اإلعالمي لمكاتب حركة حماس:
عمى الرغـ مف حرص مكاتب حركة حماس في الخارج عمى استكماؿ األداء اإلعبلمي
الذي تقدمو وسائؿ إعبلميا المختمفة في الداخؿ ،إال أف ىنالؾ الكثير مف االعتبارات السياسية
التي تحوؿ دوف تطور األداء اإلعبلمي لمكاتبيا ،ومع ذلؾ ال يتوقؼ قادتيا واعبلميوىا في
الخارج عف إظيار مظمومية الشعب الفمسطيني أماـ الرأي العاـ العربي والدولي ،وقد تركز

أداؤىا اإلعبلمي في ىذا الصدد عمى مستويات مختمفة ،أىميا:
 -1متابعة األحداث الميدانية في غزة ،والتعبير بشكؿ مستمر عف موقؼ حركة حماس مف
التطورات السياسية ،لتحقيؽ أىداؼ عدة أىميا:

أ .مؿء الفراغ اإلعبلمي الذي تتعرض لو قيادة الحركة في الداخؿ بسبب خطورة الوضع
األمني وامكانية تعرض قيادة حماس لبلغتياؿ كما حدث مع الشييد سعيد صياـ في
عدواف 2008ـ ،لذلؾ كاف مبلحظاً خبلؿ العدواف األخير عمى غزة 2014ـ ،استخداـ

غالبية أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج لوسائؿ التواصؿ
االجتماعي عمى مدار الساعة ،ومحاولة إطبلع الشعب الفمسطيني عمى جوالت

التفاوض الجارية في العاصمة المصرية القاىرة.

فجزء كبير مف المعمومات التي كاف يتناوليا اإلعبلـ المحمي الفمسطيني حوؿ المسار
السياسي كانت تصدر عف قيادات المكتب السياسي لحركة حماس ،الذيف حرصوا

عمى إشغاؿ حيز كبير مف وسائؿ اإلعبلـ العربية المختمفة.

ب .توجيو عدة رسائؿ تطمينيو لمشعب الفمسطيني ،وعادة ما تكوف رسائؿ تتحدث عف
المرحمة السياسية المقبمة ،ألف مكاتب القيادة في الخارج ىي مف تقود مفاوضات
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التيدئة السياسية مع االحتبلؿ ،وىذا ما أكدتو تصريحات "عزت الرشؽ" عضو المكتب

السياسي لحركة حماس ،خبلؿ الساعات األخيرة لعدواف عاـ 2012ـ ،حينما نفى أف
يكوف اتفاؽ التيدئة مع االحتبلؿ في ذلؾ الوقت قد شمؿ موافقة مصر عمى منع

إدخاؿ األسمحة لغزة باالشتراؾ مع الوحدات الخاصة األميركية ،وقد أشار الرشؽ
خبلؿ ىذه التصريحات إلى أف إسرائيؿ تحاوؿ التخفيؼ مف أثر اليزيمة ،مؤكداً عمى

الكثير مف البنود اإليجابية الذي تـ التوقيع عمييا مف قبؿ حركة حماس والجانب
اإلسرائيمي بوساطة مصرية (الجزيرة اإلخبارية.)2012 ،

ت .توجيو رسائؿ سياسية لبلحتبلؿ تُعبر  -مف خبلليا  -عف صمود الشعب الفمسطيني

ومقاومتو ،فتصريحات مسؤوؿ العبلقات الدولية في حركة حماس ،أسامة حمداف

لوكالة األناضوؿ خبلؿ عدواف  ،2014التي أكد خبلليا عمى صمود المقاومة
كبير مف الصواريخ ،وبإمكانيا االستمرار في مقاومة االحتبلؿ
اً
وامتبلكيا مخزوناً
ألشير قادمة ،تأتي في ىذا السياؽ (صحيفة رأي اليوـ.)2014 ،

 -2محاولة إرجاع القضية الفمسطينية إلى مكانيا الصحيح عمى أجندات النظـ العربية،
وخبلؿ اليوـ الرابع لعدواف 2009-2008ـ ،أكد مسؤوؿ العبلقات الخارجية في حركة

حماس في لبناف" ،أسامة حمداف" عمى أف التردد في انعقاد القمة العربية ىو بمعناه
السياسي إعطاء مزيد مف الوقت لبلحتبلؿ في عدوانو عمى غزة ،مطالباً بتحرؾ الرأي

العاـ العربي واإلسبلمي لنصرة الشعب الفمسطيني (صالح.)4 :2014،

 -3حشد الرأي العاـ العربي واإلسبلمي مف خبلؿ استغبلؿ العديد مف وسائؿ اإلعبلـ العربية

لعرض مظمومية الشعب الفمسطيني ،وذلؾ بيدؼ تعويض حالة الصعوبة التي تفرض
نفسيا عمى اإلعبلـ المحمي الذي لـ يحقؽ نتائج إيجابية كبيرة عمى الصعيد الخارجي،

كما أف عبلقات القيادة السياسية واأليديولوجية تجعميا قريبة مف التأثير داخؿ الكثير مف

البمداف العربية واإلسبلمية ،فالمظاىرات الضخمة التي نظمتيا األحزاب الماليزية
واإلندونيسية خبلؿ العدواف األخير عمى قطاع غزة 2014ـ ،كانت بالتنسيؽ مف األحزاب

اإلسبلمية التي تحتفظ بعبلقات جيده مع حركة حماس.

 -4الحرص عمى شرح وتفنيد الرواية واألكاذيب الصييونية ،وطرحيا بشكؿ دائـ مف خبلؿ
وسائؿ اإلعبلـ العربية واإلقميمية ،وذلؾ مف خبلؿ بعض الخطابات والندوات السياسية،
والمشاركة في البرامج السياسية الذي يتـ بثيا عبر الفضائيات العربية ،فبعض أعضاء
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المكتب السياسي (صالح العاروري ومحمد نزاؿ) تحولوا إلى ضيوؼ شبو دائميف في

الفضائيات العربية خبلؿ أي عدواف عمى غزة.

 2.2.4الخطاب اإلعالمي لقيادات التنظيمات الفمسطينية:
رغـ التقاء الموقؼ الفصائمي والرسمي الفمسطيني اإلعبلمي عند إدانة أي عدواف إسرائيمي
عمى قطاع غزة ،إال أف التباينات في المواقؼ دائماً ما تُمقي بظبلليا عمى تصريحات قياداتيا،
حتى أف الكثير مف التصريحات اإلعبلمية تسيـ دائماً في تعميؽ الخبلؼ السياسي أو االنقساـ،
فيظير أف أغمب القيادات تستغؿ ظروؼ العدواف لتوجيو اتيامات أو تحقيؽ مكاسب سياسية

معنوية آنية عمى حساب الفصيؿ اآلخر ،وىو ما يولد حالة مف اإلحباط لدى الشعب

الفمسطيني.

 -0قيادة السمطة الفمسطينية:
حاولت الدراسة تحميؿ تصريحات قيادة السطمة الفمسطينية خبلؿ االعتداءات الثبلثة عمى

غزة ،مف خبلؿ الرجوع إلى الكثير مف المصادر ،وقد حاولت تفنيد ىذه التصريحات وتحميؿ
مضمونيا والظروؼ السياسية في ذلؾ الوقت بيدؼ الوصوؿ إلى تصور واضح أو نمط معيف

يمكننا مف خبللو استعراض ىذه التصريحات بعيداً عف السرد التاريخي ،وىو ما يتـ اإلشارة إليو
بشيء مف التفصيؿ عمى النحو التالي:
أ.

ثمة ما يدعو إلى االعتقاد أف تصريحات قيادة السمطة الفمسطينية غالباً ما تكوف مرتبطة
ببرنامج سياسي معيف ،دوف األخذ بعيف االعتبار تطورات العدواف الذي يتعرض لو قطاع

غزة ،فمع بداية أي عدواف إسرائيمي غالباً ما تُوجو تصريحات قيادة السمطة الفمسطينية
ضد حركة حماس وتحمميا الجزء األكبر مف المسؤولية ،وىذا ما حدث بداية عدواف

2008ـ ،وعدواف 2014ـ ،مع تصريحات أقؿ حده تجاه حركة حماس خبلؿ عدواف
.2012

حممت السمطة الفمسطينية حركة حماس
وخبلؿ الساعات األولى لعدواف 2009-2008ـ ّ
المسؤولية "ألنيا ورقة إقميمية وبسبب أعماليا الطائشة" عمى حد تعبير السيد "نمر حماد"

مستشار الرئيس عباس ،الذي ذىب إلى أبعد مف ذلؾ قائبل" ،إف حركة حماس شريكة في
العدواف" ،وىو ما يتفؽ مع تصريحات الرئيس عباس التي جاءت عمى ىامش لقائو مع

وزير الخارجية المصري "أحمد أبو الغيط" والذي أكد خبلليا عمى أف حماس كاف

بمقدورىا تجنب العدواف وتمديد اليدنة (نعيرات وآخروف.)9 :2009 ،
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ب .التحوؿ اإليجابي في التصريحات تجاه المقاومة غالباً ما يظير عمى األداء اإلعبلمي مع
مرور األياـ األولى لمعدواف ،وبعد أياـ قميمة مف االتيامات التي وجيتيا قيادة السمطة

لحركة حماس خبلؿ عدواف  ،2008-2008حيث اتجو الرئيس عباس إلى تغيير

الخطاب اإلعبلمي ،وتـ التركيز فقط عمى إدانة العدواف اإلسرائيمي ،حتى أنو طمب مف
قيادات السمطة وقؼ التصريحات المناىضة لحركة حماس ،وىو أمر تكرر بشكؿ مشابو

خبلؿ عدواف 2014ـ ،حينما وصؼ المقاومة الفمسطينية بتجار الحروب ،حمميا مسؤولية
البدء في العدواف! ،قبؿ أف يعود إلى التصريحات اإليجابية تجاه فصائؿ المقاومة (موقع

صحيفة اليوـ السابع.)2014 ،

ت .التركيز عمى الخطاب اإلعبلمي الوحدوي تماشياً مع متطمبات المرحمة ،والتأكيد المستمر
ميزت تصريحات قيادة السمطة
عمى أىمية المصالحة وانياء االنقساـ ،وىي سمو عامة ّ
الفمسطينية خبلؿ عدواف  ،2012إال أف الواقع كاف أبعد ما يكوف عف تحقيؽ ذلؾ ،ألف

السمطة الفمسطينية ال تُريد المصالحة مع حركة حماس القوية التي أصبحت تستند عمى
الحمفاء اإلقميمييف الذيف ساندوىا بمواقؼ
أرضية صمبة مف القوة العسكرية واالقتصادية و ُ

قوية في ذلؾ الوقت ،حيث تجمّت مواقفيـ بالزيارات التي نظميا العديد مف المسؤوليف

ووزراء الخارجية العرب الذيف زاروا غزة تحت تيديد القصؼ اإلسرائيمي (صالح:2015 ،

.)44
لذلؾ سنبلحظ أف األياـ األولى لمعدواف الذي داـ لثمانية أياـ ،شيدت مدف ومحافظات
الضفة الغربية الكثير مف المسيرات والوقفات التضامنية مع غزة ،تخمميا تصريحات لقيادات
ومسؤوليف في السمطة الفمسطينية ومنظمة التحرير ،ركزت عمى مساندة قطاع غزة واعادة الوحدة

مف خبلؿ إنياء االنقساـ ،وخبلؿ اليوـ األوؿ لمعدواف 2012/11/14ـ شيدت مدينة راـ اهلل

والبيرة عدة احتجاجات ،وتـ تعميؽ ما ُيعرؼ بػ أسبوع الشباب الفمسطيني ،تضامناً مع قطاع
غزة ،وعمى ىامش ىذه االحتجاجات أكد محافظ راـ اهلل والبيرة "ليمى غناـ "أف قرار تعميؽ تمؾ
الفعاليات يأتي احتراما لشيداء غزة ،داعية إلى أف ُيقابؿ العدواف اإلسرائيمي عمى القطاع بالوحدة
الوطنية والتماسؾ بيف كافة أرجاء الوطف لمجابية ىذه العمميات اإلرىابية ضمف برنامج وطني

موحد" (عوكؿ.)147 :2013،

حماية المشروع الوطني والمصالحة الفمسطينية كاف عنواف الخطاب اإلعبلمي لكافة

قيادات السمطة الفمسطينية ،سواء خبلؿ الخطابات الرسمية أو التي تتـ أثناء االحتجاجات التي
يجري تنظيميا في الضفة الغربية.
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ث .محاولة استثمار العدواف سياسياً مف خبلؿ الربط بيف الجرائـ اإلسرائيمية والتحركات

السياسية التي تقوـ بيا قيادة السمطة عمى صعيد المنظمات الدولية ،فكاف مبلحظاً أف

أغمب تصريحات قيادة السمطة خبلؿ عدواف 2012ـ ،تسعى لتحسيف وضعيا الداخمي،

والربط بيف العدواف اإلسرائيمي عمى غزة ومسألة ذىاب السمطة إلى األمـ المتحدة ،وىو ما

جاء في تصريحات الرئيس عباس في  11/15حينما أشار إلى أف إسرائيؿ لدييا مخطط
لضرب المشروع الوطني الفمسطيني ،وكؿ ما يجري ييدؼ لعرقمة ذىابنا لؤلمـ المتحدة

ولكننا ذاىبوف (مركز الزيتونة.)2014 ،

وخبلؿ ىذا العدواف تجنبت تصريحات قيادة السمطة اإلشارة إلى المقاومة ،وفي الوقت

نفسو لـ تتضمف أي إساءه أو تقميؿ منيا ،ومع اقتراب اإلعبلف عف التيدئة بيف االحتبلؿ

وفصائؿ المقاومة في غزة ،وما تحقؽ مف إنجاز لممقاومة أظير عمى األقؿ عجز القدرات

العسكرية اإلسرائيمية ،استمرت التصريحات اإليجابية لمقيادة الفمسطينية في راـ اهلل ،وقد ركزت
عمى المصالحة ولـ تتطرؽ لممقاومة ودورىا ،ففي  11/20أكد وزير الخارجية األسبؽ وعضو

المجنة المركزية نبيؿ شعت عمى أف االنتصار عمى العدو لف يكوف إال بتحقيؽ الوحدة الوطنية

(تقرير اليوميات الفمسطينية.)2014 ،

ج .الرجوع عدة خطوات إلى الخمؼ بمجرد انتياء العدواف ،فيبلحظ في ىذا الصدد أف التحسف
الذي يط أر عمى الخطاب اإلعبلمي لقيادة السمطة تجاه العدواف عمى غزة وفصائؿ المقاومة،
سرعاف ما يأخذ الطابع السمبي مع الساعات األولى لتوقيع اتفاقيات التيدئة مع االحتبلؿ،

فرغـ النجاح الفصائمي النسبي الذي تحقؽ أثناء عدواف  ،2014والذي تمثؿ في تشكيؿ وفد

موحد لمتفاوض غير المباشر مع االحتبلؿ ،إال أنو خبلؿ األياـ األخيرة التي سبقت توقيع
ّ
وحممتيا مسؤولية إطالة أمد
اتفاؽ التيدئة ،وجيت قيادات في السمطة اتياماتيا لقطر وتركيا ّ
العدواف ،وىو ما انعكس سمباً عمى حكومة التوافؽ الوليدة ،وتجمد أي مساعي أو خطوات

إيجابية لممصالحة.
 -8قيادة حركة فتح:

يمكف القوؿ إف الموقؼ الرسمي لحركة فتح خبلؿ العدواف عمى غزة غالباً ما يكوف

مستقبلً نسبياً عف موقؼ السمطة الفمسطينية ،فالمشاحنات واالتيامات اإلعبلمية لحركة حماس

تكوف أقؿ حدة واف كانت موجوده ،لكف مجمؿ األداء اإلعبلمي لمحركة يغمب عميو الطابع

الوطني قبؿ المصمحي ،كما أف استخداـ أسموب التيديد لبلحتبلؿ والدعوات التي تُطمؽ مف
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قيادات الحركة لممسيرات واالحتجاجات في الضفة الغربية ومطالبة السمطة بالذىاب لممنظمات

الدولية تبقى حاضرة ،ألف طبيعة المسؤولية السياسية لمحركة أماـ االحتبلؿ والعالـ الخارجي
باتت أقؿ مف مسؤولية السمطة الفمسطينية التي تُمثؿ الجسـ السياسي الذي عميو تحمؿ أي
تبعات سياسية وقانونية.
أ .مواجية العدواف برفع معنويات وصمود الشعب الفمسطيني ،وىذا ما جاء في تصريحات
عضو المجنة المركزية لحركة فتح في الضفة الغربية "مرواف البرغوثي" الذي أكد في رسالتو

اإلعبلمية مف زنزانتو خبلؿ الساعات األولى مف العدواف عمى غزة عاـ 2008ـ ،بأف
إسرائيؿ تحاوؿ تدمير الشعب الفمسطيني وصموده في وجو الحصار ،مشي اًر إلى أنيا تحاوؿ

استغبلؿ االنقساـ السياسي لتحقيؽ مكاسب انتخابية (موقع أرض فمسطيف لمدراسات
والتوثيؽ.)2008 ،

ب .تكثيؼ الدعوات إلى إنياء االنقساـ السياسي واستغبلؿ حالة التكاثؼ الشعبي لتحقيؽ
المصالحة الفمسطينية ،وىي رسالة حممتيا تصريحات غالبية قيادة حركة فتح عمى مدار

االعتداءات الثبلثة عمى قطاع غزة ،ومف جانبو طالب القيادي في حركة فتح "قدورة فارس"

في  30ديسمبر 2008ـ ،جميع قيادة الفصائؿ إلى التعالي فوؽ الخبلفات السياسية
واالصطفاؼ ضد العدواف (نبياف.)22 :2009،

تكررت الدعوات الفتحاوية خبلؿ عدواف2014ـ ،حيث جاء بياف الييئة القيادية العميا

لحركة فتح في قطاع غزة ،الذي تناولتو وسائؿ اإلعبلـ المحمية عمى إدانة العدواف اإلسرائيمي
والدعوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية.
ت .ممارسة بعض الضغوط عمى السمطة الفمسطينية ،مف خبلؿ مطالبتيا السمطة بوقؼ كؿ
أشكاؿ االتصاالت المباشرة مع االحتبلؿ ،ومباركة التحركات الشعبية في الضفة الغربية،

وىو ما تضمنتو دعوة العديد مف قيادات حركة فتح خبلؿ عدواف 2008ـ ،حتى أف األمر

وصؿ "بفاروؽ القدومي" حيف ذاؾ إلى توجيو االنتقاد لمسمطة الفمسطينية وأجيزتيا األمنية
التي نصبت العديد مف الحواجز األمنية في بعض مدف الضفة الغربية (وكالة قدس برس،
.)2008

ث .تأثّر الخطاب اإلعبلمي الفتحاوي بظروؼ االنقساـ ،فالتصريحات السمبية لقيادة الحركة
تبقى حاضرة في أوقات ومراحؿ كثيرة مف مراحؿ العدواف ،كونيا تأتي غالباً في إطار

أحداث سياسية ما أو كرد عمى اتيامات قيادة حركة حماس لرئاسة السمطة ،فخبلؿ العدواف

األخير 2014ـ كاف رد حركة فتح حاض اًر ومستنك اًر لخطاب حركة حماس الذي تضمف
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عبارات التحريض والتخويف والتكفير بحؽ فتح والرئيس الفمسطيني محمود عباس ،داعياً
حركة حماس إلى عدـ حرؼ األنظار عف معاناة الفمسطينييف في قطاع غزة ،وتوجيو

سياميا إلى القيادة الفمسطينية ،كما أف ممارسة طرفي االنقساـ لبلعتقاالت السياسية ُيبقي

حالة التوتر اإلعبلمي حاضرة في تصريحات قيادة حركة فتح (مركز المعمومات الوطني

الفمسطيني وفا.)2009 ،
 -4قيادة حركة حماس:

يشكؿ الخطاب اإلعبلمي لمقيادة السياسية أحد األدوات الميمة التي يتـ استخداميا خبلؿ

أي عدواف عمى قطاع غزة ،لذا ،ال تدخر قيادة حركة حماس جيداً في استخداـ المنابر

اإلعبلمية المختمفة لمتعبير عف مواقؼ الحركة الموجية ألطراؼ وجيات سياسية مختمفة ،ليا
عبلقة مباشرة أو غير مباشرة بالعدواف أو الحصار المفروض عمى القطاع.
ويمكن توضيح ذلك من خالل:
أ .رفض االنصياع ألىداؼ االحتبلؿ ،فخبلؿ الساعات األولى لعدواف  ،2008خص نائب
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس االحتبلؿ بالقوؿ "لف نتنازؿ ولف نتراجع حتى لو أبدتـ
غزة ،ولف تتمكنوا ألنيا عصية عمى الكسر" (جريدة الشرؽ القطرية.)2008 ،

في السياؽ ذاتو دعا "خالد مشعؿ" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،إلى انتفاضو
ثالثة ضد االحتبلؿ في الضفة الغربية ،مطالباً الشعب الفمسطيني بالتضامف مع قطاع غزة ،وقد

وجو حديثة لمفصائؿ وطالبيا بتوحيد الصفوؼ "حتى يعرؼ العدو أنو ال يستطيع ىزيمتنا"
(الكيالي.)81 :2009،
التيديد باالنتفاضة الثالثة أكدت عميو تصريحات "إسماعيؿ ىنية" خبلؿ عدواف 2012ـ،

قبؿ أف يعود مرة أخرى لتيديد االحتبلؿ بإشعاؿ الضفة الغربية في  10يوليو 2014ـ ،مؤكداً أف
قادة الحركة ال يخشوف تيديدات إسرائيؿ ،وىو ما تحرص قيادة حماس التأكيد عميو في كؿ

المناسبات ،حيث تؤكد تمسكيا بسبلح المقاومة (موقع الجزيرة اإلخباري.)2014 ،

ب .تحميؿ رئاسة السمطة الفمسطينية جزءاً مف اليجوـ ،حتى أف األمر يصؿ إلى اتياميا
بالتواطؤ مع االحتبلؿ ،ولعؿ خير دليؿ عمى ذلؾ تصريحات الناطؽ باسـ حركة حماس

رد فييا عمى طمب الرئيس عباس بعقد لقاءات تشاورية بيف الفصائؿ
"فوزي برىوـ" الذي ّ
حوؿ العدواف ،حيث أكد برىوـ "أنو تـ تشكيؿ خمية طوارئ في راـ اهلل برئاسة" ،الطيب عبد

الرحيـ" أميف عاـ رئاسة السمطة الفمسطينية لمقياـ باالتصاؿ بقيادات حركة فتح في غزة
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بيدؼ جمع معمومات عف مواقع حماس السرية ،ومف ثـ إيصاليا لقنوات التنسيؽ األمني

مع االحتبلؿ" (صحيفة الشروؽ.)2009 ،

كرر المتحدث الرسمي باسـ
ُيعيد التاريخ نفسو مرة أخرى خبلؿ عدواف 2014ـ ،حيث ي ّ
حركة حماس ،فوزي برىوـ ،إدانة حركتو لمرئيس الفمسطيني ،محمود عباس ،معتب اًر تأجيؿ
األخير اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة العدواف عمى غزة تخمياً عف مسؤولياتو

الوطنية (مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفا.)2009 ،

ت .التركيز عمى حصار غزة وتوضيح أسبابو ،مع توجيو الموـ لمجانب المصري الذي يسيـ
في الحصار بسبب إغبلقو لمعبر رفح ،وىو ما جاء في تصريحات خالد مشعؿ لقناة

الجزيرة القطرية في  ،2009/1/2حينما أكد عمى أف حركتو كانت قد طرحت عدة حموؿ
(سميرة.)81 :2009،
ألزمة معبر رفح قوبمت جميعيا بالرفض مف قبؿ الجانب المصري ُ

وفي سياؽ آخر تبقى مصر طرفاً أصيبلُ في تصريحات قيادة حماس السياسية ،فمسؤوؿ

دائرة العبلقات الخارجية "أسامة حمداف" يؤكد لقناة الجزيرة الفضائية ،في  15يوليو 2014ـ ،أف
المبادرة المصرية لوقؼ إطبلؽ النار صيغت بعقمية انيزامية ،مشي اًر إلى أف المعركة لف تتوقؼ
إال بشروط الحركة ،الفتاً في تصريح آخر إلى ارتباؾ في الموقؼ المصري (المركز الفمسطيني

لئلعبلـ.)2014 ،

وخبلؿ المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاىرة بيف الفريؽ التفاوضي الفصائمي

الذي جرى تشكيمو أثناء عدواف 2014ـ عمى غزة ،لـ تتوقؼ تصريحات قيادة حركة حماس،
ففي  23يوليو 2014ـ ،دعا خالد مشعؿ إلى رفع الحصار فو اًر عف قطاع غزة قبؿ الحديث عف
مشددا عمى ضرورة فتح المعابر والسماح لقوافؿ اإلغاثة بالوصوؿ إلى قطاع
أي اتفاؽ لمتيدئة،
ً
غزة .وىي تصريحات ترمي إلى الضغط غمى األطراؼ الرافضة لمطالب حماس بمف فييا

الجانب المصري.
وىو ما أكدتو تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،موسى أبو مرزوؽ ،في
 24يوليو 2014ـ ،حيف أشار إلى أف المبادرة المصرية لوقؼ إطبلؽ النار جاءت إلحراج

الحركة ،ألنو في حاؿ رفضيا ستعطي الضوء األخضر لحكومة إسرائيؿ ،لكي تضرب قطاع
غزة (المركز العربي لؤلبحاث ودراسات السياسة.)2014 ،

ث.

توجيو بيانات الموـ واالستنكار مف قبؿ المكتب السياسي وقادة الحركة لمواقؼ األنظمة

العربية ،والطمب منيا ممارسة الضغط عمى االحتبلؿ ،ألف شجب واستنكار العدواف غير
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ٍ
كاؼ عمى حد وصؼ قيادة المكتب السياسي ،فوفقاً لبياف الحركة الموجو لؤلنظمة

العربية ،أثناء عدواف 2008ـ" ،إف قطع العبلقات السياسية التي تقيميا الدوؿ العربية مع

االحتبلؿ وفتح معبر رفح يمثبلف رداً عممياً عمى العدواف" (المركز الفمسطيني لئلعبلـ،

.)2009

كاف مبلحظاً أف لغة الخطاب اإلعبلمي لقيادة حركة حماس الموجو لمنظـ العربية قد تغيرت
بشكؿ كبير خبلؿ عدواف 2012ـ ،فخبلؿ اليوـ الثاني لمعدواف أكدت تصريحات خالد مشعؿ أف

إسرائيؿ بشنيا العممية العسكرية عمى غزة "تختبر مصر والعرب والمسمميف وىؿ ىي قادرة عمى
فرض نفس المعادالت السابقة نفسيا أـ أف قيادات اليوـ لدييا رؤية األمة حيث تثبت في كؿ
محطاتيا أنيا تنيج نيجاً جديداً برؤية جديدة" (موقع قناة العربية اإلخباري.)2012 ،

ولعؿ السبب في ىذا التحوؿ ،يكمف في النجاح الذي تحقؽ خبلؿ المراحؿ األولى لثورات الربيع
العربي وصعود اإلسبلمييف في مصر وتونس وبعض البمداف العربية ،وما قاموا بو مف دور
إيجابي ميـ خبلؿ العدواف ،لكف األمر تغير خبلؿ عدواف 2014ـ ،فعادت تصريحات الموـ

واالستنكار تجاه المواقؼ العربية.
ج .تذكير الشعب الفمسطيني وفصائؿ المقاومة بأىمية الوحدة الوطنية والمصالحة ،وىو ما

رّكزت عميو تصريحات ،إسماعيؿ ىنية ،في اليوـ الثاني لعدواف 2014ـ ،مؤكداً تمسؾ
حركة حماس بالمصالحة الفمسطينية أكثر مف أي وقت مضى في وجو العدواف الشامؿ

(مؤسسة الدراسات الفمسطينية.)2014 ،
 -2قيادة الجياد اإلسالمي:

لـ تكف تصريحات قيادة الجياد اإلسبلمي خبلؿ االعتداءات عمى غزة تختمؼ كثي اًر مف

حيث المضموف واستخداـ الكثير مف التيديدات والمصطمحات المشابية لتمؾ التي تستخدميا

حركة حماس ،لكف االختبلؼ األبرز كاف يقتصر عمى طبيعة التصريحات الموجية لمسمطة
الفمسطينية والنظـ العربية ،كما أف غالبية المنابر اإلعبلمية العربية المتاحة لقيادة حركة حماس،

كانت أيضاً متاحة لقيادة الجياد اإلسبلمي ،وقد تركز خطاب القيادة السياسية لحركة الجياد

اإلسبلمي خبلؿ االعتداءات عمى التالي:

أ .فضح وتفنيد العدواف اإلسرائيمي عمى غزة وكشؼ نوايا االحتبلؿ وأىدافو ،مف خبلؿ التطرؽ

إلى ظروؼ االحتبلؿ الداخمية ،وكذلؾ الوضع اإلقميمي الذي يعطي االحتبلؿ مزيداً مف

الفرص لمياجمة غزة ،لذلؾ لـ تخ ُؿ لغة التيديد مف تصريحات قيادة الجياد اإلسبلمي،
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فنائب األميف العاـ "زياد النخالة" أكد خبلؿ عدواف 2014ـ أف حركتو مستعدة لبلستشياد

بشرؼ في حرب تشنيا إسرائيؿ "ولف نتراجع رغـ إدراكنا أف ميزاف القوى ليس في صالحنا".
وتساءؿ مستنك اًر" ،أيف ىي كرامتنا وكيؼ نقبؿ بتيدئة مع العدو اآلف دوف أف نرد عدوانو
(موقع تحالؼ قوى المقاومة الفمسطينية.)2014 ،

ب .توازف الخطاب اإلعبلمي الموجو لمسمطة الفمسطينية ،فخبلؿ عدواف 2008ـ أكدت
تصريحات األميف العاـ ،أف اليجوـ اإلسرائيمي عمى غزة ييدؼ إلى القضاء عمى
المصالحة الفمسطينية ،خاصة وأف االحتبلؿ كاف قد صعد مف ضرباتو لممقاومة بالتزامف
مع مبادرة الرئيس محمود عباس بشأف الذىاب إلى قطاع غزة وبحث تشكيؿ حكومة مينية

مستقمة ،كما تركز الخطاب اإلعبلمي لقيادة الجياد اإلسبلمي عمى الدعوة لموحدة الوطنية
ولـ توجو قيادة الحركة انتقادات حادة ألطراؼ االنقساـ ،لذلؾ كانت محؿ ترحيب مف طرفي

االنقساـ ومف النظاـ المصري خبلؿ عدواف 2014ـ.

 2.2.2أداء الناطقين اإلعالميين
يقع عمى كاىؿ الناطقيف اإلعبلمييف الكثير مف األعباء والمخاوؼ خبلؿ العدواف ،قد

يكمفيـ األمر حياتيـ ،وىو ما يجعميـ يتنقموف في أماكف مختمفة مف القطاع حتى ال يكونوا ىدفاً

أمر
سيبلً لبلحتبلؿ ،وىذا األمر يجعؿ مف مسألة حصوليـ عمى المعمومة مف قيادة حركتيـ اً

صعباً ،ألف نقؿ المعمومة يحتاج لبيئة آمنة ال تكوف متوفرة أثناء العدواف ،كما أف التطورات
الميدانية والسياسية قد تفرض عمى الموقؼ السياسي لفصائؿ المقاومة تطورات جديدة ،األمر

أمر وارداً ،لذلؾ يمكف استعراض
الذي يجعؿ مف مسألة االجتياد الشخصي لمناطقيف اإلعبلمييف اً

أداء الناطقيف اإلعبلمييف لفصائؿ المقاومة خبلؿ االعتداءات عمى غزة عمى النحو التالي:

أ .يغمب عمى األداء اإلعبلمي لمناطقيف اإلعبلمييف باسـ الفصائؿ ،تركيزىـ عمى األداء

التعبوي ،وتوجيو الرأي العاـ بغرض تثبيت الناس ورفع المعنويات واليمـ (أبو حشيش،
مقابمة شخصية.)2016 :

ب .كاف لمناطقوف اإلعبلميوف دور واضح في نقؿ مواقؼ فصائميـ إلى الجماىير الفمسطينية،
وكؿ وسائؿ اإلعبلـ ،مما عكس حالة مف االنسجاـ بيف مواقؼ الفصائؿ وتطورات

حضور لمواقؼ الفصائؿ في كؿ التفاصيؿ
األحداث ،فيبدو واضحاً لدى الجماىير أف ىناؾ
اً

الدقيقة بشكؿ مستمر.
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ت .يكمؿ الناطقوف اإلعبلميوف ذلؾ الدور الذي تمعبو وسائؿ اإلعبلـ ،فاألخيرة تسعى لنقؿ

الحدث والصورة ،بينما يعمؽ الناطقيف اإلعبلمييف عمييا ،ما ُيعطييا زخماً إعبلمياً واىتماماً
أكبر (المحاـ ،مقابمة شخصية.)2016 :

ث .يسعى الناطقوف اإلعبلميوف إلى تفنيد الرواية والمزاعـ اإلسرائيمية وفضحيا ،فكانوا دائماً
جزءاً مف الحرب النفسية التي يسعى اإلعبلـ الفمسطيني إلى االعتماد عمييا متصدياً

لئلعبلـ اإلسرائيمي ،فالناطقوف باسـ جيش االحتبلؿ يحاولوف أثناء العدواف أف يحققوا

مكاسب معنوية لمصمحة جيشيـ وتشويو صورة المقاومة ،وىو ما كاف يواجو مف قبؿ

الناطقيف اإلعبلمييف لمفصائؿ الفمسطينية بكافة مكوناتيا (أبو حشيش.)68 :2015 ،

ج .استغؿ الناطقوف اإلعبلميوف خبلؿ االعتداءات عمى غزة تواجد جميع وسائؿ اإلعبلـ في

مكاف واحد "مستشفى الشفاء" ونجحوا في الظيور بشكؿ متكرر مف خبلليا دوف الحاجة
لمتواصؿ معيا ،كما أف الكثير مف الشخصيات السياسية واالعتبارية التي زارت غزة أثناء

عدواف 2012ـ تـ التواصؿ معيا مف قبؿ الناطقيف الذيف أوصموا رسالة فصائميـ ليذه
القيادات مباشر.

ح .ال يتوقؼ عمؿ الناطقيف اإلعبلمييف عمى التعبير عف موقؼ فصائميـ مف خبلؿ
التصريحات لوسائؿ اإلعبلـ المحمية ،بؿ تحرص الفصائؿ مف خبلؿ مكاتبيا في الخارج
عمى تفعيؿ دور الناطقيف اإلعبلمييف أثناء العدواف" ،فحساـ بدراف" أحد قيادات حركة

حماس في الخارج وناطؽ إعبلمي باسـ مكتبيا السياسي كاف يعبر عف موقؼ الحركة عبر
وسائؿ اإلعبلـ العربية ،ويعمؽ عمى الكثير مف التطورات السياسية والميدانية خبلؿ العدواف

(صحيفة الشرؽ األوسط.)2014 ،

خ .توضيح الموقؼ السياسي لمجماىير غالباً ما يتـ عبر تصريحات الناطقيف ،وخبلؿ العدواف
األخير 2014ـ ،سادت حالة مف الترقب في صفوؼ الشعب الفمسطيني تجاه تطورات

مفاوضات القاىرة ،خاصة وأف إسرائيؿ كانت تستخدـ المماطمة بشكؿ واضح ،وىو ما كاف

يستدعي خروج ناطقي الفصائؿ عبر وسائؿ اإلعبلـ لتوضيح التطورات والمستجدات

السياسية (موقع الجزيرة اإلخباري.)2014 ،
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 2.1خالصة الفصل:
اء وسائؿ
اء عمى ما سبؽ أكدت الشواىد والتجربة التاريخية ،أف كافة الجيات اإلعبلمية سو ً
بن ً
إعبلـ رسمية أـ فصائمية أـ دور المكاتب السياسية لمفصائؿ وتصريحات القيادات السياسية
ار مكممة حتى واف كانت متعارضة ومتناقضة مف
والناطقيف اإلعبلمييف ،أف جميعيا لعبت أدو اً

حيث المضموف والرسالة اإلعبلمية في أحياف كثيرة ،ألنيا ظمت واقعة تحت تأثير االنقساـ

السياسي بيف راـ اهلل وقطاع غزة.

إذا كاف اإلعبلـ الفمسطيني قد نجح في تثبيت الجبية الداخمية وكسب تعاطؼ الرأي العربي
واإلسبلمي ،فإنو لـ يحقؽ نجاحات ممموسة عمى صعيد الرأي العاـ العالمي والدولي ،فباستثناء

استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي إلظيار مظمومية الشعب الفمسطيني وكشؼ الجرائـ

اإلسرائيمية ،لـ تستطع كافة وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية الوصوؿ إلى مستوى يمكنيا مف مخاطبة

الغرب ،ألسباب جئنا عمى ذكرىا في متف الدراسة.

كاف الخطاب اإلعبلمي لقيادة الفصائؿ ومكاتبيا السياسية أفضؿ نسبياً مف حيث

االنضباط والتوازف في التصريحات ونوع الرسالة اإلعبلمية ،مقارنةً مع الرسائؿ اإلعبلمية التي
توجييا وسائؿ اإلعبلـ ،فاألولى كاف يبدو عمييا الطابع الدبموماسي في استخداـ المصطمحات،

بينما كانت عبارات التشيير والتخويف ال تخمو مف األخيرة ،لكف مع ذلؾ تطور الخطاب

اإلعبلمي بات واضحاً مع تكرار التجربة التي عاشتيا وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية خبلؿ ثبلثة
اعتداءات عمى قطاع غزة.

114

 1عفصل خلامس
إت ي ع ط عف ط ي ععلو ن حمتنل ع ى
غ  -يؤي

تش ف

 5.1تمييد.
 5.2المبحث األول رؤية استشرافية عمى المستوى الدبموماسي.
 5.3المبحث الثاني رؤية استشرافية عمى المستوى اإلعالمي.

الفصل الخامس
إدارة السمطة الفمسطينية لعدوان محتمل عمى غزة رؤية استشرافية
 1.0تمييد:
وفقاً لما تـ طرحو في الفصوؿ والمباحث السابقة التي ركزت عمى أداء السمطة الفمسطينية

خبلؿ ثبلثة اعتداءات عسكرية إسرائيمية مرت عمى قطاع غزة ،وفي ظؿ ما توصؿ إليو البحث

مف سمبيات كثيرة حوؿ إدارة السمطة الفمسطينية ألزمات قطاع غزة عمى المستوييف الدبموماسي

واإلعبلمي ،وفي ضوء آراء الخبراء واجاباتيـ عمى جوالت "دلفي" ،وتأسيساً عمى كؿ ىذه
المنطمقات التي تناولتيا الدراسة ،يمكف التوصؿ إلى رؤية استشرافية إلدارة السمطة الفمسطينية

الدبموماسية واإلعبلمية ألي عدواف محتمؿ عمى قطاع غزة.
وقد تـ اختيار مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ الدراسة الستطبلع آرائيـ،

وتـ التركيز عمى التواصؿ مع القيادات الفاعمة واألكاديمييف المتخصصيف.

ػداء م ػ ػ ػػف ت ػ ػ ػػاريخ 2016/11/18ـ واس ػ ػ ػػتمرت حت ػ ػ ػػى
وب ػ ػ ػػدأ تطبي ػ ػ ػػؽ الجول ػ ػ ػػة األول ػ ػ ػػى ابت ػ ػ ػ ً
2016/12/25ـ ،وقػػد تػػـ توزيػػع نمػػوذج االستش ػراؼ عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف ( )45خبي ػ اًر ،وصػػؿ

لمباحث منيا ( )17إجابة ،باإلضافة لمحاوالت كثيرة أخرى مف الباحػث لمتواصػؿ مػع قيػادات فػي
السمطة والفصائؿ ودبموماسييف في الخارج ،قوبمت برفض التعاوف ،وىذا يعكس جانب مف عقميػة
وثقافػػة أصػػحاب الق ػرار الفمسػػطيني مػػف حيػػث عػػدـ تقػػدير البحػػث العممػػي وعػػدـ الرغبػػة فػػي التقػػدـ

والتطور واجراء د ارسات وأبحاث مف شأنيا جسر اليوة ما بػيف األداء الفعمػي والمػأموؿ فمسػطينياً،
وبعد تحميؿ إجابات الجولة األولى وتصنيفيا ،تـ توجيو ما أسفرت عنو نتائج الجولػة األولػى إلػى

الخبراء مرة أخرى لموصوؿ إلى درجة أعمى مف التوافؽ كما سيتـ استعراضو في ىذا الفصؿ.
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 1.8المبحث األول

رؤية استشرافية عمى المستوى الدبموماسي
استندت الدراسة عمى مجموعة مف التساؤالت ،التي تـ اإلجابة عمييا مف قبؿ مجموعة
مف الخبراء والمتخصصيف في الشأف السياسي والدبموماسي الفمسطيني ،وذلؾ وفقاً لتطبيؽ

أسموب دلفي بيدؼ الوصوؿ إلى رؤية مستقبمية لمدبموماسية الفمسطينية خبلؿ االعتداءات
المحتممة عمى قطاع غزة.

 -0التحديات التي حالت دون تمكن السمطة الفمسطينية من القيام بمياميا الدبموماسية
أثناء االعتداءات اإلسرائيمية الثالثة عمى قطاع غزة:

أ.

وقوع السمطة الفمسطينية تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي ،يجعؿ تعامميا الدبموماسي يسير

وفؽ منطقي "الدولة والثورة" ،حيث أف طبيعة العبلقة بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية،
تدفع السمطة لمخشية مف العقوبات اإلسرائيمية ،وىذا ما يعيؽ تحركات الدبموماسية

الفمسطينية.

ب .التزاـ السمطة الفمسطينية بعممية التسوية السياسية مع االحتبلؿ ،يحد مف قدرتيا ،ألف
قطاع غزة خبلؿ االعتداءات الثبلثة لـ يكف خاضعاً ليا ،كما أف نجاح إسرائيؿ في

فصؿ القطاع عف الضفة الغربية تكرس سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ،ولـ تتمكف
الفصائؿ في الضفة الغربية مف الوقوؼ إلى جانب قطاع غزة بسبب القطيعة بيف راـ

اهلل وغزة ،وىذا األمر يشكؿ واحداً مف أىـ التحديات التي تعيؽ العمؿ الدبموماسي

الفمسطيني.

ت .الوضع البنيوي لمدبموماسية الفمسطينية لـ يكف ليؤىميا لحمؿ القضية الفمسطينية ،ورغـ
بعض إنجازاتيا ،إال إنيا غير مؤىمة مادياً وبشرياً وثقافياً في الدفاع عف القضية

الفمسطينية.

ث .اعتادت إسرائيؿ أف تعزؿ قطاع غزة ،وتعمؿ جاىدة عمى جعؿ ىذه الرقعة الجغرافية
الصغيرة في مواجية مباشرة مع العدواف ،وذلؾ مف خبلؿ تضخيـ الخطر الذي يوجيو

القطاع ألمنيا ،وىو ما مكنيا مف خمط األوراؽ ،فخبلؿ عدواف عاـ (2014ـ) التي

ُشنت بعد فترة وجيزة مف تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني ،أرادت إسرائيؿ قطع الطريؽ
عمى التوصؿ التفاؽ ينيي أو يدير االنقساـ بشكؿ يوصؿ النتخابات فمسطينية بيف
الضفة الغربية وقطاع غزة.

117

ج .عدـ وجود أي تقارب أو تفاىـ بيف السمطة الفمسطينية وفصائؿ المقاومة ،وابتعاد قيادة
السمطة الفمسطينية عف األوضاع االقتصادية واالجتماعية في غزة ،حاؿ دوف قدرتيا
عمى صياغة خطة دبموماسية لمواجية االحتبلؿ ،بينما يعمؿ األخير عمى خططو

الدبموماسية ،ويييئ المجتمع الدولي قبؿ أشير مف العدواف عمى غزة.

ح .انقساـ البيت الفمسطيني بيف قطاع غزة وراـ اهلل ،أضعؼ الدبموماسية الفمسطينية في
البيئتيف العربية والدولية ،ألنيا لـ تظير بمظير موحد.

خ .عدـ توفر إجماع فصائمي عمى قرار خوض المواجية ،مما جعؿ أداء السمطة في
عدواف (2008ـ) متردداً ضعيفاً ،ويمكف تمخيص المشيد بالنقاط التالية:

 -1قمة المعمومات لدى السمطة حوؿ العدواف واألىداؼ التي ترمي إلييا الفصائؿ.
 -2عدـ وجود أي مشاورات بيف فصائؿ المقاومة وقيادة السمطة الفمسطينية.

 -3كاف يسود اعتقاد لدى قيادة السمطة الفمسطينية أف الفصائؿ تعمؿ لتطبيؽ األجندة اإليرانية

في المنطقة ،خاصةً وأف األخيرة كانت تقود محور الممانعة المضاد لمحور االعتداؿ الذي
كانت السمطة الفمسطينية تدور في فمكو.

 -4تقاعس دور السمطة الفمسطينية الدبموماسي في الدفاع عف غزة ،دفع فصائؿ المقاومة لمقياـ
بيجوـ إعبلمي غير مسبوؽ عمييا ،مما أدى إلرباؾ المشيد السياسي الفمسطيني.

د .تسارع األحداث في المحيط العربي والدولي ،وبروز متغيرات في كؿ مرحمة مف مراحؿ
االعتداءات اإلسرائيمية وأبرزىا ثورات الربيع العربي ،وتنامي اإلرىاب ،واستغبلؿ إسرائيؿ

لفزاعة اإلرىاب الفمسطيني وخطره عمييا ،ساعد إسرائيؿ في استغبلؿ الضغوط األمريكية
عمى الدوؿ العربية الصديقة لمشعب الفمسطيني ،وبالتالي تحجيـ دور الدبموماسية الفمسطينية

في المؤسسات الدولية.

 -8طبيعة الدور الذي لعبتو الدبموماسية الفمسطينية خالل االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع
غزة:

أ.

لعبت الدبموماسية الفمسطينية دو اًر في كشؼ االعتداءات والجرائـ اإلسرائيمية في
المؤسسات الدولية بجيود مختمفة ،لكف ىذه الجيود لـ تكف بالشكؿ الكافي ،وتقرير

جولدستوف ،يشكؿ مثاؿ واضح عمى ضعؼ الدبموماسية الفمسطينية التي فشمت أيضاً
في االنضماـ إلى معاىدة روما خبلؿ عدواف (2014ـ) عمى قطاع غزة.

ب .حجـ الجيد الذي تبذلو الدبموماسية الفمسطينية خبلؿ االعتداءات عمى قطاع غزة
متواضع جداً ،وفي بعض األحياف يخدـ الموقؼ اإلسرائيمي ،أكثر مما يسعى لمدفاع
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عف حقوؽ الشعب الفمسطيني كما حدث في قياـ السمطة بسحب تقرير جولدستوف مف

المناقشة في األمـ المتحدة.

ت .حاولت الدبموماسية الفمسطينية بجيود بعض السفراء  -وربما بشكؿ فردي  -توظيؼ
اإلمكانيات عمى صعيد العبلقات الدولية الثنائية والمتعددة ،فكاف التحرؾ عبر البعثات

الدبموماسية عمى الصعيد اإلقميمي ،األكثر سطوعاً ،وذلؾ مف خبلؿ جامعة الدوؿ
العربية ومجمس حقوؽ اإلنساف ،لكف الدور األبرز لمدبموماسية الفمسطينية ينحصر

غالباً في األمـ المتحدة ،مف خبلؿ تحركات البعثة الفمسطينية ىناؾ ممثمة بالسفير

رياض منصور ،وما يقدمو مف مشاريع ق اررات ساعدت في إيقاؼ العدواف عمى غزة،
السيما قرار مجمس األمف رقـ  1860الصادر في  9يناير (2009ـ) ،والذي انطمقت

منو المبادرة المصرية لوقؼ العدواف ،فضبلً عف دور الدبموماسية الفمسطينية داخؿ

مجمس حقوؽ اإلنساف.

ث .ىناؾ ضعؼ كبير وواضح لمدبموماسية الفمسطينية ،وخصوصاً بشقيا المعروؼ
بالدبموماسية الشعبية ،والسبب في ذلؾ يرجع إلى ضعؼ عممية التشبيؾ مع األحزاب

السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التي يمكف أف تقوـ بإدوار كبيرة خبلؿ

االعتداءات عمى غزة ،فضبلً عف تقاعس البعثات الدبموماسية الفمسطينية عمى

المستوى اإلعبلمي ،وترؾ الساحة الدولية لئلعبلـ اإلسرائيمي ،دوف مزاحمتو في
عرض مظمومية الشعب الفمسطيني ،ومحاولة كسب الرأي العاـ العالمي.

 -4تقييم أداء الدبموماسيين الفمسطينيين أثناء االعتداءات عمى غزة:
أ .ارتبط األداء الدبموماسي الفمسطيني أثناء االعتداءات اإلسرائيمية عمى القطاع بطبيعة
العبلقة بيف قيادة السمطة الفمسطينية وفصائؿ المقاومة في غزة ،فظير ىناؾ نوع مف

التفاوت في التحركات الدبموماسية الفمسطينية مف عدواف آلخر ،لكف بشكؿ عاـ لـ تمب
الدبموماسية الفمسطينية طموحات وتطمعات الشعب الفمسطيني ،ألسباب كثيرة:

 -1أخطاء بعض السفراء في التعامؿ مع الجالية أو الدولة المضيفة.

 -2عجز واضح لدى البعثات الدبموماسية الفمسطينية في التشبيؾ مع الجاليات العربية
واإلسبلمية ،وتحريؾ الشعوب مف أجؿ نصرة الشعب الفمسطيني ،بدليؿ أف ما كاف

واضحاً خبلؿ االعتداءات عمى غزة ،ىي دبموماسية العبلقات المتعددة عمى
مستوى بعض المنظمات الدولية واإلقميمية.
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 -3العديد مف الممفات الميمة كتقرير جولدستوف وممؼ الذىاب إلى معاىدة روما

ومحكمة الجنايات الدولية ،والتأخير في تحريؾ الجامعة العربية أثناء عدواف

(2008ـ) تؤكد ضعؼ الدبموماسية.

تأثير سمبي
ب .ىناؾ ضعؼ بنيوي ومالي في كؿ البعثات الدبموماسية الفمسطينية ،كاف لو ُ
عمى دورىا تجاه القضية الفمسطينية.
تُ .رغـ الكثير مف السمبيات والضعؼ الواضح ،إال إنيا أبقت عمى حالة التعاطؼ العالمي
مع القضية الفمسطينية ،وخصوصاً في األمـ المتحدة وبعض المؤسسات الدولية
األخرى.

 -4الدور الذي يمكن لمدبموماسية الفمسطينية أن تقوم بو عمى مستوى المنظمات الدولية
لمواجية االعتداءات اإلسرائيمية:

أ.

لعبت الدبموماسية دور الرديؼ لمعمؿ المسمح منذ عاـ (1964ـ) لذلؾ فإف إنياء
االحتبلؿ بالعمؿ المسمح فقط يبدو صعب المناؿ ،وكذلؾ الحاؿ ،إذا اقتصر األمر

عمى العمؿ الدبموماسي ،فتكامؿ األدوار يمثؿ السبيؿ األنسب ،خاصةً وأف القانوف

الدولي غالباً يخدـ القضية الفمسطينية العادلة.

ب .رغـ توسع الدبموماسية الفمسطينية في ما تُعرؼ بدبموماسية العبلقات المتعددة
وانضماميا لمكثير مف المنظمات الدولية ،إال أف مركز عمميا األساسي ،ال يزاؿ
منحص اًر في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ومجمس حقوؽ اإلنساف ،ألف منظمة
التحرير والسمطة الفمسطينية تحتفظ بأغمبية في مواجية إسرائيؿ ،باإلضافة إلى مجمس

األمف الدولي ومنظمة التربية والثقافة والعموـ "اليونسكو" وغيرىا مف المنظمات الدولية.

ت .تكمف قوة الدبموماسية الفمسطينية داخؿ المنظمات الدولية في إظيار فمسطيف
المستضعفة أماـ شعوب العالـ ،ألف المنظمات الدولية ىي عبارة عف برلمانات عالمية

لدييا القدرة عمى فضح السياسات اإلسرائيمية ،فجانب مف القوة الدبموماسية االسرائيمية
تكمف في إظيار ضعفيا وتصوير نفسيا عمى أنيا ضحية ،لكف ما يقع عمى عاتؽ

الدبموماسية الفمسطينية اآلف ىو فضح االحتبلؿ الذي أصبح غير قادر عمى الظيور
بمظير الضحية ،وتحوؿ إلى مجرـ في نظر العالـ ،وىو ما يمكف أف تستغمو

الدبموماسية الفمسطينية ،إذا ما أدركت أف الداعميف لبلحتبلؿ ،باتوا غير قادريف عمى

حمايتو داخؿ المنظمات الدولية.
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ث .بإمكاف الدبموماسية الفمسطينية تعميؽ وتطوير العبلقات مع الدوؿ الصديقة مف خبلؿ
التشبيؾ مع النخب السياسية ،وتأليب الرأي العاـ عمى االحتبلؿ بما يخدـ القضية

الفمسطينية ،فتجنيد األمواؿ يمثؿ جزء مف مشكمتنا السياسية ،ألف كثي اًر مف الق اررات
السياسية الفمسطينية أصبحت مرىونة إلرادة المانحيف ،والمانحيف إرادتيـ مرتبطة بإرادة

إسرائيؿ ،لذلؾ فإف وجود مصادر تمويؿ أخرى "أىمية شعبية" ،يمكنيا التخفيؼ مف

الضغط السياسي واالرتياف لمخارج ،وىو ما يجعؿ التحرؾ الدبموماسي الفمسطيني أكثر

قدرة عمى الدفاع عف الحقوؽ الفمسطينية.

ج .إعادة توحيد الصؼ الفمسطيني بحيث تنعكس الوحدة الوطنية عمى تطوير المؤسسات،
وعمميا ضمف برنامج وطني موحد ،لو القدرة عمى توظيؼ الطاقات الفمسطينية في

الداخؿ والخارج لخدمة المشروع الوطني الفمسطيني.

ح .ىناؾ حاجة لتقديـ أو عرض الحقوؽ الفمسطينية بشكؿ أكثر كفاءة وفاعمية في اإلطار
العربي والدولي مع فتح المجاؿ أماـ مختمؼ الطاقات الفمسطينية ،وأال يكوف العمؿ

الدبموماسي محصو اًر في فصيؿ فمسطيني واحد.

خ .يمكف لمبعثات الدبموماسية الفمسطينية تقييـ النوايا اإلسرائيمية قبؿ أي عدواف ،مف
خبلؿ التسمح بممؼ الجرائـ اإلسرائيمية ،والقياـ بإجراءات استباقية قبؿ العدواف ،فقبؿ

بدء إسرائيؿ عدوانيا تكوف الدوؿ الصديقة والداعمة لمقضية الفمسطينية متحمسة أو
جاىزة لمتعاطي مع الدبموماسية الفمسطينية ،كضماف تبنييا مواقؼ إيجابية ،وىو ما

يمكف أف يقوض مف المساعي اإلسرائيمية التي تحرص عمى تييئة المجتمع الدولي

قبؿ أي عدواف عمى قطاع غزة.

د .إعادة النظر في المؤسسة الدبموماسية الفمسطينية لتتناسب مع حجـ القضية
الفمسطينية ،ألف الجياز الدبموماسي الفمسطيني أصبح مجرد جياز بيروقراطي لدولة

كسولة ،ال قضية ليا.

 -1الدبموماسية الفمسطينية وامكانية توظيف الجيد العربي واإلسالمي في المحافل الدولية:
أ .رغـ معاناة العالميف العربي واإلسبلمي مف حالة الضعؼ والتشرذـ وخصوصاً المنطقة
العربية التي تعاني مف حالة تمزؽ واضطرابات ،بسب الثورات والثورات المضادة التي

عمت المنطقة منذ يناير 2011ـ ،وىو ما أثر سمباً عمى حضورىا اإلقميمي والدولي

وموقفيا مف القضية الفمسطينية ،كما أف حالة التبعية التي تُعاني منيا غالبية الدولة
العربية لمغرب ،والتي ما تزاؿ تقؼ عائقاً أماـ تحركيا في المؤسسات الدولية ،إال إف
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الفرص ما تزاؿ حاضرة أماـ الدبموماسية الفمسطينية لتوظيؼ المواقؼ العربية

واإلسبلمية في المحافؿ الدولية لكف بشروط ىي:

 -1عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية العربية أو االنحياز ألي مف األحزاب العربية
المتصارعة.

 -2تقديـ القضية الفمسطينية باعتبارىا قضية جامعة وموحده.
 -3بذؿ المزيد مف الجيد اإلعبلمي والسياسي إلقناع العالميف العربي واإلسبلمي بأف
القضية الفمسطينية قضيتيـ قبؿ أف تكوف قضية لمشعب الفمسطيني ،وأف الخطر

اإلسرائيمي موجو ضد الجميع.

ب .صياغة برنامج وطني فمسطيني موحد وواضح وال يقتصر فقط عمى المفاوضات

والتنسيؽ مع االحتبلؿ ،ألف إصرار القيادة الفمسطينية عمى التسوية السياسية واسقاط
المقاومة مف حساباتيا ،أدى إلى تراجع القضية الفمسطينية عمى أجندة أولويات النظـ

العربية واإلسبلمية ،ولـ تعد قضية مركزية كما كانت في السابؽ ،فمف غير المنطقي أف
يكوف سقؼ الحكومات العربية واإلسبلمية أعمى مف السقؼ الفمسطيني.

ت .التشبيؾ مع المؤسسات والجمعيات اإلسبلمية وغيرىا مف المؤسسات الصديقة لمشعب
الفمسطيني ،وكذلؾ األحزاب السياسية ذات التوجيات الداعمة لمقضية الفمسطينية ،وذلؾ

مف أجؿ إبقائيا حيو في ضمائر الشعوب العربية واإلسبلمية.

ث .يمكف لمدبموماسية الفمسطينية التي تستخدـ وسائؿ تقميدية في األمـ المتحدة ،وغيرىا مف
المنظمات الدولية لمضغط عمى الدوؿ الصديقة ،أف تستخدـ وسائؿ غير تقميدية مع

الدوؿ العربية واإلسبلمية ،وذلؾ مف خبلؿ استثمار الضغوط الشعبية واالحتجاجات،
وغيرىا مف الوسائؿ التي يمكف أف يكوف ليا تأثير قوي عمى مواقؼ الدوؿ العربية

واإلسبلمية في الدفاع عف القضية الفمسطينية.

ج .إظيار المعاناة الفمسطينية بشكؿ جيد وتوضيح وجية النظر الموحدة والقوية تجاه
القضايا األساسية في المحافؿ العربية ،كاجتماعات جامعة الدوؿ العربية ووزراء

الخارجية العرب وعمى المستوى اإلسبلمي مف خبلؿ المشاركة في فعاليات المؤتمر

اإلسبلمي بأجندة واضحة تظير قوة ووحدة ومتانة الصؼ الفمسطيني.

ح .تكثيؼ سبؿ التعاوف مع دوؿ العالـ اإلسبلمي مف خبلؿ التواصؿ الدبموماسي عبر
السفارات واألنشطة الثقافية واالقتصادية الداعمة لمقضية وتعزيز مفاىيـ المقاطعة

لممنتجات والبضائع اإلسرائيمية ،وتوضيح أف التعامؿ االقتصادي مع إسرائيؿ يدعـ
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بشكؿ مباشر األنشطة العسكرية ضد الفمسطينييف ،خاصةً مع تطور عبلقات التطبيع

اإلسرائيمي مع العديد مف دوؿ العالـ العربي واإلسبلمي مؤخ اًر.

 -1الدبموماسية الفمسطينية وامكانية المراىنة عمى الموقف األوروبي:
أ .لدى أوروبا الكثير مف المشكبلت الداخمية " تفكؾ االتحاد – مشكمة اإلرىاب –
البلجئيف – صعود دور اليميف" فعمى المدى المنظور ،ىناؾ تراجع لدورىا الذي يتجو
نحو االنكماش ،خصوصاً في ظؿ التراجع األمريكي في الشرؽ األوسط ،وصعود الدور

الروسي في المنطقة.

ب .مف الصعب المراىنة عمى الموقؼ األوروبي ،ألنو ال يممؾ القدرة عمى فرض سياسات
عمى األرض بالنسبة لمقضية الفمسطينية ،أو بعباره أخرى ،قدرات أوروبا في الضغط

عمى إسرائيؿ تبدو محدودة ،كما أف الجانب اإلسرائيمي لديو لوبي قوى في معظـ الدوؿ

األوروبية ،لذلؾ فإف الموقؼ األوروبي غالباً ال يخرج عف حد التعاطؼ مع القضية

الفمسطينية ،دوف القدرة الحقيقة عمى التحرؾ اإليجابي.

دور سمبياً في موضوع االنقساـ السياسي الفمسطيني ،ألنو يتبنى
ت .الموقؼ األوروبي يمعب اً

شروط الرباعية الدولية ويتعامؿ مع الفصائؿ الفمسطينية وخصوصاً فصائؿ المقاومة
كجماعات إرىابية.

ث .عمى صعيد البرلمانات األوروبية ،فبإمكاف الدبموماسية الفمسطينية أف تتحرؾ وتراىف
عمييا ،ألف األخيرة تتعاطؼ مع حقوؽ الشعب الفمسطيني ،وبإمكاف ىذه البرلمانات

التأثير في مواقؼ الحكومات األوروبية تجاه القضية الفمسطينية.

ج .الموقؼ األوروبي عمى صعيد المؤسسات الدولية داعـ لمقضية الفمسطينية ،وكؿ
الق اررات األممية التي حصمت عمييا الدبموماسية الفمسطينية شيدت تصويت أوروبي،

وذلؾ عمى عكس المواقؼ السياسية لمعظـ الحكومات األوروبية مف الصراع العربي
اإلسرائيمي.

ح .ىناؾ تراجع لمدعاية الصييونية داخؿ القارة األوروبية ،فمؤشرات معادة السامية ،وغيرىا
لـ تعد مقبولة لدى الشعوب األوروبية ،كما أف حمبلت المقاطعة لمنتجات المستوطنات

تسير بشكؿ جيد ،ويمكف لمدبموماسية الفمسطينية توسيعيا داخؿ القارة األوروبية.
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 -7الدبموماسية الفمسطينية وفرص استقطاب الرأي العام العالمي في حال نشوب اعتداءات
إسرائيمية:

أ.

مف مياـ الدبموماسية الفمسطينية التشبيؾ مع الجاليات العربية واإلسبلمية في الخارج

واألصدقاء في العالـ ،لتحريؾ مظاىرات واعتصامات مف شأنيا أف تشكؿ ضغط عمى

ق اررات وتوجيات ،ومواقؼ الحكومات الغربية تجاه الشعب الفمسطيني ،فالحضور اإلسبلمي
في بريطانيا مثبلً يصؿ إلى ثبلثة مبلييف أما فرنسا نحو خمسة مبلييف ،بينما تصؿ الكتمة

اإلسبلمية في أمريكا إلى نحو  12مميوف.

في الوقت الذي تصؿ ىذه الكتمة الميمة إلى نحو  30مميوف عربي ومسمـ في أوروبا بشكؿ

كبير في العالـ الغربي.
عاـ ،وىذا ما ُيعطي الدبموماسية الفمسطينية رصيداً شعبياً اً
ب .بإمكاف الدبموماسييف الفمسطينييف العمؿ مع جماعات الضغط والمصالح واألحزاب السياسية
إلى جانب الحكومات ،فالتحرؾ المطموب مف الدبموماسية الفمسطينية ينبغي أف ال يرتبط

بالعدواف عمى غزة ،فاألصؿ أف يكوف ىناؾ تحرؾ مسبؽ.

ت .ىناؾ غياب ممحوظ لمسفراء ورؤساء البعثات الدبموماسية الفمسطينية عف المقاءات الثقافية

والمحاضرات التي يتـ عقدىا في جامعات غربية عريقة ،خاصةً وأف مواضيع ىذه المقاءات
تخص الجاليات العربية واإلسبلمية ،في المقابؿ ىناؾ نشاط كبير لمسفراء اإلسرائيمييف عمى

ىذا الصعيد.

ولدوا في
ث .الضغط مف خبلؿ اإلعبلـ وتوصيؿ الخبر الصحيح ،خاصةً وأف ىناؾ جيبلً ثالثاً ُ
الخارج يحمموف جنسيات غربية ،ولدييـ القدرة عمى مخاطبة العالـ الغربي ،ومنيـ مف يتقمد
مناصب سياسية ،وبإمكانيـ أف يقدموا الكثير لمشعب الفمسطيني.

ج .يمكف لمدبموماسية الفمسطينية أف تموؿ الكثير مف المواد اإلعبلمية وتوصميا لمرأي العاـ
دور
العالمي عبر اإلعبلـ الجديد أو "السوشياؿ ميديا" ،خاصةً وأف ىذه األخيرة أصبح ليا ُ
كبير في عممية حشد التأييد الشعبي.
ُ
 -3تصورات حول خطة دبموماسية فعالة لمواجية أي عدوان إسرائيمي محتمل:

أ .يصعب الحديث عف خطة دبموماسية فعالة في ظؿ االنقساـ ،فالدبموماسية ىي انعكاس
لواقع الشعب الفمسطيني ،لذلؾ فإف الخطوة األولى ىي إعداد برنامج سياسي موحد ،وذلؾ
يتطمب ،تجديد الشرعيات ،واستعادة الوحدة الفمسطينية كمدخؿ أساسي لتطوير العمؿ

الدبموماسي الذي يعمؿ حالياً كرد فعؿ.
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ب .العمؿ عمى تطوير السمؾ الدبموماسي الفمسطيني ،ورفده بقدرات وطاقات تستطيع الدفاع
عف الشعب الفمسطيني ،وىذا يتطمب مف و ازرة الخارجية الفمسطينية تفعيؿ دور المعيد

الدبموماسي ،كما أف مسألة التمويؿ ميمة جداً لرفع كفاءة ،وتحرؾ الدبموماسي الفمسطيني
صعد مختمفة.
عمى ُ

ت .تجييز ممفات كاممة لجرائـ العدواف عمى الشعب الفمسطيني وخطط جاىزة لمتحرؾ ،وتزويد

كؿ البعثات الدبموماسية الفمسطينية بيا لبلستناد عمييا خبلؿ أي عدواف مقبؿ ،وىو ما

يمكف أف توظفو البعثات الفمسطينية ،وتستند عميو في إقناع العالـ بمظمومية الشعب
ٍ
خاصة وأف إسرائيؿ اعتادت عمى تجييز مادة لمصحفييف الغربييف ،كما أف
الفمسطيني ،وب
مسألة الرجوع لمخبراء في السياسة واإلعبلـ والقانوف مف قبؿ و ازرة الخارجية ،يبقى أمر ميـ

لؤلخذ بآرائيـ وتوجيياتيـ.

ث .البحث عف الطرؽ واألساليب التي تستخدميا إسرائيؿ ،وتحاوؿ مف خبلليا االستحواذ عمى
الرأي العاـ العالمي ،ومزاحمتيا في ذلؾ أو عمى األقؿ التعرؼ إلييا وأخذ العبر منيا ،مع
محاولة تطبيؽ ما يبلئـ الدبموماسية الفمسطينية منيا.

ج .االىتماـ بالجانب القانوني ،فمف غير المعقوؿ أو المنطقي أف تتقدـ شخصيات فمسطينية
بقضايا أماـ المحاكـ الدولية ،ثـ يتـ سحبيا فيما بعد مف قبؿ الدبموماسية الفمسطينية.

ح .االعتماد عمى الجيؿ الثالث مف فمسطينيي الخارج ،وخصوصاً في أمريكيا البلتينية نظ اًر لما
ليـ مف قدرة عمى مخاطبة الشعوب الغربية.
خ .أخذ الدروس والعبر مف الدبموماسية اإلسرائيمية التي تمجأ إلى أساليب غير التقميدية ،كأف

تقوـ بإجراء رحبلت لشخصيات دولية مؤثرة داخؿ إسرائيؿ ،واظيار صورة إسرائيؿ الجميمة

ودولة الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف.

د .االىتماـ بشكؿ أفضؿ بالمؤسسات الدولية التي تشكؿ أفضؿ الساحات لمدبموماسية
الفمسطينية ،التي تستطيع الدبموماسية الفمسطينية مف خبلليا الضغط عمى إسرائيؿ

وازعاجيا ،وعدـ التوقؼ عند الحصوؿ عمى ق اررات أممية ،بؿ استغبلؿ ىذه الق اررات مف

خبلؿ المجوء إلى القانوف الدولي لمعاقبة إسرائيؿ ،وجعميا دائماً تحت ضغط.
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 1.4المبحث الثاني

رؤية استشرافية عمى المستوى اإلعالمي:
سعت الدراسة إلى الوصوؿ إلجابات موضوعية ودقيقة حوؿ مستقبؿ اإلعبلـ الفمسطيني
الحكومي والخاص ،وذلؾ مف خبلؿ طرح مجموعة مف األسئمة حسب تطبيؽ "دلفي" وعرضيا

عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ اإلعبلـ ،مف أجؿ استشراؼ دور اإلعبلـ

الفمسطيني في حاؿ أقدـ االحتبلؿ مستقببلً عمى أي عمؿ عدائي محتمؿ عمى قطاع غزة.

 -0أداء اإلعالم الفمسطيني الحكومي والخاص أثناء االعتداءات اإلسرائيمية الثالثة عمى
قطاع غزة:

أ .يصعب تقييـ األداء اإلعبلمي الفمسطيني خبلؿ ثبلثة اعتداءات مضت ،ألنو كاف متفاوتاً
مف اعتداء آلخر ومف وسيمة إعبلمية ألخرى ،ومع ذلؾ كانت التغطية اإلعبلمية بشكؿ

اء مف الناحية الكمية أـ النوعية.
عاـ إيجابية ،سو ً
ب .األداء اإلعبلمي الحكومي أو الفصائمي مرتبط باألجندات السياسية ،ومتأث اًر بواقع االنقساـ،
فػ "تمفزيوف فمسطيف أو وكالة وفا أو فضائية األقصى" جميعيا تتبع أجندات سياسية

وتنفذىا ،فوسائؿ إعبلـ المقاومة تركز دوماً عمى مظمومية الشعب الفمسطيني وعمى آثار
العدواف ،وتحاوؿ الكشؼ عف التصرفات والجرائـ اإلسرائيمية ،وتستعرض بطوالت المقاومة،

بينما يرتبط خطاب اإلعبلـ الرسمي بالسياسة التي تنتيجيا السمطة الفمسطينية مع

االحتبلؿ ،حتى مفرداتو تتناسب مع سياسات السمطة الفمسطينية.

ت .اإلعبلـ الرسمي أو الحكومي قاـ بالحد األدنى البلزـ خبلؿ االعتداءات ،واستعرض جرائـ
االحتبلؿ ،لكنو ركز عمى االلتزاـ بالخطاب الرسمي الرافض لمحرب والداعي إلنيائيا.

أما اإلعبلـ الفصائمي فقد انخرط في العدواف بشكؿ كبير ،واستخدـ كؿ الوسائؿ والرسائؿ

الممكنة لمواجية االحتبلؿ ،حتى وصؿ األمر إلى استخداـ" :الياكرز" ضد المواقع
اإللكترونية اإلسرائيمية.

ث .تطور اإلعبلـ الفمسطيني مف عدواف آلخر كاف واضحاً:

 -1عدواف (2008ـ) ،كاف االعتماد األكبر عمى اإلعبلـ العربي ،ألف اإلعبلـ الفمسطيني
كاف ينقؿ المعمومة وال يصيغيا أو يبمورىا.

تطور إعبلمياً ميماً ،في ظؿ انخفاض االتيامات المتبادلة بيف
 -2عدواف (2012ـ) ،شيد
اً
وسائؿ اإلعبلـ في غزة والضفة.
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 -3عدواف (2014ـ) ،ظؿ االنقساـ يمقي بظبللو عمى اإلعبلـُ ،رغـ ذلؾ شيد تطور كبير
وسرعة في الوصوؿ إلى المعمومة وبناء جميور محمي ،واحداث اختراؽ بسيط عمى
المستوى الدولي ،لكف في كؿ األحواؿ ال يوجد استراتيجية إعبلمية ،ألف الخطاب

اإلعبلمي متعدد األطراؼ السياسية ،وال يوجد قواعد سياسية ينطمؽ منيا ،ما يجعمو
بأمس الحاجة لمظمة سياسية موحده.

 -4اإلعبلـ الرسمي لـ يتطور كثي اًر ولـ يستفد مف تجارب االعتداءات المسبقة ،بؿ تعامؿ
بنفس الوتيرة الحكومية الروتينية ،أما اإلعبلـ الحزبي كاف أكثر مرونة ووعياً.

ج.

التطور الكمي لوسائؿ اإلعبلـ الفمسطيني خدمت الرواية الفمسطينية ،وأصبح وجود كبير

ح.

يحتاج اإلعبلـ الفمسطيني إلى الكثير مف أجؿ الوصوؿ إلى العالمية ،لذلؾ عممت

لئلعبلـ الفمسطيني عبر المواقع اإللكترونية ،ووسائؿ التواصؿ االجتماعي.
بعض القنوات العربية كقناة الجزيرة بالمغة اإلنجميزية عمى سد ىذا العجز.

 -8أبرز سمبيات اإلعالم الفمسطيني الرسمي والفصائمي خالل العدوان عمى غزة:
أ.

خبلؿ ثبلثة اعتداءات ،كاف اإلعبلـ الرسمي عمى وجو التحديد مسيس ،وال يحاوؿ
التعامؿ بالحد األدنى مع أخبار المقاومة أو إظيارىا.

ب .مف أىـ السمبيات التي تؤخذ عمى إعبلـ الفصائؿ ،أنو كاف يضخـ األحداث ،ويظير
المقاومة كأنيا قوة ُعظمى.

اء أكاف عمى مستوى اإلعبلـ المسموع أـ وسائؿ التواصؿ
ت .التسرع في نقؿ الخبر سو ً
االجتماعي.
ث .عدـ مراعاة القواعد المينية واإلنسانية لمصحافة ،خصوصاً في نقؿ الصورة ،فالكثير
مف وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية تنقؿ صور الدماء وأشبلء الشيداء ،وغيرىا مف المشاىد
غير المينية.

ج .ىناؾ حالة مف االنقساـ اإلعبلمي تفرض نفسيا عمى كؿ وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية
الرسمية والحزبية أو الخاصة ،فكؿ وسيمة توجو خطابيا اإلعبلمي مف أجؿ خدمة

الحكومة أو الحزب ،بغض النظر عف التداعيات السمبية عمى الجميور المتابع ،وىو

ما ُيفقدىا الجزء األكبر مف المصداقية والمينية.
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 -4المحتوى والخطاب المأمول من الخطاب اإلعالمي الفمسطيني:
أُ .يفترض أف يتـ التركيز عمى الحدث أو القصة واردافيا بالتحميؿ السياسي ،ونقؿ الصورة
بشكؿ متكامؿ وغير مجتزئ ،فتكرار األحداث وبتفاصيؿ مختمفة ،يفقد ىذه األحداث
أىميتيا ويجعؿ الجماىير تشعر بالممؿ ،لذلؾ فإف المعالجة اإلخبارية لؤلحداث تحتاج

إلى إعادة نظر فييا لمتأثير اإليجابي عمى الجميور.

ب .االنتباه لما يتـ نشره مف مادة إعبلمية ،فبل يستطيع المشاىد أف يفرؽ بيف القناة
ٍ
خاصة
اإلعبلمية الموجية لمجميور المحمي والموجية لمجميور الخارجي أو الدولي ،وب
أف ىناؾ حساسيات ثقافية مف بمد آلخر ،وعمى اإلعبلـ الفمسطيني أف يراعي ذلؾ.

ت .أ ف يتـ االلتزاـ بالمينية والمصداقية في نقؿ الحدث وعدـ التيويؿ والمبالغة ،فينبغي أف

ندع األخبار تتحدث عف نفسيا ،دوف تضخيـ األحداث الستعطاؼ الناس ،فاإلجراـ

الصييوني واضح ويتحدث عف نفسو دوف تضخيـ إعبلمي.

ث .التركيز عمى سياؽ االحتبلؿ وارجاع األمور ألصميا ،فيجب أف يكوف االحتبلؿ ىو
أساس الخطاب اإلعبلمي ،وذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى السياؽ التاريخي والوطني،
والحذر الشديد في استخداـ المصطمحات الممتبسة ،فاألفضؿ أف نقوؿ جيش االحتبلؿ

بدالً مف دولة االحتبلؿ.

ج .أف يكوف مضموف الخطاب اإلعبلمي شامؿ لنقاط ومحددات أساسية:
 -1االحتبلؿ اإلسرائيمي كآخر احتبلؿ في العالـ.

 -2االستشياد دائماً بالمواثيؽ الدولية التي تعطي الشعب الفمسطيني حقوقو.
 -3استعراض األبعاد اإلنسانية والعاطفية.

 -4الموازنة بيف معاني التضحية ومعاني الصمود.

 -5التركيز عمى لغة استنياض األمة العربية واإلسبلمية.
 -6أف يكوف الخطاب اإلعبلمي موحد.

خ .اإلعبلـ الفمسطيني بحاجة إلى ناطقيف إعبلمييف بمغات متعددة ،ومنابر إعبلمية
معروفة لتكوف مرجع لوسائؿ اإلعبلـ.

د .استمالة كبار ال ُكتاب ورؤساء التحرير لمكتابة مف أجؿ القضية الفمسطينية ،وىو ما
يحاوؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي التركيز عميو لمخاطبة العالـ الغربي.

128

 -2أثر االنقسام الفمسطيني عمى وسائل اإلعالم الرسمية والفصائمية وانعكاسو عمى نقل
المعمومة والخطاب اإلعالمي:

أ.

تـ منع جميع وسائؿ اإلعبلـ التابعة لممقاومة مف العمؿ في الضفة الغربية بعد االنقساـ

عاـ (2007ـ) ،كما منعت حكومة غزة في المقابؿ كافة وسائؿ اإلعبلـ التابعة لمسمطة

الفمسطينية مف العمؿ في غزة ،لكنيا سمحت ليا بالعمؿ بعد (2009ـ) ،باستثناء وسائؿ

اإلعبلـ المقروءة التي ُسمح ليا بالعمؿ في غزة بعد تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني عاـ
(2014ـ).
ب .لـ تتوقؼ وسائؿ اإلعبلـ المختمفة عف التجاذبات السياسية خبلؿ العدواف ،وكؿ فصيؿ
يحاوؿ أف ُيحمؿ اآلخر المسؤولية ،وتركز كؿ وسيمة إعبلمية عمى سمبيات الفصيؿ
المنافس بشكؿ مبالغ فيو.

ت .محتوى المادة اإلعبلمية واألخبار المتعمقة باالنقساـ واإلدانات الفمسطينية الفصائمية
المتبادلة أكبر بكثير مف المواد اإلعبلمية المتعمقة بالقضية الفمسطينية ،كػ ممفات القدس
والبلجئيف والمشروع الوطني الفمسطيني ،وىذا ناتج عف تعميؽ االنقساـ الفمسطيني.

ث .غياب الخطاب اإلعبلمي الفمسطيني الوحدوي عف وسائؿ اإلعبلـ ،وكؿ وسيمة تحاوؿ
تعبئة الجماىير بما يخدـ الحزب التابعة لو.

 -1أبرز المالحظات التي يمكن تسجيميا عمى خطاب وسائل اإلعالم الفمسطينية تجاه
االحتالل اإلسرائيمي خالل العدوان:

أ.

غياب الدقة في نقؿ الصورة والحدث ،وعدـ توحيد المفردات والمصطمحات المستخدمة في

الخطاب اإلعبلمي الفمسطيني.

ب .اإلعبلـ الرسمي يركز في خطابو عمى أف الشعب الفمسطيني ىو الضحية واالحتبلؿ ىو

مف يرتكب الجرائـ ،بينما يبالغ اإلعبلـ الفصائمي أحياناً ،ويصنع مف المقاومة الفمسطينية

نداً لبلحتبلؿ ،وىذا ما يجعؿ الشعب الفمسطيني يفتقد لمتعاطؼ الدولي ،خاصةً وأف اإلعبلـ

اإلسرائيمي يترؾ الحديث عف العدواف ،ويركز في أحياف كثيرة عمى قضية إنسانية ،كحادثة
مقتؿ الطفؿ خبلؿ العدواف األخير (2014ـ) ،عندما سقطت قذيفة عمى منزؿ في أحد

المستوطنات اإلسرائيمية القريبة مف قطاع غزة ،عمماً بأف ىناؾ أكثر مف  556طفؿ
فمسطيني قتموا خبلؿ العدواف عمى يد الجيش اإلسرائيمي.

ت .اإلعبلـ الرسمي ال يتفاعؿ مع العدواف بالشكؿ المطموب ،وال يستخدـ سوى األداة التقميدية
في انتقاد سياسات االحتبلؿ وممارساتو بحؽ الشعب الفمسطيني ،بينما ينوع اإلعبلـ
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الخاص أو الحزبي مف أدواتو اإلعبلمية ،فقد عمؿ إعبلـ المقاومة عمى إرساؿ رسائؿ جواؿ

لممجتمع اإلسرائيمي ،وحاوؿ اختراؽ لبعض الفضائيات اإلسرائيمية ،وبث رسائؿ وأغاني
بالمغة العبرية موجيو لممجتمع الصييوني.
 -1أىم معالم التطور عمى اإلعالم الفمسطيني خالل االعتداءات عمى غزة:
أ .لـ يحاوؿ اإلعبلـ الرسمي التطوير مف آلياتو ،واف كاف التطور فقط في توصيؿ
الرسالة ،لكف بشكؿ عاـ ظؿ اإلعبلـ الرسمي يأخذ نفس المنحى.

ب .طور اإلعبلـ الحزبي الكثير مف وسائمة وخطابو اإلعبلمي وأدواتو ،فنجح في إظيار قوة
المقاومة ،واستخدـ أساليب كثيرة لتوصيؿ رسالتو ،منيا استخداـ المغة العبرية في

رسائمو ،ونجح في استخداـ األفبلـ ،فضبلً عف السرعة في نقؿ الحدث ،معتمداً عمى
تنوع وتعدد مصادر المعمومة.

ت .عدـ توقؼ عممية التغطية اإلعبلمية خبلؿ العدواف ميما كاف الثمف ،وذلؾ مف خبلؿ
القدرة عمى توفير بدائؿ ،ففي عدواف (2009-2008ـ) ،توقفت بعض وسائؿ اإلعبلـ
عف العمؿ ،لكف خبلؿ العدواف األخير (2014ـ) ،استمرت كؿ وسائؿ اإلعبلـ في

العمؿ رغـ الظروؼ الصعبة.

ث .ىناؾ تطور واضح عمى عمؿ وأداء المراسميف ،وقد نجح البعض منيـ في خمؽ توازف
مع نظرائيـ مف المراسميف اإلسرائيمييف.

ج .ىنالؾ تطور مف حيث الكـ ،فقبؿ عاـ (2000ـ) لـ يكف سوى تمفزيوف فمسطيف ،لكف
خبلؿ انتفاضة األقصى واالعتداءات اإلسرائيمية عمى غزة ،انتشرت المحطات

التمفزيونية واإلذاعات ،ووسائؿ اإلعبلـ المقروءة مف صحؼ ومواقع إلكترونية ،فضبلً
عف وسائؿ التواصؿ االجتماعي.

 -2الدور الذي يمكن لوزارة اإلعالم الفمسطينية أن تقوم بو في حال تكررت االعتداءات
اإلسرائيمية عمى غزة:

أ .ال يوجد و ازرات إعبلـ سوى في البمداف العربية ،ومف األنسب لمحكومة أف تمرر رسالتيا
اإلعبلمية عف طريؽ اإلعبلـ الخاص أو العاـ ،ألف اإلعبلـ الحكومي في العادة يفقد

مصداقيتو ،ألنيا غير مستقمة وغير مينية ،وعادةً ما ُينظر ليا عمى أنيا أبواؽ دعاية
لمحكومة والسمطات.
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ب .في ظؿ وجود و ازرة لئلعبلـ أو مكتب إعبلـ حكومي ،فمف األنسب أف ينصب االىتماـ
ومقنعة بعيداً عف الخطاب
عمى تدريب متحدثيف مدركيف لمتقنيات الحديثة بطريقة لبقةُ ،
الحماسي والعاطفي.

 -3اإلعالم الفمسطيني وامكانية توظيف المنابر العربية والعالمية لخدمة الحقوق الفمسطينية:
أ .يحتاج اإلعبلـ الفمسطيني إلى مشوار طويؿ وعمؿ متواصؿ ،مف أجؿ بناء اآللة

اإلعبلمية الحديثة والمينية القادرة عمى الوصوؿ لممعمومة وانتاجيا بالشكؿ الصحيح
وبطريقة مينية ،فضبلً عف أىمية العمؿ عمى بناء العبلقات المتبادلة المبنية عمى الثقة

مع المنابر اإلعبلمية العربية والدولية.

ب .التواصؿ مع اإلعبلمييف ،مع العمؿ عمى تنظيـ جوالت ،ونسج عبلقات مع المنابر
اإلعبلمية المختمفة.

ت .تقديـ دعوات بشكؿ متكرر لم ُكتاب والصحفييف العالمييف واطبلعيـ عمى صورة الوضع
بشكؿ مستمر ،فرئيس الحكومة اإلسرائيمية األسبؽ "شاروف" قاـ برحمة جوية لمجموعة
مف الصحفييف األجانب قبؿ بناء الجدار الفاصؿ وعادوا إلى بمدانيـ مقتنعيف بوجيو

النظر اإلسرائيمية ،ودافعوا عنيا في منابرىـ اإلعبلمية.

ث .عندما ُيعطي اإلعبلـ الفمسطيني أولوية لمحقائؽ عمى األرض ويبتعد عف العاطفية
والتعبئة الزائدة ،ستصؿ الرسالة إلى العالمية بشكؿ أفضؿ.
ج .يجب عمى اإلعبلـ الفمسطيني أف يتواصؿ مع الجاليات الفمسطينية في الشتات ،وكذلؾ
العربية واإلسبلمية في الخارج ويولييا أىمية مف أجؿ الوصوؿ إلى اإلعبلـ العالمي.

 -4خطة عمل مقترحة لإلعالم الفمسطيني لمواجية أي عدوان محتمل عمى غزة:
أ .مف أىـ معالـ الخطة أف يتوفر فييا المحاور التالية:
 -1أىداؼ عامة.

 -2وسائؿ مستخدمة في العمؿ اإلعبلمي.
 -3آليات عمؿ.

 -4رصد ميزانيات.

 -5توفير بدائؿ في حاؿ تعذر العمؿ ،وتوفير عناصر أمف وأماف.
 -6محاولة ضبط الخطاب اإلعبلمي ووضع محددات لو.

 -7وضع آليات لمتعامؿ مع اإلعبلـ األجنبي والصييوني.
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ب -إذا كنا حريصين عمى نجاح ىذه الخطة يجب توفير التالي:
 -1تدريب وتحضير لئلعبلمييف وقت األزمات.

 -2بناء شبكات عبلقات عامة مع اإلعبلـ الغربي ،ومد المنظمات النشطة بالمعمومات
الصحيحة.

 -3تشكيؿ جيش إلكتروني عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.

 -4الحرص عمى فتح مكاتب إعبلمية في الخارج وشبكة مراسميف.
 -5الحرص عمى توحيد الرسالة اإلعبلمية.

 -6التزاـ وسائؿ اإلعبلـ بوضع األحداث في سياقيا السياسي الصحيح ليتبلءـ مع الرواية
السياسة والسياؽ السياسي لمصراع.

 -7وضع ميثاؽ شرؼ إعبلمي ينظـ عمؿ وسائؿ اإلعبلـ واإلعبلمييف.
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 6ىتائج علي
6.1
6.2

نتائج الدراسة.

توصيات الدراسة.

وتسص اتها

 1.0نتائج الدراسة:
 -1بالرغـ مف خوض المقاومة الفمسطينية المواجية في االعتداءات العسكرية الثبلثة مع
االحتبلؿ في أقؿ مف عشر سنوات ،إال إنيا لـ تتمكف مف فؾ الحصار عف قطاع غزة،
في الوقت ذاتو لـ تنجح السمطة الفمسطينية في توظيؼ ذلؾ لخدمة مشروعيا السياسي،

وىذا يؤكد عمى ،أف االنقساـ الفمسطيني ُيعتبر سبب رئيس في تقويض واجياض أي
إنجاز سياسي أو عسكري لمسمطة ولممقاومة.

 -2تخشى السمطة الفمسطينية مف تحقيؽ فصائؿ المقاومة إنجازات سياسية خبلؿ

االعتداءات العسكرية اإلسرائيمية عمى غزة ،تخوفاً مف أف يكوف ذلؾ عمى حساب

برنامجيا السياسي القائـ عمى التسوية السياسية مع االحتبلؿ ،ورفض كافة أشكاؿ
المقاومة المسمحة.

 -3تسعى السمطة لبلستفادة القصوى مف أي إنجاز عسكري لممقاومة الفمسطينية بما يعود
بالنفع عمى الدبموماسية الفمسطينية التي تحاوؿ استغبلؿ ذلؾ عمى صعيد تحركيا

السياسي داخؿ المنظمات الدولية ،خاصةً وأف االعتداءات اإلسرائيمية تُعيد القضية
الفمسطينية إلى الحياة مف جديد ،وتشجع الكثير مف الدوؿ في الضغط عمى إسرائيؿ
داخؿ المنظمات الدولية كافة.

 -4تنظر قيادة السمطة الفمسطينية إلى الجانب االقتصادي خبلؿ أي عدواف عمى غزة ،عمى

أنو يعود عمييا بالنفع ،فمؤتمر شرـ الشيخ الخاص بإعادة اإلعمار قرر صرؼ جزء مف
المساعدات أو المنح التي تعيدت بيا الدوؿ المانحة لخزينة السمطة الفمسطينية ،واألمر
كذلؾ بالنسبة لمؤتمر القاىرة عاـ (2014ـ) ،كما أف العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة
عاـ (2012ـ) جاء في ظروؼ اقتصادية صعبة لمسمطة الفمسطينية التي سعت إلى

االستفادة مف التحوالت والظروؼ الجديدة بعد انتياء العدواف ،خاصةً وأف العدواف قد

شجعيا عمى الذىاب إلى األمـ المتحدة النتزاع االعتراؼ بالدولة الفمسطينية.

 -5ضعؼ الدبموماسية الفمسطينية بسبب غياب المشروع الوطني واالنقساـ الفصائمي ،شجع
االحتبلؿ عمى تكرار العدواف عمى غزة ،ولـ تعد التحركات الدبموماسية تشكؿ أي نوع

مف أنواع الردع لجرائـ االحتبلؿ ،ألنيا ال تستكمؿ طريقيا كما ينبغي وتتوقؼ عند حد

معيف ،فق اررات وقؼ العدواف وغيرىا مف الق اررات الدولية ،بحاجة إلى خطوات قانونية

تابعة مف شأنيا مبلحقة قيادات سياسية وعسكرية إسرائيمية ،وىذا ما فشمت قيادة السمطة
في اإلقداـ عميو خبلؿ ثبلثة اعتداءات سابقة عمى غزة.
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 -6تسبب الضعؼ البنيوي لمدبموماسية الفمسطينية وغياب الكفاءات الدبموماسية ،في عدـ

إظيار مظمومية الشعب الفمسطيني بالشكؿ المطموب في كافة المحافؿ الدولية ،وعمى

صعيد الرأي العاـ العالمي.

 -7عدـ صياغة برنامج وطني فمسطيني موحد عرقؿ عمؿ الدبموماسية الفمسطينية عمى
الصعيديف العربي واإلسبلمي ،ولـ يعد بمقدورىا إقناع الدوؿ العربية واإلسبلمية
بخطواتيا ضد االحتبلؿ ،ويتضح ذلؾ في حرص الدبموماسية الفمسطينية عمى احتكار

مصر لمممؼ الفمسطيني ،وتيميش دور العديد مف الدوؿ العربية واإلسبلمية التي يمكف
أف يكوف ليا تأثير كبير.

 -8عدـ قدرة الدبموماسية الفمسطينية عمى الظيور بمظير المستضعؼ ،وعدـ تركيزىا عمى

الشؽ اإلنساني لمقضية ،قمؿ مف فرص نجاحيا عمى صعيد الرأي العاـ الغربي،
فالجانب اإلنساني الذي نجحت فيو إسرائيؿ خبلؿ عقود طويمة لـ تعمؿ الدبموماسية

الفمسطينية عمى استغبللو كأحد أدواتيا ،وىذا أحد األسباب التي أعطت إسرائيؿ القدرة
في الحصوؿ عمى غطاء أمريكي أوروبي قبؿ أي عدواف عمى غزة.

 -9مف الصعب الحديث عف خطة دبموماسية فمسطينية والعمؿ عمييا خبلؿ أي عدواف

محتمؿ عمى قطاع غزة في ظؿ االنقساـ الفمسطيني ،ألف غياب البرنامج الفمسطيني

الموحد ينعكس سمباً عمى مخرجات العممية الدبموماسية لمسمطة الفمسطينية ،وىذا ما
يجعؿ الدبموماسية الفمسطينية تعمؿ فقط في إطار رد الفعؿ.

 -10ارتبطت وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية باألجندات الفصائمية المتأثرة بواقع االنقساـ ،وكاف
ذلؾ سبباً رئيسياً في ضعؼ أداء الكثير منيا خبلؿ ثبلثة اعتداءات عمى غزة.

 -11عدـ مراعاة اإلعبلـ الفمسطيني لمقواعد المينية لمصحافة ،وكذلؾ األمر بالنسبة
لممشاعر اإلنسانية في نقؿ الكثير مف الصور والمبالغة في الحديث عف المقاومة ،أفقده

الكثير مف المينية والمصداقية.

 -12عدـ تفريؽ المادة اإلعبلمية لدى اإلعبلـ العاـ والخاص أو الفصائمي ،بيف نوع

الجميور المستقبؿ ،شكمت سبباً أساسياً في عجز اإلعبلـ الفمسطيني عف الوصوؿ إلى

العالمية.

 -13تركيز اإلعبلـ الفمسطيني عمى قضايا االنقساـ ،وتوجيو االتيامات المتبادلة والتجاذبات
السياسية بيف الفصائؿ أثناء العدواف ،كانت عامبلً أساسياً وميماً في ضعؼ الخطاب
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اإلعبلمي ،وأفقدىا التركيز في الكثير مف األحياف عمى فضح جرائـ االحتبلؿ في غزة،
ومما أدى ذلؾ إلى تراجع ثقة الجماىير الفمسطينية في الكثير منيا.

 -14بالرغـ مف التطور الكبير الذي يظير عمى اإلعبلـ الفمسطيني مف عدواف آلخر ،إال إف
الجانب الكمي كاف عمى حساب الكيفي ،فيناؾ تزايد كبير في عدد وسائؿ اإلعبلـ

المرئية والمسموعة وكذلؾ والمقروءة واإلعبلـ الجديد ،لكف الخطاب اإلعبلمي لـ يتطور
بالشكؿ المأموؿ ،كما أف القدرات اإلعبلمية التي تتحدث بمغات مختمفة لمخاطبة العالـ

لـ تشيد أي تطور بنفس درجة التطور الكمي.

 -15عمى الرغـ مف التطور اإلعبلمي الكمي خبلؿ العقد األخير ،إال إف الخطاب والرسالة

اإلعبلمية ظمت محصورة في إطار أجندات الفصائؿ الفمسطينية ،فاإلعبلـ الرسمي ييتـ
بالتحركات السياسية لقيادة السمطة أثناء العدواف ،بينما يركز اإلعبلـ الفصائمي عمى

قضايا تتعمؽ بالمقاومة ،وىذا ما كاف لو تداعيات سمبية عمى النشاط الدبموماسي

الفمسطيني ،فالتحركات الدبموماسية التي تديرىا السمطة الفمسطينية ظمت بعيده عف
تغطية اإلعبلـ الفمسطيني وخصوصاً الفصائمي ،وىذا ما ظير بشكؿ واضح وجمي في

إجابات الخبراء عمى األسئمة التي ُوجيت ليـ مف أجؿ إثراء الدراسة.
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 1.8توصيات الدراسة:
 -1توصي الدراسة الفصائؿ الفمسطينية االتفاؽ عمى برنامج سياسي موحد نابع مف رؤية
وطنية ،ألف سياسة إدارة االنقساـ التي تعمؿ عمييا منذ تشكيؿ حكومة التوافؽ عاـ

(2014ـ) ،ثبت فشميا ،ولف تحقؽ أي تطور عمى إدارتيا لقطاع غزة خبلؿ العدواف
األخير أو المحتمؿ عمى القطاع.

 -2في ظؿ االنقساـ ستظؿ إسرائيؿ قادرة عمى عزؿ قطاع غزة خبلؿ أي عدواف مقبؿ ،وىو

ما يستدعي بذؿ السمطة الفمسطينية والفصائؿ الفمسطينية ،مزيداً مف الجيد السياسي

لموصوؿ إلى برنامج موحد ،كما أف قدرة السمطة الفمسطينية عمى إدارة ممؼ خدمات
قطاع غزة ستبقى محدودة في ظؿ الوضع القائـ.

 -3تحتاج الدبموماسية الفمسطينية إلى تطوير أدائيا بما يضمف تطوير فاعميتيا ،وتأثيرىا عمى

العالـ الغربي وخصوصاً األوروبي ،وذلؾ مف أجؿ ضماف التغيير اإليجابي في موقؼ
االتحاد األوروبي مف القضية الفمسطينية ،بما يؤدي إلى ترجمة مواقؼ االتحاد األوروبي

النظرية إلى سياسات عممية ،وىذا يحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية مف شأنيا أف تدفع

البد مف رفد الكادر الدبموماسي الفمسطيني
باتجاه تطوير النشاط الدبموماسي الفمسطيني ،و ّ
العامؿ في دوؿ االتحاد األوروبي بعناصر جديدة ومؤىمة.

 -4عمى قيادة السمطة الفمسطينية تركيز اىتماميا عمى إعادة النظر في السمؾ الدبموماسي،
والعمؿ عمى تطويره بالقدرات والطاقات الفمسطينية في الداخؿ والخارج ،إلى جانب

تخصيص ميزانيات مالية لمسمؾ الدبموماسي الفمسطيني لتُعطيو القدرة عمى التحرؾ عمى
المستوى اإلعبلمي والشعبي ،خبلؿ أي عدواف محتمؿ عمى غزة.
 -5البحث عف توفير موارد مستقمة لمسمطة الفمسطينية بعيداً عف االحتبلؿ ،بيدؼ ضماف
تحركيا الدبموماسي دوف ضغوط إسرائيمية وغربية ،وىذا ما قد يجعميا مطالبة باالىتماـ

بشكؿ أكبر بعبلقاتيا مع الدوؿ العربية واإلسبلمية.

 -6ضرورة تفعيؿ دور الدبموماسية الشعبية في كافة دوؿ العالـ الغربي ،لما ليا مف دور

حيوي عمى الرأي العاـ ومؤسسات المجتمع المدني ،بما يخدـ المصالح الفمسطينية،
وخصوصاً وقت االعتداءات اإلسرائيمية المحتممة.

 -7يجب العمؿ عمى تجنب أو تأخير حدوث األزمات المشابية لمعدواف اإلسرائيمي خاصة

في ظؿ عدـ تغير المعطيات والظروؼ المحمية واإلقميمية والدولية ،واعطاء ذلؾ أولوية
كبرى وعدـ التعامؿ مع العدواف عمى أنو فرض حتمي وال مفر منو.
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 -8يحتاج اإلعبلـ الفمسطيني العاـ والخاص إلى التحرر مف الخطابات الحزبية وأخذ العبر
مف اإلعبلـ الصييوني الذي يركز في رسالتو عمى مظمومية االحتبلؿ ،ويستخدـ الحرب

النفسية ضد المقاومة والشعب الفمسطيني عموماً.

 -9يحتاج اإلعبلـ الفمسطيني إلى االىتماـ بالكوادر اإلعبلمية ،والعمؿ عمى تطويرىا بيدؼ
الوصوؿ مف خبلليا إلى خطاب إعبلمي يخرج مف ثوب المحمية إلى العالمية.

 -10ضرورة إطبلؽ فضائيات فمسطينية تتحدث بمغات متعددة ،إليصاؿ حقيقة القضية
الفمسطينية وما يتعرض إليو الشعب الفمسطيني ألكبر قدر ممكف مف شعوب العالـ.
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 7ملصاتي و مل جع

المراجع
أوالً -القرآن الكريم
ثانياً -المراجع العربية:
أ .الكتب العربية:
 -1أبو قحؼ ،عبد السبلـ ،اإلدارة االستراتيجية وادارة األزمات ،اإلسكندرية ،مكتبة دار
الجامعة الجديدة لمنشر2002 ،ـ.

 -2أحمد ،أحمد إبراىيـ ،إدارة األزمات التعميمية في المدارس :األسباب والعبلج ،القاىرة ،دار
الفكر العربي2002 ،ـ.

 -3بركات ،عماد ،إدارة األزمات والكوارث بيف النظرية والتطبيؽ ،دار النيضة األولى ،القػاىرة،
مصر2012 ،ـ.

 -4الب ػ ػزاز ،حسػ ػػف ،إدارة األزمػ ػػة بػ ػػيف نقطتػ ػػي الغميػ ػػاف والتحػ ػػوؿ ،بيػ ػػروت ،المؤسسػ ػػة الجامعيػ ػػة
لمدراسات والنشر والتوزيع2001 ،ـ.

 -5توفيػػؽ ،عبػػد الػػرحمف ،إدارة األزمػػات :التخطػػيط لمػػا قػػد ال يحػػدث ،مركػػز الخب ػرات المينيػػة
لئلدارة بميؾ ،ط2004 ،2ـ.

 -6توفيػػؽ ،عبػػد الػػرحمف ،المنػػاىج التدريبيػػة المتكاممػػة مػػنيج المػػدير الفعػػاؿ فػػف إدارة األزمػػات
والصراعات ،مركز الخبرات المينية اإلدارية بميؾ ،ط 2007 ،5ـ.

 -7حريز ،سامي ،الميارة في إدارة األزمات وحؿ المشكبلت ،ط ،1دار البداية2007 ،ـ.
 -8حياف ،حسف ،أمف المجتمع وخصوصياتو ،مكتبة األنجمو ،القاىرة ،مصر2004 ،ـ.

 -9الخضػ ػػيري ،محسػ ػػف أحمػ ػػد  ،إدارة األزمػ ػػات :عمػ ػػـ امػ ػػتبلؾ كامػ ػػؿ القػ ػػوة فػ ػػي أشػ ػػد لحظػ ػػات
الضعؼ ،مجموعة النيؿ العربية ،القاىرة ،مصر2003 ،ـ.

-10

الخض ػػيري ،محس ػػف أحم ػػد ،إدارة األزم ػػات :م ػػنيج اقتص ػػادي إداري لح ػػؿ األزم ػػات عم ػػى

مستوى االقتصاد القومي والوحدة االقتصادية ،القاىرة ،مكتبة مدبولي2003 ،ـ.

 -11الخضيري ،محسف ،منيج اقتصادي لحؿ األزمات عمى مسػتوى االقتصػاد القػومي والوحػدة
االقتصادية ،ط ،2مكتبة مدبولي ،القاىرة ،مصر1990 ،ـ.

 -12الرازي ،محمد بف أبي بكر ،مختار الصحاح ،القاىرة ،المطبعة األميرية1922 ،ـ.
 -13السيد ،عمر ،مبادئ اإلدارة الحديثة ،دار الصفاء لمنشر ،القاىرة2009 ،ـ.

 -14الشػػعبلف ،فيػػد ،إدارة األزمػػات :األسػػس-الم ارحػػؿ-اآلليػػات ،ط ،2الريػػاض ،أكاديميػػة نػػايؼ
العربية لمعموـ األمنية2002 ،ـ.
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 -15الشيراني ،سعد ،إدارة عمميات األزمات األمنية ،ط ،1جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنيػة،
السعودية2005 ،ـ.

 -16الصػػميمي ،عبػػد اهلل ،المػػدخؿ النظمػػي كأسػػموب شػػامؿ ومػػرف إلدارة األزمػػات األمنيػػة ،دار
الرضا لمنشر والتوزيع2005 ،ـ.

 -17عثمػ ػػاف ،مصػ ػػطفى ،إعػ ػػبلـ األزمػ ػػات :اإلدارة اإلعبلميػ ػػة الدوليػ ػػة لحػ ػػرب الخمػ ػػيج ،النػ ػػديـ
لمصحافة والنشر ،ط2004 ،2ـ.

 -18عج ػ ػػوة ،عم ػ ػػي وفري ػ ػػد ،كريم ػ ػػاف ،إدارة العبلق ػ ػػات العام ػ ػػة ب ػ ػػيف اإلدارة االس ػ ػػتراتيجية وادارة
األزمات ،عالـ الكتب2005 ،ـ.

 -19عميوة ،السيد ،إدارة األزمػات والكػوارث-مخػاطر العولمػة واإلرىػاب الػدولي ،الطبعػة الثالثػة،
القاىرة :مركز الق اررات لبلستشارات2004 ،ـ.

 -20عميػوة ،السػػيد ،إدارة األزمػػات والكػوارث-مخػػاطر العولمػػة واإلرىػػاب الػػدولي ،مركػػز القػ اررات
لبلستشارات ،ط ،3القاىرة ،مصر2004 ،ـ.

 -21العمػػاري ،عبػػاس ،إدارة األزمػػات فػػي عػػالـ متغيػػر ،ط ،1مركػػز األى ػراـ لمترجمػػة والنشػػر،
القاىرة1993 ،ـ.

 -22فتح اهلل ،خير الديف ،إدارة األزمة :المبادئ والتطبيؽ ،مكتبة عيف شمس2007 ،ـ.
 -23قطيش ،نواؼ ،األمف الوطني وادارة األزمات ،عماف ،دار الراية لمنشر والتوزيع2011 ،ـ.

 -24الكيػػالي ،ماجػػد ،موسػػوعة السياسػػة ،ج ،2المؤسسػػة العربيػػة لمد ارسػػات والنشػػر ،دار اليػػدى،
1976ـ.

 -25ماىر ،أحمد ،إدارة األزمات ،ط ،1اإلسكندرية ،الدار الجامعية2006 ،ـ.

 -26مصػػطفى ،يوسػػؼ ،اإلدارة التربويػػة :مػػداخؿ جديػػدة لعػػالـ جديػػد ،ط ،1دار الفكػػر العربػػي،
2005ـ.

 -27المعيػػد التطػػويري لتنميػػة الم ػوارد البش ػرية ،اسػػتراتيجية إدارة وصػػناعة األزمػػات ،ط ،2دار
المعمورة ،العراؽ2011 ،ـ.

 -28ىبلؿ ،محمد عبد الغني ،ميارات إدارة األزمات ،األزمة بيف الوقاية منيا والسػيطرة عمييػا،
مركز تطوير األداء والتنمية ،القاىرة2004 ،ـ.

 -29ىويػػدي ،أمػػيف ،التحػوالت االسػػتراتيجية البريسػػترويكا وحػػرب الخمػػيج األولػػى ،دار الشػػروؽ،
1997ـ.
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 -30الوحي ػػدي ،فتح ػػي ،التط ػػورات الدس ػػتورية ف ػػي فمس ػػطيف  ،1995-1917ط ،2دار الس ػػبلـ،
1996ـ.

ب .الرسائل العممية:
 -1أبو عزيز ،سامي ،معوقات إدارة األزمات في و ازرة الصحة الفمسطينية في ظؿ الحصار
دراسة حالة قطاع غزة ،قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف،

2010ـ.

 -2أحمد ،منى ،إدارة األزمة في التعميـ الجامعي بالواليات المتحدة األمريكية وامكانية اإلفادة
-3
-4

منيا في مصر ،رسالة ماجستير ،جامعة الزقازيؽ ،مصر2008 ،ـ.

إسميـ ،وسيـ ،سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية دراسة ميدانية

عمى و ازرة المالية في غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف2007 ،ـ.

اإلفرنجي ،زىير ،إدارة شبكة األقصى اإلعبلمية لمحرب النفسية وسبؿ تطويرىا – دراسة

حالة العدواف عمى غزة عاـ 2014ـ ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
فمسطيف2015 ،ـ.

 -5آؿ الشيخ ،بدر ،مدى جاىزية إدارات األمف والسبلمة لمواجية األزمات والكوارث :دراسة
مسحية عمى العامميف بإدارات األمف والسبلمة بالييئة الممكية لمجبيؿ وينبع ،رسالة

-6

ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،السعودية2008 ،ـ.

آؿ سالـ ،عمي ،مدى الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث :دراسة مسحية عمى ضباط
األجيزة األمنية بمنطقة نجراف ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية،

الرياض ،السعودية2008 ،ـ.
-7

بدواف ،عبلء ،أثر الدبموماسية الفمسطينية في تحقيؽ الثوابت الوطنية (،)2013-1991

رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة ،فمسطيف2016 ،ـ.

 -8ثريا ،محمد سعيد ،إدارة اإلعبلـ المقاوـ زمف الحرب – فضائية األقصى حالة عممية،
رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف2010 ،ـ.

 -9الجباوي ،إبراىيـ ،اإلعبلـ في األزمات ،أطروحة دكتوراه ،جامعة سانت كممنتس،
-10

بريطانيا2009 ،ـ.

حمد ،منيرة ،أثر تكمفة العبلج بالخارج عمى تمويؿ و ازرة الصحة الفمسطينية ،رسالة

ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف2012 ،ـ.
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 -11الدجني ،حساـ ،فوز حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في االنتخابات التشريعية
الفمسطينية 2006ـ وأثره عمى النظاـ السياسي الفمسطيني ،رسالة ماجستير ،جامعة
األزىر ،غزة ،فمسطيف2010 ،ـ.

 -12الدليمي ،حامد ،إدارة األزمات في بيئة العولمة حالة دراسية إلعادة إعمار مدينة الفموجة
في جميورية العراؽ ،رسالة دكتوراه ،جامعة سانت كممنتس ،بريطانيا2008 ،ـ.

 -13راضي ،أيمف عبد القادر ،دور البلمركزية في فاعمية إدارة الصراع التنظيمي في و ازرات
السمطة الوطنية الفمسطينية – قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،

فمسطيف2010 ،ـ.

 -14الرضيع ،خالد ،مدى الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث :دراسة مسحية عمى ضباط جياز

الدفاع المدني في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف،

2011ـ.

 -15الرقب ،حماد ،واقع إدارة التغيير لدى و ازرات السمطة الفمسطينية ،رسالة ماجستير،
الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف2008 ،ـ.

 -16السيمي ،مشبب ،فاعمية الثقافة التنظيمية في إدارة األزمات األمنية دراسة تطبيقية بجياز

الحرس الوطني بدولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية،

الرياض ،السعودية2014 ،ـ.

 -17السيد ،دالؿ ،اإلدارة االستراتيجية لؤلزمات االستراتيجية في الصراع العربي اإلسرائيمي:
أزمة مايو  1967وأزمة أكتوبر  1973وأزمة لبناف  ،1982رسالة ماجستير ،جامعة

القاىرة ،مصر2003 ،ـ.

 -18سيد ،زاىر ،جاىزية المنظمات في مواجية األزمات دراسة ميدانية في المديرية العامة
لمدفاع المدني األردني ،جامعة عماف األىمية ،رسالة ماجستير ،األردف2002 ،ـ.

 -19صبلحات ،أنس تيسير ،دور الدبموماسية الفمسطينية في التأثير عمى مواقؼ وسياسات
االتحاد األوروبي تجاه عممية التنمية السياسية في فمسطيف ( ،)2013-2005رسالة

ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فمسطيف2015 ،ـ.

 -20الضويحي ،عبد العزيز ،التخطيط اإلعبلمي ودوره في مواجية الكوارث واألزمات ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،السعودية2004 ،ـ.

 -21الطيراوي ،توفيؽ ،واقع األزمات والبدائؿ المقترحة إلدارتيا مف وجية نظر قادة المؤسستيف
األمنية والمدنية في فمسطيف ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف2008 ،ـ.
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 -22عاشور ،ىيا ،الديناميكا السياسية وادارة األزمات الدولية :اإلدارة األمريكية ألزمة الممؼ
النووي اإليراني نموذجاً  ،2010-2000رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف،
2013ـ.

 -23عبد العاؿ ،رائد ،أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة
وعبلقتيا بالتخطيط االستراتيجي ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف،

2009ـ.

 -24العتيبي ،تركي ،مدى فاعمية إدارة األزمات األمنية في الحرس الوطني الكويتي ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،السعودية2014 ،ـ.

 -25عمياف ،ماجد ،إدارة حركة حماس لعبلقاتيا السياسية اإلقميمية والدولية ،رسالة ماجستير،
جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف2013 ،ـ.

 -26عياد ،لؤي سميـ ،أثر استخداـ االستراتيجيات الحديثة في إدارة األزمات عمى األداء
التسويقي في البنوؾ المحمية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
فمسطيف2015 ،ـ.

 -27عياش ،حسف ،المجمس التشريعي في ظؿ السمطة الوطنية الفمسطينية في الفترة -1996
 ،2006رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف2010 ،ـ.

 -28الفزاري ،محفوظة ،تطوير إدارة األزمات في المدارس اإلعدادية والثانوية بسمطنة عماف،
رسالة ماجستير ،جامعة السمطاف قابوس ،سمطنة عماف2003 ،ـ.

 -29الفييد ،عبد المحسف ،التنسيؽ بيف األجيزة األمنية ودوره في مواجية األزمات ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايؼ العربية ،السعودية2006 ،ـ.

 -30القحطاني ،سحمي ،دور إدارات العبلقات العامة في التعامؿ مع األزمات والكوارث،
رسالة ماجستير ،أكاديمية األمير نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،السعودية،

2003ـ.

 -31مخيمر ،كاتريف ،دور العبلقات العامة في إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية
الفمسطينية :و ازرة الصحة الفمسطينية دراسة حالة ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة

والسياسة ،غزة ،فمسطيف2015 ،ـ.

 -32مرعي ،فدوى أحمد ،إدارة إسرائيؿ ألزمة لبناف عاـ 2006ـ ،رسالة ماجستير ،جامعة
األزىر ،غزة ،فمسطيف2010 ،ـ.
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 -33المصري ،محمد ،دور القطاع الحكومي في إدارة الكوارث التي تمر بيا مناطؽ قطاع غزة

وأساليب مواجيتيا دراسة حالة الحرب األخيرة التي تعرض ليا قطاع غزة نياية عاـ

2008ـ ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف2012 ،ـ.

 -34نبياف ،سامي ،التحرر الوطني واشكالية اإلطار السياسي ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد
الخامس ،المغرب .2009

 -35الوىاس ،محمد ،دور القيادات األمنية في عممية إدارة األزمات دراسة تطبيقية عمى قوات

األمف الخاصة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية

لمعموـ األمنية ،الرياض ،السعودية2002 ،ـ.

 -36اليازوري ،أنس ،الخطاب اإلعبلمي لممقاومة الفمسطينية في قطاع غزة خبلؿ
عدواف 2012في ميزاف القانوف الدولي اإلنساني ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة
والسياسية ،غزة ،فمسطيف2015 ،ـ.
ت .المقابالت الشخصية:
 -1مقابمة مع األستاذ ،غساف الشامي ،مدير العبلقات العامة واإلعبلـ بو ازرة األشغاؿ ،حوؿ

تعامؿ السمطة الفمسطينية مع األزمة اإلنسانية واإلغاثية الناجمة عف االعتداءات

اإلسرائيمية عمى غزة2016/09/26 ،ـ.

 -2مقابمة مع الدكتور ،عدلي الشاعر ،مفتش سابؽ في و ازرة التربية والتعميـ وأكاديمي حالي
في جامعة األقصى ،حوؿ إدارة السمطة الفمسطينية لقطاع التعميـ أثناء وبعد االعتداءات،
2016/10/02ـ.

 -3مقابمة مع الدكتور ،إيياب النحاؿ ،رئيس قسـ التخطيط بو ازرة الصحة في قطاع غزة،
حوؿ تعامؿ السمطة الفمسطينية مع األزمات الناتجة عف االعتداءات اإلسرائيمية في

القطاع الصحي2016/10/26،ـ.

 -4مقابمة مع الدكتور ،حساـ الدجني ،دبموماسي في و ازرة الخارجية الفمسطينية ،حوؿ دور
و ازرة الخارجية الفمسطينية والبعثات الدبموماسية في إدارة أزمة االعتداءات عمى غزة،

2016/11/02ـ.

 -5مقابمة مع الدكتور ،تيسير محسف ،دبموماسي في و ازرة الخارجية الفمسطينية ،حوؿ أداء
السمطة مف الناحية الدبموماسية خبلؿ االعتداءات اإلسرائيمية عمى غزة2016/11/09 ،ـ.

 -6مقابمة مع الدكتور ،رائد نعيرات ،أستاذ العموـ السياسية في جامعة النجاح الوطنية ،حوؿ
استشراؼ أداء السمطة مف الناحية الدبموماسية في أي عدواف قادـ2016/12/06 ،ـ.
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 -7مقابمة مع الدكتور ،أميف وافي ،أستاذ اإلعبلـ الدولي بالجامعة اإلسبلمية في غزة ،حوؿ
استشراؼ أداء السمطة مف الناحية اإلعبلمية في أي عدواف قادـ2016/12/07 ،ـ.

 -8مقابمة مع الدكتور ،عادؿ سمارة ،كاتب سياسي فمسطيني ،حوؿ استشراؼ أداء السمطة
مف الناحية الدبموماسية في أي عدواف قادـ2016/12/09 ،ـ.

 -9مقابمة مع األستاذ ،محمد كريشاف ،صحفي تونسي ومذيع في قناة الجزيرة ،حوؿ
استشراؼ أداء السمطة مف الناحية اإلعبلمية في أي عدواف قادـ2016/12/13 ،ـ.

 -10مقابمة مع الدكتور ،عبد الستار قاسـ ،أستاذ العموـ السياسية في جامعة النجاح الوطنية،
حوؿ استشراؼ أداء السمطة مف الناحية الدبموماسية في أي عدواف قادـ،

2016/12/15ـ.

 -11مقابمة مع الدكتور ،عبلء أبو عامر ،أستاذ العبلقات الدولية والسياسة الخارجية ،حوؿ
استشراؼ أداء السمطة مف الناحية الدبموماسية في أي عدواف قادـ2016/12/16 ،ـ.

 -12مقابمة مع الدكتور ،أكرـ شعث ،أكاديمي  -مدير جامعة فمسطيف فرع خانيونس ،حوؿ
استشراؼ أداء السمطة مف الناحية الدبموماسية في أي عدواف قادـ2016/12/18 ،ـ.

 -13مقابمة مع الدكتور ،ناصر المحاـ ،رئيس تحرير وكالة معاً ومدير مكتب قناة المياديف في
فمسطيف ،حوؿ استشراؼ أداء السمطة مف الناحية اإلعبلمية في أي عدواف قادـ،

2016/12/19ـ

 -14مقابمة مع الدكتور ،غساف الخطيب ،أستاذ الدراسات الثقافية والد ارسات الدولية في جامعة
بيرزيت ،حوؿ استشراؼ أداء السمطة مف الناحية اإلعبلمية في أي عدواف قادـ،

2016/12/20ـ.

 -15مقابمة مع الدكتور ،باسـ نعيـ ،رئيس مؤسسة مجمس العبلقات الدولية في قطاع غزة،
حوؿ استشراؼ أداء السمطة مف الناحية الدبموماسية في أي عدواف قادـ،

2016/12/20ـ.

 -16مقابمة مع الدكتور ،أحمد يوسؼ ،المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفمسطيني السابؽ
إ سماعيؿ ىنية ،حوؿ استشراؼ أداء السمطة مف الناحية الدبموماسية في أي عدواف قادـ،
2016/12/21ـ.

 -17مقابمة مع الدكتور ،حسف أبو حشيش ،أستاذ اإلعبلـ المساعد بالجامعة اإلسبلمية في
غزة ورئيس سابؽ لممكتب اإلعبلمي الحكومي ،حوؿ استشراؼ أداء السمطة مف الناحية

اإلعبلمية في أي عدواف قادـ2016/12/22 ،ـ.
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 -18مقابمة مع الدكتور ،بشير نافع ،أستاذ سابؽ لتاريخ اإلسبلـ والشرؽ األوسط – كمية
بيركبيؾ – جامعة لندف؛ والباحث األوؿ بمركز الجزيرة لمدراسات ،حوؿ استشراؼ أداء

السمطة مف الناحية الدبموماسية في أي عدواف قادـ2016/12/24 ،ـ.

 -19مقابمة مع الدكتور ،مشير عامر ،أكاديمي وباحث مختص ،حوؿ استشراؼ أداء السمطة
مف الناحية اإلعبلمية في أي عدواف قادـ2016/12/24 ،ـ.

 -20مقابمة مع الدكتور ،إبراىيـ أبراش ،أكاديمي ووزير الثقافة األسبؽ ،حوؿ استشراؼ أداء
السمطة مف الناحية الدبموماسية في أي عدواف قادـ2016/12/25 ،ـ .

 -21مقابمة مع الدكتور ،محسف صالح ،مدير عاـ مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،
األستاذ المشارؾ في التاريخ العربي الحديث ،حوؿ استشراؼ أداء السمطة مف الناحية
الدبموماسية في أي عدواف قادـ2016/12/25 ،ـ .

 -22مقابمة مع الدكتور ،نبيؿ الطيراوي ،أستاذ اإلعبلـ بجامعة األقصى في غزة ،حوؿ
استشراؼ أداء السمطة مف الناحية اإلعبلمية في أي عدواف قادـ2016/12/25 ،ـ.

 -23مقابمة مع األستاذة ،لنا شاىيف ،مديرة مكتب قناة المياديف في قطاع غزة ،حوؿ أداء
وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية الرسمية والفصائمية أثناء االعتداءات اإلسرائيمية السابقة عمى

غزة2017/01/04 ،ـ.

 -24مقابمة مع الميندس ،إيياب الغصيف ،رئيس المكتب اإلعبلمي الحكومي السابؽ ،حوؿ
الصعوبات التي واجيتيا وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية أثناء االعتداءات2017/01/08 ،ـ.

 -25مقابمة مع الدكتور ،فايز أبو عيطة ،عضو مجمس ثوري لحركة فتح والناطؽ باسـ
الحركة ،حوؿ الخطاب اإلعبلـ الرسمي والفصائمي أثناء االعتداءات2017/01/08 ،ـ.

 -26مقابمة مع األستاذ ،وائؿ الدحدوح ،مراسؿ قناة الجزيرة في قطاع غزة ،حوؿ تطور
الخطاب الفمسطيني خبلؿ االعتداءات عمى غزة2017/01/09 ،ـ.
ث.

األبحاث والتقارير:

-1

أبو حشيش ،حسف محمد ،األداء اإلعبلمي خبلؿ الحرب عمى قطاع ،2009-2008

دراسة مف إصدار المكتب اإلعبلمي الحكومي ،غزة ،فمسطيف2011 ،ـ.

 -2أبو حشيش ،حسف ،مركز رؤى لمدراسات واألبحاث – الجزء الثاني ،دراسة :قراءة في
األداء اإلعبلمي أثناء العدواف  ،2008غزة ،فمسطيف2010 ،ـ.

147

-3

أبو حشيش ،حسف ،معيد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية ،دراسة :األداء اإلعبلمي

الفمسطيني خبلؿ عدواف 2014ـ ،غزة ،فمسطيف2015 ،ـ.

 -4أبو ظيير ،فريد ،مركز الزيتونة ،دراسة :اإلعبلـ في ظؿ السمطة الفمسطينية ،بيروت،
-5
-6
-7

لبناف2015 ،ـ.

أبو ىاني وآخروف ،إبراىيـ ،دراسة :اآلثار االستراتيجية لمحروب عمى غزة في ظؿ

التحوالت اإلقميمية ،مركز الدراسات اإلقميمية2015 ،ـ.

تقرير و ازرة التربية والتعميـ العالي ،دورة إدارة األزمات ،دائرة التدريب التربوي ،غزة،

فمسطيف2008 ،ـ.

جمعية ياردـ إلي ،تقرير :إحصاءات العدواف األخير عمى قطاع غزة ،غزة ،فمسطيف،

2012ـ.

 -8حماد ،كماؿ ،إدارة األزمات – اإلدارة األمريكية واإلسرائيمية لؤلزمات نموذجاً ،مجمة
الدفاع الوطني المبناني ،العدد 2006 ،57ـ.

-9

الديراوي ،محمد ،استراتيجية المقاومة في إدارة الحرب النفسية ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي

عدواف  2014نموذجاً ،مركز الدراسات اإلقميمية.2015 ،

 -10رباح وآخروف ،السياسة الخارجية الفمسطينية في األمـ المتحدة ما بعد حصوؿ فمسطيف
عمى عضوية الدولة المراقب ،المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات والدراسات

االستراتيجية – مسارات2016 ،ـ.

 -11زقوت ،ناىض ،خمسوف يوماً ىزت العالـ – العدواف اإلسرائيمي عمى غزة ،مركز عبد اهلل
الحوراني لمدراسات والتوثيؽ ،غزة ،فمسطيف2014 ،ـ.

ُ -12سميرة ،صبري ،األداء السياسي لحركة حماس وفصائؿ المقاومة خبلؿ العدواف ،مركز
الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف2009 ،ـ.
 -13صالح ،محسف ،التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعاـ 2009ـ ،مركز الزيتونة ،بيروت،
2010ـ.

 -14صالح ،محسف ،السمطة الوطنية الفمسطينية دراسات في التجربة واألداء ،بيروت ،لبناف،
2015ـ.

 -15صالح ،محسف ،دراسة :العبلقات الدولية لحركة حماس ،مركز الزيتونة لمدراسات،
بيروت ،لبناف2014 ،ـ.

 -16صالح ،محسف ،دراسة :حكومة سبلـ فياض ،مركز الزيتونة2010 ،ـ.
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 -17ظاىر ،عبد اهلل ،وسائؿ المقاومة االستراتيجية خبلؿ عدواف  ،2014معيد فمسطيف
لمدراسات االستراتيجية.2015 ،

 -18عدواف ،عصاـ ،المواقؼ الشعبية مف العدواف اإلسرائيمي ،معيد فمسطيف لمدراسات
االستراتيجية ،غزة ،فمسطيف 2015ـ.

 -19عدواف ،عصاـ ،مركز رؤى لمدراسات واألبحاث ،النشاط السياسي والدبموماسي في
العدواف عمى غزة ،غزة ،فمسطيف2010 ،ـ.

 -20عكا شة ،سعيد ،دراسة :النتائج المترتبة عمى الحرب عمى غزة ،المركز العربي لمبحوث
والدراسات ،القاىرة ،سبتمبر2014 ،ـ.

 -21الكيالي عبد الحميد ،دراسات في العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،مركز الزيتونة
لمدراسات واالستشارات ،بيروت2009 ،ـ.

 -22المدىوف ،محمد ،األداء السياسي الفمسطيني خبلؿ عدواف ،2014مؤسسة إبداع لمدراسات
واألبحاث ،غزة ،فمسطيف2015 ،ـ.

 -23مراكز حقوقية ،العدواف في أرقاـ تقرير يوثؽ حصيمة الضحايا والخسائر المادية التي لحقت
بالمدنييف وممتمكاتيـ خبلؿ الفترة مف  7تموز حتى  26آب  2014عمى أيدي قوات

االحتبلؿ اإلسرائيمي أو في مواجيتيا ،غزة ،فمسطيف2015 ،ـ.

 -24مركز الزيتونة ،العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة 2009-2008ـ ،تقرير معمومات
( ،)8بيروت ،لبناف2009 ،ـ.

 -25مركز الزيتونة ،تقدير استراتيجي ( ،)70قراءة في أداء السمطة الفمسطينية خبلؿ حرب
غزة 2014ـ وانعكاساتو المستقبمية ،بيروت2014 ،ـ.

 -26مركز الزيتونة ،حمقة نقاش ،العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة وانعكاساتو المستقبمية،
بيروت ،لبناف2014 ،ـ.

 -27المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف ،تقرير  23يوماً مف الحرب و  928يوماً مف الحصار
الحياة بعد عاـ مف العدواف اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة ،غزة ،فمسطيف2009 ،ـ.

 -28مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف ،تقرير إحصائي شامؿ يوثؽ حصيمة الضحايا والخسائر
المادية التي لحقت بالمدنييف وممتمكاتيـ في قطاع غزة خبلؿ العدواف اإلسرائيمي عمود

السحاب ،غزة ،فمسطيف2013 ،ـ.

 -29مصطفى ،ميند ،العدواف عمى غزة بيف النتائج العسكرية والدالالت السياسية ،مجمة
قضايا إسرائيمية ،جامعة حيفا2012 ،ـ.
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 -30معروؼ ،سبلمة ،األداء اإلعبلمي خبلؿ معركة حجارة السجيؿ ،سمسمة نشرات المكتب
اإلعبلمي الحكومي ،غزة ،فمسطيف2013 ،ـ.

 -31المكتب اإلعبلمي الحكومي ،دراسة :تقييـ األداء اإلعبلمي خبلؿ العدواف اإلسرائيمي عمى
قطاع غزة ،غزة ،فمسطيف2014 ،ـ.

 -32مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،يوميات األحداث :العدواف اإلسرائيمي عمى غزة حماس
واسرائيؿ الموجة الرابعة ،بيروت ،لبناف2014 ،ـ.

 -33نعيرات ،رائد ،وآخروف ،الحرب عمى غزة قراءة الواقع ودالالت المستقبؿ ،المركز
الفمسطيني لمديمقراطية والدراسات ،نابمس ،فمسطيف2009 ،ـ.
ج .الدوريات العممية:
 -1أب ػػو طال ػػب ،حس ػػف ،إع ػػبلف حم ػػاس انتي ػػاء التيدئ ػػة م ػػع إسػ ػرائيؿ أس ػػباب ودالالت ،مجم ػػة
السياسة الدولية ،عدد  ،148مركز األىراـ لمدراسات االستراتيجية ،إبريؿ.2009 ،

 -2عوكػ ػػؿ ،طػ ػػبلؿ ،بعػ ػػد عػ ػػدواف عمػ ػػود السػ ػػحاب :قطػ ػػاع غ ػ ػزة إلػ ػػى أيػ ػػف؟ ،مجمػ ػػة الد ارسػ ػػات
الفمسطينية ،بيروت ،لبناف ،ربيع 2013ـ.

 -3اليحيوي ،صبرية ،إدارة األزمات في المدارس البنات المتوسطية الحكومية في المدينة
المنورة ،بحث محكـ ،جامعة الممؾ فيد ،الرياض2006 ،ـ.
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ح .مواقع اإلنترنت:
 -1أبراش ،إبراىيـ ،التضميؿ في خطاب (الحرب عمى غزة) ،مقاؿ ،المركز الفمسطيني ألبحاث
السياسات والدراسات اإلستراتيجية  -مسارات2016 ،ـ.

/التضميؿ-في-خطاب-الحرب-عمى-غزةhttp://www.masarat.ps/ar/content
 -2أبو ضيير ،فريد ،فمسطيف أوف اليف ،أبو ضيير :اإلعبلـ الفمسطيني حقؽ نجاحاً كبي اًر
خبلؿ الحرب عمى غزة ،غزة ،فمسطيف2012 ،ـ.

http://felesteen.ps/details/news/82074
 -3جريدة الشرؽ القطرية ،دوحة العرب تنتصر لغزة اليوـ ،الدوحة ،قطر2009 ،ـ.
http://qatarconferences.org/gaza/press/sharq16.pdf
 -4جمعية ياردـ إلي التركية ،إحصاءات العدواف األخير عمى قطاع غزة2012 ،ـ.
=http://www.yardimeli.org.ps/ara/index.php?option=com_content&view
article&id=414:2012-11-22-12-50-05&catid=56:2012-01-02-21-5319&Itemid=98
-5

الحمامي ،وليد ،المصطمحات الفمسطينية خبلؿ العدواف عمى غزة ،وكالة سما اإلخبارية،

2014ـ.
http://samanews.ps/ar/post/210051
 -6دنيا الوطف ،التوقعات لمعاـ القادـ )2014( ..األسوأ اقتصاديا عمى قطاع غزة منذ خمسة
عقود ،فمسطيف2014 ،ـ.
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/640490.html
 -7دنيا الوطف ،وثيقة سرية  :اليوـ التالي لحصوؿ فمسطيف عمى عضوية األمـ المتحدة ،غزة،
فمسطيف2012 ،ـ.
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/304138.html
 -8ساسة بوست ،ما ىي خطة سيري إلعادة إعمار غزة؟2014 ،ـ.
http://www.sasapost.com/siri-plan-for-the-reconstruction-of-gaza
 -9شبكة قدس برس اإلخبارية ،محضر المقاء الساخف بيف الرئيس عباس وخالد مشعؿ في
الدوحة2014 ،ـ.

https://www.qudsn.ps/article/47706
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 -10صحيفة االقتصادي الفمسطيني ،غزة في ذيؿ موازنة  2016واجراءات شد الحزاـ تبقى
شكمية ،فمسطيف2016 ،ـ.

http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=a42dbey10759614Ya42dbe
 -11صحيفة الحدث ،انضماـ فمسطيف إلى االتفاقيات الدولية  ...نافذة كانت مغمقة نحو
الحقوؽ2014 ،ـ.

/http://www.alhadath.ps/article/408
 -12صحيفة الحياة الجديدة ،فياض يعمف البدء بدعـ أصحاب المنازؿ المتضررة في غزة
بعشريف مميوف دوالر في مرحمة أولى ،راـ اهلل ،فمسطيف2009 ،ـ.

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=81996
-13

صحيفة الحياة المندنية ،خطة سيري تسمح بإدخاؿ مواد البناء تحت رقابة األمـ المتحدة،

2014ـ.

http://www.alhayat.com/Articles/4643117/
-14

صحيفة الرسالة ،كيؼ أثّرت الحرب النفسية بمعركة العصؼ المأكوؿ؟ ،غزة ،فمسطيف،

2014ـ.

http://alresalah.ps/ar/post/102988/contact/rss.php
 -15صحيفة الشرؽ األوسط ،بعد  50يوماً نياية الحرب عمى غزة ،لندف ،بريطانيا2014 ،ـ.
http://aawsat.com/home/article/168751
 -16صحيفة الصباح الفمسطينية ،المشيد الفمسطيني  ،2014-8-26فمسطيف2014 ،ـ.
=http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=print&sid
24238
 -17صحيفة الوطف القطرية ،موسى :قطر كانت عمى حؽ في طمب عقد قمة

مف

أجؿ

غزة2009 ،ـ.
http://qatarconferences.org/gaza/press/sharq6_2.pdf
 -18صحيفة اليوـ السابع ،حماس :عباس يتخمى عف مسؤولياتو ويحاوؿ عزؿ غزة ،القاىرة،
مصر2014 ،ـ.
http://www.youm7.com/story/2014/7/12/
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 -19صحيفة بوابة الشروؽ ،حماس :عباس سعى لمتدليؿ عمى مواقعنا السرية بغزة2008 ،ـ.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/30865.html
 -20صحيفة رأي اليوـ ،أسامة حمداف :أي قرار إلنياء العدواف عمى غزة يجب أف يتضمف
نشر قوات دولية ،لندف ،بريطانيا2014 ،ـ.
http://www.raialyoum.com/?p=130087
 -21عناني ،خميؿ ،صحيفة الرسالة ،عف األداء السياسي والدبموماسي لممقاومة الفمسطينية،
2014ـ.
http://alresalah.ps/ar/post/97976/
 -22الغندور ،يعقوب ،وكالة الرأي ،دراسة قانونية حوؿ خطوة حصوؿ فمسطيف عمى صفة
(دولة غير عضو) بصفة مراقب لدى األمـ المتحدة ،غزة ،فمسطيف2012 ،ـ.
http://alray.ps/ar/post/101676

 -23القاضي ،عادؿ ،صحيفة التقرير ،محكمة الجنايات الدولية تُعاقب األقوياء وتمتنع عف
الضعفاء2014 ،ـ.
/محكمة-الجنايات-الدولية-تعاقب-الضعفاءhttp://altagreer.com/
 -24قناة الجزيرة اإلخبارية ،الرشؽ :التيدئة ال تشمؿ تيريب األسمحة ،الدوحة ،قطر2012 ،ـ.
http://www.aljazeera.net/news/pages/1ade5163-f988-48bf-953f1501a0cbd3c6
 -25قناة العربية ،حماس :إسرائيؿ بدأت الحرب وال تممؾ قرار إنيائيا ،دبي ،اإلمارات،
2012ـ.

http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/15/249805.html
 -26كيالي ،ماجد ،حرب غزة ومعانييا السياسية ،مركز الجزيرة لمدراسات2014 ،ـ.
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/27/
 -27المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسيات ،العدواف اإلسرائيمي عمى غزة يفشؿ في تحقيؽ
أىدافو2012 ،ـ.

http://www.dohainstitute.org/release/f30774db-0c35-4e8d-a50a259614fb0f8d

153

 -28مركز الزيتونة لمدراسات ،سمسمة اليوميات الفمسطينية ،بيروت ،لبناف2014 ،ـ.
http://www.alzaytouna.net/
 -29المركز العربي لؤلبحاث ودراسات السياسة ،العدواف اإلسرائيمي الجديد عمى غزة ،بيروت،
لبناف2014 ،ـ.
http://www.dohainstitute.org/release/3ead9cf9-cf5e-4416-aa6245f903c0ce7b
 -30المركز العربي لمبحوث والدراسات ،النتائج المترتبة عمى الحرب في غزة2014 ،ـ.
http://www.acrseg.org/11245
 -31مركز المعمومات الوطني الفمسطيني – وفا ،الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ،2014
راـ اهلل ،فمسطيف2014 ،ـ.

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9364
 -32مركز المعمومات الوطني الفمسطيني – وفا ،الحرب عمى غزة  ، 2008راـ اهلل ،فمسطيف،
2012ـ.

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4218
 -33مركز المعمومات الوطني الفمسطيني – وفا ،يوميات الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة
 2012/11/14إلى  ، 2012/11/21راـ اهلل ،فمسطيف2012 ،ـ.

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8726
 -34المصري ،ىاني ،صحيفة السفير ،ىؿ انتصرت المقاومة2014 ،ـ.
http://assafir.com/Article/62/364660/Premium.aspx?ref=footer
 -35مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،يوميات الحرب عمى غزة 2009ـ ،فمسطيف2009 ،ـ.
http://www.palestine-studies.org/
 -36موقع أرض فمسطيف لمدراسات والتوثيؽ ،الحرب عمى غزة :أسباب ودالالت2014 ،ـ.
http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/379-201410-13-13-34-07
-37

موقع تحالؼ قوى المقاومة الفمسطينية ،زياد النخالة في لقاء خاص :عدـ االلتزاـ بما تـ

االتفاؽ عميو في القاىرة سيذىب بنا إلى مواجية جديدة2014 ،ـ.

http://www.tahaaluf.com/?p=4997
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 -38موقع قناة روسيا اليوـ 4 ،دوؿ عربية تصوت لصالح إسرائيؿ في األمـ المتحدة ،روسيا،
https://arabic.rt.com/news/827613
 -39وكالة األنباء الفمسطينية وفا ،تقارير رصد االنتياكات اإلسرائيمية ،راـ اهلل ،فمسطيف.
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=7360
 -40وكالة األنباء الفمسطينية وفا ،إدانة واسعة لبلعتداء عمى وزير الصحة في غزة ،راـ اهلل،

فمسطيف2014 ،ـ.
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=r3jOtXa646200313374ar3jOtX
 -41وكالة األنباء الكويتية كونا ،نعيـ :خسائر القطاع الصحي جراء العدواف اإلسرائيمي عمى
غزة فادحة جداً2009 ،ـ.

http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1970574&language=ar
 -42وكالة الرأي الحكومية ،االحتبلؿ يمنع الوزيرة الشخشير مف دخوؿ القطاع ،غزة ،فمسطيف،
2014ـ.

http://alray.ps/ar/post/125900
 -43وكالة الرأي الفمسطينية ،مختصوف يناقشوف األداء اإلعبلمي خبلؿ "حجارة السجيؿ"،
2013ـ.

http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=105213

 -44وكالة زمف برس ،الصحة تؤكد التزاميا الكامؿ بتوفير المستمزمات الصحية واألدوية لغزة،
راـ اهلل ،فمسطيف2014 ،ـ.
http://zamnpress.com/news/64574
 -45وكالة فمسطيف اآلف ،عباس يطمب تأجيؿ اجتماع عربي حوؿ غزة ،فمسطيف2014 ،ـ.
http://paltimes.net/post/69853/
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 8ملالحق
 ممحق رقم ( :)0خطاب االستشراؼ.
 ممحق رقم ( :)8أسئمة االستشراؼ.
 ممحق رقم ( :)4خطاب المقابمة.
 ممحق رقم ( :)2أسئمة المقابمة.

ممحق رقم ( :)0خطاب االستشراف
حضرة الدكتور ........................................ :المحترم،،،
تحية طيبة وبعد:
الموضوع /إعداد رؤية استشرافية ضمن دراسة عممية "رسالة ماجستير"
يسرني أنا الباحث  /مصطفى سميـ عبد أبو زر  ،طالب الدراسات العميا -مرحمة الماجستير–

في العموـ السياسية بجامعة األزىر في غزة ،والقائـ عمى إعداد رسالة ماجستير بعنواف ( إدارة

السمطة الوطنية الفمسطينية ألزمة اإلعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة )8002 – 8003
بإشراؼ الدكتور /عبد ربو عبد القادر العنزي ،أف أضع بيف أيديكـ مجموعة مف التساؤالت ،آمبلً

الحصوؿ عمى إجاباتكـ النموذجية ،كخبراء ومتخصصيف في ىذا المجاؿ.

حيث أننا بصدد إعداد رؤية استشرافية في نياية البحث تساعد السمطة الفمسطينية وأصحاب
العبلقة في إدارة فعالة ألي أزمة قادمة عمى غرار االعتداءات اإلسرائيمية السابقة ،وقد تبيف لنا
مف خبلؿ البحث أف أداء السمطة الفمسطينية كاف محدوداً خبلؿ االعتداءات السابقة ودوف

المستوى المأموؿ ،وبما ال يتناسب مع حجـ األزمة وتداعيات االعتداءات اإلسرائيمية ،وبالنظر

أمر ليس بمستبعد
إلى صيرورة الصراع فإف إقداـ االحتبلؿ عمى شف عدواف جديد عمى القطاع ٌ
وىذا يضع السمطة أماـ ٍ
تحد جديد.
وسيتـ مف طرفنا استخداـ طريقة دلفي في االستشراؼ ،وىي تقوـ عمى اشراؾ عدد مف الخبراء
والمتخصصيف في عممية التنبؤ بظاىرة وموضوع البحث ،وعند وصوؿ اإلجابات مف قبؿ

الخبراء يقوـ الباحث بدراسة وتبويب اإلجابات واستنباط االجابات المتشابية ،ثـ تجميع االجابات

غير متشابية وارساليا لمخبراء مرة ثانية ،والطمب منيـ إبداء الرأي حوؿ ىذه اآلراء لموصوؿ إلى

درجة كبيرة مف االتفاؽ في تقديرات الخبراء حوؿ الظاىرة محؿ الدراسة.

مبلحظة /لف تستخدـ اإلجابات التي يتـ تزويدنا بيا إال بغرض البحث العممي فقط.
ولكم مني جزيل الشكر وعظيم االمتنان
الباحث/

مصطفى سميم أبو زر
جوال رقم 00428144000444 :ايميلMustafabuzir@gmail.com :

159

ممحق رقم ( :)8أسئمة االستشراف
 أسئمة االستشراف في الجانب الدبموماسي:
 -1م ػػا ى ػػي التح ػػديات الت ػػي واجي ػػت الدبموماس ػػية الفمس ػػطينية لمقي ػػاـ ب ػػدور أكث ػػر فعالي ػػة عم ػػى
المستوى الدبموماسي الدولي أثناء االعتداءات اإلسرائيمية الثبلثة السابقة عمى قطاع غزة؟

 -2ىؿ ترى أف الدبموماسية الفمسطينية قامت بدورىا عمى أكمؿ وجو أثناء ىذه االعتداءات؟
-3

كيؼ تقيـ أداء الدبموماسييف الفمسطينييف في البعثات الدولية أثناء االعتداءات عمى غزة؟

-4

ما أىـ األدوار التي يمكف لمدبموماسية الفمسطينية أف تقوـ بيا في المنظمات الدولية وعمى

مستوى الدوؿ لمواجية االعتداءات اإلسرائيمية؟

 -5كيؼ يمكف توظيؼ الجيد العربي واإلسبلمي في دعـ الدبموماسية الفمسطينية في المحافػؿ
الدولية خبلؿ أي اعتداء إسرائيمي قادـ؟

 -6ىػػؿ يمكػػف لمدبموماسػػية الفمسػػطينية المراىنػػة عمػػى الموقػػؼ األوروبػػي؟ ومػػا الػػذي ينبغػػي أف
تفعمو الدبموماسية الفمسطينية لحشد الدعـ األوروبي لصالح الطرؼ الفمسطيني؟

 -7كي ػػؼ يمكػ ػػف لمدبموماسػػػية الفمسػ ػػطينية أف تسػػػتقطب الػ ػرأي العػ ػػاـ العػ ػػالمي لنص ػ ػرة الشػ ػػعب
الفمسطيني في حاؿ تكررت االعتداءات اإلسرائيمية؟

 -8ىػػؿ يمكػػف أف تقػػدـ لنػػا تصػػورؾ لخطػػة دبموماسػػية فمسػػطينية فعالػػة  /أو مقتػػرح فػػي حػػاؿ
تكررت االعتداءات اإلسرائيمية عمى األراضي الفمسطينية؟

 أسئمة االستشراف في الجانب اإلعالمي:
 -1كيؼ تقيـ أداء اإلعبلـ الفمسطيني الحكومي والخاص أثناء االعتداءات اإلسػرائيمية الثبلثػة
عمى قطاع غزة؟

-2

تبيف خػبلؿ االعتػداءات السػابقة أف ىنػاؾ خطابػاً إعبلميػاً فمسػطينياً رسػمي وفصػائمي ،ىػؿ

يستمر الخطاب عمى ىذا النحو باعتباره مفيداً ،أـ يتـ توحيد الخطاب الفمسطيني؟

 -3نتوقػػع مػػف بػػاب الموضػػوعية أف تكػػرر إس ػرائيؿ اعتػػداءاتيا عمػػى قطػػاع غ ػزة ،مػػا ىػػي أىػػـ
مقومػػات الخطػػاب اإلعبلم ػي الفمسػػطيني المفتػػرض /أو خطػػة عمػػؿ إعبلميػػة يجػػب أف يػػتـ

إعدادىا لمواجية ىذا االعتداء؟

 -4ما الدور الذي تقترحو لو ازرة اإلعبلـ الفمسطينية في حاؿ تكرر االعتداء؟
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 -5كيؼ يمكف توظيؼ المنػابر اإلعبلميػة العربيػة والعالميػة لخدمػة الروايػة الفمسػطينية ،وبيػاف
حقائؽ الجرائـ اإلسرائيمية؟

 -6ماذا تقترح أف يكوف مضموف الخطاب اإلعبلمي الفمسطيني عمى مستوى اإلعبلـ المقػروء
والمسموع والمرئي؟

 -7لػػو طمبنػػا منػػؾ خطػػة عمػػؿ لئلعػػبلـ الفمسػػطيني فػػي حػػاؿ االعتػػداء اإلس ػرائيمي ،بػػيف أىػػـ
-8

محاور ىذه الخطة؟

في حاؿ تكررت االعتداءات ينبغي أف يكػوف الخطػاب عمػى ثبلثػة محػاور ،وىػي المحميػة،

العربيػ ػػة ،الدوليػ ػػة ،مػ ػػاذا نقػ ػػدـ فػ ػػي كػ ػػؿ بعػػػد مػ ػػف ىػػػذه األبعػ ػػاد ضػ ػػمف خطابنػ ػػا اإلعبلم ػ ػي

الفمسطيني؟
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ممحق رقم ( :)4خطاب المقابمة
حضرة األستاذ/ة ........................................ :المحترم/ة،،،
تحية طيبة وبعد:

الموضوع /مقابمة بغرض البحث العممي
يسػ ػرني أن ػػا الباح ػػث  /مص ػػطفى س ػػميـ عب ػػد أب ػػو زر  ،طال ػػب الد ارس ػػات العمي ػػا -مرحم ػػة

الماجسػػتير– فػػي العمػػوـ السياسػػية بجامعػػة األزىػػر فػػي غ ػزة ،والقػػائـ عمػػى إعػػداد رسػػالة ماجسػػتير
بعن ػواف ( إدارة الســمطة الوطنيــة الفمســطينية ألزمــة اإلعتــداءات اإلســرائيمية عمــى قطــاع غــزة

 )8002 – 8003بإشراؼ الدكتور /عبد ربو عبػد القػادر العنػزي ،أف أضػع بػيف أيػديكـ مجموعػة
مف التساؤالت ،آمبلً الحصوؿ عمػى إجابػاتكـ النموذجيػة ،كخبػراء ومتخصصػيف فػي ىػذا المجػاؿ،
حيث سيتـ استخداـ االجابات في تعزيز متف الدراسة األكاديمية كمصدر أولي لممعمومات.
مالحظة /لف تستخدـ اإلجابات التي يتـ تزويدنا بيا إال بغرض البحث العممي فقط.

ولكم مني جزيل الشكر وعظيم االمتنان
الباحث/

مصطفى سميم أبو زر
جوال رقم00428144000444 :
ايميلMustafabuzir@gmail.com :
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ممحق رقم ( :)2أسئمة المقابمة
في المجال اإللعامي:
 - 1ىؿ تعتقد أف رسالة اإلعبلـ الفمسطيني خبلؿ االعتداءات عمى غزة قد نجحت أـ فشمت
في الوصوؿ إلى العالمية؟ ولماذا؟

 -2ما أبرز إيجابيات وسمبيات اإلعبلـ الفمسطيني الرسمي والفصائمي خبلؿ العدواف عمى غزة؟

 -3إلى أي حد يؤثر االنقساـ الفمسطيني عمى وسائؿ اإلعبلـ الرسمية والفصائمية خبلؿ
العدواف؟ وىؿ ينعكس ذلؾ عمى نقؿ المعمومة والخطاب اإلعبلمي؟

 -4ما ىي أبرز المبلحظات التي يمكف تسجيميا عمى وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية الرسمية إذا
تعمؽ األمر بخطابيا اإلعبلمي الموجو لبلحتبلؿ خبلؿ العدواف عمى غزة؟

 -5ما أبرز معالـ التطور عمى اإلعبلـ الفمسطيني خبلؿ االعتداءات عمى غزة؟
في المجال الدبلوماسي:
 -1كيؼ يمكف تقييـ أداء السمطة الفمسطينية في إدارتيا ألزمة االعتداءات عمى غزة مف
الناحية الدبموماسية؟

 -2ما أىـ االنتقادات التي وجيت ألداء الدبموماسييف الفمسطينييف أثناء االعتداءات عمى غزة ؟
 -3ما أبرز األنشطة التي تقوـ بيا البعثات الدبموماسية الفمسطينية أثناء االعتداءات عمى غزة؟
 -4كيؼ يؤثر االنقساـ الفمسطيني عمى األداء الدبموماسي لمسمطة؟

 -5ىؿ كاف لو ازرة الخارجية دور فاعؿ في عممية توجيو العمؿ الدبموماسي لمسمطة ككؿ أثناء
االعتداءات عمى غزة؟
في المجال الخدماتي:

 -1كيؼ يمكف تقييـ أداء السمطة الفمسطينية في إدارتيا ألزمة االعتداءات عمى غزة في
القطاعات الخدماتية؟

 -2كيؼ يؤثر االنقساـ الفمسطيني عمى أداء السمطة؟

 -3ما ىي أبرز األحداث والمواقؼ التي نجحت فييا السمطة في إدارة األزمة في القطاعات
الخدماتية؟

 -4ىؿ كاف ىناؾ محاوالت حقيقية مف الحكومة في غزة وحركة حماس لتسييؿ عمؿ السمطة
مف راـ اهلل في قطاع الخدمات؟
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