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 تقديم
 أ.جمال البابا

 

إال  ،أللقنمم  ين  لالمينا أللمنا نراهم  بن للدرألسنا  أللمنيةنابالرغم من  ألهممةنا ألليبةنر  
 ا   امننن أل  محنندد ا  ثةننر منن  ألليقنند ملننم ةننتم  ننةاغا تنرة ننأ  تنرةننا ألهمنن  أللقننمم  منناهألا ةمأل نن  أللي

تسنننل   أ  منننال للنننر أ  درألسنننا ألهمننن  أللقنننمم  ة ننن  مأل   ينننا  ميننناإ  نننب  إ ،لألمننن  أللقنننمم 
 بحةنن يننا مينناح  أللحةننا  أللسةاسننةا أللنسننيرةا مألهميةننا مألالتت ننادةا مألال تمالةننا  أللضننمع للننر

 تؤدي ي  ألليهاةا إلر تحقةق أللريامةا للممأل   متح ظ أمي  متمير ل  حةا  يرةما.
أم  يضنناعحقننش  نامش هي  أ نب  ةتضن  ممنا سننبق أ  م هنمم ألهمن  أللقننمم  ألل منن 

سننبةا أللم ننما إلننر أللمينننا    أللتنن  ةي لننق ميهننا يننا ينننا مرد ينننا ينن دأللقالننمتغةننر بالتبننار  
مأمننام أليتقنناا م هننمم ألهمنن  أللقننمم  أللمقت ننر للننر أللدملننا إلننر م ننامةم أليثننر  ننمملةا،  أللقممةننا.

بحةنن  ةتيةننا  ،خر نن  يظرةننا  ألهمنن  أللم تمننن  أللتنن  تهنندا إلننر تننممة  ألهيننرألد مألل مالننا 
ر مألمتمامات  أللمتغةنر ، أللتن  أيند  أ  ألهمن  أللقنمم  ال الم أللمنا أللم همم مع حقةقا ممألتع أللن

خا ننننا مننننع بننننرمه تهدةنننندأل  متحنننندةا  متيملننننا خار ةننننا  يقنننن  ةمينننن  تحقةقنننن  بننننالقم  أللنسننننيرةا
 مدألخلةا.

إ  ت مر م همم ألهم  أللقمم  م مال إلر تبلمر  ب يل  أللحال  ألل اما ةياد ةت اب  مع 
بق مننن  همايةننا ، ييمننا أسنن ر  أللحننر  أللنالمةننا أهمننا ألهمنن  أللقننمم  ألل لسنن ةي ، بننا ةينناد ةت ننا

  ممرألينه أللقنمف يةن ، أللثايةا ل  ميت رة  ممههممة  ت يا م  خشلهم أللم تمع أللدمل  أللحال
حنند ضننحاةا مننش  أللت ننيةلا أللدملةننا. يلننم تينند تيقضنن  يلسنن ة  مألل ننن  ألل لسنن ةي  يننايمأل أ ينن  

ره  ينن  ألرف يلسنن ة  حربننا تنند غ ن للننر أليتهناع أللحننر  إال مياينن  دملنا إسننرأل ةا األنمألم ثشثنن
لشسننتنمار ينن  أللمي قننا أللنربةننا. مينن  أللمتنن  أللننشي يننا  م هننمم ألهمنن  أللقننمم  ينن  سننبةل  إلننر 
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تبلننمر ييتة نننا حتمةننا لحقنننمق أللميت نننرة ، تنننرف م هنننمم ألهمننن  أللقننمم  ألل لسننن ةي  لضنننربا ألل
ح نناظ للننر مأللبقنناع، مأل ننب  ألالسننتمرألر مأللتا ننما أليح ننر  مرتيهألتنن  للننر أللت ننب  بنناهرف 

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

ميحنن  ميننا ب نندد أللحنندة  لنن  ألهمنن  أللقننمم  ألل لسنن ةي  أللننشي ال ةختلننا يثةننرأل لنن  
تحننرر  أللمتمثننا بحريننا أللخننا  قننمم  هي منن  أللنندما أللقا مننا رغننم أللمضننع ألل لسنن ةي ألهمنن  ألل

منن    أللسنلةبا، مرغننم شلنإ ي ينأرضنها م ين  أم ند  أللينمأل  ألهملننر  تامنا يةايهنا أللمسننتقا للنر 
م هنمم محندد لألمن  أللقنمم  ألل لسن ةي  حتنر منع م نمد ميظمنا أللتحرةنر ألل نمبا بمينا  بلنمر  

  لهنننشأل ألال نننار ألل غرأليننن حةننن ألل لسننن ةيةا ي  نننار سةاسننن  متنننايمي  ة منننع ألليةايةنننا ألل لسننن ةيةا 
ألليةا  ماهألا ي   مر أللتيمة  مأل   يا  ح نما يلسن ة  للنر ميهلنا لضنم مرألتن  ين  ألهمنم 

إلنر حند   ننا إميايةنا مضنع تم نةا متنرةنا لألمن  أللقنمم  ألل لسن ةي  2102أللمتحد  لام 
 ي  متياما أللةد. ما

منن  مخننا ر متحنندةا  دينيننا ينن  مريننه إ  مننا ةتنننرف لنن  ألهمنن  أللقننمم  ألل لسنن ةي  
ألل لسنن ةي  إلننر إي ناع دأل ننر  أبحننا  ألهمن  أللقننمم  أللتنن  تضنم م مملننا منن  أللبنناحثة  أللتخ نة  
إلننر أللسننةد  م نند مهيننا منندةر لننام أللمريننه  هاإي ننا مننش  أللنندأل ر  أللتنن  ةر ننع ألل ضننا ينن   ،ألهي نناع

ضننم  رؤةتهننا ألل نناملا السننتيهاف أللنمننا أللبحثنن  ينن  يلسنن ة  مبننند يقا ننا   مةلننا ممنمقننا 
 نننامع لألمننن  أللقنننمم   تنرة نننا  نننب ربمنننا ةينننم  أل ر  تقننندةم تنرةنننا بننناحث  أللننندألسنننت ال ألهخنننم  

م مملنننا أل  نننرألعأل  "ةي  منننم  ألهمننن  أللقنننمم  ألل لسننن .ألل لسننن ةي  متحدةننند مرتيهألتننن  أللر ةسنننةا
مأللتدألبةر أللت  تتخشما ميظمنا أللتحرةنر ألل لسن ةيةا لحماةنا حقنمق ألل نن  ألل لسن ةي  مم نرمل  

 لألمنننندألاق أللم ننننما ةنننا أم خار ةننننا بمننننا ةحقنننندألخلمتحنننندةا  تهدةنننندأل  ينننن  ممأل هننننا أللنننم ي  
يمننا تننم تلخننة  أللمرتيننهأل  أللر ةسننةا لألمنن   "،أللم يةننا ينن  أللبقنناع مأللحرةننا مألالسننتقشا مأللنننمد 

 أللقمم  ألل لس ةي  للر ألليحم أللتال .
 أةيمناقايةنا ثحماةا حقمق ألل ن  ألل لس ةي  أللتارةخةا مأللسةاسةا مممةتن  أللم يةنا مألل -

    ي  يلس ة .ام د متنهةه مقمما  بق

ل  مألسنتقشا ةمميتسبات  مممألرد  ممحدأليةا تمثأللح اظ للر محد  ألل ن  ألل لس ةي   -
 ترألر .
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تنهةننه ثمألبنن  أللم ننرمل أللننم ي  أللمسننتيد لقننرألرأل  ألل نننرةا أللدملةننا ينن  سننبةا إيهنناع  -
تامننا أللدملننا ألل لسنن ةيةا ملا ننمتها أللقنند  مضننما   األالحننتشا أل سننرأل ةل  مممأل هنن سةاسننات  مأل 

 د  أللش  ة .حق لم 

تنهةنننه أللحقنننمق أللم يةنننا مننن  خنننشا تمتنننة   نننبيا أللنشتنننا  ألل لسننن ةيةا منننع أللننندما  -
 مألل نم  ألل قةقا مألل دةقا مأللميظما  أللدملةا.



 

7 

 

 

 

 الداخلية لألمن القومي التحديات

 الفلسطيني  

 

 منصور أبو كريمأ.

 سميم ماضيأ.

ذأوال:ذمهدداتذاألمنذالقوميذالفلدطوين

تلعػػبلاهتيداػػداتلاهدا لاػػالجاه درراػػالدجرًالرداوػػادلترػػدلجةػػأللاوػػتراتارااله  ػػفلاه ػػج  ل
لتلىلاهحدل فلتأثارلتلؾلاه يدداتلتلىلت دوؾلاه رت ػأللجاهرظػدـلاهو ادوػ  لهػذهؾلاتطلػبلت ـج

تحدادل صددرلاهتيدادله  فلاه ػج   لجةػرجرةل عر ػالتػأثارلاػذهلاهتيداػداتلتلػىلأمعػددلا  ػفل
لذهػؾل ػفلروػـلاهوادوػالةرارلمه.لجُا  لاه ج  لاه  تلفا لجاجلاهيدؼلاهذيلاوعىلاهتيدادلهإل ّكػف 

زاهالال.ا  راا هتيداد.لك ػدلا كػفلججةأللاوتراتاراالاه جاريالجاه ططلاه فصلالهدرءلج  دج الجا 
جاهع ؿلتلىلاهت وؾلمر دطلاه ػجةل ايػدلل.طلاهةعؼل  لتلؾلا معددلجت جاتيد فلاهتغلبلتلىلر د

ل جاه حد ظػػالتلايػػد.لج ػػفلاه ردوػػبلمػػدءلاهحػػداثلتػػفل جةػػجعلا  ػػفلاهوادوػػ لمتحداػػدلاه فيػػـج
اهدجهال ػفلجأاـلاهح ددؽلاه تصلالمه.ل د  فلاهوادو لاعرؼلمأره:ل"ح داالاه جاطفلجاه رت أللجل

لا جدرػػدلإهػػىل ر جتػػال ػػفلل1اهتيداػػداتلاه درراػػالجاهدا لاػػالذاتلاهطػػدمأللاهوادوػػ   جاػػذالاه فيػػـج

                                                           

1
 – دمشق والتوزٌع، للنشردار األولى   والعشرٌن، الحادي القرن فً القومً األمن، ركمانًت العماد 

 .93ص ،4002سورٌا
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اهح ددؽ.لأجؿلتلؾلاهح ددؽ لإفلاهولطالاهوادواالجك دلاجل عرجؼلتدارلاه رت أللمكد له ل ي ل
ؿلتػػػرظـلاهعت ػػػدتلمػػػافلاهر دتػػػدتلاهعداػػػدةلجاه ترجتػػػالاهتػػػ لاتكػػػجفل ريػػػدلاه رت ػػػأل لم ػػػكؿلاكفػػػ

م دءاػػػدل رد رػػػالمػػػده ر جعلاهكلػػػ  لجاػػػج رلهيػػػدلاهطجاتاػػػالاهتز ػػػاله جاريػػػالاهتحػػػج تلاه درراػػػال
جاهدا لاا لجا تتراؼلميذالاهدجرلهلولطالاهوادواا لاعر لتأكادلواددةلاذهلاهوػلطا لجاػ لتػرظـل

ل.1داهعت دتلمافلا  ـلجاه ر جتدتلا رت دتاالا  رىلج ا دلمافلاهدجؿلجحلفددي
وادو ل  دف لا جؿلدا ل ل)اهوادوالاهدا لاا( لاهػذيل ػفل تهػهلتػدارلاهدجهػالجهلمعدلاه

 رت عيػػد لجاهثػػػدر ل ػػػدرر ل)اهوادوػػػالاه درراػػا(لجاهػػػذيلتع ػػػؿلاهدجهػػػال ػػفل تهػػػهلتلػػػىلح داػػػال
كادريػػد لجتح اػػؽلتدادتيػػدلاهجطراػػا.لجهلوادوػػالاهدا لاػػالردرمػػدفلأاةػػد لا ػػدلا كثػػرلأا اػػاله  ػػفل

عػػدهلاهوادوػػ  لا ػػد:لا وػػت رارلاهوادوػػ لهلرميػػالاهدا لاػػا لجت دوػػكيد.لاهػػجطر ل)اه ػػج  ( ل ػػ لم
جدارد اكاالاه اددةلاهوادوػاا لج ػدرةلاهرظػدـلتلػىلتطػجارلرفوػهله تح ػالا حػداث لجاتج ػؼلذهػؾل

لتلىلإ كدراالتأ افلاهدجهاله  ّ لاهوادوالاهدا لاالجاه درراال  ل جاريالاهتحدادت.ل

A.  ي:العوامل المهددة لمبعد السياس 
لا  ػػػفلاه ػػج  لجاهتيداػػداتلأجلاهتحػػػدادتلاهتػػ لتجارػػػهل تعتمػػرلاهعت ػػالاهتػػػ لتػػرمطل فيػػـج
لا  ػفلاه ػج  ل مػدل ػفلأفل ا  فلاه ػج  لتت ػالتػأثارل تمػددؿ لجأفلأيل حدجهػالهتفوػارل فيػـج
تمدألمتحداػدل صػددرلاهتيداػد.ل دهمدتػثلتلػىلاه ػعجرلمػده طرلأجلاهتيداػدلاوػتدت لاهحدرػالإهػىل

ءاتلتيدؼلإهىلتح اػؽلا  ػف لتلػؾلاارػراءاتلاهتػ ل ػفلاهطماعػ لأفلتكػجفل تجا  ػالات دذلإررا
 أللاه  دطرلأجلاهتيداداتلاهفعلاالأجلاه حت لا.لجه دلركزتلاهدراودتلا  راال  لاهوػدمؽلتلػىل
 طػػرلاهغػػزجلاهعوػػكري لمدتتمػػدرهلأاػػـل صػػدرل ػػفل صػػددرلتيداػػدلا  ػػفلاه ػػج   لإفلهػػـلاكػػفل

اهدراودتلاهحداثاله  فلاه ج  لذامتلإهىلجرجدل صددرلأ رىل لل.لتارلأف2 صدرادلاهجحاد
ت ػػػػػؿلأا اػػػػػالتػػػػػفلاهمعػػػػػدلاهعوػػػػػكريلهلتيداػػػػػد لتت ثػػػػػؿل ػػػػػ لاهتيداػػػػػداتلاهوادوػػػػػاالجا  تصػػػػػدداال
جا رت دتاالجاهث د اػا...لممعػدايدلاه ػدرر لجاهػدا ل .لجارػدؾلتػرامطلجثاػؽلمػافلاػذافلاه وػتجاافل

 درراػػػا" ل ع لاػػػالت وػػػاـل صػػػددرلاهتيداػػػدل لتصػػػل لكػػػأداةل"اهتيداػػػداتلاهدا لاػػػا لجاهتيداػػػداتلاه

                                                           

1
 – بٌروت ،4ط والتوزٌع، والنشر للطباعة النضال دار الناشر السٌاسة، علم إلى مدخل، سلٌمان عصام 

 .954ص9393لبنان،
2
 مركز المقومات، – المجاالت – األهمٌة – المفهوم شامل تصور: الوطنً األمن(: 4002. )الشقحاء فهد 

 .19ص السعودٌة، – الرٌاض األمنٌة، للعلوم العربٌة ناٌف جامعة والبحوث، الدراسات
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هلتحلاػػؿلاهعل ػػ  لحاػػػثلاوػػتحاؿلتػػػزؿلتلػػؾلاه صػػددر.ل دهعت ػػػالمػػافلاػػػذافلاه وػػتجاافلتت ػػػال
تفدتػػػؿل تمػػػددؿ لاػػػؤثرلكػػػؿل ري ػػػدل ػػػ لاغ ػػػرلم ػػػكؿل مد ػػػرلأجلتاػػػرل مد ػػػر لجذهػػػؾل رتمػػػدطل

يػػدلاه صػػددرلاهدا لاػػال ده ػػالهمادػػالاه صػػددرلاهدا لاػػالجاه درراػػالإهػػىلاهدررػػالاهتػػ ل ػػدلتكػػجفل ا
ار ػػػطل ايػػػدلاهتيداػػػدلاه ػػػدرر  لج ػػػدلترػػػدلاػػػذهلاهتيداػػػداتلاه درراػػػالذرادػػػأللهيػػػدل ػػػ لاه صػػػددرل

جه  ػػػفلاهوادوػػػ ل ػػػ لاهدجهػػػالأثػػػرافل مد ػػػرافلا ػػػدلتداػػػال ػػػدلتوػػػأللإهاػػػهلاهحكج ػػػدتلل1اهدا لاػػػا
اعاػػؽل ػػدرةلاهحكج ػػاللاهحداثػػا.لا جؿ:لزجاؿل ػػدلايػػددلكاػػدفلاهوػػلطالاهحدك ػػا.لجاهثػػدر :لزجاؿل ػػد

ويمكن تحديد المهددات الداخمية والخارجيةة لممةن المةومي اةي العناصةر ل2تلىلاهحكـلمفعدهاا
لالتالية:

 : 3المهددات الداخمية .1
A. تػػؤديلا ةػػطرامدتلاهدا لاػػالاه وػػت رة لجاهصػػراعلتلػػىلاهوػػلطا لإهػػىلتػػد ؿلاه ػػجىل

رادلاهوادو  لجايددلأ ريدلاهػجطر .لاه درراالهتأ افل صدهحيدلاه دصا ل  دلاف دلاهدجهالاوت را
جاف داد لتػددة لاه ػدرةلتلػىلاهتحػرؾلاهوػلاـله جاريػالا  طػدر لاهتػ لتيػددلأ ريػدلاهػجطر .لجاػجل
ا  ػػػػرلاهػػػػػذيلتعػػػػػدر ل رػػػػػهلاهحدهػػػػػالاهفلوػػػػػطاراال رػػػػػذلارػػػػػراءلا رت دمػػػػػدتلاهت ػػػػػراعاالاهفلوػػػػػطاراال

ل ل دصالمعدلا ر ودـلاهفلوطار .2006تدـ
B. ةل ػػ لصػػرأللاه ػػرارلاهوادوػػ  لُتع ػػدلات ػػدذه لجاػػ لمػػذهؾلتيػػددلكثػػرةلا طػػراؼلاه ػػؤثرل

ا  فلاهجطر ل  لمعدهلاهوادو لاهدا ل  لحاثلارتجلتفلتػد ليدلتػأ رل ػ لات ػدذلاه ػرار لج ػدل
تعر لػه.ل ػ لاهج ػػتلاهػذيلاحتػدجل اػػهلا  ػرلإهػػىلاهوػرتا لهدارد اكاػالاه جا ػػؼلاهوادوػاالجوػػرتال

دلتلعػػبلاه صػػده لاه  صػػاالجاهحزماػػالدجرًالوػػلماًدل ػػ لاهتغاػػراتلتلػػىلاهرميػػالاهدا لاػػا.لجارػػدل ػػ
ت لاػػػالات ػػػدذلاه ػػػرارلاهفلوػػػطار  لجذهػػػؾلميػػػدؼلاهحفػػػدظلتلػػػىلمعػػػضلاه كتوػػػمدتلجا  تاػػػدزاتل

لاه  صاالتلىلحودبلاه صلحالاهعلادلهل عبلاهفلوطار .

                                                           

1
 ،"واألطر المفاهٌم فً نظرٌة دراسة" ٌداتهوتهد وصٌغة مستوٌاته: األمن مفهوم(: 4009. )الحربً سلٌمان 

 .41ص 4009 صٌف العربٌة، الوحدة دراسات مركز ،(93) العدد اإلنسانٌة، للعلوم العربٌة المجلة
2
 والدراسات البحوث مركز والسٌاسات، اإلدراك فً دراسة: العربً الخلٌج أمن(: 9332. )هللا فرج سمعان 

 13، صمصر – القاهرة السٌاسٌة،
3
ومبادي األمن الوطنً، موقع مقاتل الصحراء،  أسس 
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C. تتومبلاه ت دتلاه ذاماػاله حػزابلجاه ػجىلاهوادوػاال)ج ػتؼلمعةػيدلاهوادوػ ( ل
ه صػػػده لاهذاتاػػػا لتلػػػىل صػػػلحالا  ػػػفلاهػػػجطر  لرتارػػػالهلتعصػػػبلتاػػػرلاهردةػػػجلإهػػػىلتغلاػػػبلا

هلحػػزبلأجلاهطددفػػا لأجلمدهريػػؿلاهوادوػػ  لج ػػ لكػػتلاهحػػدهتافل)تعصػػبلأجلريػػؿ(لاتيػػددلا  ػػفل
اهػػجطر لدا لاػػًد لإهػػىلحػػدلتػػد ارلكاػػدفلاهدجهػػالرفوػػه لجارياػػدرلأ ػػفلاهػػجطف لك ػػدلاػػجلاهحػػدؿل ػػ ل

لـ2007ـلاهفلوطار ل رذلتدـاهحدهالاهفلوطاراالمومبلا ر ود
D. تلرػػػألاه ػػػجىلاه عدرةػػػالهلحكج ػػػا لمتحػػػراضل ػػػفل ػػػجىلأررماػػػالأحادرػػػًد لإهػػػىلأت ػػػدؿل

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

  جاريالاهغدهماا.ل
 : 1. المهددات الخارجية2
a. وادو لاه درر  لأحدلصجرلاهتيداداتلُاعدل  دافلاهدجهالاه درةلتلىلات دذل رارادلاه

لاهوادواالاه درراا لجأكثرادل طرًالتلىلا  فلاهجطر  لجتعرؼل"مدهتمعاالاهوادواا".ل
b. ت درسلمعضلاهدجؿلذاتلاهرفجذ لةغجطًدلوادواالتلػىلاهتكػتتتلاه  تلفػا لهت طػألل

اه درراػا للتت دتيدل أللدجهال عدداالهيد.لجاؤديلاهرردحل  لتلػؾلاهةػغجطلإهػىلتيداػدلاهوادوػا
لاهت لتعزؿلتفلاهجوطلاهدجه لأجلاا لا  

E. ج(ل دلافرضلاهترظاـلاا لا ػ ل)أجلاهػدجه ( ل  دطعػالوادوػاالتلػىلأحػدلأتةػددهل(
كع جمػػالهلدجهػػاله  دهفتيػػدلاهرظػػدـ لجاػػجل ػػدلايػػددلا  ػػفلاهوادوػػ لهيػػذهلاهدجهػػا لجاعر ػػؿلتت دتيػػدل

لاه درراا.ل
F. ا ل ػػفل رجرػػال راراػػدلاهوادوػػ  لاهػػذيل)د(لت اػػدلتةػػجاالاهدجهػػالمػػد حتؼلاه درراػػ

ارػبلأفلاػػرتمطلم ػرارلاهحلػػؼ لجتدهمػًدلاكػػجفلاه ػػرارلصػددرًالتػػفلاهدجهػالا كمػػرل ػ لاهحلػػؼ.لج ػػدل
لاةطرادل رارلاهحلؼلإهىل عدداةلآ رافلدجفل مرر لوجىلترفاذلوادودتلاهحلؼ.

                                                           

1
 الصحراء، مقاتل موقع الوطنً، األمن ومبادي أسس 
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B.  ل ؤ راتل ادسلتردصرلتيدادلاهمعدلاهوادو
 داءلاهوادوػػػػ  ل ػػػػػتؿلترفاػػػػذلوادوػػػػػدتلا  ػػػػػفلاوػػػػتطدعلتل ػػػػػدءلاهوادوػػػػالاه تػػػػػدمعافلا

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

لػل ػػدرر (لأجلكلاي ػػد.لجافاػػدلاه اػػدسل ػػ لاهت عػػرؼلتلػػىلتلػػؾلاهتيداػػداتلأحػػدلرجارمػػهل)دا لػػ 
)اه جرجدةلمدهفعؿ( لججةأللأجهجادتله جاريتيػدل ػ ل طػطل رحلاػا.لجتت ثػؿلأاػـلاػذهلاه ؤ ػراتل

ل  :ل
 (  مؤشرات قياس السياسة الداخمية: 1)

ل)أ(ل  دطعالاهترظا دتلاهوادواالاه عماا لهلرظدـلاهوادو لهلدجها.
لو لهلجطف.)ب(لارعداـل)أجلةعؼ(لاه عجرلمدهج ءلجا رت دءلاهواد

ل)ج(لزاددةلرفجذلر دتدتلاهةغط لتلىلاهرظدـلاهوادو لاهحدكـ.
ل)د(لت جضلا اداؼلاه رحلاا لجتدـلاات دـلاهدجهالمتجةاحيدلجترد ةيد.

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

لاهدوتجراا.ل
 ( مؤشرات قياس السياسية الخارجية: 2)

)أ(ل وػػػػدرةلاهدجهػػػػالهعةػػػػجاتيدل)هعػػػػدـلاهتر ػػػػا لأجلا رت ػػػػدب لأجلتر اػػػػدلاهعةػػػػجاا لأجل
لاهفصؿ(ل  لاه رظ دتلجاهياددتلاهوادواالاهدجهاالجاا لا اا.ل

لرجارلاهرغرا  .ل)ب(لتجترلاهعت دتلاهدملج دواال)أجل طعيد( ل دصال أللدجؿلاه
)ج(ل ػػػرضلت جمػػػػدتلوادوػػػاالتلػػػػىلاهدجهػػػػا لأجلصػػػدجرل ػػػػراراتلإدارػػػال ػػػػفلاه رظ ػػػػدتل

لجاهياددتلاهوادواالاهدجهاالجاا لا اا.ل
)د(ل اػػدـلتحدهفػػدتلجتكػػتتتلوادوػػاال درراػػا لتتعػػدرضلأاػػدا يدلجوادوػػتيد ل ػػأللأاػػداؼل

لاهدجهالاهوادواالج صدهحيدلاهجطراا.ل
لده ل جىل درراا.ل)اػ(لاكت دؼل مكدتلتروسلهص
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 ػػػػكؿلاؤةػػػػ لتفدتػػػػؿلاهعجا ػػػػؿلاهدا لاػػػػالجاه درراػػػػال ػػػػ لاهحفػػػػدظلتلػػػػىلا  ػػػػفلاه ػػػػج  ل
لاهفلوطار 

ذثانوا:ذأزمةذالنظامذالدواسيذالفلدطوينذ

ل مػػدألاهفصػػؿلمػػافلاهوػػلطدتل اصػػرؼلاهرظػػدـلاهوادوػػ لاهفلوػػطار  لاوػػترددًالإهػػىل فيػػـج
مأرػػهلهػاسلرظد ػػًدلمره دراػًدل دهصػػًدلجهػػاسللجاهعت ػالماريػػدلاه ع ػجؿلمػػهلحوػبلاه ػػدرجفلاهفلوػطار  

ر ػػدلاػػجلرظػػدـلوادوػػ ل  ػػتلطل)رصػػؼلرددوػػ لرصػػؼلمره ػػدر (لار ػػألل رظد ػػًدلرددوػػاًدل دهصػػًد لجا 
لمافل صددصلاهرظد افلاهمره در لجاهرددو .
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  دلأ رلاه رلسلاهت راع لاهفلوطار لاه درجفلا ودو  لجاػجلم ثدمػالاهدوػتجرلاه ؤ ػتلل
.ل1ل1997(ل ػ لاهثػدر ل ػفلت ػرافلأجؿ1/96 راءتػهلاهثدهثػال) ػدرجفلر ػـللهل رحلالا رت دهاا ل ػ 

 لج ػدل ػجرسل ػفلأرػؿل2003أاػدرل29ج دلت تلإردزةلتعداؿلاه درجفلا ودوػ لاهفلوػطار ل ػ ل
ت راػرلاهتعػداؿلةػغجطل درراػالجدا لاػالكثاػرة لتلػىلاه ػيادل)أمػجلت ػدر(لا ػراجلاػذالاهتعػػداؿل

عػداؿلاهػذيلحػدثلتلػىلاه ػدرجفلا ودوػ  ل  ػدلرصػتلاه ػددةلإهىلحازلاهجرجدلاهفعلػ .لجج  ػًدلهلت
(ل رػػهلتلػػىل"أفلاهحكج ػػال" رلػػسلاهػػجزراء"لجاػػ لا داةلاهترفاذاػػالجااداراػػالاهعلاػػدلتةػػطلألل63)

م وػػدجهاالجةػػأللاهمررػػد جلاهػػذيلت ػػرهلاهوػػلطالاهت ػػراعاال جةػػأللاهترفاػػذ.لج ا ػػدلتػػدالذهػػؾلتم ػػىل
ذاػػػػػػالمجا ػػػػػػأللاه ػػػػػػدرجفلا ودوػػػػػػ  لجتكػػػػػػجفلهػػػػػػرداسلاهوػػػػػػلطالاهفلوػػػػػػطاراال ػػػػػػفلا تصدصػػػػػػدتلترفا

ل.ل2اهصتحادتلاهترفاذاالجااداراال فلا تصدصل رلسلاهجزراء

 واقع أزمة النظام السياسي الفمسطيني 
جا ػػأللاهت ػػجاهلاهػػذيلاعا ػػهلاهرظػػدـلاهوادوػػ لاهفلوػػطار لمفعػػؿل ظػػدارلاه لػػؿلاهمراػػجيلل

تجا ؿل جةجتاالتتعلؽلمر جءلاهت لتعتراهل  لظؿلاهولطالاهفلوطاراا لجاهردترالتفل ر جتال
اهوػػػػلطالككاػػػػدفل ر ػػػػجص لجاه اػػػػجدلاه فرجةػػػػالتلايػػػػدلمحكػػػػـلا تفد اػػػػدتلاه ج عػػػػال ػػػػأللاهردرػػػػبل
ااوػػرادال  لج دصػػالتلػػؾلاهتػػ لتحػػدل ػػفلإ كدراػػدتلتطػػجرلا  تصػػددلاهفلوػػطار لجمرػػىلاه رت ػػألل

تحداػدلمعػضلا  ػرلاهػذيلا كػفلل3اهفلوطار لمدتردادتلت دـلت لاالاهتر اػالاهوادوػاالاه ػد لا.
 اا كدهادتلاهت لاعدر ل ريدلاهرظدـلاهوادو ل  لاهر دطلاهتدهاا:

ر ػػدلل - اهرظػػدـلاهوادوػػ لاهفلوػػطار لهػػـلار ػػألجاتطػػجرلرتارػػالاه  دروػػالاهدا  راطاػػا لجا 
ردءل  لوادؽل وػارةلاهرةػدؿلاهػجطر لاهفلوػطار  لك ػدلأفلاهتحػج تلاهكماػرةلاهتػ لطػرأتلتلاػهل

ر ػدلرػدءتلرتارػالاهتطػجراتلاهدجهاػالهـلتحػدثلرتارػالتطػجرل ػ لاهث د ػ الاهوادوػاالاهفلوػطاراا لجا 
جاا لا اػػػػا لجاهتػػػػ لأرترػػػػتلاتفػػػػدؽلأجوػػػػلجا لهػػػػذال ػػػػحفلاهتغااػػػػراتلاهمراجاػػػػالاهتػػػػ لهح ػػػػتلمػػػػده رت ألل

                                                           

لر ـلدراودتلولولالا جوط لاه رؽلدراودتل ركز:لت دفلاهفلوطاراا لاه ةاالإهىلاه د ؿ.لاهح دلرجادلل1
 .234-292لصل 9331ل (49)
2
 .495-499 لص4002إ رااـلادهاف .لررؿل  لاهظؿ لهردف:لجارفالدلجاركلوجف لترر ا:لت رلا اجم  ل 
 ل4001دراودتلاهفلوطاراا لرماألل دارلاه راؼ.لإ كدهادتل دلمعدل  ؿل ودرلأجولج لمارجت:ل ؤووالاهل3

 .99-92ص
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اهفلوػػػطار لأ ػػػرزتلرظد ػػػًدلوادوػػػاًدلهػػػهل صددصػػػهلجوػػػ دتهلاهتػػػ لهػػػـلتػػػأتلرتارػػػالهتطػػػجرلاهحاػػػدةل
 اهوادواالاهفلوطاراا.ل

هعت المافل رظ الاهتحرارلاهفلوطاراالجاهوػلطالاهجطراػالاهفلوػطاراا لإ كدهاالا تعدل -
اػػذهلاهعت ػػالج ػػدلترتػػبلتلايػػدل ػػفلتػػدا تتل ػػ ل وػػتجىلاادكػػؿلج ؤووػػدتلاهرظػػدـلاهوادوػػ ل

 .ل1اهفلوطار  لا ل فلاهعجا ؿلاه عا الهتطجرلاذالاهرظدـ
لوػػطار  لأدتلاهةػػغجطلاهدجهاػػالجاا لا اػػال ػػ لإتػػددةلصػػادتالاهرظػػدـلاهوادوػػ لاهف -

جتحداػػػدلصػػػتحاالكػػػؿل ػػػفلاهػػػرداسللل-جتحجالػػػهل ػػػفلرظػػػدـلرددوػػػ لإهػػػىلرظػػػدـلرددوػػػ لمره ػػػدر 
إهػػىلتع اػػؽلأز ػػالاهرظػػدـلاهوادوػػ لاهفلوػػطار  ل مػػرزتلازدجاراػػالل جاهحكج ػػالج ػػؽلرؤىل درراػػا

اهحكـلجتردزعلاهصتحادت لمافلرداسلاهولطالاهفلوطاراا لجرددوالاهحكج ا لا  رلاهذيلودتدل
 أز الاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار .لتلىلتع اؽ
ظيػػػرتلا ػػػكدهاالأ ػػػرىله ػػػأزؽلاهرظػػػدـلاهوادوػػػ لاهفلوػػػطار  لت ثلػػػتل ػػػ لاهتطػػػجرللل -

اهذيلطرألتلىلمراالاهرظدـلاهفلوطار لاهوادو لمعدل جزلح دسل  لا رت دمدتلاهت ػراعاالتػدـل
ال.ل  ػػدلر ػػأتلتت ػػال لتموػػال ػػ لإطػػدرلاهرظػػدـلاهوادوػػ لمػػافلثػػتثلريػػدتلاػػ ل رظ ػػ2006

اهتحرارلاهفلوطاراا لجاهولطالاهفلوطاراا لجحركػالح ػدس.لجتفػد ـلاػذالا  ػرلمعػدلوػاطرةلحركػال
ح ػػدسلتلػػىل طػػدعلتػػزةلمػػده جةلاهعوػػكراا لجار وػػدـل ؤووػػدتلاهرظػػدـلاهوادوػػ لاهفلوػػطار لمػػافل

لتزةلجاهةفا.
أدىلتعطاػػػؿلاه رلػػػسلاهت ػػػراع لرتارػػػالهيػػػذالا ر وػػػدـلاهفلوػػػطار لاهمغػػػاض لإهػػػىلل -

دل ػػػفلا دجاتلاهر دماػػػالاه ي ػػػا ل ثػػػؿلا وػػػترجامدتلجحرػػػبلاهث ػػػا لجتفراػػػ لأدجاتلتاػػػدبلاهعداػػػ
أ ػػرىل ػػفل ةػػ جريدل ػػفل ػػتؿلتػػدـلا هتػػزاـلمػػدارراءاتلجاه ػػددلاهز راػػالاه حػػددةلهيػػدلك ػػدلاػػجل
اهحدؿل  ل جةجعلا ودلالجتدـل ادـلاه رلسلمػدجرهلاهر ػدم ل ػ لمعػضلاه رػد تل ثػؿلاهر دمػال

لاتلجاه ؤوودتلاهعد المترفاذلاه جاراف.تلىل دىلاهتزاـلاهجزارل
أدىلتادبلاهر دمالاهمره دراالتلىلا ريزةلا  راالجرؤودديد لإهىلإمػرازلاا ػكدهادتل -

اه تعل ػػالمصػػتحادتلاه رلػػسل ػػ ل رػػدؿلا  ػػػف ل دصػػالجأفلمعػػضلاػػذهلا ريػػزةل لت ةػػػألل
ل.1ه رلسلاهجزراءلأجلجزارلاهدا لاا

                                                           

1
  ابراهٌم أبراش، النظام السٌاسً الفلسطٌنً بٌن مرحلتٌن، ملتقى الثقافة والهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة. 

http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=193 
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  لةسبل حل اإلشكالية والخروج من األزم
د ػػػػؿلاهرظػػػػدـلاهوادوػػػػ لاهفلوػػػػطار ل ػػػػأللأجوػػػػلجل رعطفػػػػًدلرجتاػػػػًدلت ثػػػػؿل ػػػػ ل اػػػػدـلوػػػػلطال
 لوػػطاراالتلػػػىلإ لا يػػػد لا  ػػػرلاهػػذيلرعػػػؿلاهصػػػراعلا ودوػػػ لاػػدجرلحػػػجؿلحػػػدجدلاػػػذالاا لػػػاـل
ج كؿلاهوػاددةلاهجطراػالتلاػه.لجرتارػالهيػذهلاه تغاػراتلاهتػ ل ػيدادلاهرظػدـلاهحزمػ لاهفلوػطار  ل

دارةلجاهت لت ثلتل  لإتدد ةلإرتدجلاا رال ػت لمدوػت داـلآهاػدتل تعػددةلكمرػدءلا ريػزةلا  راػا لجا 
اه جاريػػػال ػػػأللا حػػػػتتؿلمد وػػػترددلإهػػػػىل دتػػػدةل ػػػػت لاهترظا اػػػا لجاحتػػػػجاءلاهت ػػػكاتتلاهت لاداػػػػال
جمدهصػػراعلهليا رػػالتلػػىل ؤووػػدتلاه رت ػػأللاه ػػدر  لمداةػػد الإهػػىلصػػعجدلترظا ػػدتلااوػػتـل

ل.2 جىلاهاودرلاهفلوطار لاهوادو  لجترارألل لحجظل  

جاكػػددلاكػػجفلارػػدؾلإر ػػدعلجطرػػ لتلػػىلأفلأز ػػالاهرظػػدـلاهوادوػػ لملغػػتلذرجتيػػد لجأفلل
"وػػلطالج عدرةػػا" ل ػػ لاهػػدا ؿلجاه ػػدرجلاعػػدرجفل ػػفلإ ػػكدهادتلجأز ػػدتلرجاراػػاللر اػػأللأطرا ػػه

 ترجتػػا لج رتمكػػجفل ػػ ل جاريػػالا حػػداثلجاهتطػػجراتلاهوادوػػاال ػػ لظػػؿلوػػ جطلر اػػأللاهمػػرا جل
دجاػػالجاهحزماػػالججصػػجؿلت لاػػالاهتوػػجاالجاه  دج ػػالإهػػىلطراػػؽل وػػدجد لرتارػػالتعرػػتلاهحكج ػػالاهف

لااورادالاالجاهحرجبلاه تكررة.

هذهؾل أفلاه صده لاهعلادلهل عبلاهفلوطار  لتفرضلتلىل رظ الاهتحراػرلاهفلوػطاراا ل
اهفلوػػطار  للجاهوػػلطالاهجطراػػالجاهفصػػددؿلاهجطراػػالجااوػػت اا لجم اػػالأطػػراؼلاهرظػػدـلاهوادوػػ 

إتددةلاهرظرل  لمعضلاه فدااـلاهت لتحك ػتل ػ لاهتجريػدتلاهوادوػاالجاهحزماػا لجاهػد جؿل ػجرًال
لتلى ل:  لحجارلجطر ل د ؿ لججةألل" طالإر دذلجطراا"لت ـج

A.  .انهاء االنمسام واعادة المحمة الوطنية 
تػددةلمرػدءل  ؤووػدتلجاذالمدجرهلاتطلبلاهتجحاػدلاهرغرا ػ لجاهوادوػ له ػطريلاهػجطف لجا 

لتلػػىل اهرظػدـلاهوادوػػ لاهفلوػطار لةػػ فلمررد رػًدلجطراػػًدلا ػدـلاه صػػلحالاهجطراػالاهعلاػػد لجا ػـج
 اه راكالاهوادواا لجتلىل مدأل لوطافلهلر األلجتتوأللاهر األ.

                                                                                                                                          

1
 جامعة ماجستٌر، سالةر الفلسطٌنً، السٌاسً النظام فً الدٌمقراطً التحول آفاق أٌوب، صالح حسن  

 .93-91 ص ،4005 النجاح،
2
(، 9339بحاث الدٌمقراطٌة، جمٌل هالل:  النظام السٌاسً بعد أوسلو، رام هللا: مواطن المؤسسة الفلسطٌنٌة أل 

 .909-39ص 
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B.   .لاعادة تطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير
هلكػػػؿل لمػػػدل ػػػفلاتػػػددةلمرػػػدءلجتطػػػجرل رظ ػػػالاهتحراػػػرلاهفلوػػػطاراالمحاػػػثلتصػػػم لماتػػػًدل

اهفلوطار ل  لاهدا ؿلجاه درجلهلولطالجاه عدرةا لجاتددةلاحادءادلجتفعاؿلدجراد ل دهوػلطال ل
لا كفلأفلتكجفلمداًتل ددرًالتلىلاحتجاءلاهكؿلاهفلوطار .

C. نبذ األوهام حول عممية السالم الحالية. 
تررمالأكثرل ػفلت ػدافل ػفلاه فدجةػدت لتؤكػدلأفلت لاػالاهوػتـلجصػلتلاهػىلريداتيػد ل
ج لأ ػػػػػؽلاحادديػػػػػدل ػػػػػػده جىلاه تطر ػػػػػالصػػػػػػعدتلهلوػػػػػلطال ػػػػػ لارت دمػػػػػػدتلدا  راطاػػػػػا لجأتلماػػػػػػال

.لجاذالاتطلبلا وت رارل  لاهتجرػهل ػفل مػؿل1ااورادالاافلار ةجفلاهت دـلمدتردهلت لاالاهوتـ
اه اددةلاهفلوػطاراالإهػىل رلػسلا  ػفلجاه رظ ػدتلاهدجهاػالهلحصػجؿلتلػىلدجهػال لوػطاراالكد لػال

يػػػدؼلتعزاػػػزلا  ػػػتمدؾلاهوادوػػػ لجاه ػػػدرجر ل ػػػ لا  ػػػـلاه تحػػػدة ل ػػػفلأرػػػؿلارمػػػدرلاهعةػػػجاا لم
لاهحكج الااورادالاالتلىلاهرةجخلهلح جؽلاهجطراالجاه رتاالهل عبلاهفلوطار .

D. دممرطة الحياة السياسية الفمسطينية 

 ل ػػػػؾلأفلاتت ػػػػددلاهدا  راطاػػػػالكأوػػػػدسل ػػػػ ل عدهرػػػػال ةػػػػدادلاه ػػػػتؼلدا ػػػػؿلاهرظػػػػدـل
طار لاجلاهوماؿلاهجحادلاتطدءلكؿلذيلحؽلح ه لأ دلاهت تػرسل لػؼلاه جا ػؼلاهوادو لاهفلو

ل.ج حدجهػػػال رةػػػيدلتلػػػىلا  ػػػرافل ا ػػػجدلاهػػػىلتع اػػػؽلاهصػػػراعلجا ر وػػػدـلاهوادوػػػ لجاهرغرا ػػػ 
ل.2جدا  راطاالاهحادةلاهوادواالتعر :ل

ت ػػدلارت دمػػػدتلهكد ػػػال ؤووػػػدتلاهوػػػلطالاهجطراػػػالاهفلوػػػطاراا لاهت ػػػراعاالجاهرددوػػػاال -
له ؤوودتلاه حلاا لمداةد الإهىلاه رظ دتلاه عماالجا تحدداتلاهجطراالجتاراد.جا

أفلام ػػػػىلاهصػػػػراعلمػػػػافل  تلػػػػػؼلاهتاػػػػدراتلجا ترداػػػػدتلاػػػػػدجرل ػػػػ لإطػػػػدرهلاهفكػػػػػريل -
جاهوادوػػػػ لج لاتحػػػػجؿلاهػػػػىلصػػػػراعلترػػػػدحريلأجلا تتػػػػدؿلدا لػػػػ  ل دهػػػػدرجسلاهوػػػػدم ال ػػػػفلتررمػػػػال

لاهكؿلاهفلوطار لمةرجرةلتدـلتكرارلاذهلاه أودة.للا  تتدؿلاهدا ل لاربلأفلت كؿلرادتًدلهدى

                                                           

1
 .م9333 والخارج، الداخل بٌن الفلسطٌنً السٌاسً النظام نوفل، ممدوح 

http://www.mnofal.ps/ar/1999/05/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9- 

 
2

 جامعة ماجستٌر، رسالة الفلسطٌنً، السٌاسً النظام فً الدٌمقراطً التحول آفاق أٌوب، صالح حسن  

 .29-22. 4005 النجاح،

http://www.mnofal.ps/ar/1999/05/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-
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أفلتم ىلاه صلحالاهجطراالاهعلادلهل عبلاهفلوطار لا لاهطراػؽلاهػذيلار ػأللاهكػؿل -
لاهفلوطار .
لاهر األل - أفلتعت دلتادراتلجاتردادتلاهرظدـلاهوادو ل جاوـلت ؿل  تركا.لجأفلالتـز

 اهعلادلهل عبلاهفلوطار .لم راراتلاهياددتلجاه ؤوودتلاه ادداالم دلا دـلاه صلحا
 اهع ؿلتلىللاوتفتدءلاه عبلاهفلوطار ل  لكؿلاه ةدادلاه صاراا. -
E. التأكيد عمى المشروع الوطني 

هـلاأت لاه  رجعلاهجطر لاهفلوطار ل  لاه مجؿلمدجهال لوطاراالتلىلحػدجدلاهرامػألل ػفلل
ر ػػػػدلرػػػػدءلارعكػػػػدسله ر1967حزاػػػػراف  جتػػػػال لرتارػػػػالاهصػػػػد الأجلتمػػػػرلاهطػػػػرؼلاهوادوػػػػ  لجا 

اهتحج تلجاه تغاراتلجاهعرماالجاا لا االجاهدجهاػا لاهتػ لأثػرتلتلػىلاهفكػرلاهوادوػ لاهفلوػطار  ل
جرعلتهلاتطجرلرحجل زادل فلاهجا عاالاهوادواال  لةجءلتلػؾلاهتحػج ت لمػده مجؿلمدهحػدلا درػىل

اا.ل%ل فل ودحال لوطافلاهتدرا 22 فلاهح جؽلاهجطراالاهفلوطاراا ل  لدجهال لوطاراالتلى
ا  ػػرلاهػػذيلاتطلػػبلاهتأكاػػدلتلػػىلاػػذالاه  ػػرجعلجاتفػػدؽلاهكػػؿلاهفلوػػطار لتلاػػه لججةػػأللمررػػد جل
ت ػػػػؿلجطرػػػػ لاػػػػزاججلمػػػػافلاه  دج ػػػػالاه ػػػػعماالجاهرةػػػػدؿلاهوادوػػػػ  لجاه  دج ػػػػالاه وػػػػلحا لميػػػػدؼل

لا وتفددةل فلكؿلاهجوددؿلجاا كدرادتلاه تدحا ل فلأرؿلورتالتح اؽلاذالاه  رجع.

ادرؾلاهر األلمأفلم دءلأجةػدعلاهرظػدـلاهوادوػ لتلػىل ػدلاػ لتلاػهلهذهؾل فلاه فادلأفل
اغفلاعر لوارلاهر األلرحجلكدرثالجطراالردادة.ل فلجرجدلحادةلوادواال عدها لتمرلصردجؽل
ا رت دمدتلا درؾل ايػدلاهر اػأللدجفلاوػتثردءلا كػفلأفلتػؤديلإهػىلحلػجؿلهػمعضلأز ػدتلاهرظػدـل

ودتلاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار لاهترفاذاػالجاهت ػراعاالاهوادو  ل أللاهع ؿلتلىلت جاالمراال ؤو
جاه ةػدداا لجاهتػ لتصػبلمكػؿلتأكاػدل ػ لتعزاػػزلا  ػفلاه ػج  لاهفلوػطار  لتلػىلاه ػدىلاه راػػبل
جاهمعاد لهذهؾل ػأفلاوػت رارللار وػدـلاهرظػدـلاهوادوػ لج ؤووػدتهل ػدلمػافلاهةػفالاهغرماػالج طػدعل

ار  لا  رلاهذيلارعكسلم كؿلولم لتلػىل ػدرةلتزةلاعتمرل صدرلتيدادله  فلاه ج  لاهفلوط
لاه عبلاهفلوطار ل  ل جاريالاهتحدادتلجاهغطروالا ورادالاا.

ل

ل

ل
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ذثالثا:ذاشكالوةذالعالقةذبنيذمنظمةذالتحريرذوالدلطةذالفلدطونوة

 كلتلج دةل رظ الاهتحرارلاهفلوطاراا لارعطد هلاد هل ػ ل وػارةلاه ةػاالاهفلوػطاراا ل
 لجت ثػػػؿل رظ ػػػالاهتحراػػػرلإحػػػدىلحركػػػدتلاهتحػػػررل1االهل ػػػعبلاهفلوػػػطار ج ػػػ لاهحاػػػدةلاهوادوػػػ

اه عدصػرةلاهتػ لارت ػػتلمده  دج ػالاه وػػلحالهل ػجىلا وػػتع دراالم ػدلح ػػؽل ػفلاػػذهلاه رظ ػالر ػػزًال
 ريدل كتل رادًال ت ازًاللرعؿةايدلاه حتلال  دلاهإلصرارلجاهص جدل دصالأريدلر أتل درجلأرل

.ل  دلاوتطدتتل رظ ػالاهتحراػرلاهفلوػطاراالأفلتفػرضل2اهعدهـمافلحركدتلاهتحررلاهجطر ل  ل
رفوػػػيدلك  دطػػػبلكػػػؼءلتلػػػىلصػػػعادلاهترظػػػاـلاهػػػدجه  لحاػػػثلدتاػػػتلاه رظ ػػػالك  ثػػػؿلهل ػػػعبل

.لجت تعػػتل3اهفلوػػطار  ل ػػ ل ػػداج تلاهر عاػػالاهعد ػػاله  ػػـلاه تحػػدةلحػػجؿلاه ةػػاالاهفلوػػطاراا
 لدا ػػػػؿلج ػػػػدرجلا راةػػػػ لاهفلوػػػػطار رظ ػػػػالاهتحراػػػػرلاهفلوػػػػطاراال رػػػػذلر ػػػػأتيدلمتأااػػػػدلاه ػػػػعبل

ترمػ لجدجهػ  لجاوػتطدتتلمفةػؿلريجداػدلأفلتحظػىلمػدتتراؼلل لك ػدلت تعػتلمػدتـاهفلوطاراا
ثؿل رت لججحادلهل ػعبلاهفلوػطار  لا  ػرلاهػذيلأرمػرلإوػراداؿل ػ لريداػالاه طػدؼل اهعدهـلك 

 ػػػػفل ػػػػتؿلتلػػػػىلا تتػػػػراؼلميػػػػد لجا تفػػػػدؽل عيػػػػدلتلػػػػىلتوػػػػجاالاهرػػػػزاعلاهفلوػػػػطار لااوػػػػرادال ل
ل.ل4ـل1993ا تتراؼلاه تمددؿلمافلطر  لاتفد االإتتفلاه مددئلأجولجل  لومت مرل

  واقع اإلشكالية : 
مػػػدأل ت ػػػ لاهرظػػػدـلاهوادوػػػ لاهفلوػػػطار لمعػػػدلاهتوػػػجاال ػػػ لاهتغاػػػر ل دصػػػالمعػػػدلار ػػػدءل
لاهوػػلطالاهجطراػػالاهفلوػػطاراا لا  ػػرلاهػػذيلأدىلإهػػىلإ ػػكدهاال ػػ لاهعت ػػالمػػافلاهوػػلطالج رظ ػػا
اهتحرارلاهفلوطاراا.لجكدفلاهمػدءلمترتامػدتلاهحكػـلاهػذات لاه ؤ ػتل ػ لتػزةلجأراحػدل ػ لأادر/ ػداجل

ـ لججصػػجؿلتر ػػػدتل ػػػ لت ػػجزل/اجهاػػػجلهإل وػػػدؾل مد ػػػرةلمز ػػدـلاهوػػػلطالاهجطراػػػالحداثػػػال1994
اهر ػػػأة لإ ػػػدرةلإهػػػىلارتيػػػدءل رحلػػػال ػػػفلاهتػػػدرادلاهفلوػػػطار لاهحػػػداث لمػػػدأتلمػػػد  تتعلجاهت ػػػتتل

.لجحددتلجظافالاهولطالاهفلوطاراال"ولطالاهحكـلاهذات لاه ؤ تل"لحوبل1948دـاهر دت لت
                                                           

1
 شؤون مجلة الفلسطٌنٌة، التحرٌر ومنظمة األردنً الحكم بٌن الصراع من سنوات عشر عٌسى، الشعٌبً، 

 409ص 9315، بٌروت الفلسطٌنٌة، التحرٌر منظمة األبحاث مركز ،29 العدد فلسطٌنٌة،
2
. م9339 القاهرة والتدرٌب، للبحث المحروسة مركز ،9322/9339 من التحرٌر منظمة الدٌن، عصام فرج، 

 3 ص
3
 24:29ص ٌة،الفلسطٌن التحرٌر منظمة محمد، كرٌشان، 
4
 الدولً القانون قواعد بٌن النهائً الحل وقضاٌا اإلسرائٌلً الفلسطٌنً الصراع السالم، عبد محمد، سالمة، 

 41ص.4009 القاهرة شمس، عٌن جامعة الجامعٌة، المعلومات شبكة القوى، موازٌن واختالل
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اتفد ادتلاهوتـلاه رحلاال  لاه ددةلاهثدهثػال ػفلإتػتفلاه مػددئ ل"مأريػدلوػلطال رت مػال ػفلأرػؿل
أفلاػػػت كفلاه ػػػعبلاهفلوػػػطار ل ػػػ لاهةػػػفالاهغرماػػػالج طػػػدعلتػػػزةل ػػػفلحكػػػـلرفوػػػهلج ػػػؽله مػػػددئل

داػػدلصػػتحادتيدلج صػػرادلتلػػىلاهرػػجاح لااداراػػا ل ةػػتلتػػفلتحداػػدلدا  راطاػال".لجمػػذهؾلتػػـلتح
ت ثلايػػدلهل ػػعبلاهفلوػػطار ل ػػ لاهةػػفالاهغرماػػالج طػػدعلتػػزةلم ػػكؿلحصػػري لجم ػػكؿل ػػػرت  ل
مدتتمدراػػػدل رمث ػػػالتػػػفلاتفد اػػػالدجهاػػػا لج ػػػفلريػػػالأ ػػػرىلحػػػددتلاهعت ػػػالمػػػافل رظ ػػػالاهتحراػػػرل

اهػذيلم جرمػهلأر ػدتلاهوػلطالاهفلوػطارااللجاهولطالاهفلوطاراال فل تؿل رارلاه رلسلاه ركزي
 لمتكلاػػؼلاهلررػالاهترفاذاػػالمت ػكاؿل رلػػسلاهوػلطالاهجطراػػال10/10/1993اهصػددرل ػػ لتػدرادل

ل.ل1 تؿلاه رحلالا رت دهاا

هذهؾلا كؿل  رجعلاهتوػجاالجاتفػدؽلإتػتفلاه مػددئلج ػدلتػتهل ػفلاتفد اػدت لر لػالرجتاػال
 رػذللهػهلار  لجاهػذيلاتتمػرتل رظ ػالاهتحراػرل  ثلػال  لطماعػالج ػكؿلاهرظػدـلاهوادوػ لاهفلوػط

جتػػػـلاهتعد ػػػؿل عيػػػدلكتروػػػادلهلكادراػػػالاهوادوػػػاالاهفلوػػػطاراا ل ػػػفلحاػػػثلجرػػػجدلل1964إر ػػػدديدل
  رػػذلإتػػتفلت ػػكاؿلاهوػػلطالاهجطراػػالاهفلوػػطاراالروػػ اًد لجمعػػدلأفلتػػدتلل2 اػػدداتلج ؤووػػدت.

طالاهجطراػالإ ػكدهاال ع  ػا؛لجمػدأتلاهولطال جرجدة؛لد لتلاهعت المافل رظ ػالاهتحراػرلجاهوػل
مذجرلاه  كتتلتظيرلتلىلوط لاهعت ا لجأ ذتلتر جلمصجرةل تدررػالأكثػرل ػأكثر.لج ل ػؾل

ل.ل3  لأفلاهفترةلاهز راالاهت لتد تيدلاذهلاهعت ال دلزاهتل ةاال ثدرلردؿلجر دشلكماراف

د لدجفلأفل  ػػفلريػػالأد ػػؿلاتفػػدؽلأجوػػلجلاهحركػػالاهجطراػػالاهفلوػػطاراال ػػ ل رعطػػؼلحػػد
تح ػػؽلاهمررػػد جلاهػػذيل ػػكؿلأحػػدلأمػػرزل حػػدجرلاهح ػػؿلاهوادوػػ لاهػػجطر  لاهػػذيلروػػ تلت ج ػػهل
 رظ الاهتحرارلاهفلوطاراال تؿلرمألل رفل فلاهرةدؿلاهجطر  لج فلريػالأ ػرىلاعتمػرلاتفػدؽل

ًدل ػػػ لوػػػدحالاهع ػػػػؿلاػػػأجوػػػلجلمدااػػػاله رحلػػػالرداػػػدةلهعمػػػتل ايػػػدلاهوػػػلطالاهفلوػػػطاراالدجرًال حجرل
كػدفلأحػدلل جردلأز التت المافلا صػؿلجاهفػرعجاهدملج دو لاهفلوطار  لا  رلاهذيلأاهوادو ل

                                                           

1
 السٌاسٌة العالقات – الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة فلسطٌن دولة – الفلسطٌنٌة السلطة الوجٌه، مجد، مهنا، 

 منظمة الفلسطٌنً التخطٌط مركز عشر، الحادي العدد استراتٌجٌة، قراءات الدولة، إعالن بعد والقانونٌة

 .م4099 فلسطٌن غزة الفلسطٌنٌة، التحرٌر
2
 التحرٌر ومنظمة السلطة بٌن العالقة وإشكالٌة التسوٌة، بعد الفلسطٌنً السٌاسً النظام مالمح عالء، طه، 

 4002الفلسطٌنٌة، دٌنا الوطن

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/02/19/37718.html 
3
نوفل، ممدوح، اشكالٌة العالقة بٌن منظمة التحرٌر والسلطة الفلسطٌنٌة، وطرق حلها، مجلة الدراسات  

 54، ص9335، 44، العدد2الفلسطٌنٌة، المجلد
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 ظداراػدلارت ػػدؿلت لاػػالصػػردتالاهيا رػػال ػػ لاهح ػػؿلاهوادوػػ لاهرداػػدل ػػفلأطػػرل رظ ػػالاهتحراػػرل
اهفلوػػػطاراالإهػػػىلأطػػػرلوػػػلطال لوػػػطاراالتوػػػعىلهلتحػػػجؿلإهػػػىلدجهػػػالتلػػػىلإ لػػػاـل لوػػػطار .لجهػػػذال

  لاه رد تلاه تدحالهيدلج  ًدل تفػدؽللفويدلر جزلدجهالحداثالج كليدر لرمد رتل جرل اد يدل 
أجولجلجا تفد دتلاهتح ا.له دلارت لتلاهولطال فلح ػؿلا ػاـلتلاػهل طػدبلاهتحراػرلجاه  دج ػا ل
جا اـلادتتؼل صددؿل ولحا لجاتوـلمدهتعدداالاهوادواالجاهفكراالجااتت االجمدررالتدهاال ػفل

اػػدارلتحدهفػػدتلترماػػالجدجهاػػالتلػػىلأوػػدسلاه ج ػػؼل ػػفلح ػػجؽلاه ػػعبلاهتوػػاسلاهر ػػدااري لجل
.لجا كػػفلرصػػدل1اهفلوػطار  لإهػػىلح ػؿلتوػػاطرلتلاػهلوػػلطال ركزاػال ػػ لإطػدرلاتفد اػػدتل رحلاػا

معضل ظدارلإ كدهاالاهعت الاهت لمرزتلتلىلوط لمافل رظ الاهتحرارلجاهولطالاهفلوطاراال
لمعدلتج األلاتفدؽلأجولج ل ا دلال :

وػػلطالجطراػػال لوػػطاراالتلػػىلإ لا يػػدلاه ػػدصل ػػ لاهةػػفالجاه طػػدع لإهػػىللأدىل اػػدـ .1
ترارػأللدجرل ؤووػػدتل رظ ػػالاهتحراػػرلاهفلوػػطاراالهصػده ل ؤووػػدتلاهوػػلطالاهجطراػػالاهوادوػػاال

 لجتروادلت لادلات دذلاه ػراراتل ػدرجلإطػدرلاػذهلاه ؤووػدت ل  ػدلاترتػبلتلػىلذهػؾل ػفلااداراا
جظيجرل دلكدفلاعرؼلمدرت دتدتلاه اددةلاهفلوػطاراالل اهتحرارلتي اشلكد ؿله ؤوودتل رظ ا

اهلررػػالاهترفاذاػػػاللأتةػػػدءز ػػفلاهػػػرداسلادوػػرلتر ػػػدت لاهتػػ لكدرػػػتلتةػػـ لجزراءلاهحكج ػػػال ػػألل
لاهلررالاه ركزاالهحركال ت  لمداةد الهعددل فلاه ادداتلاهفلوطاراالا  رى.لجأتةدء
اهتحراػػػػػر لظيػػػػػجرلتعػػػػػدرضل ػػػػػ لاهصػػػػػتحادتلجاه ػػػػػراراتلمػػػػػافل ؤووػػػػػدتل رظ ػػػػػال .2

ج ؤووػػػػدتلاهوػػػػلطالاهفلوػػػػطاراا لهصػػػػده لاهوػػػػلطالاهفلوػػػػطاراالتلػػػػىلحوػػػػدبلدجادػػػػرلاه رظ ػػػػا ل
 دصػال ػػ لاهرجارػبلاه دهاػػالجاهوادوػاا ل ا ػػدلتعلػؽلم ةػػاالاهوػفدراتلمده ػػدرج لجاه وػؤجهاالتػػفل

اه حتلػػا لحتػػىلأةػػحتلاه رظ ػػال رػػردلمرػػدل ػػده ل ػػ ل جازرػػالاهوػػلطاللا رض  ا ػػدتل ػػدرجل
لاهفلوطاراا.
 لإهػػىل1996ىلارت ػػدبل رلػػسلت ػػراع لهوػػكدفلاهةػػفالاهغرماػػالج طػػدعلتػػزةلتػػدـأد .3

تي ػػػاشلدجرلاه رلػػػسلاهػػػجطر لاهفلوػػػطار  لمدتتمػػػدرهلاهوػػػلطالاهت ػػػراعاالاهرداوػػػاال ػػػ لاهكاػػػدفل

                                                           

1
، 4099، موقع فلسطٌن، أوسلو بعد الفلسطٌنً السٌاسً الحقل تحوالتجمٌل هالل،  

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1677 
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ترارػػػأللدجرلاه رلػػػسلاهػػػجطر لهحوػػػدبلاه رلػػػسلاهت ػػػراع لأدىلإهػػػىللاهفلوػػػطار لا  ػػػرلاهػػػذي
لاهفلوطار .
 ػػ لاهريداػػالإهػػىلترارػأللدجرل رظ ػػالاهتحراػػرلاهفلوػػطارااللكػؿلتلػػؾلاهعجا ػػؿلجتاراػدلأدته

 لا  رلاهذيلرعػؿلاهكػؿلاهفلوػطار لاطدهػبلمةػرجرةلجتي ا يدلهصده لدجرلاهولطالاهفلوطاراا
إتػددةلتفعاػؿلجتطػػجارل رظ ػالاهتحراػرلاهفلوػػطاراا لك ظلػالهكػؿلاه ػػعبلاهفلوػطار ل ػ لاهػػدا ؿل

 جاه درج.
 الفمسطينية : آليات تفعيل وتطوير منظمة التحرير 

ار ػػأللاهكػػؿلاهفلوػػطار لتلػػىلأا اػػالتعزاػػزلدجرل رظ ػػالاهتحراػػرلاهفلوػػطاراا لمدتتمدراػػدل
ااطدرلاهرد أللهكؿلاه عبلاهفلوطار ل  لاهدا ؿلجاه درج لجذهؾلرظرًالهكجفل جرجدل ؤوودتل

اهح ػػػجؽلجل لوػػػطاراالتع ػػػؿلم ػػػكؿلراػػػدلج تكد ػػػؿلاعػػػززلاوػػػتراتاراالا  ػػػفلاه ػػػج  لاهفلوػػػطار ل
اهفلوطاراا لجارعؿلاه عبلاهفلوطار ل ددرلتلىل جاريالاهتحدادتلجاهصعجمدت.لج  لاهجطراال

اذالااطدرلررتل ر جتال فلاه حدج تلاهرػددةلهتفعاػؿلجتطػجارل رظ ػالاهتحراػرلاهفلوػطاراا ل
 ػػفل ػػتؿل ر جتػػالاهتفدا ػػدتلاهتػػ لتػػـلاهتجا ػػؽلتلايػػدلمػػافل صػػددؿلاهع ػػؿلاهػػجطر لجا وػػت  ل

لاهفلوطاراا لجكدفلأا يدل دلال : تؿلرج تلاه صدهحال
 2002آليات تطوير وتفعيل منظمة التحرير حسب اتفاق الماهرة  (1

أكػػدتلاهفصػػددؿلاهفلوػػطاراال ػػ ل"لإتػػتفلاه ػػدارةل"لاهصػػددرلتػػفلاهفصػػددؿلاهفلوػػطاراالل
 لتلػػػػػىللةػػػػػرجرةلتفعاػػػػػؿلجتطػػػػػجارل رظ ػػػػػالاهتحراػػػػػرل2005/ل17/3اه رت عػػػػػالمده ػػػػػدارةل ػػػػػ ل

اهتراةػػ لتلايػػد لمحاػػثلتةػػـلر اػػأللاه ػػجىلجاهفصػػددؿلاهفلوػػطاراالاهفلوػػطاراالج ػػؽلأوػػسلاػػتـل
مصػػفالاه رظ ػػالاه  ثػػؿلاه ػػرت لاهجحاػػدلهل ػػعبلاهفلوػػطار  لج ػػفلأرػػؿلذهػػؾلتػػـلاهتجا ػػؽلتلػػىل
ت ػػكاؿلهررػػالتتػػجهىلتحداػػدلاػػذهلا وػػسلجتت ػػكؿلاهلررػػال ػػفلردػػاسلاه رلػػسلاهػػجطر لجأتةػػدءل

اهفصػددؿلج  صػادتلجطراػال وػت لا لجاػدتجللاهلررالاهترفاذاالهل رظ الجا  ردءلاهعػد افلهر اػأل
ل1رداسلاهلررالاهترفاذاالهيذهلا رت دتدت.

 2002آليات تفعيل وتطوير منظمة التحرير واق اتفاق المصالحة  (2
 لارطت ػًدل2009أكدلاتفدؽلاه دارةلمػافلاهفصػددؿلاهفلوػطاراالاه رت عػال ػ لاه ػدارةلتػدـل

إتػػػتءلاه صػػػلحالاهعلاػػدلهل ػػػعبلاهفلوػػػطار  لل ػػفلاه وػػػؤجهاالاهجطراػػالجاهتدرا اػػػالاهتػػػ لت تةػػ 
                                                           

1
 4005لسطٌنٌة، مركز التخطٌط الفلسطٌنً التابع لمنظمة التحرٌر الف 4005وثٌقة اتفاق القاهرة 
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رػػػػتً له عدرػػػػدةلأوػػػػراردلاهمجاوػػػػؿ لج ػػػػ لوػػػػماؿلتعزاػػػػزلاهرميػػػػال جج ػػػػدءلهػػػػد دءل ػػػػيدادردلا مػػػػرار لجا 
اهفلوطاراالاهدا لاا لجصادرالجح داالاهجحدةلاهجطراا لججحدةل عمردل ػ لاهػجطفلجاه ػتدت لج ػفل

ؿل وػارةلكفدحػهلاهطجاػؿ لجا ارػدلمػأفلأرؿلاه حد ظالتلىل كتومدتل ػعمردلاهتػ لح  يػدل ػفل ػت
 ررزاتلجتةحادتل عمردلاهصد دلتلىل دارلت جدل ةتل لاربلأفلتيدرادلأاال ت ػدتلأجل
صػػػراتدت لجارتمدطػػػًدلمػػػدهحجارلاهػػػجطر لاهفلوػػػطار لاه ػػػد ؿلاهػػػذيلت ػػػدل ػػػ لاه ػػػدارةلامتػػػداءل ػػػفل

جتطػجارللم  ػدركال صػراال دتلػا.لحاػثلاؤكػدلاه رت عػجفلتلػىلةػرجرة لتفعاػؿل26/2/2009
 رظ الاهتحرارلاهفلوطاراالج ؽلأوسلاتـلاهتراة لتلايد لمحاثلتةـلر اػأللاه ػجىلجاهفصػددؿل

 لجك ػػػدلجردل ػػػ لاهف ػػػرةلاهثدراػػػال ػػػفلجثا ػػػالاهج ػػػدؽل2005اهفلوػػػطاراالج  ػػػًدل تفػػػدؽلاه ػػػدارةل ػػػدرس
 ل ا ػػدلاتعلػػؽلمتطػػجارلجتفعاػػؿل رظ ػػالاهتحراػػرلاهفلوػػطاراالجارةػػ دـلكػػؿل2006اهػػجطر لاجراػػجل

 ػجىلجاهفصػػددؿلإهايػػد لج ػػؽلأوػسلدا  راطاػػالتروػػدل كدرػػال رظ ػالاهتحراػػرلاهفلوػػطاراالاه  ثػػؿلاه
اه ػػػػرت لجاهجحاػػػػدله ػػػػعمردل ػػػػ لأ ػػػػدكفلتجارػػػػدهلكد ػػػػا لم ػػػػدلاػػػػتتءـل ػػػػأللاهتغاػػػػراتلتلػػػػىلاهوػػػػدحال
اهفلوطاراا لجم دلاعػززل ػدرةل رظ ػالاهتحراػرل ػ لاه اػدـلجاهريػجضلم وػؤجهادتيدل ػ ل اػددةل ػعمردل

ه رد   لج  لتعمدتهلجاهػد دعلتػفلح ج ػهلاهجطراػالجاهوادوػاالجااروػدراال ػ لاهػدجادرل  لاهجطفلجا
ل:1جاه حد ؿلجاه رد تلاهدجهاالجاا لا االكد ا.لجتـلا تفدؽلتلىلاهر دطلاهتدهاا

 "وػػرجات" لمحاػػثلتتػػزا فل ػػأللارت دمػػدتلاه رلػػسلاهت ػػراع  لل4ج اػػالاه رلػػسلاهػػجطر ل
ؽل مػػػدألاهت ثاػػػؿلاهروػػػم لاهكد ػػػؿلجم ػػػدرجفلاتفػػػؽلتلاػػػه لجترػػػريلارت دمػػػدتلاه رلػػػسلاهػػػجطر لج ػػػ

جمػػدهتجا ؽل ػػ لاه جا ػػأللاهتػػ لاتعػػذرل ايػػدلإرػػراءلارت دمػػدت.لت ػػكؿلاهلررػػالاه كلفػػالتطػػجارل رظ ػػال
"لهررػػػال ت صصػػػالاتػػػدادل ػػػدرجفل2005اهتحراػػػرلاهفلوػػػطاراال"حوػػػبلإتػػػتفلاه ػػػدارةل ػػػدرسل
لتت دده.ا رت دمدتلهل رلسلاهجطر لاهفلوطار لجر عهلإهايدل 

 لاهلررػػػػالاه كلفػػػػالمتطػػػػجارل رظ ػػػػالاهتحراػػػػرلاهفلوػػػػطاراال"حوػػػػبلإتػػػػتفلاه ػػػػدارةل ت ػػػػـج
ل"لمدوتك دؿلت كاليدلجت دلأجؿلارت دعلهيدل جرلاهمدءل  لترفاذلاذالا تفدؽ.2005

 لاهلررالمتحدادلاهعت المافلاه ؤوودتلجاهيادكؿلجاه يدـلهكػؿل ػفل رظ ػالاهتحراػرل ت ـج
طاراا ل دصػػالاهعت ػػػالمػػػافلاه رلػػسلاهػػػجطر لجاه رلػػػسلاهت ػػػراع  لاهفلوػػطاراالجاهوػػػلطالاهفلوػػػ

                                                           

1
، وكالة المعلومات واألنباء 4003عام  مصرٌا   المقترح الفلسطٌنً الوطنً الوفاق التفاق الحرفً النص 

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4922وفاء، –الفلسطٌنٌة 
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جم ػػػدلاحػػػد ظلتلػػػىل ررعاػػػال رظ ػػػالاهتحراػػػػرلاهفلوػػػطاراالهلوػػػلطالاهفلوػػػطاراا لجاةػػػ فلتػػػػدـل
لا زدجاراالماريدل  لاهصتحادتلجاه وؤجهادت.

 جهحافلارت دبلاه رلسلاهجطر لاهرداد لج أللاهتأكادلتلىلصتحادتلاهلررالاهترفاذاػال
لاهلررػػالاه كلفػػالمتطػػجارل رظ ػػالاهتحراػػرلاهفلوػػطارااللجوػػددر حوػػبل- ؤووػػدتلاه رظ ػػا لت ػػـج

مدوػتك دؿلت ػكاليدلجت ػدلأجؿلارت ػدعلهيػدلكحطػدرل اػدديل ؤ ػت لجتكػجفل-2005إتتفلاه دارةل
ل يد يدلكدهتده :

لجةأللا وسلجاغهادتلهل رلسلاهجطر لاهفلوطار .لل-
ادوػػ لجاهػػجطر لجات ػػدذلاه ػػراراتلم ػػأريدل عدهرػػالاه ةػػدادلاه صػػاراال ػػ لاه ػػأفلاهولل-
لمدهتجا ؽ.
 تدمعػالترفاػذلاه ػراراتلاه رمث ػػالتػفلاهحػجارلجتع ػدلارت دتيػػدلا جؿل ػ لاه ػدارةلهمحػػثلل-

لآهادتلت ليد.
تعتمرل دتلاال ؤوودتلاهدجهالأجلاهكادفلاهوادو لج ػدرتيدلتلػىلاهتعػدط لمحاردماػال ػأللل

هالجاوػػػرلةػػػرجرةل ػػػفلةػػػرجراتلا  ػػػفلاه ػػػج  لاهتحػػػدادتلاهتػػػ لتجارػػػهلاهكاػػػدفلاهوادوػػػ لموػػػيجل
اهفلوػػػػطار  لهػػػػذهؾلار ػػػػأللاهكػػػػؿلاهفلوػػػػطار لتلػػػػىلةػػػػرجرةلتطػػػػجارلجتفعاػػػػؿل ؤووػػػػدتل رظ ػػػػال
اهتحراػػػرلاه  ثػػػؿلاه ػػػرت لجاهجحاػػػدلهل ػػػعبلاهفلوػػػطار ل ػػػ لاهػػػدا ؿلجاه ػػػدرج لم ػػػدلاػػػتتدـل ػػػألل

دا لاػػػالل عطاػػػدتلاه رحلػػػالاهصػػػعمالاهتػػػ لا ػػػرلميػػػدلاه ػػػعبلاهفلوػػػطار لجاهتػػػ لت ػػػيدلتحػػػدادت
لج درراال  لظؿلارودادلا  ؽلاهوادو لججصجؿلت لاالاهوتـلإهىلطراؽل ودجد.ل

ذرابعًا:ذاشكالوةذالنظامذاالنتخابيذالفلدطوين

 مػػؿلاه ػػجضل ػػ لحاثاػػدتلاهرظػػدـلا رت ػػدم لجاهرؤاػػالاه وػػت ملاالهػػه ل مػػدل ػػفلتعراػػؼل
تلميدؼلترظاـلا رت دمػدتلاهرظدـلا رت دم ل  ل لوطافل  لظؿلاه جارافلجاه راراتلاهت لصدرل

ل  ل لوطاف.
 1222( لسنة 13النظام االنتخابي واق قانون االنتخابات رقم)

م ػػأفلا رت دمػػدتلرظػػدـلا تلماػػا لجم جرػػبلاػػذالل1995(لهوػػرال13تمرػػىل ػػدرجفلر ػػـل)
دادرةلارت دماال رت دبلأتةػدءلاه رلػسلل16اه درجف لتـلت واـلاهةفالاهغرماالج طدعلتزةلإهىل
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لل.88اهػلاهت راع  جج ؽلاذالاه درجفلا صصلتددل فلاه  دتدلهل واحاافلتجزعلم جربل روـج
ل.2ـلحوبلرظدـلاهدجادر1996.لجمردًءلتلىلاذالاه درجفلررتلا رت دمدتلاهعد الهورال1رددو 

 .2002( لسنة 2النظام االنتخابي واق قانون االنتخابات رقم ) 
(لهوػػرال9ر ػػـ)لا رت دمػػدتلاهعد ػػا ػػدرجفلل18/6/2005أ ػػرلاه رلػػسلاهت ػػراع لمتػػدرادل

اهرظػػدـلا رت ػػدم لاه  ػػتلطلاهػػذيلار ػػألل ردصػػفالمػػافلرظػػدـلا تلماػػالل لحاػػثلاتت ػػدل اػػه2005
مردءلتلػىلاتفػدؽلاه ػدارةلمػافلاهفصػددؿلاهػذيللاهروماال)اهدجادر( لجرظدـلاهت ثاؿلاهروم ل)اه جادـ( 

ل132راع لاهفلوػػطار لمػػػلك ػػدلحػػددلاه ػػدرجفلتػػددلأتةػػدءلاه رلػػسلاهت ػػلج ػػأللمرتداػػال صػػراا 
تةػػجًالج ػػؽلل66تةػػجًالج ػػؽلرظػػدـلا تلماػػالاهروػػماالجاػػتـلارت ػػدبلاهػػػلل66تةػػجًا لاػػتـلارت ػػدبل

 .ل2006.لجج ؽلاذالاه درجفلررتلا رت دمدتلاهعد الهورال3رظدـلاهت ثاؿلاهروم ل)اه جادـ(
  

 بشأن االنتخابات العامة. 2002( لسنة 1قرار بمانون رقم )
 ل ػرارًال2007اهفلوطار ل ح جدلتمدسل ػ لاهثػدر ل ػفلأالػجؿ/لوػمت مرلأصدرلاهرداسلل

م ػػػػأفلا رت دمػػػػدتلاهعد ػػػػا لا ةػػػػ لمحهغػػػػدءل ػػػػدرجفلا رت دمػػػػدتلل2007(لهوػػػػرال1م ػػػػدرجفلر ػػػػـل)
 لجأمرزل دلردءل  لاه رارلم درجفلكػدفلاتت ػددل مػدألاهت ثاػؿلاهروػم ل2005(ل9اهفلوطار لر ـل)

ع )رظدـلاه ػػػجادـ(لمدتتمػػػػدرلا راةػػػ لاهفلوػػػطاراالدادػػػػرةلاهكد ػػػؿل ػػػ لارت دمػػػدتلاه رلػػػػسلاهت ػػػرا
( لحاػثلوػاتـلاهتر ػ ل ػ ل9ارت دماالجاحدة لمدً ل فلاهرظدـلاه  تلطلاه حددل ػ لاه ػدرجفلر ػـل)

للإطػػػدرل ػػػػجادـلارت دماػػػال غل ػػػػالتلػػػػىل وػػػتجىلاهػػػػجطف لك ػػػدلجوػػػػاتـلتجزاػػػػأللاه  دتػػػدلتلػػػػىلاه ػػػػجادـ
تحصػؿلكػؿل دد ػالتلػىلتػددل ػفلل لمحاثل4هجت "ا رت دماالمطرا الروماالج ؽلطرا ال"ودرتل

ل.1اه  دتدلتتردوبلجتددلا صجاتلاهت لحصلتلتلايدلتلىل وتجىلاهجطف

                                                           

1
 . 92-99ص، 4002قٌس عبد الكرٌم وآخرون، فً النظام السٌاسً الفلسطٌنً، شركة دار التقدم العربً،  
2
 خلفٌة تارٌخٌة حول نشأة النظام السٌاسً الفلسطٌنً. -رٌاض العٌلة، تحلٌل النظام السٌاسً الفلسطٌنً 
3
 .4095لجنة االنتخابات المركزٌة، النظام االنتخابً لالنتخابات العامة،  

https://www.elections.ps/ar/tabid/671/language/en-US/Default.aspx 

4
 دتدلتلىلاه جادـلا رت دماالمطرا الروماالج ؽلطرا ال"ودرتلهجت " لمحاثلا صصلهكؿل دد الاتـلتجزاأللاه  

%ل)رومالاهحوـ(لأجلأكثرل فلا صجاتلاهصحاحالهل  ترتافلتددل فلاه  دتدلاتردوبل2ارت دماالحدزتلتلىل
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  م.2013اتفاق الماهرة 

أفلتكػػجفلل2013كدرػػتلحركتػػ ل ػػت لجح ػػدسل ػػدلاتف تػػدل ػػ لاه ػػدارةل ػػ ل ػػمدط/ل مرااػػرل
تكػػػػجفلارت دمػػػػدتللارت دمػػػػدتلاه رلػػػػسلاهػػػػجطر لاهفلوػػػػطار لج ػػػػؽلاهرظػػػػدـلاهروػػػػم لاهكد ػػػػؿ ل ا ػػػػد

%لدجادػر.لجاػذكرلأفل25%لروػم  لج75اه رلسلاهت ػراع لج ػؽلرظػدـلا رت دمػدتلاه  تلطػا ل
ر اػػػػأللاهفصػػػػددؿلاهجطراػػػػالجا وػػػػت االجا  ػػػػتلتلػػػػىلرظػػػػدـلا رت ػػػػدبلاهروػػػػم لمدوػػػػتثردءلحركػػػػال

ل.2ح دس

  واقع أزمة النظام االنتخابي اي امسطين 
دلظؿلرظدـلاهحػزبلاهجاحػدلمعػلحوبلرظدـلاهدجادر ل  ل1996ررتلارت دمدتلتدـل -

جاجل ػدلرػتجلترػهلتفػردلحركػالل رتارالاه ج ؼل فلأتفدؽلأجولجل  دطعالاهفصددؿلاهفلوطاراالهيد
  ت لمدهولطا.

إهػػػػىلتاػػػػدبلاه وػػػػدءهالاهجطراػػػػالجاهمره دراػػػػال ػػػػ لظػػػػؿلرظػػػػدـلل1996أدتلارت دمػػػػدتل -
 اهحزبلاهجاحدلا  رلاهذيلرتجلترهل وددل  لمعضلأركدفلاهولطا.

دجادػػػر( لم  ػػػدركالل-حوػػػبلاهرظػػػدـلاه  ػػػتلطل)روػػػم ل2006 دمػػػدتلتػػػدـلرػػػدءتلارت -
حركالح دسل وتغلالا جةدعلاهودددةلجةعؼلاهولطا لا  رلاهػذيلرػتجلترػهلوػاطرةلح ػدسل

 تلىل طدعلتزةل  لظؿلتادبلاهجت لاهوادو لهطماعالاهظرجؼلاهدجهاا.
فد اػػدتلاهدجهاػػالهػـلاراتػػ لاهرظػدـلا رت ػػدم لطماعػػالاهرظػدـلاهوادوػػ لاهفلوػطار لجا ت -

اهت لت  ػضلتريػد.لحاػثلكػدفل ػفلاه فتػرضلجةػألل ػرطل وػمؽلتلػىلكػؿلاه ػجىلاهتػ لترتػبل
مده  ػػػدركال ػػػ لا رت دمػػػدتلاهعد ػػػا لاه مػػػجؿلمدهمررػػػد جلاهوادوػػػ لهل رظ ػػػالاهتحراػػػرلاهفلوػػػطاراال

 جا وسلاهت ل د تلاهولطالاهفلوطاراا.ل
                                                                                                                                          

لتلىل وتجىلاهجطف لجافجزلمده  دتدلاه  صصالهكؿل دد ال  ر ح لتلؾلجتددلا صجاتلاهت لحصلتلتلايد
لاه جادـلج ؽلترتاميـل ايد.  

1
 .4095لجنة االنتخابات المركزٌة، النظام االنتخابً لالنتخابات العامة،  

https://www.elections.ps/ar/tabid/671/language/en-US/Default.aspx 
2
/ 4/ 90دنٌا الوطن، حواتمة حماس عطلت انجاز المصالحة، بسبب خروجها عن اإلجماع الفلسطٌنً،  

4099. 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/359420.html 
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هػػدا  راط لهػػمعضلا حػػزابلهػػـلاراتػػ لاهرظػػدـلا رت ػػدم لأاةػػًد لاهريػػؿلاهوادوػػ لجا -
 اهوادواالجارتمدطدتيدلمأررداتل درراا.

كػػػذهؾلهػػػػـلاراتػػػ لاهرظػػػػدـلا رت ػػػػدم ل صػػػددرلاهت جاػػػػؿلاه درراػػػالهػػػػمعضلا حػػػػزابل -
اهوادوػػػاالاهتػػػ لاوػػػتغلتلا جةػػػدعلا  تصػػػدداالجحدهػػػالاهعػػػجزلهػػػمعضل ػػػراد لاه رت ػػػأللهت راػػػرل

 أررداتل درراا.
ا ةأللاهرظدـلا رت ػدم ل ػ ل لوػطافلإهػىلاهحوػدمدتلاهحزماػالاهةػا ا لدجفلا  ػذل -

 معافلا تتمدرلاه صلحالاهجطراالاهعلادلهل عبلاهفلوطار .ل

 سبل الحل لمنظام االنتخابي 
اربلاهتأكادلأجً لتلىل مدألاهتجا ؽلاهجطر لمافلاهكؿلاهفلوطار  لم ػدلا ػدـلاه صػلحالل

لوطار .لمرػدءلتلػىلا تتمػدراتلاهف ياػالجاهجطراػا لا كػفلتحداػدلمعػضلاهجطراالاهعلادلهل عبلاهف
لاهر دطلاهت لاربلأ ذادل  لا تتمدرلتردلجةأللرظدـلارت دم لرداد:

ا تفػػدؽلتلػػىلمررػػد جلجطرػػ لاراتػػ لطماعػػالاه رحلػػالجاه صػػده لاهجطراػػال مػػؿلارػػراءل -
 أيلارت دمدت.

ت دمػػػػدتلحتػػػػىل لتػػػػؤديلاهع ػػػػؿلتلػػػػىلتع ػػػػاـلث د ػػػػالاهدا  راطاػػػػال مػػػػؿلارػػػػراءلأيلارل -
ا رت دمدتلإهىلكجارثلجطراال  لظؿلتادبلاهجت لاهدا  راطاا لجتدـلاا دفلاهػمعضلمدهتػداجؿل

لاهول  لهلولطالجاه راكالاهجطراا.ل

ر ػػدلاػػ ل - اهتأكاػػدلتلػػىلأفلاهع لاػػالاهدا  راطاػػالهاوػػتل رػػردلصػػردجؽلا تػػراعل  ػػط لجا 
  عبلاهفلوطار ل  تادرلحكد ه.ت لاال تكد لا لا ثؿلصردجؽلا رت دمدتل ايدلأداةلهل

اهتأكاػػدلتلػػىلأفلاهرظػػدـلا رت ػػدم لارػػبلأفلاراتػػ لت ثاػػؿلكد ػػالاهفدػػدتلا رت دتاػػال -
 جاهع راا لجاو  لهل مدبلجاه رأةلمأ ذلدجراـلاهطماع ل  لاهحادةلاهوادواالاهفلوطاراا.

الاعتمرلاهرظدـلاهروم لحوبل  يػدءلاه ػدرجفلاهدوػتجري لأكثػرل تد ػاله رظ ػالحداثػ -
أجلاهتػ للاهمردءلجحداثالاهدا  راطاا لك دلاعتمرلأكثرل تد الهل ردطؽلاهصػغارةلاهحرػـلجاهوػكدف 

  دزاهتلتحتلولطالا حتتؿلك دلاجلاهحدؿل  ل لوطاف.
ل
ل
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ذخامدًا:ذالتنشئةذالدواسوةذيفذفلدطني

تلعبلاهتر دالاهوادوػاال ػ لاه رت عػدتلدجرًال ي ػدل ػ لت لاػالاهتر اػالاهوادوػاا لميػدؼل
اهث د ػالاهوػدددةل ػ لاه رت ػأل ل وادل فػدااـلاهدا  راطاػالجح ػجؽلا روػدف لجذهػؾلحوػبلطماعػاترل

ا  ػجرلاػ ل ػفل حػدداتلطماعػالاهتر ػدال جرجعلاهتعلػاـلجدررػالاوػت تهاالجوػددؿلااتػتـ لجاػذه
لاهوادواا ل  لكد الاه رت عدت.

 مفهوم التنشئة السياسية 
ددؿلاه ي ػػػػال ػػػػ لاهحفػػػػدظلتلػػػػىلاهرظػػػػدـلتعػػػػدلاهتر ػػػػدالا رت دتاػػػػالجاهوادوػػػػاال ػػػػفلاهجوػػػػ

اهوادوػػ لجةػػ دفلت دوػػؾلا وػػرةلجاه رت ػػأل لجتيػػدؼلإهػػىلتحجاػػؿلاهفػػردلإهػػىلإروػػدفلارت ػػدت ل
أكثرل دتلاا لج لت تصرلت لاػالاهتر ػدالا رت دتاػالتلػىلردرػبلجاحػدل ػفلرجارػبلحاػدةلجث د ػال

ر ػػدلت ػػ ؿلرجارػػبل تعػػددةلتتعلػػؽلم راحػػؿلإر ػػدءل رظج تػػهلاه عر اػػ الهكػػ لتوػػدتدهلتلػػىلاهفػػردلجا 
لاهتر دالا رت دتاالمده حد ظالتلػىلاوػت راراال اهتكاؼل  لاهحادةلجاهتعداشل أللاه رت أل لجت ـج
اهتػػأ لـلجا روػػػردـل ػػػأللاهجةػػػأللاهػػػراافلجاهتكاػػػؼل ػػأللا جةػػػدعلاه وػػػتردة ل ةػػػتلتػػػفلإد دهيػػػدل

لمعضلاهتغااراتلتلىلاهجا أللا رت دت لجاهوادو لهلفردلجاه رت أل.

  لكتدمهل)اهتػر دالاهوادواا(لمأريد:لت لاالتعلـل وت رةلهلفػردللHymanلجتر يدلادا ف"
 أللاه عداارلا رت دتاػالتػفلطراػؽل ؤووػدتلاه رت ػأللاه  تلفػا لهػذهؾل ػأفلاهتػػر دالاهوادوػاال
ا لرزءل فلاهتر دالا رت دتاالجاهت ل فل تهيػدلاكتوػبلاهفػردلا ترداػدتلجاه ػاـلاهوػدددةل ػ ل

تر دالاهوادواالجوالالهتصحا لاهث د الاهوادواالاه رحر ػال ػ لاه رت ػأل لاه رت أل لك دلتعتمرلاه
ل1ج لؽلث د ال دراالردادة لميدؼلتمجرلاه رت ألل فلحدهالاهت لؼلإهىلاهت دـ .لجا صدلم فيـج

اهتر دالاهوادواا:لتلؾلاهع لاالاهت لاتعرؼلميدلاهفردلتلىلاهرظدـلاهوادو لجاهت لتجوػألل داركػهل
هلإزاءلاهظدارةلاهوادواا ل  دلكدفلا ات دـلميدل رذلمداادتلاهحةدرة لجتعػدلاهوادوالجردجدلا عده

اهتر دالاهوادواالأاـلرامطالمافلاهرظـلا رت دتاالجمافلاهرظـلاهوادواا لجهكفلاذهلاهرامطػال ػدل
ت تلؼل فلرظدـلاهىلآ ػر لج ػفلجريػالرظػرلوادوػاالاهػىلأ ػرى لهػذالتعػدلاهتر ػدالا رت دتاػال

                                                           

1
 4003، دراسة تحلٌلٌة، العراق السٌاسٌة التنشئة فً المدنً المجتمع مؤسسات دور الغزي، ناجً، 
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غداػػػالهكجريػػػدل ػػػدلتػػػد أللمػػػد  رادلإهػػػىلا ر ػػػراطلم وػػػتجادتل تمدارػػػال ػػػ لاهرظػػػدـلاهوادوػػػاال ي ػػػالهل
ل1اهوادو لاه ددـلج  لاه ودا الاهحادةلاهوادواا.

جاعرؼل)دجوف(لأاةدلاهتر دالا رت دتاالمدهع لاالاهتػ لاػتعلـلاهفػردلتػفلطرا يػدلكافاػال
اهػػذيلترتػػبل اػػهلتلػػػؾلاهتكاػػؼل ػػأللاهر دتػػالاهتػػ لارت ػػػ لإهايػػد لجاكتوػػدمهلهلوػػلجؾلا رت ػػػدت ل

ر ػػدل اهر دتػػا.لأ ػػدل)مدروػػجرزلجملاػػر(ل اعت ػػدافلمػػأفلاهتر ػػدالا رت دتاػػالهاوػػتل رػػردل جا ػػؼ لجا 
ا لت لادتل ع دةلتعت دلمد ودسلتلىلاهتفدتؿ لجا لت لاالاهت كؿلجاهتغارلجا كتودبلاهتػ ل

هردةػرافل ػ لاتعرضلهيدلاهطفؿل  لتفدتلهل أللا  رادلجاهر دتدتلجصج لمهلإهػىل كدرػالمػافلا
اه رت ػػأللم ػػا يـلجاترداػػدتيـلج عػػدااراـلجتػػدداتيـلجت دهاػػداـ لجاػػ لت لاػػالاهتفدتػػؿلا رت ػػدت ل
اهت لاكتوبل ايدلاهفردل  صاتهلا رت دتاالاهت لتعكسلث د الاه رت ػأل لجاػ لتتةػ فلت لاػال

دتلاكتوػػدبلاهفػػػردلهث د ػػػال رت عػػػهلجهغتػػػه لجاه عػػػدر لجاهر ػػػجزلجاه ػػػاـلاهتػػػ لتحكػػػـلوػػػلجكه لجتج عػػػ
اردماػػػػالاهتفدتػػػػؿل عيػػػػـلجاعػػػػرؼلمدروػػػػجرزلاهتر ػػػػدال اغ ػػػػرافلجوػػػػلجكيـ لجاهترمػػػػؤلمدوػػػػتردمدتيـلجا 
ا رت دتاػػػػالمأريػػػػدلت لاػػػػالتعلػػػػاـلتعت ػػػػدلتلػػػػىلاهتل ػػػػافلجاه حدكػػػػدةلجاهتجحػػػػدل ػػػػأللا ر ػػػػدطلاهع لاػػػػال
جاهعدطفاػػالجا  ت اػػالترػػدلاهطفػػؿلاهرا ػػد لجاػػ لت لاػػالتيػػدؼلاهػػىلإد ػػدجلتردصػػرلاهث د ػػال ػػ ل

 صػػاا لجاػػ لت لاػػال وػػت رةلج لريداػػالهيػػد لجاػػ لمد تصػػدرلتحػػجؿلاهكػػددفلاهماجهػػجر لروػػؽلاه 
ل2إهىل  صلارت دت لتمرلر دتدتل ترجتال  لرجتيدلهكريدل ترامطال  لجظددفيد.

وػػػطتيدل ػػػ لاه رت ػػػأل لجتػػػد جلااهتػػػ لُاػػػد جلاهفػػػردلمجللل دهتر ػػػدالا رت دتاػػػالإذًالاػػػ لتلػػػؾ
ـلاوػػتطاأللاهفػػردل ػػفل تهيػػدلأفلاتكاػػؼل ػػألل عػػداارلث د ػػالاه رت ػػألل ػػ لاهفػػرد لجاػػ لت لاػػالتعلػػ

اهر دتالجتصجراتيـلجتدداتيـلج ا يـلاهت لاعا ػجفل ايػد لجتػتـلاهتر ػدال ػفل ػتؿلتفدتػؿلاهفػردل
 أللاهمادالاه حاطالتفدتًتل مد رًالهاكتوبلاجاتهلاه  صاالجاهوادواا لجاويـل ػ لترداػدلث د ػال

جاهتأثارل  لاه رت أللجم دلإفلاهتر ػدالاهوادوػاال رت عه لجتصم لاه  صاال ددرةلتلىلاامداعل
اػ لت لاػالتأاالاػػالجتعلا اػالجتث افاػػالا ةػأللهيػػدلاهفػردل ػفلأرػػؿلتفعاػؿلدجرهل ػػ لاه رت ػأل لهػػذال
ارمغػػ لأفلتتح ػػؿل وػػؤجهاالاهتر ػػدالاهوادوػػاالهلفػػرد ل ؤووػػدتلاهدجهػػالاهوادوػػاالمداةػػد الإهػػىل
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اهوادوػػػػ  لميػػػػدؼلاهجصػػػػجؿلهلوػػػػلطا لا حػػػػزابلاهوادوػػػػاالاهتػػػػ لتع ػػػػؿل ػػػػفلأرػػػػؿلا وػػػػت طدبل
جاهحفػػػدظلتلػػػىلاه رت ػػػأللجرظد ػػػهلاهوادوػػػ لاهوػػػدددلج عػػػداارهلا اداجهجراػػػالج رجرتػػػهلاهدا  راطاػػػال

لجا رفتدحل حلاًدلجا  لا اًدلجتده اد.ل

 .1جتيدؼلت لاالاهتر دال  لاه رت عدتلإهىلاد افلأودوااف

هيدل صجصػاتيدلجأصػدهتيد للأا االاه جهمالاهث د اال)اهوادواا(لجا رت دءلإهىلحةدرة -
 .جاذالمدجرهلادتـلاهيجاالاهجطراا

 .أا االااتدادله دجارلاه رترالوادواًدلجصجً لهتجه لز دـلاهولطا -

جتلعػػػػبلا وػػػػرةلاهفلوػػػػطاراالدجرًال ي ػػػػًدل ػػػػ لاهتر ػػػػدالا رت دتاػػػػالجمدهتػػػػده لاهوادوػػػػاا لل
اثلاهوادوػػ ل ػػ لتكجارػػه لاد ػػدجلاهطفػػؿل ػػ لااطػػدرلاهث ػػد  لجاهوادوػػ لتػػفلطراػػؽلإد ػػدؿلاهتػػرل

 عت دًالمذهؾلتلىلر دذجلاهولجؾلاه  تلفال  لاه رت أللاهذيلارتوبلإهاه لجاتدربلتلىلطرا ػال
اهتفكارلاهودددةل اه لجترسلاه عت داتلاهجطراالجاهداراالجاهوادواالاهودددةل  لرفوه ل  ػدلاكػجفل

طاراا لتعتمػػػرلاهتر ػػػدالهػػػهلا ثػػػرلا كمػػػرل ػػػ لتر ػػػدالاهطفػػػؿلتر ػػػدالوادوػػػاا.لج ػػػ لاهحدهػػػالاهفلوػػػ
اهوادواالت لاال ي الج ع ػدة لجذهػؾلميػدؼلتػرسلاه ػاـلاهجطراػال ػ لا راػدؿلاه ػدما لجتعظػاـل
ا رت ػػدءلاهػػجطر لهفلوػػطافلجهح ػػجؽلاه ػػعبلاهفلوػػطار  لجر ػػرلث د ػػالاهتوػػد  لج مػػجؿلاغ ػػر ل

جاهت دهاػػػدلجر ػػػرلاهػػػجت لاهوادوػػػ  لمداةػػػد الهلحفػػػدظلتلػػػىلاارثلاهث ػػػد  لجاهتػػػدرا  لجاهعػػػدداتل
اهفلوطاراا لجح داالا رادؿلاه دمال ػفلاهج ػجعل راوػالوػيلال ػ لأاػدديلاه ػجيلاه عدداػالهل ػعبل
اهفلوػػطار  لا  ػػرلاهػػذيلاةػػأللاهتر ػػدالاهوادوػػاالاهفلوػػطاراالةػػ فلاوػػتراتاراالاهحفػػدظلتلػػىل

لا  فلاه ج  لاهفلوطار .

 اشكالية التنشئة السياسية اي امسطين 
 ػػ لاه رت ػػأللاهفلوػػطار ل ػػفلازدجاراػػال ػػ لا وػػسلجاه عػػداارللتعػػدر لاهتر ػػدالاهوادوػػاا

مػػػػافلاهػػػػجطر لجا وػػػػت   لاهتػػػػ لُتعمػػػػرلتريػػػػػدلحدهػػػػالا ز ػػػػالجا ر وػػػػدـل ػػػػ لاهرظػػػػدـلاهوادوػػػػػ ل
اهفلوػػطار لم ػػكؿلتػػدـ ل ػػفل ػػتؿلجرػػجدلتعػػدرضلجترػػد ضل ػػ لمعػػضلا حاػػدف لجاظيػػرلاػػذال

دىلاهحركػػػػدتلجاهترظا ػػػػدتلاهتعػػػػدرضل ػػػػ لأوػػػػسلج ريراػػػػالاهتر ػػػػدالا رت دتاػػػػالجاهوادوػػػػاالهػػػػ

                                                           

1
 2،ص4090، مجلة العلوم االجتماعٌة،الخلٌل جامعة لطلبة السٌاسٌة التنشئةأبو عزام، تٌسٌر،  



 أمن قومي 

20 

اهفلوػػطاراا لاهتػػ لأصػػمحتلتتطلػػأللمع لاػػالاهتر ػػدال ػػ لظػػؿلتاػػدبلدجرلاهدجهػػالأجلاهوػػلطال ػػ ل
اه ادـلمتلؾلاهع لاالاه ي ػا لجاهتػ لكػدفلأحػدلترلاتيػدلظيػجرلث د ػالت ػداسلاهحػزبلجاهحركػالتلػىل

وادوػػاا لا  ػػرلحوػػدبلاهػػجطف لجذهػػؾلرتارػػالتغلغػػؿلاهث د ػػالاهحزماػػال ػػ لاهتر ػػدالا رت دتاػػالجاه
اهذيلأدىلإهىلظيجرلث د الاهت جافلجاهتكفارلجت داـلاه صلحالاهحزماػالتلػىلاه صػلحالاهجطراػال
اهعلاػػد لجاهتػػ لارعكوػػتلتلػػىلاهحاػػدةلاهوادوػػاال ػػ لاه رت ػػأللاهفلوػػطار  لجأرترػػتلا ر وػػدـلاهػػذيل
أصػػػم لا ػػػكؿلتحػػػديلكماػػػرلأ ػػػدـلاه ػػػعبلاهفلوػػػطار  لجاحػػػجؿلدجفلجةػػػأللاوػػػتراتارااله  ػػػفل

له ج  لاهفلوطار .ا

جارػػػدؾلارتمػػػدطلمػػػافلاه  ػػػدركالاهوادوػػػاالجاهتر ػػػدالاهوادوػػػاالاهتػػػ لت ثػػػؿلت لاػػػالتيادػػػالل
تػػدادلهل ػػجاطف كػػ لاصػػم ل ػػؤاتلهل  ػػدركال ػػ لاهحاػػدةلاهوادوػػاال ػػ ل رت عػػه.ل ده  ػػدركال جا 

هػذهؾلترػدلل.اهرورلاهرامطلمافلاهفرد لكعةجل  لر دتا لجاهفردلك جاطفلوادوػ لاهوادواالا 
جةػػػجتدتلىل تلػػػـلا رت ػػػدعلاهوادوػػػ  لكجريػػػدلإحػػػد ػػػدالاهوادوػػػاال كدرػػػًدلاد ػػػًدل ػػػ ل اػػػدافلاهتر

اه حكػػػج افل ػػػ لفلمدراػػػدلث د ػػػالوادوػػػاالتصػػػيرلاهحػػػدك اا هت ػػػدءلا رت ػػػدت لمدهوادوػػػ  لجمدتت
جتتملػػػػجرلاهث د ػػػػال ل لم  تةػػػػدادلاتكػػػػجفلااروػػػػدفلاهوادوػػػػمجت تيػػػػد لجا كػػػػفلاتتمدراػػػػدلاغهاػػػػالاهتػػػػ

ل.فلاه رت عدتاهوادوااله رت ألل 

جتمػػػػرزلأا اػػػػالاهتر ػػػػدالاهوادوػػػػاالحدهاػػػػًدلتمػػػػرلاهصػػػػراعلجاهترػػػػد سلاهػػػػدادرافلمػػػػافلاه ػػػػجىل
تلىللاهوادو لاهفلوطار  لحاثلاوعىلكؿلطرؼل ري دلهليا رالأجلاهتأثارلاه  تلفال  لاهرظدـ

ةػفدءلطػدمأل اه  ػرجتاالتلػىلل رجاتلاهتر دالاهوادواالهلحفػدظلتلػىلاوػت رارلاهروػؽلاهوادوػ لجا 
-اهتر دالمػدءًال ػفلاه دروػاتل رجاذاـلجوطلتيـ لجاوعىلكؿل ري دلهلتحكـلاجلاهتأثارلتلىلرفجل

ارػدؾلارتمػدطل ػػجيلمػافلاهعرػػؼلاهوادوػ لاه جرػػجدل.لل1جارتيػػدءلمجوػددؿلااتػػتـل-اهتعلػاـلاهروػ  
  لاهوػدحالاهفلوػطاراا لكوػلجؾلأجلكػريجل ػ لاهحاػدةلاهوادوػاالاهفلوػطاراا ل دصػالمعػدلظيػجرل

جمػػافلاهتر ػػدالاهوادوػػاالل1987 وػػت اال ػػأللارطت ػػالارتفدةػػالاهحرػػدرةلا جهػػىلتػػدـاهتاػػدراتلا
اه دطدػػػا لج عر ػػػػالطماعػػػػالاهث د ػػػالجاهتر ػػػػدالاهوادوػػػػال يلرظػػػػدـلوادوػػػ لتوػػػػدتدلتلػػػػىلتحداػػػػدل
 صػددصلاهرظػدـلاهوادوػػ ل ثػؿلتحداػدل جةػػأللاهوػلطا لجتحداػدلاهعت ػػالمػافل كجرػدتلاهرظػػدـ ل

                                                           

1
، مجلة جامعة القدس المفتوحة ،  "فلسطٌن فً السٌاسٌة المشاركة" حول دراسةوسن، شاهٌن، س 

 55، ص99،4090العدد



 مركز التخطيط الفمسطيني

21 

هث د الاهوادواال  لتحلاؿلج يـلأر دطلاهعت ػدتلجاهتفػدتتتلمػافلجأاداؼلاهرظدـ.لجك دلتودتدلا
ل1 كجردتلاهرظدـلاهوادو  لجذهؾل فل تؿلتحلاؿلأطرادلاهفكراا.

تحظػػػهلتلػػػىلأرضلاهجا ػػػألل ػػػ لاهوػػػدحالاهفلوػػػطاراا ل  ػػػدلجصػػػؿلاه رت ػػػأللرجاػػػذال ػػػدلل
طلػػجبل ريػػػد لرتارػػالاهتر ػػػدالاهوادوػػاالاه دطدػػا لاهتػػػ لأدتلإهػػىلتكػػسلاهيػػػدؼلاه الاهفلوػػطارا

ل ػػفلر ػػؿلاه ػػجاطفل ػػفل رحلػػالاهػػج ءلهلع ػػارةلجاهفدػػالجاهعددلػػالإهػػىل رحلػػالا رت ػػدءلهلػػجطفلجمػػد 
اهفصددل لاهةاؽلجاه عدديللاهجاوأل لا  رلاهذيلأدىلهتع اؽلا رت دءلجاهج ءلاهفدجيلأجلاهحزم 

لاه جاطرالاهح الجاهج ءلهلجطفلجاه رت أل  تر ػدالاهوادوػاال ػفلا  رلاهذيلافرغلاهل مد رةله فيـج
اهرظػرلمكد ػؿلأوػلجبلاهتر ػدالاهوادوػاالاهػذيلكػدفلةلريدلاهح ا  ل فلريا لجادتجلاتدد ة جل

 لػػػؽلجاوػػػترمدطلطػػػرؽلرداػػػدةلهتح اػػػؽلاهتر اػػػالاهوادوػػػاالهل دد ػػػد لجافػػػت لاهطراػػػؽلأ ػػػدـلاه فكػػػراف
ل.2ح ا االرحجلاهدا  راطاالجاه جاطرالجاه رت أللاهجاحد اهولا التمرلتر دالوادواا

هػػػذهؾلاتجرػػػبلاهع ػػػؿلجم ػػػكؿلوػػػراأللتلػػػىللجةػػػأللاوػػػتراتاراالجطراػػػال ػػػد لا لتجةػػػ ل
ا وػػػػسلاهعل اػػػػالجاه ريراػػػػالاهصػػػػحاحالهع لاػػػػالاهتر ػػػػدالاهوادوػػػػاالجا رت دتاػػػػال ػػػػ لاه رت ػػػػألل
اهفلوػػػطار  ل ػػػفل ػػػتؿلاهتركاػػػزلتلػػػىلاهع لاػػػالاهتعلا اػػػالجاه ؤووػػػدتلاهترمجاػػػالجرعليػػػدلاهحل ػػػال

ت دتاا لميػدؼلتػرسلاه ػاـلاهجطراػالاهعلاػدلهػدىلا راػدؿلاه ػدما لا جهىل  لت لاالاهتر دالا ر
جتعزازلاارت دءلهلجطفلجاه ةاالجاهح جؽلاهجطراالاهفلوطاراا لجر رلث د الاهتوػد  لجا  ػتتؼل
جاه جاطرا لجا متعددلتفلث د الاهت ػجافلجاهتكفاػرلجت ػداسلاهحػزب لم ػدلاةػ فلت دوػؾلاه رت ػألل

ادوػاالجتعزاػزلا  ػفلاه ػج  لاهفلوػطار ل ػ ل جاريػاللاهتحػدادتلاهفلوطار لجاصتحلاهحاػدةلاهو
لاهدا لاالجاه درراا.

ذسادسًا:ذاشكالوةذاملواصنةذيفذاجملتمعذالفلدطوين

تعمرلاه جاطرال  لأموطل عدرايػدلتػفلتت ػالاهحػبلجاهػج ءلجاا ػتصلجا رت ػدءلاهتػ لل
دطلاهرجحػ لجاهرفوػ لمػافلاهفػردلترمطلمافلاه جاطفلججطرػه لك ػدلأريػدلتعمػرلتػفلاهتعلػؽلأجلا رتمػ
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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116296 
2
 ، المفتوحة القدس جامعة مجلة ،" فلسطٌن فً السٌاسٌة المشاركة" حول دراسة سوسن، شاهٌن، 

 52ص ،99،4090العدد
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جمػػافلجطرػػه لحاػػثلتػػرمطيـلمػػهلتت ػػدتلجرجامػػطلُهغجاػػالجث د اػػالجرجحاػػالجارت دتاػػالجا تصػػدداال
جوادوػػػاا لجم ػػػدرلاػػػذالاهتعلػػػؽلأجلا رتمػػػدطلاكػػػجفلإ ػػػتصلاه ػػػجاطفلهجطرػػػهل ده جاطرػػػالصػػػفال

ج ػدلتلاػه لجاكػجفللاه جاطفلاهت لتحددلح ج هلججارمدتهلتردهلجطره ل ترعلهلإاردماًدلادرؾل ػدلهػه
ل.1 ددرًالتلىلاه ودا الاهفعدهال  لمردءلاهجطفلاهذيلاعاشل اه

 ده جاطرػػالتعمػػرلتػػفلارت ػػدءلااروػػدفلإهػػىلم عػػالأرض لأيلااروػػدفلاهػػذيلاوػػت رلم ػػكؿل
ثدمػػػتلدا ػػػؿلاهدجهػػػالأجلاح ػػػؿلرروػػػاتيدلجاكػػػجفل  ػػػدركًدل ػػػ لاهحكػػػـلجا ةػػػأللهل ػػػجارافلاهصػػػددرةل

لمػأداءل ر جتػالتريد لجات تػأللم ػكؿل توػدجيل ػألل م اػالاه ػجاطرافلم ر جتػال ػفلاهح ػجؽلجالتػـز
 ػفلاهجارمػػدتلترػػدهلاهدجهػػالاهتػػ لارت ػػ لهيػػد ل ػده جاطفلاػػجلذهػػؾلااروػػدفلاهػػذيلاوػػت رل ػػ لم عػػال
أرضل عارالجارتوبلإهايػد لمدا د ػالأجلا وػت رارلأجلاهػج دةلأجلاهترماػا لأيلتت ػالمػافلا  ػرادل

هدجهػػا لجم ػػدلتتةػػ رهلتلػػؾلاهعت ػػال ػػفلجارمػػدتلجح ػػجؽ.لإذالجاهدجهػػالك ػػدلاحػػددادل ػػدرجفلتلػػؾلا
لاه جاطرػػالاػػجلا رت ػػدءلاهػػذيل لا كػػفلأفلاتح ػػؽلمػػدجفلاه ػػعجرل اهعرصػػرلا ودوػػ ل ػػ ل فيػػـج
مػدهج ءلجا رت ػدءل يػػ لةػرجراالهتح اػػؽلاه جاطرػا لج ػفلارػػدلروػترتجلمأرػػهلرجحلاهدا  راطاػالاػػ ل

اػػالارػػبلأفلرعػػ لح ا ػػالاه جاطرػػالاهتػػ لاػػ ل لػػبلاه جاطرػػال لػػذهؾل مػػؿلأفلرػػتكلـلتػػفلاهدا  راط
لاهدا  راطاا ل.2اهردمضله فيـج

  اشكالية المواطنة اي الساحة الفمسطينية 
اهحداثلاهرظريلتفلاه جاطرالا جدردلمدهةرجرةلإهػىلاهحػداثلتػفلا ػكدهاالاه جاطرػال ػ ل

هتػػػ لهيػػػدلحػػػدجدلاهحدهػػػالاهفلوػػػطاراا ل فلإذالاتتمررػػػدلأفلاه جاطرػػػال رتمطػػػالمػػػدهجطفلأجلاهدجهػػػالا
وادواالجرغرا اال حددة ل أفلاذالا  رلتارل تج رل  لاهحدهالاهفلوطاراا لرظرًالهكجفلاه عبل
اهفلوػػػطار ل ػػػدزاؿلتحػػػتلا حػػػػتتؿ لجأفلرظد ػػػهلاهوادوػػػ لجاه ػػػدرجر ل ػػػػدزاؿلرظػػػدـل ػػػ ل رحلػػػػال
الارت دهاػػػػا لحتػػػػىللاه ػػػػجارافلاه ع ػػػػجؿلميػػػػدل ػػػػ لا راضلاهفلوػػػػطاراالاػػػػ ل ػػػػجارافل ؤ تػػػػالهل رحلػػػػ

ا رت دهاا لك دلاجلاهحدؿل  لاه درجفلا ودو لاهذيلاعتمرلم ثدمالاهدوتجرلاه ؤ ػتل ػ لاهوػلطال
اهفلوػػػطاراا.لاػػػذالمداةػػػد الإهػػػىلاه ػػػدرجفلاهفلوػػػطار لهػػػـلُاع ػػػرؼلحتػػػىلاغفل ػػػفلاػػػجلاه ػػػجاطفل

لاهفلوطار  لجترؾلا  رلإهىلمعدلارتيدءلاه رحلالا رت دهاالاه وت رةلحتىلاغف.

                                                           

1
 34، ص4099ثابت، عبٌر، دراسات فً األمن القومً ، جامعة االزهر غزة ،  
2
 http://www.mokarabat.com/s1381.htmأٌوة، حسان ،  مفهوم المواطنة، مدونة شخصٌة،  
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ُتعمػرلاه جاطرػػالتػفلتت ػالحػػبلجج ءلمػافلاه ػػجاطفلججطرػهلارػػبلافللج ػفلريػالأ ػػرى
تكػػػػجفلتت ػػػػالجاةػػػػحالج رظ ػػػػال ػػػػفل ػػػػتؿلاه ػػػػدرجفلجاهتػػػػ لاترتػػػػبلتلايػػػػدل ر جتػػػػالاهح ػػػػجؽل
جا  تادزاتلاهت لت رحيدلاهدجهاله جاطرايد لجت كػفلأز ػالاه جاطرػال ػ لاهحدهػالاهفلوػطاراالموػمبل

 لجرتارػػػال1948عبلاهفلوػػطار لمعػػدلركمػػالتػػدـلحدهػػالاهت ػػتتلجاهةػػادعلاهتػػ لتعػػرضلهيػػػدلاه ػػ
هحدهػػػالاهةػػػادعلجاه  طػػػطلهيػػػدل ػػػفل مػػػؿلاه ػػػجىلا وػػػتع دراا لجاهتػػػ لتركػػػتلاه ػػػعبلاهفلوػػػطار ل
  ػػػػتتلمػػػػافلأصػػػػ دعلا رض لهػػػػذهؾلأصػػػػم ل ػػػػفل ػػػػمهلاه وػػػػتحاؿلتعراػػػػؼل ػػػػفلاػػػػجلاه ػػػػجاطفل

ال ػػػ لاهفلوػػػطار  لجأذلتػػػـلجةػػػأللتعراػػػؼلهل ػػػجاطفلاهفلوػػػطار ل ػػػ لحػػػدجدلا راةػػػ لاهفلوػػػطارا
%ل ػػفلاه ػػعبلاهفلوػػطار ل50 لمدهتػػده لوػػجؼللاػػؤديلذهػػؾلإهػػىل ػػرججلأكثػػرل ػػفل1967حػػدجد

 درجلاذالاهتعراؼ لجلمدهرتـل فلأا االجرػجدل ػدرجفلاحػددلاه جاطرػال ػ لاه رت ػأللاهفلوػطار  ل
إ لأفلتت ػػػػػالااروػػػػػدفلاهفلوػػػػػطار لمأرةػػػػػهل لتحتػػػػػدجلإهػػػػػىل ػػػػػدرجفلهكػػػػػ لارظ يػػػػػد ل داروػػػػػدفل

هلا رضل رػػذلا هػػؼلاهوػػرافلج ػػدـل ػػفلأرليػػدلاهتةػػحادتلاهعظػػدـلتمػػرلاهفلوػػطار ل ػػرتمطلميػػد
جحتػىلاغف لإ لأفلجرػجدلاه ػدرجفلل1917 وارةلاهرةػدؿلاهػجطر لاهفلوػطار لاه  تػدةل رػذلتػدـل

اعتمػػرلتد ػػػؿلإارػػػدم ل ػػ لتعزاػػػزلاه جاطرػػػالجا رت ػػدءل ػػػ لظػػػؿلاهتحػػدادتلاهتػػػ لتجارػػػهلاه ػػػجاطفل
لاهفلوطار .ل

ه رت ػأللاهفلوػطار ل ػفلتػداجرل ػ لاهحراػدتلجاهح ػجؽلاهعد ػالك دلتعػدر لاه جاطرػال ػ لا
جاه دصا لمعدلا ر ودـلاهفلوطار  لجا رراءاتلاه تعمال فل مؿلحكج الح دسلمغزةلاهت لتحػدل
 ػػفلحراػػالاهػػرأيلجاهتعماػػرلج ػػرضلرؤاػػالحركػػالح ػػدسلتلػػىلاه رت ػػأل ل ػػفل ػػتؿلتػػد ليدل ػػ ل

تمػػػسلج صػػػالاه ػػػعر لحتػػػىلجصػػػؿلميػػػدلاه ػػػأفلاه ػػػدصلجاهعػػػدـلهل ػػػجاطفلاهفلوػػػطار  لكرػػػجعلاه 
تلػػىللدًلجتعػػدالاهحػدؿله رػػأللحفػػتتلرأسلاهوػػرال ػ لاهفرػػددؽلجاه طػػدتـ لا  ػػرلاهػذيلاعتمػػرلتػػد تًل

لاهحرادتلاهعد الجاه دصالجا جضلأوسلاه جاطرال  لاه رت أللاهفلوطار .

 سبل حل إشكالية المواطنة 
لاه جاطرالجال ا ػرارلمػهلك ررعاػا لا ػكؿل  لاهمدااالاربلا  درةلإهىلأفلاهجت لم فيـج

مػػػدجرهلأودوػػػًدل عر اػػػًدلج رت عاػػػًدلاحكػػػـلاهعت ػػػالاهوادوػػػاالجارظ يػػػدلمػػػافلكد ػػػالاه ػػػجىلاهوادوػػػاال
جا رت دتاال  لاه تر أللاهفلوطار  لج ؽلأوسلجرجاظـلدوػتجراالجوادوػاالج رت عاػال حػددة ل

تلػىلتلػؾلا وػسلاػجلت ثؿلاهحدلا درػىلاه  ػترؾلمػافلر اػأللا هػجافلاهوادوػاا لإذلأفلا تفػدؽل
اه رطلا ودو لهة دفلارت دؿلاه صػدهحال ػفلحدهػالادارةلا ر وػدـ لإهػىلحدهػالإريػدءلا ر وػدـ ل
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اهػػػذيلاةػػػ فلجأدلاهصػػػراعلجا  تتػػػدؿلاهػػػد جيلجا حتكػػػدـلهتلػػػؾلا وػػػسلتمػػػرلاهحػػػجارلاه  ػػػترؾ ل
تػه لجأادا ػهلاهيددؼلإهىلتج ارلاهعردصػرلاهكفالػالمدوػتعددةلجحػدةلاهرظػدـلاهوادوػ لاهتعػدديلجثجام

ا وػػت تؿ لاهتػػ لتةػػ فلمػػدجرادلتجاصػػؿلاهصػػ جدلجاه  دج ػػالمكػػؿلجلاهجطراػػالاهعد ػػال ػػ لاهتحػػررل
أ كدهيدل  لجرهلا تتػداءاتلجاهغطروػالا وػرادالاا لم ػدلاةػ فلتطػجارلاهرةػدؿلاهػجطر لج ػؽل
 رظج دتلوادواالج درجراالتة فلجحػدةللاهرظػدـلاهوادوػ لجا رت ػدت لاهفلوػطار ل لم ػدلارػتجل
 ةػػدًءلجاوػػػعًدلهلحراػػػدتلاهعد ػػالجاه دصػػػا لجاةػػػ فلهل ػػػجىلاهوادوػػاالاهفلوػػػطاراالتلػػػىل  تلػػػؼل

ل1  درميدلطرحل فداا يدلجرؤاادلجمرا ريدلاهوادواا.

ح ػػجؽلوادوػػاالترػػدرجلتحػػتل وػػ ىلحػػؽللا  ػػدلكفػػؿلاه ػػدرجفلا ودوػػ لاهفلوػػطار ل  وػػ
اهر عاػدتلجاهر دمػدتلجحػؽلاه  دركال  لاهحادةلاهوادواالتت ثؿل  لاهحػؽل ػ لت ػكاؿلا حػزابلجل

اهتر  لجا رت دبلجت دلا رت دتدتلجت لدلاهجظددؼلاهعد ا لج دلرظ يدلاه  رعلاهفلوطار ل  ل
(ل ػػفلاه ػػدرجفلا ودوػػ  لج ػػجؿله  ػػرادلاه وػػدا الجاه  ػػدركال ػػ ل26 ػػددةلجاحػػدةلجاػػ لاه ػػددةل)

فلاه  دركال  لحكـلأرفويـل فل تؿل ر جتال فلاهح جؽلاهت لات كفلاه جاطفل فل تهيدل 
إدارةل ػػدجفلملػػػده لإ ػػدلمصػػػجرةل مد ػػػرةلتػػفلطراػػػؽلتػػجه لاه ردصػػػبلاهعد ػػػا لجا  ػػدلمصػػػجرةلتاػػػرل

جاوػػػترددًالإهػػػىل ػػػدلت ػػػدـ لا كػػػفلأفلروػػػت لصللل2 مد ػػػرةلتػػػفلطراػػػؽلا تاػػػدرل ادداتػػػهلج  ثلاػػػه.
 ػرطافلرػػجاراافل ػفل ػػرجطلتح اػؽلاه جاطرػػا لأجهي ػدلزجاؿل ظػػدارلا ر وػدـ لجتحراػػرلاهكاػػدفل

وػػػػ لاهفلوػػػػطار ل ػػػػفلاهتمعاػػػػا لجذهػػػػؾلمدتتمػػػػدرلاه ػػػػعبل صػػػػدرلاهوػػػػلطدتلج ػػػػؽلدوػػػػتجرلاهواد
دا  راط .لجثدراي دلاهتأكادلتلىل مدألاهفصؿل دلمافلاهولطدتلاهت ػراعاالجاهترفاذاػالجاه ةػدداا ل
جاهتػػػداجؿلاهوػػػل  لهلوػػػلطا لج ػػػؽلارت دمػػػدتلدجراػػػالتد ػػػالحػػػرةلجرزايػػػالتحػػػتلإ ػػػراؼل ةػػػدد ل

ل.ل3 فلاهفوددلجاهتةلاؿل  لاهع لاالا رت دماا"ل وت ؿ لج فد االتدهاالتحدّل

ج ػػ لظػػؿل ػػدلت ػػدـل ػػفلتجا ػػؿلج ػػرجطلهتعزاػػزلاه جاطرػػال ػػ لاهحدهػػالاهفلوػػطاراا لج ػػ لل
ظػػػػؿل ػػػػدلتفرةػػػػهلاهتحػػػػدادتلاهكثاػػػػرةللاهتػػػػ لتجارػػػػهلاه ػػػػجاطفلاهفلوػػػػطار  لاه ت ثلػػػػالمػػػػد حتتؿل

                                                           

1
، موقع الجبهة الشعبٌة العربٌة والمجتمعات الفلسطٌنً المجتمع فً والدٌمقراطٌة المواطنة ومًمفه على نظرة 

 4094لتحرٌر فلسطٌن،
2
 4095، وكالة أمد لالعالم،فلسطٌن فً السٌاسٌة المواطنةالنجار، رمزي،  

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=66313 
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 مرجع سابق  العربٌة، والمجتمعات الفلسطٌنً المجتمع فً اطٌةوالدٌمقر المواطنة مفهومً على نظرة 
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رت ػػػػػػدءلجاهيجاػػػػػػاللاهجطراػػػػػػالا وػػػػػػرادال لجا ر وػػػػػػدـل لجاهعجه ػػػػػػا لكظػػػػػػجاارلتيػػػػػػددلاه جاطرػػػػػػالجا 
اهفلوػطاراا لمػػرزتلاهحدرػػالإهػىلةػػرجرةلتةػػ افلتجا ػؿلتعزاػػزلاه جاطرػػال ػ لاه رػػداجلاهدراوػػاال
جاهوادوػػدتلاهتعلا اػػا لجتمػػرلاهرػػدجاتلجاه ػػؤت راتلاهعل اػػالججوػػددؿلا تػػتـلج راكػػزلا محػػدث ل

كد ال ددتلاه رت ألللميدؼلتعزازلاه جاطرالجتر اتيد لجت جاالرجحلا رت دءلاهجطر لجاه ج  لهدى
اهفلوطار  لكدوتراتاراال فلاوتراتارادتلا  فلاه ج  لاهفلوطار  لجركازةلأودواالهت جاػالرجحل

لاهج ءلجا رت دءلهلجطفلجه ةاتهلاهعددها.

ذخامتة

تعتمػػرلاهوػػدحالاهدا لاػػالاهفلوػػطاراال ػػفلأكثػػرلاهوػػدحدتلتػػجترًالتلػػىلاه وػػتجيلاهوادوػػ  ل
 ر وػػدـ لجةػػعؼلاه ػػجاردلا  تصػػدداالاهفلوػػطاراالجاتت ػػددل دصػػال ػػ لظػػؿلجرػػجدلا حػػتتؿلجا

اه ػػعبلاهفلوػػطار لتلػػىلاه وػػدتدات لللا  ػػرلاهػػذيلا ػػكؿلتحػػدادتلكماػػرةلأ ػػدـلا  ػػفلاه ػػج  ل
اهفلوػػػطار  ل  ػػػدلاتطلػػػبلةػػػرجرةلجةػػػأللاوػػػتراتارادتلجطراػػػال ػػػد لاله جاريػػػالتلػػػؾلاهتحػػػدادتل

د ػػالاهرجارػػب لميػػدؼلتعزاػػزلتجا ػػؿلجاه  ػػدطرلاهتػػ لتحػػاطلمدهجةػػأللاهػػدا ل لاهفلوػػطار ل ػػفلك
صػػػ جدلاه ػػػجاطفلاهفلوػػػطار لتلػػػىلأرةػػػهلجاهحفػػػدظلتلػػػىلاهح ػػػجؽلاهجطراػػػالاهفلوػػػطاراا لجتػػػدـل
اهعمثلم  دراتلاه ػعبلاهفلوػطار  لجةػ دفلتفعاػؿلاهحاػدةلاهوادوػاالاهفلوػطاراا لميػدؼلتعزاػزل

لاه  دركالاهوادواالجت جاالاهرميالاهدا لاالاهفلوطاراا.

ذراملراجعذواملصاد

حػػرب لريػػدد لا  ػػفلاه ػػج  لاهفلوػػطار لج حدجهػػال يػػـلاهتحػػدادت لاه ركػػزلاهفلوػػطار لهلمحػػجثلجاهدراوػػدتل .1
ل11 لص2008ا وتراتاراا لراـلاهللل

لتـلصادتالاذالاهتعراؼلمدهتعدجفل ألل راؽلت ؿلدادرةلامحدثلا  فلاه ج  لم ركزلاهت طاطلاهفلوطار  .2
ت ػػػؿلدادػػػرةلامحػػػدثلا  ػػػفلاه ػػػج  لم ركػػػزلاهت طػػػاطللت ػػػتلصػػػادتالاػػػذهلاه رتكػػػزاتلمدهتعػػػدجفل ػػػألل راػػػؽ .3

لاهفلوطار 
ل–اهع ػػػددلترك ػػػدر  لا  ػػػفلاه ػػػج  ل ػػػ لاه ػػػرفلاهحػػػدديلجاهع ػػػراف لدارلا جهػػػىلهلر ػػػرلجاهتجزاػػػأل لد  ػػػػؽل .4

ل.39 لص2004وجراد
ل– لماػرجتل2تصدـلوػلا دف ل ػد ؿلإهػىلتلػـلاهوادوػا لاهرد ػرلدارلاهرةػدؿلهلطمدتػالجاهر ػرلجاهتجزاػأل لط .5

ل.152ص1989همردف 
ل2004 يػػػدلاه ػػػ حدء.ل) .6 اه  ج ػػػدت لل–اه رػػػد تلل–ا ا اػػػالل–(:لا  ػػػفلاهػػػجطر :لتصػػػجرل ػػػد ؿلاه فيػػػـج

لا  راا لاهرادضل ل.71اهوعجداا لصل– ركزلاهدراودتلجاهمحجث لرد عالرداؼلاهعرماالهلعلـج
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لا  ػػػػف:ل وػػػػتجادتهلجصػػػػاغالجتيداداتػػػػهل"دراوػػػػالرظراػػػػال ػػػػ لاه2008وػػػػلا دفلاهحرمػػػػ .ل) .7  فػػػػدااـل(:ل فيػػػػـج
لااروػػدراا لاهعػػددل) ل2008( ل ركػػزلدراوػػدتلاهجحػػدةلاهعرماػػا لصػػاؼل19جا طػػر" لاه رلػػالاهعرماػػالهلعلػػـج

ل.27ص
(:لأ فلاه لاجلاهعرم :لدراوال  لاادراؾلجاهوادودت ل ركػزلاهمحػجثلجاهدراوػدتل1994و عدفل رجلاهلل.ل) .8

ل79 صر لصل–اهوادواا لاه دارةل
  دتؿلاهصحراء أوسلج مدديلا  فلاهجطر  ل ج ألل  .9

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec19.doc_cvt
.htmل

 أوسلج مدديلا  فلاهجطر  ل ج ألل  دتؿلاهصحراء ل .10
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec19.doc_cvt

.htmل
ت ػدف:ل ركػزلدراوػدتلاه ػرؽلا جوػط لولوػلالدراوػدتلر ػـلرجادلاهح د.لاه د ؿلإهىلاه ةاالاهفلوطاراا ل .11

ل.492-484 لصل1997( ل21)
-211 لص2006إ ػػػرااـلاػػػدهاف .لررػػػؿل ػػػ لاهظػػػؿ لهرػػػدف:لجارفالػػػدلجاركلوػػػجف لترر ػػػا:لت ػػػرلا اػػػجم  ل .12

ل.215
 ػػػدارلاه ػػػػراؼ.لإ ػػػػكدهادتل ػػػػدلمعػػػػدل  ػػػػؿل وػػػػدرلأجوػػػػلج لماػػػػرجت:ل ؤووػػػػالاهدراوػػػػدتلاهفلوػػػػطاراا لرماػػػػألل .13

ل.31-16 لص2007
لامراااـلأمراش لاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار لمافل رحلتاف ل لت ىلاهث د الجاهيجاالاهجطراالاهفلوطاراا.ل .14

http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=193 
حوػػفلصػػده لأاػػجب لآ ػػدؽلاهتحػػجؿلاهػػدا  راط ل ػػ لاهرظػػدـلاهوادوػػ لاهفلوػػطار  لروػػدهال دروػػتار لرد عػػال .15

ل.89-87 لصل2005اهرردح ل
ر اػػؿلاػػتؿ:للاهرظػػدـلاهوادوػػ لمعػػدلأجوػػلج لراـلاهلل:ل ػػجاطفلاه ؤووػػالاهفلوػػطاراال محػػدثلاهدا  راطاػػا ل .16

ل.108-93( لصل1998
لـ.1999  دجحلرج ؿ لاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار لمافلاهدا ؿلجاه درج ل .17

http://www.mnofal.ps/ar/1999/05/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9- 
تحػػجؿلاهػػدا  راط ل ػػ لاهرظػػدـلاهوادوػػ لاهفلوػػطار  لروػػدهال دروػػتار لرد عػػالحوػػفلصػػده لأاػػجب لآ ػػدؽلاه .18

ل.68-64.ل2005اهرردح ل
اه ػػعام  لتاوػػ  لت ػػرلوػػرجاتل ػػفلاهصػػراعلمػػافلاهحكػػـلا ردرػػ لج رظ ػػالاهتحراػػرلاهفلوػػطاراال ل رلػػػال .19

ل208صل1975 ل ركزلا محدثل رظ الاهتحرارلاهفلوطاراال لمارجتل 41 ؤجفل لوطاراال لاهعددل
 ل ركػػػزلاه حرجوػػالهلمحػػػثلجلاهتػػػدراب لاه ػػػدارةل1964/1993 ػػرج لتصػػػدـلاهػػػداف ل رظ ػػالاهتحراػػػرل ػػػفل .20

ل9ـ.لصل1998
ل42:43كرا دف ل ح د ل رظ الاهتحرارلاهفلوطاراا لص .21
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وػػػت ا ل ح ػػػد لتمػػػدلاهوػػػتـ لاهصػػػراعلاهفلوػػػطار لااوػػػرادال لج ةػػػدادلاهحػػػؿلاهريػػػدد لمػػػافل جاتػػػدلاه ػػػدرجفل .22
ل27.ص2003ه جى ل مكالاه علج دتلاهرد عاا لرد عالتافل  س لاه دارةلاهدجه لجا تتؿل جازافلا

اهعت ػدتلاهوادوػاالل–دجهال لوطافل رظ الاهتحراػرلاهفلوػطاراالل–اهجراه ل رد ل يرد لاهولطالاهفلوطاراال .23
جاه درجراػػػالمعػػػدلإتػػػتفلاهدجهػػػال ل ػػػراءاتلاوػػػتراتاراال لاهعػػػددلاهحػػػدديلت ػػػر ل ركػػػزلاهت طػػػاطلاهفلوػػػطار ل

لـ.2013اهتحرارلاهفلوطاراا لتزةل لوطافل رظ ال
تػػػتء لطػػػه ل ت ػػػ لاهرظػػػدـلاهوادوػػػ لاهفلوػػػطار لمعػػػدلاهتوػػػجاا لجا  ػػػكدهاالاهعت ػػػالمػػػافلاهوػػػلطالج رظ ػػػال .24

 لل2006اهتحرارلاهفلوطاراا لداردلاهجطف
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/02/19/37718.htmlل

فل رظ ػػالاهتحراػػرلجاهوػػلطالاهفلوػػطاراا لجطػػرؽلحليػػد ل رلػػالاهدراوػػدتلرج ػػؿ ل  ػػدجح لا ػػكدهاالاهعت ػػالمػػا .25
ل52 لص1995 ل22 لاهعدد6اهفلوطاراا لاه رلد

 ل2011ر اػػػػػػػػػؿلاػػػػػػػػػتؿ لتحػػػػػػػػػج تلاهح ػػػػػػػػػؿلاهوادوػػػػػػػػػ لاهفلوػػػػػػػػػطار لمعػػػػػػػػػدلأجوػػػػػػػػػلجل ل ج ػػػػػػػػػألل لوػػػػػػػػػطاف  .26
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1677ل

ل2005ركزلاهت طاطلاهفلوطار لاهتدمألله رظ الاهتحرارلاهفلوطاراا ل 2005جثا الاتفدؽلاه دارة .27
 لجكدهػػالاه علج ػدتلجا رمػػدءل2009اهػرصلاهحر ػػ ل تفػدؽلاهج ػػدؽلاهػجطر لاهفلوػػطار لاه  تػرحل صػػراًدلتػدـل .28

 ج دء –اهفلوطاراال
لhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4922ل

-13 لص2004 لاهفلوػػطار  ل ػػركالدارلاهت ػػدـلاهعرمػػ  ل ػػاسلتمػػدلاهكػػراـلجآ ػػرجف ل ػػ لاهرظػػدـلاهوادوػػ .29
ل.لل14

ل لفاالتدرا االحجؿلر أةلاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار .ل-رادضلاهعالا لتحلاؿلاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار  .30
ل.2015هررالا رت دمدتلاه ركزاا لاهرظدـلا رت دم لهترت دمدتلاهعد ا ل .31

https://www.elections.ps/ar/tabid/671/language/en-US/Default.aspx 
اتـلتجزاأللاه  دتدلتلىلاه ػجادـلا رت دماػالمطرا ػالروػماالج ػؽلطرا ػال"وػدرتلهػجت " لمحاػثلا صػصلهكػؿل .32

%ل)روػػمالاهحوػػػـ(لأجلأكثػػرل ػػػفلا صػػجاتلاهصػػحاحالهل  تػػػرتافلتػػددل ػػػفل2 دد ػػالارت دماػػالحػػػدزتلتلػػىل
طف لجافػػجزلمده  دتػػدلاه  صصػػالاه  دتػػدلاتردوػػبلجتػػددلا صػػجاتلاهتػػ لحصػػلتلتلايػػدلتلػػىل وػػتجىلاهػػجل

لهكؿل دد ال ر ح لتلؾلاه جادـلج ؽلترتاميـل ايد.ل
ل.2015هررالا رت دمدتلاه ركزاا لاهرظدـلا رت دم لهترت دمدتلاهعد ا ل .33

https://www.elections.ps/ar/tabid/671/language/en-US/Default.aspx 
/ل2/ل10بل رجريػدلتػفلاار ػدعلاهفلوػطار  لدرادلاهجطف لحجات الح دسلتطلتلارردزلاه صػدهحا لموػم .34

ل.2013
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/359420.html 

ل2009اهغزي لردر  لدجرل ؤوودتلاه رت أللاه در ل  لاهتر دالاهوادواا لدراوالتحلالاا لاهعراؽل .35
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داراػػالدارلاهكتػػبلهلطمدتػػالا وػػجد لصػػددؽ لتلػػـلا رت ػػدعلاهوادوػػ لاووػػهلجامعػػدده لرد عػػالاه جصػػؿ ل  .36
ل۸۱ لصلل۸۹۱٦جاهر ر ل

ا تاا لت دد لدجرل ؤوودتلاهتر دالا رت دتاػال ػ لتعزاػزلث د ػالحػؽلاهعػجدةلترػدلاهتردػافلاهفلوػطارااف:ل .37
لدراوالتطما االتلىل ركزلاد دلاهث د  لم  اـلمتطا

لا ر .38 ل4 ص2010ت دتاا أمجلتزاـ لتاوار لاهتر دالاهوادواالهطلمالرد عالاه لاؿ ل رلالاهعلـج
 ػػػػدااف لوجوػػػػف لدراوػػػػالحػػػػجؿل"اه  ػػػػدركالاهوادوػػػػاال ػػػػ ل لوػػػػطاف"ل ل رلػػػػالرد عػػػػالاه ػػػػدسلاه فتجحػػػػال ل .39

ل55 لص2010 33اهعدد
 لتلػىل2007اهمطرار  لتادد لاهتر دالاهوادواالجاهعرؼلاهوادو ل  لاهرظػدـلاهوادوػ  لاهحػجارلاه ت ػدف ل .40

 اهرامط
لhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116296ل

 ػػػػدااف لوجوػػػػف لدراوػػػػالحػػػػجؿل"اه  ػػػػدركالاهوادوػػػػاال ػػػػ ل لوػػػػطاف"ل ل رلػػػػالرد عػػػػالاه ػػػػدسلاه فتجحػػػػال ل .41
ل56 لص2010 33اهعدد

ل92 لص2013ثدمت لتمار لدراودتل  لا  فلاه ج  ل لرد عالا زارلتزةل ل .42
لاه جاطرا ل دجرال  صاا ل .43  أاجة لحودفل لل فيـج

http://www.mokarabat.com/s1381.htmل
رظػػرةلتلػػىل فيػػج  لاه جاطرػػالجاهدا  راطاػػال ػػ لاه رت ػػأللاهفلوػػطار لجاه رت عػػدتلاهعرماػػا ل ج ػػأللاهرميػػػال .44

ل2012اه عماالهتحرارل لوطاف 
ل2015اهررػػػػػػػػػػػػػػػدر لر ػػػػػػػػػػػػػػػزي لاه جاطرػػػػػػػػػػػػػػػالاهوادوػػػػػػػػػػػػػػػاال ػػػػػػػػػػػػػػػ ل لوػػػػػػػػػػػػػػػطاف لجكدهػػػػػػػػػػػػػػػالأ ػػػػػػػػػػػػػػػدلهتتػػػػػػػػػػػػػػػتـ  .45

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=66313ل
 رالجاهدا  راطاال  لاه رت أللاهفلوطار لجاه رت عدتلاهعرماا ل ررأللودمؽرظرةلتلىل فيج  لاه جاط .46
لل
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ألمن القىمي العربي لالتحديات اإلقليمية 
 انعكاسها فلسطينيا   ومدي

 عابدة أشرف فتحي أبو أ.

 مقدمة:

تعتبر منطقة الشرؽ األوسط واحدة مف أهـ المناطؽ المؤثرة في توازف القوى والمصالح 
فػػػي العػػػالـي حلػػػث لشػػػرؿ الػػػوطف العربػػػي ال ػػػزح األربػػػر واألهػػػـ مػػػف الناحلػػػة ال لواسػػػتراتل لة 

مللوف رللومتر مربع تحتضػف  14وال لوبوللتلرلةي فمساحة الوطف العربي تصؿ إلى أرثر مف 
تشػػرؼ ىلػػى سػػواحؿ البحػػر المتوسػػط والبحػػر العربػػي والمحػػلط ا طلنطػػي رػػؿ البحػػر األحمػػر و 

وتسػػلطر ىلػػى  نػػاة السػػولس ومضػػلؽ بػػاب المنػػدب ومضػػلؽ هرمػػزي ولو ػػد فلػػ  أربػػر م ػػزوف 
مللػػوف نسػػمةي  260ىػالمي مػػف الػناط والوػػاز ومػواد  ػػاـ  ات أهملػة بالوػػةي ولسػرن  أرثػػر مػف 

 (1)األمر ال ي لبرز أهملة الوطف العربي.

ولتأثر األمف القومي الالسػطلني بشػرؿ مباشػر بػالتولرات الحاصػلة فػي البليػة السلاسػلة 
وا ستراتل لة في المحلط ا  للميي فالصراع الالسطلني ا سرايللي هو صراع ىربػي اسػرايللي 
باألسػػاسي رمػػا لسػػتو ب ىلػػى الالسػػطلنللف تحمػػؿ  ػػدر معػػلف مػػف ىػػدـ الوضػػوح فلمػػا ل ػػص 

لس فقط بسبب ترسػبات الصػراع الطولػؿ مػع إسػرايلؿ ولرػف ألضػًا بسػبب أمنهـ في المستقبؿي ل

                                                           
1

محمد على حوات, مفهوم الشرق األوسطٌة وتأثٌرها على األمن القومً العربً, القاهرة: مطبعة مدبولً,  

 .9, ص2002, 1ط
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ومػػف هنػػا (1)التاػاىتت بػػلف السػػاحة الالسػػطلنلة وايسػػرايلللة والتطػورات ال ار لػػة المػػؤثرة فلهػػا. 
 برزت أهملة دراسة ا مف القومي الالسطلني في ا طار العربي وا  للميي ىلى النحو التالي:

طللددو وتوقددالم تالمنوددة تليل ددطونوة  ق ددلول   أواًل: مدددا تباطددل  تم

 تالمن تلعر ي:

نشػػأت مؤسسػػة النظػػاـ العربػػي األولػػىي وهػػي  امعػػة الػػدوؿ العربلػػة وسػػط بليػػة إ للملػػة 
ودوللػػة مزدحمػػة بالصػػراىات الدوللػػةي مػػع اسػػداؿ السػػتار ىلػػى التحػػالؼ المنتصػػر فػػي الحػػرب 

ىػتف دولػة العالملة الثانلة وبدح الحرب الباردةي وا  للملًا مع  تاا ـ  طورة القضػلة الالسػطلنلة وا 
إسػػرايلؿي وفػػي هػػ ا السػػلاؽ فػػاف النظػػاـ ا  للمػػي العربػػي ل مػػع بػػلف سػػمتي القوملػػة وا  للملػػةي 

ـ 1948بعػػػد إىػػػتف  لػػػاـ دولػػػة إسػػػرايلؿ وهزلمػػػة ال لػػػوش العربلػػػة فػػػي حػػػرب فلسػػػطلف ىػػػاـ ف
لػةي أصػبح الالسػطلنلوف بػت وطػف وظهور مشرلة الت يلف الالسطلنللف التي أدمت األمػة العرب

أي  طػػاع ةػػزة الػػ ي  ضػػع لحرػػـ ايدارة  –ل معهػـي فتنػػاثرت  مػػوىهـ فلمػػا تبقػػى مػػف وطػػنهـ 
منهػػػا المملرػػػة  تالعربلػػػة المصػػػرلةي والضػػػاة الوربلػػػة التػػػي ضػػػمت يمػػػارة شػػػرؽ األردف وترونػػػ

لػػى وطػػنهـي حلػػث أو المنػػافي التػػي أرةمػػوا ىلػػى  بولهػػا أمػػت فػػي العػػودة إ –األردنلػػة الهاشػػملة 
العالـ العربي لـ لعرؼ في تارل   المعاصر  ضلة مست المصلر القومي العربي وارتبطت بػ  
صػػػعودا وهبوطػػػا رالقضػػػلة الالسػػػطلنلةة فتلػػػؾ القضػػػلة حظلػػػت و  زالػػػت با مػػػاع ىربػػػي ةلػػػر 

 (2)محدود.

ـ دوي هايػػؿ فػػي السػػاحة الالسػػطلنلة فحسػػب بػػؿ فػػي 1948ورػػاف لنربػػة فلسػػطلف ىػػاـ 
 طار العربلةة فقد صاحبها متبسات وظػروؼي وترتػب ىللهػا  ثػار ىملقػة فػي الارػر م مؿ األ

والوا ػػع العربػػي ورػػاف أبػػرز هػػ ت التػػأثلرات تعملػػؽ الارػػر القػػومي العربػػيي فتصػػدر  لػػؾ التلػػار 
والعمؿ السلاسي في الساحة العربلةي وطوى التلار القومي العربي ىلػى ةلػرت مػف التلػارات فػي 

عربي الالسطلنيي وأدت إلى تعزلز نشػاط تعبلراتػ  التػي رانػت  ايمػة  بػؿ ىػاـ الارر السلاسي ال
ـي ومف أبرزها حزب البعث رما شرلت ىامت ريلسلا مف ىوامػؿ ظهػور تعبلػرات أ ػرى 1948

                                                           
1

الدراسات السٌاسٌة حسٌن أغا وأحمد سامح الخالدي, األمن القومً الفلسطٌنً, القاهرة, مركز  

 .70, ص2006واالستراتٌجٌة, 
مساااٌرة المتاٌااارات السٌاساااٌة وأثرهاااا علاااى سٌاساااات من ماااة التحرٌااار  أساااامة ابونحاااو و خااارون, 2

 .21, ص2012, 1الفلسطٌنٌة من النشأة إلى أوسلو, القدس: دار الجندي للنشر والتوزٌع, ط
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ي وىلػػػؽ الالسػػػطلنلوف  مػػػا   سػػػاما ىلػػػى أف لحقػػػؽ (1)لػػػ ي رػػػاف أهمهػػػا حررػػػة القػػػومللف العػػػرب
 لطموحات للعودة إلى فلسطلف.التلار القومي لهـ تلؾ اآلماؿ وا

طػػػرح ولػػػي العهػػػد السػػػعودي األملػػػر ىبػػػد ار مبادرتػػػ  ىلػػػى مػػػؤتمر القمػػػة العربػػػيي فػػػي 
ـ. وبالاعػػػؿ تبنػػػى 2002مػػػارس  28-27( التػػػي انعقػػػدت فػػػي بلػػػروت فػػػي 14دورتػػػ  العادلػػػة)

 221مػػؤتمر القمػػة العربػػي المبػػادرة وحولهػػا إلػػى مبػػادرة ىربلػػة شػػاملةي فػػي القػػرار ر ػػـ )ؽ. ؽ: 
(ي وممػػا  ػػاح فػػي المبػػادرة العربلػػة: رانسػػحاب إسػػرايلؿ الرامػػؿ مػػف 28/3/2002 –( 14د.ع)

(ي 338و  242ي تنالػػ ًا لقػػرارات م لػػس األمػػف )1967 ملػػع األراضػػي العربلػػة المحتلػػة منػػ  
 ومبدأ األرض مقابؿ الستـ...  1991والل لف ىززتهما  رارات مؤتمر مدرلد ىاـ 

سػػتقلة  ات سػػلادة ىلػػى األرض الالسػػطلنلة المحتلػػة منػػ   بػػوؿ  لػػاـ دولػػة فلسػػطلنلة م-
 في الضاة وةزة وتروف ىاصمتها القدس الشر لة. 1967الرابع مف حزلراف 

التوصؿ إلى حؿ لمشرلة الت يلف الالسطلنللف لتاؽ ىلل  وفقًا لقرار ال معلػة العامػة -
 (.194لألمـ المتحدة ر ـ )

 ىندي  تقـو الدوؿ العربلة بػػ:

لنزاع العربي ايسرايللي منتهلًا والد وؿ في اتاا لػة سػتـ بلنهػا وبػلف إسػرايلؿ اىتبار ا-
 مع تحقلؽ األمف ل ملع دوؿ المنطقة.

 .(2)إنشاح ىت ات طبلعلة مع إسرايلؿ في إطار ه ا الستـ الشامؿ...ر-

والرررأأ أن المبررادرة الةربيرر  تشرركأ رافةرر  أساسرري  وداعمرر  حسيسيرر  لمفكررر السياسرري 
وهػػػ ت المبػػػػادرة ترترػػػز أساسػػػًا ىلػػػػى فرػػػرة ا نسػػػػحاب  فرررري اتحررراد حررررأ الررردولتين  الفمسرررطيني

ـي و لػػاـ الدولػػة الالسػػطلنلة ىللهػػاي مقابػػؿ 1967ايسػػرايللي الرامػػؿ مػػف األرض المحتلػػة ىػػاـ 
السػػػتـ الرامػػػؿ وا ىتػػػراؼ والتطبلػػػع العربػػػي الشػػػامؿ مػػػع إسػػػرايلؿ. و ػػػد لقلػػػت المبػػػادرة ترحلبػػػًا 

رما لقلت ترحلبًا مف األمػلف العػاـ لألمػـ المتحػدةي رمػا تبنػت منظمػة المػؤتمر أمرلرلًا وأوروبلًاي 
ـي وبػالرةـ 2002ايستمي مبادرة الستـ في  متها المنعقدة في روا لمبوري ماللزلا في أبرلؿ 

                                                           
مركااز  ,1993-1908ً الفلسااطٌنًدراسااة  ااً الفكاار السٌاساا :ماااهر الشاارٌل, البحااي عاان كٌااان 1

 .48-49, ص1995, 1االبحاي والدراسات االشتراكٌة  ً العالم العربً, نٌقوسٌا, قبرص, ط
 .9, ص(0098و) -11(/02/03)14(, رقم ق/14مجلس جامعة الدوو على مستوى القمة, الدورة ) 2
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المبػادرة اسػتمرت  هػ ت مف ه ا القبوؿ رفضت إسرايلؿ المبادرةي وباصرار المو ػؼ العربػي ىلػى
 إلى ه ا الحلف.

ثلنودددًل: اددددتقول  لقودددا تلدولدددة تليل دددطونوة قلددد  تالمدددن تلقدددالمي 

 تلعر ي:

سػػتروف الدولػػػة الالسػػطلنلة محطػػػة فار ػػة فػػػي تهديػػة  ػػػواطر العػػرب والمسػػػلملف والقػػػوى 
المحبة للستـ والعاطالف ىلػى ىػالـ القػانوف والنظػاـي ثػـ إنػ  بانبعػاث فلسػطلف الدولػةي سػتزوؿ 

أنشػػط بواىػػث التشػػاحف والبوضػػاح بػػلف الػػدايرة العربلػػة  إلػػى حػػد التتشػػي أو األفػػوؿ بعػػض مػػف
ايسػػتملة مػػف  هػػة وىػػالـ الوػػرب ىلػػى  ػػانبي األطلسػػي مػػف  هػػة أ ػػرىة فاػػي سػػلرة القضػػلة 
الالسطلنلة من  بزوةها إلى لومنا ه ا مػا سػاؽ الالسػطلنللف ومػف  لاهػـ مػف العػرب والمسػلملف 

يوؿ األوؿ ىػػف  نالػػة إنشػػاح الرلػػاف ىلػػى الوػػربي بحسػػبة المسػػ -  نقػػوؿ الحقػػد -إلػػى الحنػػؽ
 . (1)الصهلوني ا ستلطاني وما ألحق  بالسطلف و وارها اي للمي مف  رايـ ظاهرة وباطنة

أنػ  إ ا مػا انسػحبت إسػرايلؿ مػف األراضػي العربلػة المحتلػة  لستند المو ؼ العربي ىلػى
لػع العت ػات العربلػة ـي و امت الدولة الالسطلنلةي فاف ه ا سلاتح الطرلؽ أماـ تطب1967ىاـ 

ـي والتػي  الػت: إنػ  2002مع إسرايلؿي وه ا ما أردت ىللػة المبػادرة العربلػة للسػتـ فػي العػاـ 
إ ا ما انتهػى الصػراع وانسػحبت إسػرايلؿ و امػت الدولػة سػلتـ تطبلػع العت ػاتي و ػاح فػي بلػاف 

الالسػػػطلني  صػػػادر ىػػػف ال امعػػػة العربلػػػة تأرلػػػد ىلػػػى إحلػػػاح محادثػػػات السػػػتـ بػػػلف ال ػػػانبلف
وايسػػرايللية و لػػؾ ينهػػاح النػػزاع وتحقلػػؽ سػػتـ شػػامؿ وىػػادؿ بػػلف الالسػػطلنللف وايسػػرايللللفي 

. لرػف بعػػض الػدوؿ تبػػدي ت وفػات إزاح حػػؿ (2)وأف  لػؾ لعػود ىلػػى المنطقػة بػػاألمف وا سػتقرار
ىلػى  ػد لػؤثر  -فلمػا تعتقػد –الدولتلفي ومف  لؾ األردف التػي تػرى بعػض  واهػا أف هػ ا الحػؿ 

انتمػػاح الالسػػطلنللف فػػي األردف إلػػى الدولػػة األردنلػػة ىنػػدما لشػػعر أف هنػػاؾ دولػػة أ ػػرىي وهػػ ا 
نتحظػػػ  تارل لػػػػًا ىنػػػدما  امػػػػت منظمػػػػة التحرلػػػر الالسػػػػطلنلةي حلػػػػث رػػػاف مػػػػف شػػػػروط األردف 

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

 .88, ص2011, 148العدد, عربٌة شئون مجلة: القاهرة
 .17/7/2013وكالة األنباء األردنٌة بترا, بتارٌخ األربعاء  2



 مركز التخطيط الفمسطيني

00 

ا ىتػػراؼ بالمنظمػػة أ  تعلػػف هػػ ت أو تطالػػب بػػأي سػػلادة ىلػػى الضػػاة الوربلػػة أو  طػػاع ةػػزةة 
 اؾ حساسلة مف األردف ت ات  لاـ دولة فلسطلنلة.  وبالتالي هن

ومػػػف هنػػػا فػػػاف اسػػػتظتؿ الشػػػعب الالسػػػطلني بدولػػػة مسػػػتقلةي فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة تحػػػت 
لمثػؿ إن ػازًا رايعػػًا  -طايلػة الشػرىلة الدوللػة العامػة ومػػا تقػرر لهػ ا الشػعب مػف حقػػوؽ ب اصػة 

طلف وفي  وارلها اي للمي القرلػب ونا عًا ىلى طرلؽ بسط السلـ واألمف وا ستقرار دا ؿ فلس
 (1)والدولي البعلد

ثللثددًل: تمرددلبوق تميلوموددة وتلدولوددة واىثاهددل قلدد  ت مددن تلقددالمي      

 تلعر ي وتليل طوين:

أدرؾ الوػػرب منػػ  زمػػف بعلػػد أف المو ػػع ال ورافػػي الػػ ي لتمتػػع بػػ  العػػالـ العربػػيي ووفػػرة 
ووزنػػػ  الحضػػػاري وو ػػػود ا سػػػتـ فلػػػ  رطا ػػػة إمراناتػػػ  ا  تصػػػادلة الهايلػػػة وثرواتػػػ  الناطلػػػة 

روحلػةي لشػرؿ  طػرًا ىلػػى مصػالح  ولحػد مػػف أطماىػ  لػ لؾ بػ ؿ  هػػودًا ربلػرة لتح ػلـ العػػالـ 
العربػػي واحتػػواح أ طػػارت وابقػػاح ىناصػػر الت زيػػة فلػػ  والعمػػؿ ىلػػى تاتلتػػ  و علػػ  هػػدفًا مسػػتمرًا 

انتهػػاح الحػػرب البػػاردة وتشػػتلت لم ططاتػػ  وممػػا سػػاىد ىلػػى  لػػؾ انهلػػار ا تحػػاد السػػوفلتيي و 
 القوي العربلة.

ومػػػع تاػػػا ـ وتعقػػػد المشػػػرتت الدا للػػػة وا  للملػػػة فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػطي بػػػرز دور دوؿ 
ال ػػوار فػػي التعػػاطي مػػع تلػػؾ المشػػرتتي بحرػػـ الت ػػاور ال ورافػػي واألطمػػاع ال اصػػة سػػواح 

بػػلف الػػدوؿ المعنلػػة ومحلطهػػا المشػػروع الاارسػػي أو الحلػػـ التررػػيي والتػػأثلر والتػػأثر المتبػػادللف 
ال ورافػػيي ورةػػػـ ترػػػرار ظػػػاهرة التػػد ؿ فػػػي معظػػػـ ا زمػػػات والمشػػرتت ا  للملػػػة إ  أنهػػػا لػػػـ 
 اً تسػػار ىػػف نتػػايب ال ابلػػةي فضػػًت ىػػف انز  هػػا فػػي المشػػرتت التػػي تثلرهػػاي وهػػ ا لشػػرؿ تهدلػػد

 لألمف القومي العربيي ولنعرس سلبًا ىلى النظاـ العربي برمت .

  

                                                           
الفلساطٌنً عبار  لٌاات األمام المتحادة, محمد خالد األزعر, تقٌٌم مشروع االعتارال األمماً بالدولاة  1

 .87, ص2011, 148القاهرة: مجلة شئون عربٌة, العدد
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 مشروع الشرق األوسط :-1
وأنهػا تػرتبط بمػا رتبػ   ي دلػدة ف فرػرة مشػروع النظػاـ الشػرؽ أوسػطيل طئ مف لظػف أ

شلمعوف بلرلز أو ما لسمى اللـو بالشرؽ األوسط الربلر أو ال دلد ال ي لدىو إلل  المسػيولوف 
لقػػػرف فػػػي ايدارات األمرلرلػػػة المتعا بػػػةي بػػػؿ ىلػػػي العرػػػس إنهػػػا  دلمػػػةي وتر ػػػع إلػػػى بػػػدالات ا

العشرلفي ولقد ب ؿ الوربي ممػثت بصػورة  اصػة بالػدوؿ الػثتث : الو لػات المتحػدة األمرلرلػة 
وبرلطانلػػا وفرنسػػاي  هػػودا حثلثػػة يشػػاىة مصػػطلح الشػػرؽ األوسػػطي وتوضػػلح حػػدودتي ورسػػـ 

سػػػرايلؿي العػػػاملمسػػػتقبل .  وراح هػػػ ا ا هتمػػػاـ بهػػػ ت المنطقػػػة  لفاألساسػػػل لفحلػػػث رػػػاف الػػػناط وا 
لػػ لؾ ن ػػد مػػف الضػػروري ا نتبػػات إلػػى د لػػة اصػػرار المػػؤلالف الوػػربللفي  (1)مػػف العػػالـ. الحلولػػة

منػػ  الحػػرب العالملػػة الثانلػػةي ىلػػى اسػػت داـ ماهػػـو الشػػرؽ ا وسػػط للد لػػة ىلػػى منطقتنػػاي إ  
ظهػػرت ىشػػرات الرتػػب وميػػات الدراسػػات ىػػف تػػارلت و ورافلػػة وا تصػػادلات وسلاسػػة وا تمػػاع 

منطقػػة الشػػرؽ ا وسػػط. ومػػف اسػػتعراض الرتابػػات الوربلػػة ىػػف الشػػرؽ  تحمػػؿ مصػػطلح وثقافػػة
 (2)ا وسط تبرز لنا ىلى الاور نتايب هي:

إف هػػػػ ت المنطقػػػػة   تسػػػػمى فػػػػي الرتابػػػػات الوربلػػػػة باسػػػػـ لنبثػػػػؽ مػػػػف  صايصػػػػها أو -
 طبلعتهاي ولرف سملت دايمًا مف حلث ىت اتها بالولر.

لمناطؽ ال ورافلة المتعارؼ ىللهاي للس مف ا –الشرؽ األوسط  –إف ه ا المصطلح -
بؿ هو في المقاـ ا وؿ تعبلر سلاسػي لترتػب ىللػ  دايمػًا اد ػاؿ دوؿ ةلػر ىربلػة فػي المنطقػة 

 وفي أةلب ا حلاف إ راج دوؿ ىربلة منها.
إف الشػػػرؽ ا وسػػػط لبػػػدو فػػػي الرتابػػػات الوربلػػػة رمنطقػػػة تضػػػـ  للطػػػا مػػػف القوملػػػات -

 واتي القاىدة فل  هي التعدد والتنوع وللس الوحدة.والست ت وا دلاف والشعوب والل

-1963فتعرلؼ بلرسوف ىلى سبلؿ المثاؿي وهو مستمد مف دراسة ىف المنطقػة ىػاـ 
  لتضػػمف السػػوداف وبلػػداف الموػػرب العربػػيي ولتحػػظ أف الدولػػة ةلػػر العربلػػة الوحلػػدة  1964

عرلاػػػ  انطلػػػؽ مػػػف مػػػدى المتضػػػمنة فػػػي النظػػػاـ هػػػي إسػػػرايلؿي أمػػػا برلتشػػػر فمػػػف الواضػػػح أف ت
                                                           

1
, المتمدن الحوار, العربً القومً األمن على وتداعٌاته األوسط الشرق مشروع, العاطً عبد صالح 

: الرابط على, 16/2/2007, 1828العدد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815 
2

 مركز: بٌروت, العربٌة السٌاسٌة العالقات  ً دراسة: العربً االقلٌمً الن ام, هالو الدٌن وعلى مطر جمٌو 

 .25ص, 1983, 4ط, العربٌة الوحدة دراسات
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ا سرايلليي ولتحظ ىلى ه ا التعرلؼ أن  لشمؿ المنطقػة  -مشاررة الدوؿ في الصراع العربي
الممتدة مف  برص إلى الصوماؿ إلػى إلػرافي ولسػتبعد ا مػارات العربلػة المتحػدةي وبلنمػا لعتبػر 

لػػدوؿ الربػػرى اسػػرايلؿ مػػف دوؿ القلػػب والسػػعودلة تنضػػـ إلػػى ا طػػراؼ. وهػػ ا لػػرتبط بت طػػلط ا
لمشػػارؿ ا مػػف والػػدفاع فػػي المنطقػػةي والعمػػؿ ىلػػى دمػػب إسػػرايلؿ فػػي المنظومػػة العربلػػةي وهػػ ا 
لػػػلس لػػػ  د لػػػة  ورافلػػػة أو تارل لػػػة أو ثقافلػػػة أو دلنلػػػة. ومػػػف هنػػػا نتوصػػػؿ إلػػػى أف المشػػػارلع 

 (1) :الوربلة تهدؼ إلى ا تراؽ النظاـ العربي وأمن  القومي مف  تؿ النتايب التاللة

أف مصطلح الشػرؽ ا وسػط   لشػلر إلػى منطقػة  ورافلػةي بػؿ إنػ  مصػطلح سلاسػي -
 في نشأت  واست دام .

إف هػػػػػ ت التسػػػػػملة   تسػػػػػتمد مػػػػػف طبلعػػػػػة المنطقػػػػػة ناسػػػػػها و صايصػػػػػها البشػػػػػرلة أو -
 الحضارلة الثقافلة أو شرؿ نظمها السلاسلةي بؿ تسملة تشلر إلى ىت ة الولر بالمنطقة. 

أوصاؿ الوطف العربي و  تعاملػ  ىلػى أنػ  وحػدة متملػزة. فهػي  إف ه ت التسملة تمزؽ-
 تد ؿ فل  دوً  ةلر ىربلةي مثؿ تررلا والراف واسرايلؿ وت رج من  دوً  ىربلة باستمرار.

ولسػػتند التصػػور الوربػػي لماهػػـو الشػػرؽ ا وسػػط إلػػى مسػػلمة بػػأف المنطقػػة تترػػوف مػػف 
لألمػػػف  اً ممػػػا لعنػػػي أف  لػػػؾ لشػػػرؿ تهدلػػػد لػػػلط مػػػف الشػػػعوب وال ماىػػػات الثقافلػػػة والقوملػػػةي 

القومي العربي ولعمؿ ىلى تقسلـ المنطقة إلى أ ػزاح متار ػة ي ولعمػؿ ىلػى  لػؽ نزاىػات بػلف 
د اؿ اسرايلؿ دا ؿ ه ت المنظومػة لشػرؿ  الدوؿ العربلة وتو لة الطايالة والنزىة ا ناصاللةي وا 

 نلة وال و ف العربلة. تهدلد أ ر للتهدلد ا سرايللي المحتؿ لألراضي الالسطل

وىلػػػى هػػػ اي لمرننػػػا اسػػػت تص الم ػػػاطر التػػػي لحملهػػػا البعػػػد األمنػػػي لمشػػػروع النظػػػاـ 
 (2)الشرؽ األوسطيي وتررلزها في النقاط التاللة:

ايسػرايلللة مػػف إ امػػة النظػػاـ الشػػرؽ  -أصػبح واضػػحًا أف ةػػرض ال طػػة األملررلػػة -1
وتحولػػؿ المنطقػػة مػػف مػػوطف لألمػػة العربلػػة  األوسػػطي نػػزع الهولػػة القوملػػة مػػف الو ػػود العربػػيي

إلى مراف لشعوب شتى ت معها هولة إ للملة ومصالح مشتررةي و لؾ بتأصلؿ إسرايلؿ ىضػوًا 
                                                           

1
جمٌو مطر وعلى الدٌن هالو, الن ام االقلٌمً العربً: دراسة  ً العالقات السٌاسٌة العربٌة, بٌروت: مركز  

 . 33, ص2001, 7دراسات الوحدة العربٌة, ط
2

, المتمدن الحوار, العربً القومً األمن على وتداعٌاته األوسط الشرق مشروع, العاطً عبد صالح 

: الرابط على, 16/2/2007, 1828العدد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815 
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طبلعلػػػػًا فػػػػي المنطقػػػػة التػػػػي توضػػػػع فػػػػي السػػػػلطرة المباشػػػػرة للو لػػػػات المتحػػػػدةي وب اصػػػػة فػػػػي 
 الم ا ت الناطلة واألمنلة.

وسػػػطي مػػػف األمػػػف القػػػومي العربػػػي لمرػػػف أف إف اآلثػػػار المباشػػػرة للبعػػػد الشػػػرؽ األ-2
 تت سد بصورة ريلسلة في ما للي:

 طي بنلة األمف القومي العربيي ماهومًا وأ هزة و للات ووسايؿ. -أ 

ربػػط أمػػف بعػػض الػػدوؿ العربلػػة بقػػوات أ نبلػػةي وفػػي  لػػؾ هػػدر للسػػلادة الوطنلػػةي  -ب 
 و ضوع يرادات دوؿ تلؾ القوات األ نبلة.

ـ العربي مف مضمون  ا ستراتل ي األمنيي لتتحػوؿ شػعوب  مػف رلػاف إفراغ النظا -ج 
 أمة واحدة إلى شعوب ناطقة باللوة العربلة.

تعػػرض الػػدوؿ العربلػػة للت زيػػة وا  تطػػاع مػػف أراضػػلها وثرواتهػػا لمصػػلحة أ للػػات  -د 
 إثنل  أو دلنلة أو لوولة.

ألملررلػػػػة التػػػػي فػػػػي ضػػػػوح هػػػػ ت اآلثػػػػاري لمرػػػػف القػػػػوؿ إف األةػػػػراض ايسػػػػرايلللة وا-3
سل دمها البعد األمني للمشروع الشرؽ األوسطي تت سد في ما للي: )أ( تاتلت الدوؿ العربلػةة 
)ب( تو لػػػة ال تفػػػات العربلػػػة البلنلػػػةة )ج( تبدلػػػد الطا ػػػات العسػػػررلة العربلػػػة فػػػي الصػػػراىات 

منػػي ىربػػية العربلػػة البلنلػػة والصػػراىات العربلػػة ال وارلػػةة )د( تاشػػلؿ أي تنسػػلؽ اسػػتراتل ي أ
)هػػػ( منػػع أي مشػػروع توحلػػدي ىربػػية )و( تػػدملر ألػػة  ػػوة ىسػػررلة ىربلػػة تسػػعى للتنػػامي أو 

 الحصوؿ ىلى أسلحة متطورة أو ستح نووي.

مػػف هػػ ت التوضػػلح لمرػػف القػػوؿ إف تاتلػػت الػػدوؿ العربلػػةي لمثػػؿ الماتػػاح والسػػبلؿ إلػػى 
الػوطف العربػي تترشػؼ ىػف ساير األةراض األ ػرىي وب اصػة أف األحػداث فػي بعػض أنحػاح 

احتمػػػػا ت التا لػػػػر والتررػػػػؿ مػػػػف  ػػػػراح ايرهاصػػػػات والحررػػػػات السلاسػػػػلة والعر لػػػػة واللوولػػػػة 
. وما راف له ت ا حتما ت أف تتصاىد به ت الحدة ما لـ تتوارب مع رفػض الدولػة (1)والطايالة

 ماىلة. العربلة تطولر  للات  دلدة للمشاررة السلاسلة وتحقلؽ أوسع للعدالة ا  ت

                                                           
1

 .92, ص2010جمعة بن علً بن جمعة, األمن العربً  ً عالم متاٌر, القاهرة: مكتبة مدبولً,  
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ولتضػػػح ممػػػا سػػػبؽ أف الهػػػدؼ مػػػف إطػػػتؽ المصػػػطلح منػػػ  البدالػػػة هػػػو تمزلػػػؽ الػػػوطف 
حػػتؿ إسػػرايلؿ ودم هػػا فػػي المنطقػػة لترػػوف ىلػػى الػػدواـ بمثابػػة الحػػا ز الػػ ي لاصػػؿ  العربػػي وا 
مشػػرؽ الػػوطف العربػػي ىػػف موربػػ ي وتاتػػت األمػػة حتػػى   تقػػـو لهػػا  ايمػػة. بػػؿ إف إسػػرايلؿ رمػػا 

تقػػع فػػي  لػػب الشػػرؽ األوسػػط وتلتقػػي فلهػػا معظػػـ المشػػارلع والبػػرامب فػػي  لقػػوؿ  ػػادة الصػػهلونلة
إطار السوؽ الشرؽ أوسػطلةي بايضػافة إلػى توللػر التررلبػة الرلانلػة لتمػة العربلػةي مػف  ػتؿ 
لػػراف و بػػرص ىللػػ ي وبػػ لؾ لرػػوف ماهػػـو   لعبػػر ىػػف رلانلػػة تارل لػػة  فػػرض إسػػرايلؿ وتررلػػا وا 

( 1)لت وثقافػػػة وهولػػػة وتطلعػػػات ومصػػػالح ومصػػػاير مشػػػتررة.ررتلػػػة بشػػػرلة مت انسػػػة  ات تػػػار 

فالسلاسػػػة ا سػػػتعمارلة الوربلػػػة  ػػػد ن حػػػت فػػػي ةػػػرس رلػػػاف صػػػهلوني ضػػػـ فػػػي بدالػػػة إىتنػػػ  
حوالي مللوف لهوديي ولرػف هػ ا الرلػاف اسػتطاع وبػدىـ مػف الوػرب أف لحػوؿ المنطقػة العربلػة 

شعاؿ الحر   وب.ولد لها في  و مف ىدـ ا ستقرار وا رهاب وا 

الواضح مف التولرات الدوللة وا  للملة الحاصلة أف تو ػ  ا سػتراتل لة األملررلػة نحػو 
 -تنظػػػػلـ ىت تهػػػػا بالعػػػػالـ العربػػػػي مػػػػف  ػػػػتؿ إ امػػػػة نظػػػػاـ مسػػػػتقر  وامػػػػ  الهلمنػػػػة األملررلػػػػة 

ايسرايلللة ىلػى المنطقػةي وتوللػب األمػف القػومي العربػي بتػدملر ماهومػ  وبنلتػ . وثمػة أدبلػات 
رثلػػػرة تز ػػػر بهػػػ ت األفرػػػار. ولعػػػؿ مقالػػػة برنػػػارد لػػػولس تعبػػػر  لػػػر تعبلػػػر ىػػػف  ػػػوهر  ةربلػػػة

المشػػارلع الوربلػػة القػػايـ ىلػػى رالت لػػي الرسػػمي ىػػف حلػػـ القوملػػة الػػ ي طػػاؿ تقدلسػػ  والمتعلػػؽ 
بدولػػة ىربلػػػة موحػػدة أو حتػػػى برتلػػة سلاسػػػلة متماسػػرةر. ول عػػػؿ هػػ ا ال بلػػػر األملررػػي العػػػالـ 

أملررػػا التتلنلػػةي حلػػث تتػػرارـ م موىػػة مػػف الػػدوؿي ت معهػػا لوػػة واحػػدة  العربػػي ممػػاثًت لحالػػة
فػالمطلوب األف هػو أف لرػوف   (2)وثقافة مشتررة ودلف واحدي دوف أف ت معها سلاسػة مشػتررة.

النظػاـ العربػي بقوتػػ  ال ماىلػة شػرلؾ فػػي نظػاـ إ للمػي أوسػػع مػف  ػتؿ أللػػات و واىػد محػػددة 
المتبػػػادؿي وأف األوضػػػاع الحاللػػػة واحتمػػػا ت تطورهػػػا فػػػي المسػػػتقبؿ تقػػػـو ىلػػػى مبػػػدأ ا ىتمػػػاد 

 تدىو إلى ضرورة العمؿ في ات ات توسلع الشرؽ األوسط لللحؽ بأوروبا المتوسطلة.

  

                                                           
1

, 1محمد على حوات, مفهوم الشرق أوسطٌة وتأثٌرها على األمن القومً العربً, القاهرة: مطبعة مدبولً, ط 

 .46ص, 2002
2

, الحوار المتمدن, العربً القومً األمن على وتداعٌاته األوسط الشرق مشروعح عبد العاطً, صال 

, على الرابط: 16/2/2007, 1828العدد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815 



 أمن قومي

04 

 المشروع االيراني وتحالفاته:-2
لػػػراف اىتبػػػارات سلاسػػػلة واسػػػتراتل لة وا تصػػػادلة وثقافلػػػة وتارل لػػػة  ت مػػع بػػػلف العػػػرب وا 

تبػػارات حلولػػة  اصػػة إ ا ىززتهػػا إرادة الطػػرفلف بػػالحوار والرةبػػة فػػي مراىػػاة ودلنلػػةي ورلهػػا اى
المصالح في إطار العت ات ال وارلػة الممتػدة إلػى شػاطئ ال لػلبي وفػي البػر مػع العػراؽي ومػد 
سػػػرايلؿ ضػػػد   سػػػور الصػػػدا ة والتعػػػاوف لت الػػػؼ الضػػػووط التػػػي تمارسػػػها الو لػػػات المتحػػػدة وا 

 ت السػلطرة والهلمنػة والنزىػة التوسػعلة التػي تمارسػها إلػراف والتػي بعلدًا ىف محػاو  (1)الطرفلفي
 (2)تشرؿ  طرًا شدلدًا لألمف القومي العربيي ومف أهمها:

إصػرار إلػراف ىلػػى تسػملة ال لػػلب العربػي بالاارسػيي حلػػث تحػرص ىلػػى نسػبت  إللهػػا -
 في رافة المحافؿ الدوللة والوثايؽ الرسملة الصادرة ىنها.

باػػػرض سلاسػػػة األمػػػر الوا ػػػع بػػػالقوة مػػػف  ػػػتؿ تطبلػػػؽ  ػػػانوف المنػػػاطؽ تقػػػـو الػػػراف -
ىلػػى المتحػػة فػػي ال لػػلب العربػػي ومضػػلؽ هرمػػزي والػػ ي لنػػافي 1993البحرلػػة ا لرانلػػة لعػػاـ 

 القانوف الدولي.
سلاسػػػة تصػػػدلر الارػػػر الثػػػوري 1979ثػػػورة  ال مهورلػػػة ا لرانلػػػة منػػػ  انتصػػػارانتهػػػاج -

 ة البحرلف و لزالوف لعتبرونها  زح مف إلراف ولطالبوف بها.لدوؿ ال للب العربيي ب اصة دول
محاولػػة إلػػراف فػػرض ناسػػها رقػػوة  لل لػػة هامػػة ل ػػب أف لرػػوف لهػػا دور فاىػػؿ مػػؤثر -

فػػي سلاسػػات وأمػػف ال لػػلب. ومػػف هنػػا  لػػاـ القػػوات المسػػلحة ايلرانلػػة بانتهػػاؾ الحػػدود العرا لػػة 
بعػػة لألمػػارات العربلػػةي إضػػافة إلػػى تنػػامي أرثػػر مػػف مػػرةي وترسػػلت احػػتتؿ ال ػػزر الػػثتث التا

 ترسانتها العسررلة بشرؿ ملحوظ.

ايلرانلػػػػػة فػػػػػي الو ػػػػػت الػػػػػراهفي ألمرننػػػػػا وصػػػػػاها  -وا  ا نظرنػػػػػا إلػػػػػى العت ػػػػػة العربلػػػػػة 
با ضطرابي بصورة ىامػةي إ  أ ػ  بعػض القضػالا المحورلػة للقػي بظتلػ  ىلػى تلػؾ العت ػةي 

تهرػػػت القػػػوات ايلرانلػػػة الحػػػدود العرا لػػػة ةلػػػر مػػػرةي ولطبػػػع مسػػػارت بشػػػيح مػػػف التػػػوتر. فقػػػد ان
ؤوف ورسػػػ ت احتتلهػػػا ال ػػػزر ايماراتلػػػة الػػػثتثي وتعرضػػػت مػػػرارًا  تهامهػػػا بالتػػػد ؿ فػػػي الشػػػ
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القرلبة منها والبعلدةي مف  ػتؿ دىػـ ال ماىػات المتطرفػة فلهػا.  الدا للة لبعض الدوؿ العربلة
راح السلوؾ ايلراني. فالى  انب تنػامي الترسػانة وتشعر الدوؿ العربلة في ال للب بالقلؽ مف  

العسػػػررلة ايلرانلػػػة تناملػػػًا أحػػػدث  لػػػًت فػػػي مػػػوازلف القػػػوى فػػػي المنطقػػػةي ولبػػػدو تمسػػػؾ إلػػػراف 
باحتتلها ال زر الثتثي وباصرارها ىلػى رإلرانلػةر تلػؾ ال ػزر واسػتعدادها للقتػاؿ دونهػاي ىقبػة 

ا  ا رانػػت إلػػراف   ترحػػب بالنظػػاـ الشػػرؽ األوسػػطي و  (1)ايلرانػػي. -فػػي سػػبلؿ التقػػارب العربػػي 
ايسػرايلللة والتارػؾ العربػيي فانهػا   ترحػب فػي الو ػت ناسػػ   -القػايـ ىلػى السػلطرة األملررلػة 

بأف لستعلد النظاـ العربي تماسر  ولعلد ترتلب شؤوف بلت  وب اصة فػي الم ػاؿ األمنػي. وفػي 
ة ال لػػلب الثانلػػة التػػي مز ػػت نسػػلب التضػػامف هػػ ا السػػلاؽ اسػػتاادت إلػػراف بشػػرؿ ربلػػر مػػف أزمػػ

العربػػػيي وأسػػػقطت الرثلػػػر مػػػف المحرمػػػات التػػػي تأسسػػػت ىلػػػى القوملػػػة وشػػػرلت سػػػلا ًا للنظػػػاـ 
العربػػي وألمنػػ  القػػومي. وبػػ لؾ سػػعت فػػي تنالػػ  السلاسػػة ال ار لػػة  ات النزىػػة التوسػػعلةي فهػػي 

تنػػػادي بانسػػػحاب القػػػوات و  تطمػػػح أف ترػػػوف وحػػػدها القػػػوة المهلمنػػػة ىلػػػى رػػػؿ منطقػػػة ال لػػػلب.
األ نبلػػةي وب اصػػة األملررلػػةي مػػف ال لػػلبي مت نبػػةي فػػي الو ػػت ناسػػ ي ايثػػارة والموا هػػة مػػع 

 الو لات المتحدةي وماضلة ىللهما المهادنة.

وتشلر أةلبلة المصادر المت صصة بالشؤوف الدفاىلة الشرؽ األوسطلةي إلى أف إلراف 
ح  واتها المسػلحة وتحػدلث معػداتها فػي  ملػع الم ػا تي تواصؿ  هودها الراملة إلى إىادة بنا

وت مػػع هػػ ت المصػػادر ىلػػى أف المحػػاو ت الوربلػػةي وب اصػػة األملررلػػةي التػػي تبػػ ؿ مػػف أ ػػؿ 
 الحد مف إمرانات إلراف التسللحلة لـ تس ؿ حتى اآلف ن احًا ربلرًا. 

لػػدات متتاللػػة مػػػف ومػػا لشػػد ا نتبػػات فػػي بػػرامب التسػػلح ايلرانلػػة أنهػػا تناػػ  فػػي ظػػؿ تأر
مصػػػادر ةربلػػػة ىلػػػى مواصػػػلة إلػػػراف سػػػعلها  مػػػتتؾ  ػػػدرات نوولػػػةي وتػػػ هب هػػػ ت المصػػػادر 
م اهب شتى فػي تصػوراتها ومعلوماتهػا. وتتو ػع أف تػتمرف إلػراف مػف أف تصػبح القػوة اي للملػة 

وتنسػػ ـ فػػي  لػػؾ مػػع تو ههػػا القػػايـ ىلػػى اىتبػػار أمػػف  (2)ا سػػتراتل لة الريلسػػلة فػػي المنطقػػة.
ال للب مسؤوللة الدوؿ الوا عة ىلى شواطي . ل لؾ فاف أي نظاـ أمنػي لت اهػؿ دورهػا مرفػوض 
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و  لستقلـ أمرت. ولمرف القوؿ إف ال للب لمثؿ محػور ا سػتراتل لة ايلرانلػةي فالػ  لت سجػد ح ػـ 
و لمة الو ود ايلراني. وبقػدر ح ػـ و لمػة  لػؾ الو ػود لرػوف ح ػـ و لمػة التػأثلر ايلرانػي فػي 
ىػػػالـ الػػػناط وفػػػي ا سػػػتراتل لات العالملػػػةي وب اصػػػة األملررلػػػةي فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط ىمومػػػًا 

 وال للب  صوصًا.

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

العلمانلةي األطلسلة  ات العضولة في منظمة المػؤتمر ايسػتميي ال تفة العثمانلة إلى تررلا 
ومػف المعػػروؼ أف اهتمامػػات تررلػػا ا سػػتراتل لة تمتػػد إلػى دوايػػر إ للملػػة ثػػتث لارضػػها ىللهػػا 
المو ػػػع ال ورافػػػي: الػػػدايرة األوروبلػػػةي والػػػدايرة العربلػػػة بامتػػػدادها ايسػػػتميي والػػػدايرة اآلسػػػلولة 

اير الػثتث فضػاحات لحررػة تررلػا اي للملػة وناو هػا الػدولي و ػدراتها الوسطى. وتمثؿ ه ت الػدو 
العسػػػػررلة والسلاسػػػػلة وا  تصػػػػادلةي ولرةبتهػػػػا فػػػػي أداح دور مربػػػػع األبعػػػػاد: أوروبلػػػػًاي وشػػػػرؽ 
سػػتملًاي وىر لػػًا. بػػ لؾ تمثػػؿ تررلػػا تحػػدلًا ربلػػرًا لألمػػة العربلػػةي وتشػػرؿ تهدلػػدًا  ولػػًا  أوسػػطلًاي وا 

ربػيي زاد هػ ا التهدلػد بعػد حػرب ال لػلب الثانلػة وبعػد التعػاوف العسػرري الػ ي لألمف القػومي الع
وتطػػور  1996و ػػع الساسػػة والعسػػررلوف األتػػراؾ ىللػػ  مػػع الرلػػاف الصػػهلوني ابتػػداًح مػػف ىػػاـ 

 (1)للصبح تحالاًا استراتل لًا تحرم  مصالح الطرفلف في المنطقة العربلةي

اـ العػػػػػالميي وب اصػػػػػة زواؿ ال طػػػػػر وىلػػػػػى إثػػػػػر المتولػػػػػرات التػػػػػي طػػػػػرأت ىلػػػػػى النظػػػػػ
ضػعاؼ القػوة العسػررلة العرا لػةي وا  ضػاع الصػراع العربػي  ايسػرايللي  -السوفلاتي السابؽي وا 

لعمللػػػة التاػػػاوضي وانحسػػػار الحررػػػة القوملػػػة العربلػػػةي اطمأنػػػت تررلػػػا إلػػػى أف األرض ممهػػػدة 
فع ا  تصػػػػػادلة والماللػػػػػة لتلتاػػػػػات إلػػػػػى الػػػػػدايرة العربلػػػػػةي التػػػػػي تمثػػػػػؿ ملػػػػػدانًا للمصػػػػػالح والمنػػػػػا

وا ستشػػارلة والت ارلػػة. وا   تاعػػؿ تررلػػا  لػػؾي تػػدرؾ أف الػػدايرة العربلػػة تعػػلش فػػي حالػػة سػػلولة 
واناتػػاح. ومػػف هنػػاي لمرػػف النظػػر إلػػى المحػػاور التػػي أ ػػ ت تررلػػا تنشػػط فػػي تشػػوللها والتررلػػز 

ىات ا  تصػػادلة ىللهػػاي رمثػػؿ دورهػػا الاعػػاؿ فػػي ىمللػػة السػػتـ فػػي الشػػرؽ األوسػػطي والمشػػرو 
الشػػػرؽ األوسػػػطلةي ومشػػػروع أنابلػػػب السػػػتـ الػػػ ي لنقػػػؿ الملػػػات إلػػػى ال زلػػػرة العربلػػػةي ومشػػػروع 
إنشاح صندوؽ لتنملة المنطقةي وا شتراؾ في المااوضات متعددة األطراؼ مػف ىمللػة التسػولة 
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ل لػلب بػ لؾ أىطػت حػرب ا (1). 1991ايسرايللي من  أوا ر العاـ  -ال ارلة للصراع العربي 
الثانلػػة تررلػػا ز مػػًا  دلػػدًا لسلاسػػتها العربلػػة والشػػرؽ األوسػػطلةي فتحررػػت ىلػػى محػػاور ثتثػػة: 
األمػػػف اي للمػػػيي والم ػػػاؿ ا  تصػػػاديي والملػػػات. ولمثػػػؿ التحػػػالؼ التررػػػي ا سػػػرايللي التهدلػػػد 

  (2)األربر لألمف القومي العربي.

—حمػؿ معػ  توللػرًا  2002رما لتضح مف وصوؿ حزب العدالة والتنملػة للحرػـ سػنة 
لم مػػػػػؿ السلاسػػػػػات التررلػػػػػة ومػػػػػف ضػػػػػمنها السلاسػػػػػة  —بػػػػػاألحرى إىػػػػػادة تاسػػػػػلر أو صػػػػػلاةة

ال ار لػػةي بعػػد إىػػادة تعرلػػؼ تررلػػا لناسػػها ومو عهػػا ودورهػػاي ورػػاف للقضػػلة الالسػػطلنلة ربلػػر 
 ا هتمػػاـ مػػف ا هتمػػاـ التررػػي بقضػػالا اي لػػلـ وبشػػرؿ  فػػت للنظػػر. مػػا لاسػػر مواصػػلة تررلػػا
استدارتها المشر لةي وارتقت بالعت ات مع بعػض الػدوؿ العربلػة إلػى مراحػؿ متقدمػة  ػدًا ترتاػع 
بهػػا إلػػى مصػػاؼ العت ػػات ا سػػتراتل لةي ورانػػت القضػػلة الالسػػطلنلة ماتػػاح تررلػػا إلػػى العػػرب 

لػػى المنطقػػػةي وشػػرلت ىصػػػب التحػػرؾ التررػػػي ت ػػات الػػػوطف العربػػي. وىلػػػى مػػا لبػػػدو مػػػف  (3)وا 
بلة المتواصػػػلة للثػػػورات العربلػػػةي والتػػػي ت لػػػت فػػػي ارتبػػػاؾ ىت ػػػات تررلػػػا بحلاػػػاح األثػػػار السػػػل

إ للملػػلف ىػػرب محػػورللفي حلػػث تو ػػت حرومػػة العدالػػة والتنملػػة مػػف هرولتهػػا صػػوب حلاايهػػا 
بدوؿ ال وار العربي مقاصد شتى لعؿ أهمها: تعولض التدهور الحاصؿ في ىت اتها مع ىدد 

ىت ػات أنقػرة بهػا  ػد شػهدت تقاربػًا ملاتػًا  بلػؿ الطوفػاف الثػوري  مف الػدوؿ العربلػةي التػي رانػت
العربػػي رسػػورلا ومصػػػري فضػػًت ىػػػف تقولػػة مررػػػز تررلػػا ا  للمػػػي فػػي أ ػػػواح مضػػطربة وسػػػط 
ترهنػػات بانتقػػػاؿ مررػػػز ا سػػػتراتل لة األمرلرلػػػة مػػػف العػػػالـ العربػػػي وشػػػرؽ المتوسػػػط إلػػػى شػػػرؽ 

ىػػادة هندسػػة منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط   لوسػػتراتل لًا ىلػػى أسػػس إثنلػػة وطايالػػة وفقػػا لمػػا أسػػلاي وا 
التػػي ترمػػي إلػػػى تقسػػلـ المقسػػـ وت زيػػة الم ػػزأ حسػػبما تػػـ فػػػي  2لعػػرؼ باتاا لػػة سػػالرس بلرػػو

  (4).1916اتاا لة سالرس بلرو ىاـ 
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ىلػػى -حلػث تعػػلش المنطقػة العربلػػة حالػة مػػف الاػراغ ىلػػى صػعلد فعاللػػة الػدوؿ العربلػػة
فػػي لعػػب دور  لػػادي مػػؤثر ل تػػ ب ال مػػاهلر العربلػػةي ممػػا -طقػػةا ػػتتؼ موا اهػػا ورؤاهػػا للمن

رارـ ا حباط ىند ال مهور العربي ال ي أصبح لبحث ىف  لادة رمزلة أو منقػ  ولػو رػاف ةلػر 
ىربػػػيي مػػػف هنػػػا  ػػػاح دور تررلػػػا فػػػي الوسػػػاطة بػػػلف العػػػرب وا سػػػرايللللفي بػػػؿ وبػػػلف العػػػرب 

ة ة  ػدر تررلػا أف ترػوف  سػرًا بػلف الشػرؽ وبعضهـ البعضي ولسػلطر ىلػى الن بػة التررلػة فرػر 
األوسط وأوروبا وهي فررة للست  دلدة في أدبلػات السلاسػة ال ار لػة التررلػة. ألضػًا تنصػرؼ 
إلى ا ضطتع بدور مررزي في بناح األمف المشترؾ في الشرؽ األوسط مػف  ػتؿ المبػادرات 

التػػي تبنػػػي النظػػػاـ فػػػي الشػػػرؽ  ال ماىلػػةي مثػػػؿ مبػػػادرة اسػػػطنبوؿ للتعػػاوفي وتقػػػـو بػػػدور الدولػػػة
 (1)األوسػػطي أي الدولػػة التػػي تتػػولى ا تػػراح هلرللػػة األمػػف فػػي المنطقػػة والمسػػاهمة فػػي تطبلقهػػا.

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

وهنػػا لبػػرز  (2)التررػػي لتوظلػػؼ هػػ ا الػػدور فػػي تهديػػة الوضػػب العربػػي إزاح السلاسػػة ا مرلرلػػة.
ا ػػػػتتؼ المػػػػنهب التررػػػػي فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع إسػػػػرايلؿ مػػػػع المنػػػػاهب العربلػػػػةي فلتررلػػػػا ىت ػػػػات 

اتاا لػة ىػاـ استراتل لة مع دولة ا حتتؿ وىلى األ ص فػي ال انػب العسػرريي والتػي دشػنتها 
 ي مما لشرؿ تهدلد لألمف القومي العربي والالسطلني.2006

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

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

سرايلؿ مصالح ومنافع رثلرة و دلمة متب  ادلة.وبلف تررلا وا 

. فتعرضت  نتقاد الدوؿ العربلػة ومعظػـ 1948ورانت تررلا  د اىترفت باسرايلؿ ىاـ 
الدوؿ ايستملة. وفي مثؿ ه ت الحالة مف الوسطلةي لـ لرف باستطاىة تررلػا أف ترسػب رضػًا 
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 الصػػػػًا رػػػػامًتي   مػػػػف العػػػػرب و  مػػػػف إسػػػػرايلؿ. حتػػػػى إ ا بػػػػدأت ىمللػػػػة السػػػػتـ فػػػػي  رلػػػػؼ 
بعػػػض التقػػػدـي أ ػػػ ت تررلػػػا تتحػػػرر مػػػف حالػػػة الوسػػػطلة تلػػػؾي لت ػػػد أمامهػػػا ي وأن ػػػزت 1991

سػػػػرايلؿ تتسػػػػع  نباتػػػػ  بمقػػػػدار مػػػػا تحػػػػرز ىمللػػػػة السػػػػتـ مػػػػف  فضػػػػاًح للعت ػػػػات مػػػػع العػػػػرب وا 
ولحقػػػؽ لهػػػا طموحاتهػػػا فػػػي بنػػػاح نظػػػاـ شػػػرؽ أوسػػػطيي تشػػػوؿ فلػػػ  مررػػػزًا  لادلػػػًاي  (1)إن ػػػازاتي

تقطب رؤوس األمػػػػواؿ العربلػػػػة لتوظاهػػػػا فػػػػي وتسػػػػتطلع مػػػػف  تلػػػػ  أف تنشػػػػط ا تصػػػػادهاي وتسػػػػ
 م ا ت ا تصادها.

وهرػػػ ا للقػػػى البعػػػد األمنػػػي الشػػػرؽ األوسػػػطي  بػػػوً  وتأللػػػدًا مػػػف تررلػػػا. فهػػػو لسػػػت لب 
لنزىتها إلى السػلطرة والهلمنػة ردولػة ربلػرة ومتقدمػة صػناىلًا وحضػارلًا بالنسػبة إلػى سػاير دوؿ 

فػػي تنظلمهػػا وتسػػللحهاي وتشػػوؿ مرانػػة اسػػتراتل لة المنطقػػةي وتملػػؾ  ػػوة ىسػػررلة ربلػػرة متطػػورة 
مهمة  ػدًا. فػا ا أضػانا إلػى  لػؾ دورهػا فػي إطػار حلػؼ األطلسػي وفػي إطػار منظمػة المػؤتمر 
ايسػػتمي وىت اتهػػا المتملػػزة بالو لػػات المتحػػدة ومػػف ثػػـ إسػػرايلؿي ومػػا لػػدلها مػػف فػػايض مػػايي 

لعػػي أف ت ػػػد تررلػػػا فػػي البعػػػد األمنػػػي الشػػػرؽ تقلجمػػ  تقللمػػػًا ىاللػػػًا رثػػروة اسػػػتراتل لةي فمػػػف الطب
 األوسطي ما لساىدها ىلى تشولؿ  ملع ه ت العوامؿ وتوظلاها ل دمة استراتل لتها الم تلاة.

لضػػاؼ إلػػى  لػػؾ رلػػ  أف البعػػد األمنػػي الشػػرؽ األوسػػطي لعػػزز مو ػػع تررلػػا فػػي حلػػؼ 
لػػة. ولػػلس فػػي  لػػؾ األطلسػػيي وفػػي رونهػػا  اىػػدة مسػػتقرة للقػػوات األطلسػػلةي وب اصػػة األملرر

 دلػػد أو طػػارئي فهػػي رػػ لؾ منػػ  انضػػمامها إلػػى حلػػؼ األطلسػػي فػػي ال مسػػلنات. وسلضػػاؼ 
سػػػرايلؿي فرلتاهمػػػا مرتبطتػػػاف أمنلػػػػًا  إلػػػى  لػػػؾ اتسػػػاؽ التعػػػاوف العسػػػرري وتوثلقػػػ  بػػػلف تررلػػػا وا 

 ف.وىسررلًا بالو لات المتحدةي مع ا تتؼ أسباب ا رتباط ونوى  وأشرال  ومدات بلف الدولتل

بت عددًل: أةمددة تموددلري واىثاهددل قلدد  ت مددن تلقددالمي تلعر ددي ومدددا       

 تنعكلسهل قل  ت من تلقالمي تليل طوين:

لتعػػػرض األمػػػف المػػػايي العربػػػي لعػػػدد مػػػف التهدلػػػدات التػػػي أو ػػػدت بليػػػة وهلػػػأت أ ػػػواح 
ت عػؿ مػػف نػػدرة الملػػات فػػي العػػالـ العربػػي أحػد أهػػـ األ طػػار المهػػددة لػػ ي حلػػث و ػػود منػػابع أو 
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ر أهـ مصادر الملػات العربلػةي المتمثلػة فػي األنهػار الربلػرةي فػي دوؿ ةلػر ىربلػةي وهػو مػا مرو 
ل عػؿ  طػػط التنملػػة ا  تصػػادلة مقلػدة بتصػػرفات الػػدوؿ التػػي تنبػع منهػػا الملػػاتي رمػػا لمرػػف أف 
لػػػؤدي  لػػػؾ إلػػػى  عػػػؿ الملػػػات وسػػػللة ضػػػوطي تسػػػت دـ ضػػػد الػػػدوؿ العربلػػػة فػػػي ظػػػؿ ال تفػػػات 

الػػػدوؿي أو ىنػػػد تعػػػارض المصػػػالح فلمػػػا بلنهػػػاي ومػػػف هنػػػا فتشػػػرؿ إسػػػرايلؿ السلاسػػػلة بػػػلف تلػػػؾ 
مصػدرًا  طلػػرًا لهػػدد األمػف المػػايي العربػػيي ولتضػح  لػػؾ مػػف  ػتؿ محاو تهػػا ا سػػتلتح ىلػػى 
الملػػػات فػػػي الػػػدوؿ العربلػػػة المحلطػػػة بهػػػاي تلبلػػػة لمتطلبػػػات مشػػػروىاتها ا سػػػتلطانلةي نظػػػرًا إلػػػى 

ألضػػًا تحرػػـ تررلػػا فػػي منػػابع نهػػري د لػػة والاػػراتي  (1)ود إللهػػا.اله ػػرة المسػػتمرة مػػف  بػػؿ اللهػػ
وتوظلاهػا فػػي انتهػػاج سلاسػػة تمثػػؿ تهدلػػدًا مباشػػرًا لألمػػف القػػومي العربػػي بشػػرؿ ىػػاـ وألمػػف رػػؿ 

وهنػػاؾ مشػػروىات وطروحػػات لنقػػؿ الملػػات مػػف تررلػػا إلػػى  (2)مػػف العػػراؽ وسػػورلا بشػػرؿ  ػػاصي
المتوسػطي وهػ ا لحقػؽ لتررلػا مػوارد ماللػة مػف بلػع إسرايلؿ ىبر أنبػوب طولػؿ لسػلر فػي البحػر 

الملات ولحقؽ يسرايلؿ تلبلة حا اتها مف الملات بثمف بسلطي وه ا بػالطبع سػلروف ىلػى حسػاب 
 (3)رؿ مف سورلا والعراؽ.

بػراز مػا تعػدت دورًا ريلسػلًا  وه ا ما لعرػس سلاسػة الو ػ  األ ػر لمسػعى تررلػاي لتعزلػز وا 
اي للمػػػيري ىلػػػى الػػػرةـ مػػػف أف سلاسػػػاتها   ل ػػػدـ هػػػ ا الػػػدوري و   لهػػػا فػػػي رحراسػػػة ا سػػػتقرار

زاح المطالػػػػب السػػػػورلة  لنسػػػػ ـ مػػػػع ةرضػػػػ . فسلاسػػػػتها المايلػػػػة ت ػػػػات نهػػػػري الاػػػػرات ود لػػػػةي وا 
والعرا لػػة المبنلػػة ىلػػى أسػػاس مبػػادئ القػػانوف الػػدولي ال اصػػة باألنهػػار الدوللػػةي تتعػػارض مػػع 

طموحػػػػات تررلػػػػا المتعلقػػػػة بتنملػػػػة منطقػػػػة األناضػػػػوؿ و  (4)الػػػػدور الػػػػ ي تنسػػػػب  تررلػػػػا لناسػػػػها.
 واستزراىهاي مما ل علها تتحرـ في منابع ملات نهري د لة والارات.

وت ػػػػػدر ايشػػػػػارة إلػػػػػى أف  ضػػػػػلة الملػػػػػات أطػػػػػوؿ القضػػػػػالا اسػػػػػتمرارًا وأ رهػػػػػا حػػػػػًت فػػػػػي 
بػػػػلف إسػػػػرايلؿ واألردف. وفػػػػي السػػػػلاؽ  1994المااوضػػػػات التػػػػي نا شػػػػت اتاا لػػػػة السػػػػتـ سػػػػنة 

ا سػػػرايلليي فػػػاف المنا شػػػات حػػػوؿ المػػػوارد أحللػػػت إلػػػى المرحلػػػة النهايلػػػة  مػػػف  –السػػػطلني ال

                                                           
1

 .620,621ص, 2010, مدبولً مكتبة: القاهرة, متاٌر عالم  ً العربً األمن, جمعة بن علً بن جمعة 
2

, 1996حسٌب غاٌب, المٌاه  ً الشرق األوسط, القاهرة: مركز االهرام للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة,  

 .69,70ص
3

 .624ص, 2010, مدبولً مكتبة: القاهرة, متاٌر عالم  ً العربً األمن, جمعة بن علً بن جمعة 
4

, المتمدن الحوار, العربً القومً األمن على وتداعٌاته األوسط الشرق مشروع, العاطً عبد صالح 

: الرابط على, 16/2/2007, 1828العدد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815 



 مركز التخطيط الفمسطيني

44 

المااوضػػات مػػع القضػػالا الشػػايرة األ ػػرىي روضػػع القػػدس وحػػؽ العػػودة لت يػػلف الالسػػطلنللف. 
فنهػػر األردف وم ػػرات مثػػا ف  لػػداف للمشػػرتت المرتبطػػة بالملػػات والسلاسػػة واألمػػفي ولػػ لؾ فػػاف 

فالػػدوؿ األربػػع المشػػتررة فػػي حػػوض األردف واللرمػػوؾي  ي ت الملػػات القلللػػة ربلػػراع حػػوؿ هػػالنػػز 
سرايلؿ إضافة إلى السلطة الوطنلة الالسػطلنلةي بلنهػا حالػة حػرب  وهي لبناف وسورلا واألردف وا 

باسػػتثناح السػتـ مػػع األردف وهػ ا مػػا لرفػع مػػف در ػة التػػوتر فػي المنطقػػة حػػوؿ  (1)ي1948منػ  
 لألمف القومي العربي في ه ا ال انب. اً استوتؿ الملاتي ما لشرؿ تهدلد

لرػػف المشػػرلة األرثػػر  طػػورة فػػي هػػ ت التهدلػػدات القايمػػة والنايمػػةي هػػي د ػػوؿ مشػػرلة 
بػؿ إنهػا تتصػدر  ضػالا النػزاع التارل لػة التػي  الملات وأزمتهػا إلػى  ػوهر نػزاع المنطقػة العربلػةي

استعصت ىلى الحؿ. وتسعى إسرايلؿ إلى زلادة ناو هػا فػي القػرف ا فرلقػي ومنطقػة البحلػرات 
الربرى والم ططات المعادلة لمصر في ه ا الصدد رثلػرةي وهنػاؾ ىػدد مػف الدراسػات ال ػاهزة 

ي والػػ ي بػػدأ تنالػػ ت بالاعػػؿي والتػػي ي امػػة سػػدود ىلػػى النلػػؿ باثلوبلػػا مثػػؿ مشػػروع سػػد النهضػػة
% سػػنولًاي وهنػػاؾ  طػػط 20سػػلمولها البنػػؾ الػػدولي تػػؤثر ىلػػى حصػػة مصػػر مػػف الملػػات بنسػػبة 

ع هػػ ت تقضػػي بتحولػػؿ رػػؿ مصػػادر الملػػات فػػي تلػػؾ المنطقػػة فػػي منطقػػة البحلػػراتي ومػػف ثػػـ بلػػ
القػػارة. وتطالػػب  ىػػف طرلػػؽ أنابلػب لبلعهػػا  ػػارج يرػػالبتروؿ تمامػػاً  يالملػات لمػػف لرلػػد ولػػدفع ثمػف

وفػػي هػػ ا ا طػػار مصػػر  (2)إسػػرايلؿ ألضػػًا بمػػدها بنصػػلب مػػف ملػػات النلػػؿ ىػػف طرلػػؽ سػػلناح.
مهتمة  دًا باألمف المايي المتعلؽ بحقو ها في ملات النلؿي باىتبػار أف نهػر النلػؿ هػو المصػدر 

 األساسي للحلاة بمصر. 

ا لؤرػدت برنػامب حمالػة البليػة ىامػًاي وطبقػًا لمػ25لرف األسوأ مازاؿ  ادمًاي فاي أ ػؿ مػف 
التػػابع لألمػػـ المتحػػدةي فػػاف ثلثػػي التعػػداد العػػالمي للسػػراف سلعلشػػوف فػػي دوؿ تعػػاني ضػػووطًا 
مايلةي حلث لف تو د ملات رافلة لرؿ ش ص في المستقبؿ. ولتهدد األمف المايي العربي و ود 

ي إلػى  انػب أف رملػات مصادر الملات التي تو ي األنهار العربلة بالرامؿ في دوؿ ةلر ىربلػة
األمطػػار   تحقػػؽ ارتاػػاًح  اتلػػًا. ومػػف هنػػا فػػاف أحػػد أسػػباب الصػػراع العربػػي اي للمػػي لنشػػأ مػػف 
مشػػرتت الملػػات فػػي  ػػزح منػػ  رمػػا هػػو حػػادث مػػا بػػلف تررلػػا ورػػؿ مػػف سػػورلا والعػػراؽي ورػػ لؾ 

سػرايلؿي إلػى  انػب بعػض المشػرتت التػي تظهػر ىلػى السػ طح فػي إسرايلؿ واألردفي ولبناف وا 
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أو ات متقطعةي وال اصة بملات النلؿ بسبب إنشاح مشػروىات مايلػة تشػرؿ تعػدلًا ىلػى الحقػوؽ 
لألمػػف القػػومي العربػػي فػػا تتؿ  اً مباشػػر  اً العربلػػة فػػي الملػػات المشػػتررةي ورػػؿ  لػػؾ لشػػرؿ تهدلػػد

ف تااوتت در ات .  األمف المايي   لقتصر ىلى دولة دوف   ريي وا 

تلعر وة: تلنظلم تاليلومدي تلعر دي وايلقلد      -تلعر وة خلم ًل: تلعاليل  

 مق تلق لول تلعر وة:

في ه ا السلاؽ احتلت القمـ العربلة دايمًا مرانا  اصػًاي حلػث نظػر إللهػا تارل لػًا ىلػى 
أو القادمةي والقادرة بحرـ مشاررة  ادة العرب فلها ىلى  لةاآلللة والمت  مف الروارث الحالأنها 

الصحلحةي ومػع أف أ ػؿ القللػؿ مػف هػ ت القمػـ رانػت لػ   ثػارت ا ل ابلػة الواضػحة  تقدلـ البدايؿ
ىلػػػى مػػػا تصػػػدت لػػػ  مػػػف تحػػػدلاتي إ  أف ايلمػػػاف بهػػػا رمل ػػػأ ومػػػت  ظػػػؿ  ايمػػػًاي وألف ثمػػػة 

 -بوػػض النظػػر ىػػف ملػػزاف القػػوى بػػلف الم تلاػػلف – تفػػات فػػي و هػػات النظػػر دا ػػؿ النظػػاـ 
انقسػامات فػي الػرأي أمرػف تاادلهػا أحلانػًا بصػلاةات دبلوماسػلة فرثلرًا مػا شػهدت القمػـ العربلػة 

ىامػػةي ولػػـ لرػػف تاادلهػػا أحلانػػًا أ ػػرى ىنػػدما ترتبػػت ىللهػػا أنمػػاط متضػػاربة للسػػلوؾ مػػف  بػػؿ 
الػػدوؿ العربلػػة. وفػػي بعػػض األحلػػاف رػػاف الهػػروب مػػف ىقػػد القمػػة أصػػًت هػػو الم ػػرج مػػف هػػ ت 

 ا نقسامات. 

الػ ي حػدث بشػأف القػرار الػ ي أصػدرت   مػة القػاهرة ىػاـ  ن رر ا نقساـ العربي المػروع
ي بعد ا  تلاح العرا ي للرولتي وىدـ طرح فررة ىقد  مػة اسػتثنايلة أصػًت بعػد احػتتؿ 1990

ي وا  اػاؽ فػي الوصػوؿ إلػى نصػاب لضػمف ىقػد مثػؿ هػ ت القمػة إبػاف 2003العراؽ في ىاـ 
 ت األمثلػػة الثتثػػة ىبػػرت ا نقسػػامات . فػػي هػػ2006العػػدواف ا سػػرايللي ىلػػى لبنػػاف فػػي ىػػاـ 

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

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

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

ممػػا سػػلروف لػػ  تػػأثلر سػػلبي ىلػػى انعقادهػػاي وهػػي السػػابقة األولػػى التػػي تتػػر ـ فلهػػا ال تفػػات 



 مركز التخطيط الفمسطيني

44 

العربلة تنظلملًاي إ ا  از التعبلري بمعنى أف لروف لرؿ فرلؽ مف الارؽ العربلة إطػارت –العربلة 
نظػػػاـ ال ػػػاص الػػػ ي لمػػػارس فلػػػ  سلاسػػػات  ىلػػػى نحػػػو لضػػػاي مزلػػػدًا مػػػف ا ربػػػاؾ لارػػػرة بقػػػاح ال

العربلة. بعد أف رنا نشرو مف المشروىات ا  للملػة  –العربي راطار  امع للتااىتت العربلة 
والدوللػػػة األوسػػػع رالشػػػرؽ أوسػػػطلة أو المتوسػػػطلة أو الشػػػرؽ األوسػػػط ال دلػػػدي أصػػػبحنا نوا ػػػ  
انقسػػػامًا بػػػلف معسػػػررلف ىلػػػى اسػػػس سلاسػػػلة واضػػػحة لعمػػػؿ رػػػؿ منهمػػػا فػػػي إطػػػارت التنظلمػػػي 

هي مرحلة بالوػة ال طػورة فػي تطػور النظػاـ تنتقػؿ بػ  مػف ا نقسػاـ إلػى التاتلػتي ال اص ب ي و 
ممػػا لشػػرؿ انتراسػػة لألمػػف   (1)وتضػػلؼ إلػػى همػػـو القضػػلة الالسػػطلنلة همومػػًا ىربلػػة أوسػػعي

 الالسطلني في بعدت القومي والعربي.

باىتبارهػا  مػة تشػاورلة لعػدـ  16/1/2009وفي ه ت الظروؼ ىقدت  مػة الدوحػة فػي 
حصػػولها ىلػػى النصػػاب الرػػافي لرػػي تتحػػوؿ إلػػى  مػػة اسػػتثنايلة طاريػػة نتل ػػة ضػػوط ىػػدد مػػف 
دوؿ ا ىتػداؿ ىلػػى ىػػدد مػػف الػػدوؿ العربلػػة بات ػػات ىػػدـ الحضػػوري ولػػـ ل ػػرج بلػػاف القمػػة ىػػف 

دانتػػػػ   يسػػػػلوؾ ا سػػػػرايللالالماػػػػردات العربلػػػػة المعتػػػػادة مػػػػف التعبلػػػػر ىػػػػف القلػػػػؽ الشػػػػدلد مػػػػف  وا 
ورلها موا ؼ تقللدلة   تر ى إلى تعولض ما  يمشروطالةلر انها الاوري و المطالبة بو ؼ ىدو و 

ةاب ىف النظاـ العربي في  لؾ العدواف وةلػرت وهػو  درتػ  ىلػى الػردع وحمالػة األمػف القػومي 
العربػػي الالسػػطلنيي ةلػػر أنػػ  لػػ رر للقمػػة مػػف دوف شػػؾ تأرلػػدها حػػؽ الشػػعوب الرازحػػة تحػػت 

ا حػػػتتؿي ودىػػػوة الػػػدوؿ العربلػػػػة لتعللػػػؽ مبػػػادرة السػػػػتـ  ا حػػػتتؿ بتقرلػػػر مصػػػلرها ومقاومػػػػة
نشاح صندوؽ يىادة إىمػار ةػزة. ةلػر  (2)العربلةي وو ؼ  ملع أشراؿ التطبلع مع إسرايلؿي وا 

أف  وى المقاومة سببت حر ػًا بالوػًا للنظػاـ الرسػمي العربػي الػ ي تربطػ  شػبرات مصػالح  ولػة 
بقوى ا للملة ودوللة تعد سببًا لاسر ى زت ىف ردع العدواف ىلل  أو التصدي ل ي ومف ثـ بدى 

 سلوؾ  وى المقاومة مهددًا لتلؾ المصالح.

النظػػاـ العربػػي نقلتػػ  مػػف مو ػػع وبػػ لؾ حػػدثت ىمللػػة تحػػوؿ تػػارل ي بطليػػة فػػي سػػلوؾ  
 1964الحاضف لقوى المقاومة رما في مو اػ  مػف إنشػاح منظمػة التحرلػر الالسػطلنلة فػي ىػاـ 
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فػػي إطػػار القمػػـ العربلػػة إلػػى مو ػػع السػػارت ىنهػػا أو حتػػى المنػػاوئ لهػػاي وهرػػ ا ا تاػػت رلمػػة 
ي ثػـ  ػاحت النقلػة المقاومة ومصطلحات تأللدها مف  ػرارات القمػـ العربلػة فػي السػنوات األ لػرة

األوضح بتبني مو ؼ لحمؿ المقاومة مسيوللة تا لر ىدد مف األزمات بسػلورها الػ ي اىتبرتػ  
 وى مؤثرة في النظػاـ العربػي الرسػمي ةلػر رشػلدي وهرػ ا اىتبػر حػزب ار مػف  ػوى فاىلػة فػي 

بعمللػػػػة ضػػػػد  ػػػػوى ي لمبادرتػػػػ  2006النظػػػػاـ مسػػػػؤوً  ىػػػػف ىػػػػدواف اسػػػػرايلؿ ىلػػػػى لبنػػػػاف ىػػػػاـ 
ي لرفضػػػػها ت دلػػػػد 2008ناسػػػػها اىتبػػػػرت حمػػػػاس مسػػػػيولة ىػػػػف ىػػػػدواف  قػػػػة حػػػػتتؿي وبالطرلا

التهديةي وللموضوىلة تقتضي ا شارة إلى أف النظاـ اضطر إلى اد اؿ تعدلتت ىلػى سػلور  
إزاح وحشلة العدواف وتعاظـ  سايرت البشرلة والمادلةي ومػا ترتػب ىلػى هػ ا مػف تعػاطؼ شػعبي 

واستمرت حالة الع ز العربي الرسػمي ت ػات  ضػلة فلسػطلفي  (1)عدواف.مع المقاومة وضحالا ال
 حلث لـ لن ح النظاـ العربي في الحد مف ا ىتداحات ا سرايلللة ىلى  طاع ةزة.

وهػػػو مػػػا لرشػػػؼ  صػػػور النظػػػاـ العربػػػي وانقسػػػام ي وى ػػػزت ىػػػف الػػػدفاع ىػػػف الشػػػعب  
ربلػػػة  ػػػدمت اىتبػػػارات الناػػػو  الالسػػػطلني وحمالػػػة امتػػػداد أمنػػػ  القػػػومي. بػػػؿ إف ثمػػػة أنظمػػػة ى

األمرلرػػي والتزاماتهػػا ت ػػات اسػػرايلؿ و صػػوماتها مػػع تلػػارات ا سػػتـ السلاسػػي ىلػػى مسػػيوللتها 
ت ػػات فلسػػطلفي وىلػػى اىتبػػار األمػػف القػػومي العربػػيي بػػؿ إف هنػػاؾ مػػف سػػعى ىمللػػًا إلػػى تػػرؾ 

ىلػى أمػؿ أف تمػوت الالسطلنللف وحدهـ في موا هة  لة القتػؿ وانتهػاؾ األمػف القػومي العربػيي 
ولػػـ  (2)القضػػلة ولسػػترلح منهػػا العػػرب المتعبػػوف المنشػػولوف ىػػف  طػػر ال ػػارج بأزمػػات الػػدا ؿ.

لرف ى ز النظاـ العربي ىف ردع العدواف ىلى وحدة أو أرثر مف وحدات   دلدًاي وربمػا ترػوف 
قلػؽ هي أ ر ىهػد النظػاـ بالقػدرة ىلػى الحررػة الااىلػة فػي مػا لتعلػؽ بتح 1973حرب أرتوبر 

ي ولبػرز فػي هػ ا الصػدد  أمنػ  القػومية فاػي أىقػاب تلػؾ الحػرب تعػرض النظػاـ ألرثػر مػف تحػد 
ي والوػػزو األمرلرػػي 1990ي والعػػراؽ للرولػػت فػػي ىػػاـ 1982ا  تلػػاح ا سػػرايللي للبنػػاف ىػػاـ 

ي والتػػػػد ؿ األثلػػػػوبي فػػػػي 2006ي والعػػػػدواف ا سػػػػرايللي ىلػػػػى لبنػػػػاف ىػػػػاـ 2003للعػػػػراؽ ىػػػػاـ
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ناسػػػ ي وفػػػي رػػػؿ هػػػ ت التحػػػدلات لػػػـ لسػػػتطع النظػػػاـ أف لبلػػػور ا سػػػت ابة  الصػػػوماؿ فػػػي العػػػاـ
 (1)المطلوبة مف أ ؿ حمالة أمن  القومي أو ىلى األ ؿ أمف إحدى وحدات .

وفػػػػي ال تػػػػاـي   لتو ػػػػع أف تحػػػػدث تولػػػػرات حقلقلػػػػة إل ابلػػػػة فػػػػي المو ػػػػؼ العربػػػػي مػػػػف 
اسػػها التػػي ت عػػؿ دورت دايمػػًا أ ػػؿ القضػػلة الالسػػطلنلةي وأف النظػػاـ العربػػي مػػازاؿ لعػػاني العلػػؿ ن

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

وادانػػػة أىمػػػاؿ المقاومػػػة لتسػػػت ابة للضػػػووط الدوللػػػةي   سػػػلما فػػػي م ػػػاؿ اسػػػتمرار التضػػػللؽ 
 الالسطلنلة.

 خلمتة:

بػػالرةـ مػػف أف النظػػاـ العربػػي لرػػاد لمثػػؿ نمو  ػػًا لػػنظـ إ للملػػة فاىلػػةي  لػػؾ ألنػػ  لاػػي 
بمعظػـ الشػػروط والمعػػاللر التػػي لاتػػرض و ودهػػا فػي أي نظػػاـ إ للمػػي  ػػويي والتػػي تػػدور ةالبػػًا 

وافقلة التبادللة المنتظمة بلف حوؿ م موىة مف العناصر رو ود شبرة معقدة مف التااىتت الت
وحدات النظاـي وو ود در ة مف الت انس ا  تصادي وا  تماىي والثقافي والتقارب ال ورافي 
ا سػتراتل يي إ  أنػػ  منػ  أزمػػة ال لػػلب الثانلػة وحتػػى اللػـو منػػي النظػػاـ ا  للمػي العربػػي باشػػؿ 

وسػلادتها ووحػدة ترابهػا الػوطنيي   رلع فلما لتعلؽ بصوف أمن  القػوميي وحمالػة اسػتقتؿ دولػ ي
  (2)وهو ما رشؼ ىمؽ األزمة التي لعلشها النظاـ الرسمي العربي وما لوا ه  مف تحدلات.

وت در ايشارة إلى أف إىادة الدور العربػي  حػتتؿ حلػز فػي النظػاـ اي للمػي والػدولي 
لػػػة صػػػنع لػػػرتبط بمػػػدى سػػػرىة التحػػػدلث الػػػدا لي وا ػػػراح اصػػػتحات ومصػػػالحات لتصػػػحلح  ل

القراري بحلث لتـ تس لر القدرات العربلػة لتلعػب دورًا إ للملػًا ىلػى األ ػؿ فػي م ػاؿ ردع القػوى 
اي للملة في المنطقة. ولموا هة التهدلد العسرري والسلاسي ال ي تمثل  اسرايلؿ واستمرارها في 

السػػلر ىلػػى طرلػػؽ الترامػػؿ والتوحلػػد يبػػراز ارادة سلاسػػلة ىربلػػة واحػػدة و  حػػتتؿ أراضع ىربلػػةا
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وا تاػػػاؽ ىلػػػى اسػػػتراتل لة  وملػػػة فػػػي موا هػػػة التحػػػدلات ال ار لػػػة والمطػػػامع الدوللػػػة لحمالػػػة 
 األمف القومي العربي.

 االصول :

مع مػرارة هػ ا الوا ػع لظػؿ أمػاـ العػرب فرصػة للتحػرؾ والضػوط وبلػورة  ػوتهـ السلاسػلة 
تصػادلةي و لػؾ فػػي حالػة بػروز الحرمػػة السلاسػلةي والتو ػ  الصػػادؽ إلػى تحقلػؽ التضػػامف وا  

والتنسػػػلؽ والتعػػػاوف العربػػػي فػػػي رػػػؿ الم ػػػا ت لموا هػػػة التهدلػػػدات الدا للػػػة وال ار لػػػة سػػػواح 
 ا  للملة أو الدوللةي ىلى النحو ا تي:

العػػػػودة إلػػػػى وضػػػػع اسػػػػتراتل لة ىربلػػػػة لموا هػػػػة تهدلػػػػدات األمػػػػف القػػػػومي العربػػػػيي و -
التضامف مف  تؿ مصالحة ىربلة شػاملة تسػودها الصػراحة ونبػ  التشػر ـي وتوللػب المصػالح 

 القوملة العللا ىلى المصالح القطرلة الضلقة.
تنشلط دور ال امعة العربلة ووضع اللد ىلػى مرػامف ال لػؿ التػي  علػت مػف موا اهػا -

 ي أو تسولة دوللة ةلر ىادلة.سلبلةي لري لأتي الحؿ العربي بدلًت ألي ترتلب أمرلر
ضرورة توظلؼ ا حساس بالتضػامف والوحػدة الرامنػة فػي الو ػداف العربػيي والتػي لػـ -

 تزىزىها رؿ محاو ت التشتلتي والتأرلد ىلى إحلاح الارر القومي العربي وتطولرت.
العمػػؿ ىلػػى الحػػد مػػػف التوا ػػد العسػػرري األ نبػػي فػػػي المنطقػػة و اصػػة فػػي ال لػػػلب -
  متناع ىف منح القوى األ نبلة أي تسهلتت بحرلة أو  واىد ىسررلة. العربيي وا
العمػػػؿ ىلػػػى القػػػاؼ سػػػباؽ بعػػػض األنظمػػػة العربلػػػة وتػػػدافعها نحػػػو إسػػػرايلؿ وانتهػػػاج -

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

 أ. يحيى سعيد قاعود 

 تقديم

منػػػػ وجفو اػػػػناو السينػػػػياو اتسيتػػػػسأو  ػػػػةووولػػػػي عومػػػػفوجاػػػػؿو ا ػػػػ  و  ا  ػػػػي  و  السػػػػيفو
 اتسيتةو افلتطسنةوشأنهوشأفو  سأو السينياو اتسيتسأوسلي عومفوجاؿو احفيظوعلىوملوتػ يوهو
 ا طنسػػػػأو اوػػػػةوح  مػػػػيوطػػػػ  ؿومتػػػػس وهو ا طنسػػػػأاو الحفػػػػيظوعلػػػػىو املوتػػػػ ياو ا طنسػػػػأو ماي مػػػػأو

 اسػػأ وسفػػػ ضوعلسنػػيو نػػي ونظ سػػأوجمػػػفواػػ مةوجلتػػطسنةو  تػػػو  وساسأو اوحػػنسياو  اومنسػػن او ا ي
ايمأو ان اأو افلتطسنسأوليملأو اتسين او وموليملأ و منؼووح سؽومش  عنيو ا طنةو   

 وو لػػصو ان  تػػأوجػػةو ا يػػنو اتسيتػػةو ا ػػي اةوالمػػفو ا ػػ مةو افلتػػطسنة و ومػػنؼو
وحػػنسياو  اومنسػػن او ا ي اسػػأوإاػػىووح سػػؽواملػػأومػػفو ه ػػن ؼومنمػػييون  تػػأو وحلسػػؿوط سيػػأو ا

علػػىو همػػفو ا ػػ مةو افلتػػطسنة و وتػػلسطو الػػ  وعلػػىو ياسػػياو افلتػػطسنسأوام  امػػأو اوحػػنسياو
  اومنسن او  احنومفووأثس  يوجةوظؿو إلملينسياو افلتطسنسأو امويحأ و جةول  ووأثس  او ا سئأو

 ؿوجسمػػيووػػن لاو اػػن ؿو ال ػػ  وجاتػيـو ئستػػسأ ونونػػيوأ ان اسػأو احياسػػأاو ون تػػـو ان  تػػأوإاػػىوج  يػػ
جةو ا لسأو افلتطسنسأ و  اومنسن او إلت  ئسلسأوعلىو همػفو ا ػ مةو افلتػطسنةاو لػ اؾونيػ ضو
وحػػنسياو احلػػ ؿوعلػػىوعلػػ سأوليملػػأوجػػةو همػػـو اموحػػن  و  ياوػػياةوم  امػػأوإتػػ  ئسؿولن اػػأو

 ا لػسأو افلتػطسنسأاووحاو الحولؿاولميوني ضووأثس  او ا جيو اييـو اييامةو  نيليتػيوهوعلػىو
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 لػػػػ اؾو لػػػػياو ان  تػػػػأو يػػػػضو اتسيتػػػػياو  امتػػػػي  اواوح سػػػػؽوملػػػػيا و اشػػػػي و افلتػػػػطسنةو
و وطلييوهو امتو  لسأا

 أواًل: البعد السواسي اخلارجي لألمن القومي

ستػو نـو لػطلاو همػػفو ا ػ مةوالوي سػ وعػػفومام عػأوتسيتػياووو ػػ والػميفوتػػلمأو
و همفوجةو اي  نو ه س  وإالسـو ان اأو  انجيعوعفوملوت يوميو جةوم  امأو هعن   و  وتعومفمـ 

اسشمؿواليسيواستػاو يالػ    و  اوطػي عوعتػل يوج وجمنػة واسشػمؿومام عػأومػفو الاػ    او
 الاولينسأو  اث يجسأو  الاوميعسأ و ينوجفوث اوجفو نيؾوممنن اوالمفو  لؼو اين  ف و مفو

مويػػػػنن وامػػػػيو ليئلػػػػميو اوػػػػةووث ػػػػاوو   طمػػػػيوو نػػػػي وجػػػػةفوشػػػػم اسأو همػػػػفووينػػػػىوجفواػػػػهوج يػػػػين  و
 وليملمػػػػػي و  ػػػػػةيو ا يػػػػػنو اتسيتػػػػػةو شػػػػػ سهو اػػػػػن  لةو  ا ػػػػػي اة و  ا يػػػػػنو الاولػػػػػيني و  ا يػػػػػنو

او سػأوةو ػ  و ااينػ ومػفو ان  تػأواسونػي ؿو ا يػنو(1) الاومػيعة و  ا يػنو ايتػل ي و  ا يػنو اث ػيجة
حلسػػػؿوجػػػةوظػػػؿو امووسػػػ  او ان اسػػػأو اتسيتػػػةو ا ػػػي اةوالمػػػفو ا ػػػ مةو افلتػػػطسنةو يان  تػػػأو  او

 ا   نػػأاو  النطػػػلؽو يتػػػو  وساسأوجلتػػطسنسأوموليملػػػأوالحفػػػيظوعلػػىولسن نػػػأو اماومػػػعو افلتػػػطسنةو
ايمػػأو ان اػأو افلتػػطسنسأوليملػػأو  نظيمػهو اتسيتػػة و مػنؼووح سػػؽو امشػ  عو اػػ طنةو افلتػطسنةو   

و اتسين او
و ج ػـو اح ػيئؽومفو امنيتػ و ػن و احػنسنوعػفوم لػ عو همػفو اتسيتػةو وحنسػ نو امفمػـ 

 امولػػلأو ػػهاوجػػيهمفو اتسيتػػةوسيػػ ؼو أنػػهيوطحميسػػأو امػػ  طفو  اماومػػعو  ان اػػأومػػفو اومنسػػن او
وس سػننيو مام عػأومػفو اح ػيئؽاوج ؿو(2) ا ي اسأو  ان  لسأو  او اطي عو اتسيتػةط او  ػ  و امفمػـ 

لػه وجمػةوووػن  وونظػسـوولؾو اح يئؽ وإفو اتلطأو اتسيتسأو لميو  ومي  ؼووػنس و اماومػعو ليم
 ايلاياو سفو ااميعػياو اينسػن و  امون عػأو اوػةوو،افػه و شػلؿوسلفػؿو  ي  ػيومننماػأو ػيامام عو
 اللػػة و سػػ ج وامػػيو اط  عسػػأو الجمػػأوام  امػػأو اوحػػ الاو ا ي اسػػأو  ان  لسػػأ و  العوػػ  ؼو مػػ  و

اػػػياو ػػػسفو همػػػـو اػػػن  والتػػػلطأو اتسيتػػػسأ وسينػػػةووألسػػػنوتػػػسين و ػػػ لو اتػػػلطأو  ػػػةووػػػنظـو ايل

                                                           
و)و(1) و اميطةا وع ن والن  تياو6102جلة  و امل ي و اميمن و  ه يين  و امفم ـ وجة وا     و ا  مةي و همف (ي

وhttp://www.eipss-eg.orgاو6102ج   س وو9 اتسيتسأو  التو  وساسأ و
و)و(2) و ايمينا و ه اىو6112و  لمينة  و همفو ا  مةوجةو ا  فو احينيو  ايش سف  ونمشؽ(ي و-النش و  او جسع 

وا99ت  سي وص
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او وأتستػػي وعلػػىو اػػؾوجػػةفوجمػػفو(1)  امام عػػياو الاوميعسػػأو ه ػػ  و جسمػػيو ػػسفو اػػن ؿو حلفيئمػػي
 اماومعوسيو  و  حن ومفوج ـوعمؿوالتػلطأو اتسيتػسأوجػةو ان اػأاوثػينةوولػؾو اح ػيئؽ و إلنتػيفو

و إلنتينسأو ام ولفأوتسيتةو ط يػهاو جيوجنػهومػنج عولميوس،لنوعلمي و الاوميعو  امموم فو يايلـ 
 ط سيوػػػػهو افط سػػػػأوإاػػػػىو ػػػػ ضوامػػػػي و انشػػػػيطو اتسيتػػػػةاوجياتسيتػػػػأوويػػػػ ؼو أنمػػػػيوط ايملسػػػػياو
  هنشػػطأو امينجػػأوإاػػىوحػػؿو ا لجػػياو  انج عػػياو اوػػةوونشػػأو ػػسفو هجػػ  نو  ااميعػػياوجػػةوجطػػ و
علايومـو اييمأو  ا يلأ و  انشيطو اتسيتةوسي ؼو أنهوطلؿومحي اأوومنؼوالوػأثس وعلػىوتػس و

اوجميو اح س أو اثياثأ وجمةووويلؽو ياتسيتػأونفتػمي و س ػيؿوإفو اتسيتػأوطجػفو امملػفطو(2)حن نط ه
جيو  وسػػي و ا تػػيئؿوج و  وػػن عميو اوػػةوو ػػن واػػين  وعلػػىووح سػػؽوج ػػن ؼو وطليػػياو اشػػي و جػػؽو

و إلملينسياو امويحأاو
ىوسػػنوإفو همػػفو ا ػػ مةو مفم مػػأو ا تػػسطوسينػػةو اطمأنسنػػأو  ال ػػ ؼ و اوػػةوووح ػػؽوعلػػ

 اتػػلطأو اتسيتػػسأوجػػةو ان اػػأ وجمػػةوويمػػؿوعلػػىووػػأمسفوحسػػي و امػػ  طفومػػفوجيوومنسػػناو عملسػػأو
إن  ؾوملػػػػين وومنسػػػػنو همػػػػفو اتسيتػػػػةوم حلػػػػأومممػػػػأوعنػػػػنون  تػػػػأوميطسػػػػياو همػػػػفو ا ػػػػ مةو
 افلتػػطسنة و سو وػػ وعلسمػػيوإ تػػي وامػػيوسػػوـوإن  لػػهومػػفووحػػنسياوج وومنسػػن ااو للمػػيولػػيفوإن  ؾو

ومنسػنوشػيمل ولينػاو إلاػ    او الجمػأوإلج اػأو اومنسػنوجلثػ و تػوسفي او جعو ػنو اتيتأواملػين و ا
يوج ال  و(3)جفوعملسأوإن  ؾو وحنسنوملين وومنسنو همػفو اتسيتػةو ا ػي اةوو ػعولػمفومتػ، اسأ

 اتلطأو اتسيتسأ وس عوعلىوعػيوؽو ا سػين و اتسيتػسأوجػةو ان اػأ ووحنسػنوملػين و اومنسػنو  لػعو
وحنسػػنو ج ػػي وال ػػن ؼو ا طنسػػأ و  ياوػػياةو لػػعو تػػو  وساسأواماي مػػأوومنسػػن اوج ا سيومػػيوجثنػػي و ا

 همفو ا  مةو افلتطسنةاوثينسي  و ان  أو اتسيتسأ وس عوعلىوعيوؽو ان  أو اتسيتسأو امل نأومػفو
 ا ػػػيحثسفو  هلػػػينسمسسفو  امو للػػػسفومممػػػأوون سػػػهو ا سػػػين و اتسيتػػػسأو و عسػػػأو اماومػػػع و جػػػػؽو

سنو همفو اتسيتة و موي يومـوالمووس  او اتسيتسأو شلؿومتوم  و  اوةواػنو ،سومـواملين وومن
وووط  وإاىوومنسن اومحوملأوالمفو ا  مةو افلتطسنةا

                                                           
و- و س  ا6(يومن ؿوإاىوعياـو اتسيتأ ون  و انليؿوالط يعأو  انش و  او جسع وط0999تلسميف وعليـاو)و(1)

وا056ا نيف وص
و)و(2) وجمنا و امفم ـ6112 اش حي   وول  وشيمؿ و ا طنةي و همف وم لجوو- امايالاو- ه مسأو-(ي  ام  ميا 

و همنسأ و ا سيضايو- ان  تياو  ا ح ن وا10 اتي نسأ وصو-ميأونيسؼو اي  سأواليلـ 
و همفو ا  مةاو6100التوج ن وجنظ يو هتطؿ ولميؿاو)و(3) -http://k(يو إلطي و انظ يوامفمـ 

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

 احل مسػػأ و علاػػياو ا ػػ  وجسمػػيو سنمػػي و  الوفياسػػياو  ام،تتػػيا ووالػػن ؿو  هطػػ  ؼو افيعلػػأواسػػ 
  اممي تياو ام   اأو اوةووحلـو اوفيعلاو سنمػياو سلػ فومممػأو التػو  وساس فو محو جػ و همػفو
 ا ػػػ مةو او لسػػػجوعلػػػػىو ا سئػػػأو التػػػو  وساسأو ألملمػػػػيو اوػػػةوو ػػػعو ػػػػي  و ا سئػػػأو امحلسػػػأو ا يلػػػػأو

اػػ يوووفيعػػؿوجسػػهو ان اػػأو امسػػعو ليئلػػميو مل نيومػػيومػػعو  سػػأو أ  لػػةو ان اػػأ و  ػػ و املػػيفو 
وط ان اػػأطو اوػػةو(1) ايػػياـ وط همػػفطوجػػةون  تػػياو اتسيتػػأو ان اسػػأ وو لسػػنسي  و مفمػػـ  او   وػػ طومفمػػـ 

او(2)ومثؿو ا حن و ا ئستسأوجةوتسيؽو انظيـو ان اة وحسنو عو  و همػفوجحػنوجتػ ي ونشػأ و ان اػأ
أو اح اػػأو ػػةو امػػنؼو امػػجن  و امومثػػؿوجػػةوحفػػظو اػػ  او  همػػفو ج اػػىوالػػيسيو اتسيتػػأو ان اسػػ

 ا ػػػػ مة و  مػػػػيوملػػػػطلحيفوم ولفػػػػيفوجػػػػةوميني مػػػػيو النممػػػػيومولػػػػلفو ولػػػػيال و ثس ػػػػي و يانتػػػػ أو
اليلاػػياو ان اسػػأ وجلػػؿون اػػأووتػػيىوإاػػىولػػميفو  يئمػػيوللسػػيفومتػػو ؿ وجمػػيو ا ا ػػأوجػػةوحفػػظو

او اػػػػ اؾوولػػػػنعو اتسيتػػػػأو(3)ـو اتسيتػػػػة اػػػػ  اووينػػػػةو تػػػػوم   سأو السػػػػيفواػػػػ يو نسم مػػػػأو انظػػػػي
 ا ي اسػػػػػأوالن اػػػػػأ وج ال  والمحيجظػػػػػأوعلػػػػػىو تػػػػػو لاميو جمنمػػػػػي و ثينسػػػػػي  و اتػػػػػيةو    وملػػػػػياحميو

وا(4) الاولينسأ

لينػاو اػػن ؿووي س سػي وويػػنو ػةو هطػػ  ؼو ا ئستػسأوجػػةو ا سئػأو ان اسػػأ و الػفوجن   و اػػن ؿو
  ا ػػػ  وو  اػػػهووحػػػنسياوموج سػػػن او  هن   و ا ئستػػػسأوالن اػػػأو ػػػةووػػػ جس و همػػػفو  ا  ػػػي واشػػػي مي و
و مػ لو هن   و  و ولؼو ان ؿوجػةووي سفيومػيوامػيوسػ ج و همػفو  ا  ػي ولػمفوحػن ن ي و  ػةوو ػـ 

وفي وأومفو انايا و عفولسفسأوعمؿو اػن ؿوجػةو انظػيـو اػن اةومتػأاأو يلػيأوااػنؿو ن اياوم
                                                           

 التو  وساةو لسياأو التو  وساسأوجةو(يو التو  وساسأو محو ج و همفو ا  مةو اوفلس و6100سي ا  و ي ياو)و(1)
 إلمي  اوو- ا  فو احينيو  ايش سف و)ا(و  ا وعلة وم لجو المي  اوالن  تياو  ا ح نو التو  وساسأ وج  وظ ة

وا010 اي  سأو اموحن  وص
و)و(2) و همفيومتو سيوهو لسوهو ومنسن وهون  تأونظ سأوجةو امفي سـو  هط  و6119 اح  ة وتلسميفا (يومفمـ 

و اتسيتسأ و اينن) وا01( وم لجون  تياو ا حن و اي  سأ وص09 امالأو اي  سأواليلـ 
و)و(3) وم لجو الو و ه ننة وعميف0999لينو   و    اا وجحمنوظي    و)ا( و امييل    و ان اسأ و اتسيتأ و-(ي

وا19 ه نف وص
و)و(4) ولي ؿا و امسئ0996ن سوش  وج ن   و انسف وعج و)ا( ووحلسؿو ايلاياو ان اسأ  واللوي  و(ي و اييمأ و امل سأ أ

وا065مل  وصو- ا ي   
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مفو او سفو امنظ سفو ا سفو لي  وعن ونظ سياووفت و اتسيتأو ان اسأ ومنميو امن تأو امثياسػأ و
او عنػػػػػنون  تػػػػػأو ا يػػػػػنو اتسيتػػػػػةو ا ػػػػػي اةوالمػػػػػفو ا ػػػػػ مةو(1)  ا  ايسػػػػػأ و  الس   اسػػػػػأ و  ا نيئسػػػػػأ

ظػػؿو ا سئػػأو امحلسػػأو  ان اسػػأو ا   نػػأ ونتػػوطسعوجفونتوشػػ ؼووحػػنسياو ممػػنن او افلتػػطسنةوجػػةو
 همفو ا ػ مةو افلتػطسنة و لػ اؾونتػوطسعووحنسػنوعنيلػ و ا ػ  و ان  لسػأوالماومػعو افلتػطسنة و
  اوػػةومػػفو لامػػيون  اػػهو ا سئػػأو ان اسػػأو مػػنؼووح سػػؽوملػػياحنيو وطلييونػػيو ا طنسػػأاو جػػةوظػػؿو

وػػةوونومامػػيو اػػن ؿوجػػةو ا سئػػأو ان اسػػأ ونأ ػػ وجػػةو العو ػػي و امن تػػأوج لػػىو اتسيتػػأو ان اسػػأو ا
 ا نيئسػػػأوجػػػةو ايلاػػػياو ان اسػػػأ و  اوػػػةووتػػػيىواوػػػ  سضوملػػػيا و اػػػن ؿو اوسػػػ وثي وػػػهو  اف لػػػىو
 ان اسأومفو لؿو ام،تتياو  اممي تياو ان اسأو اوةوسوـو ني، يو اوميعسي ومفوا ؿو اػن ؿ وجػةو

  ج ػػػي وإلملينسيونػػػيو امويحػػػأولن اػػػأووحػػػاو الحػػػولؿونػػػ  وجػػػةووا(2)ج اػػػياوم ولفػػػأواحػػػؿو ا لػػػيسي
 العومينوعلىو ام،تتياو ان اسأوجم وجةوايسأو ه مسػأواوح سػؽوجمننػيو ا ػ مة و  مػنؼوإحػن نو

ون عومفو او  جفوجةوم  جسفو ا   و امينسأواليا وإت  ئسؿا

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

و  ولػػ  وومنسػػنومنسػنون  لػػةوالمػػفو ا ػػ مةو افلتػػطسنةواػػنوسلػ فوتػػ  ي وم يشػػ   والوػػن ؿو اػػن اة و س
 يهمفو ا  مةووجةوآفو  حن و نشس ول اؾوإاىو  و يطو همفو ا  مةو افلتطسنةوي و  ي اسوي ون  لس

ناػػيجوتسيتػػةووح  ػػهوإتػػ  ئسؿوعلػػىو امتػػو  و إلالسمػػةوج و اػػن اة واػػنوسلػػ فوإ إلتػػ  ئسلة وجػػأيو
وملن وومنسنوالمفو ا  مةو افلتطسنةا

 الفلسطونوةثانوًا: تدخالت الدول الكربى يف القضوة 

وحلمػػػاو ا ػػػ  و ا ي اسػػػأو  تػػػـو ااو  جسػػػيو اتسيتػػػسأوالمنط ػػػأو اي  سػػػأوجػػػةوج  ئػػػؿو ا ػػػ فو
 ايش سف ووحنسن  و ينو نومي و اح  و اييامسأو ه اىو  نمسي و اتلطنأو ايثمينسأاو ليناو امن طػأو
وجػػةوج  ئػػؿو ا ػػ فو ايشػػ سفواػػنو ػػنجاوولشػػؼوعػػفووػػ ج وم ػػج فوممػػـومػػفو امػػ   نو ا ػػيـو  اثػػ   
 انفطسػػػػأ وممػػػػيوج نومػػػػفو نػػػػنجيعو ا ػػػػ  و التػػػػويمي سأو امنولػػػػ  وجػػػػةو احػػػػ  و اييامسػػػػأوالتػػػػويمي و

                                                           
وا015-012صم اعوتي ؽاوسي ا  و ي ي وو(1)
وا019صو م اعوتي ؽاوسي ا  و ي ي(2) 
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او عو ػ او(1) امنط أ و ليناو  سطينسيو ج نتيو هلث و نػنجيعي وا   ثػأومنػيطؽو اتػلطنأو ايثمينسػأو
 اػػن ؿو او  سػػػأوج ضوجلتػػطسفومػػػفوج ػػـو ه ػػػن ؼو ا  مسػػأو  او تػػػيسأوامػػي وجمػػػةوالػػ و ا ي طػػػأو

اػىواينػػ و ػيوسفو ا ػ وسفو التػػويمي سوسف ولػيفو نػػيؾوطػ ؼوثياػػنو ااو و  جسػأوالمنط ػأو اي  سػػأاو   
اػػهومشػػي سيهو مطيميػػهوجػػةوجلتػػطسف و  ػػةو اح لػػأو الػػمس نسأ و اوػػةوجنشػػئاوجػػةوج   ػػ و ا ػػ فو
 اويتعوعش وجةوج    ياو  ياو ي و امليا و ه    سأومعو اح لأو المس نسأوجةوجلتػطسف وجاػنـو

ن و اح لػػػأو الػػػمس نسأو  يلػػػأو  سطينسػػػيو ايظمػػػةوآنػػػ  ؾوجػػػةو نشػػػي ون اػػػأو اوػػػ  وعلػػػىومتػػػيع
سم نسأوعلىوج ضوجلتطسفو اوي س سأاوحسنونيااو اح لأو المس نسأونعـو اػن ؿو او  سػأومينسػي و
 تسيتػػػسي و ن اسػػػي او  ينػػػنالعو احػػػ  و اييامسػػػأو اثينسػػػأ و حوياػػػاو  سطينسػػػيونعػػػـو ا السػػػياو اموحػػػن و

أو ا  او امح   و  ينو نومي و اح  وو  اعو انف  و ا  سطينةومفو امنط ػأوام  امأوجامينسيو انيجس
نحتي وجةو امنط أو اي  سأوون ساسي و حلاومحلميو ا السياو اموحن  و  نجوجيلسيو ان  و او  ةو يال

ـاوجسمػػػيوحيجظػػػاون ؿوج    ػػػيوعلػػػىونعممػػػيو0952 اي  سػػػأو يػػػنو ايػػػن  فو اثلثػػػةوعلػػػىوملػػػ و
ة و مػيوجػةو اػػؾو انػ  حةو ايتػل سأو  التػػو  وساسأ و اوػةوتػيعناوجػػةوإلتػ  ئسؿوجػةوشػوىو انػػ  ح

إعطػػػي وإتػػػ  ئسؿوتػػػ  ي ون  سػػػي وسلػػػمفووف امػػػيو ايتػػػل يو  التػػػو  وساةواتػػػنسفوط سلػػػأ ومػػػيوسشػػػلؿو
او علسهوسملننيو ا  ؿو أفو ا لػسأو(2)و امأوالاوج ـوالوس اىوإاسهو اشؾو نسم مأوإت  ئسؿو وط   ي

أو يان اأو ه اىاو    وسف ضوعلسنيوع ضوم  اؼو او  و  اػن ؿو افلتطسنسأو نجاوالسأون اس
 ال ػػػ  ومػػػفو ا لػػػسأو افلتػػػطسنسأ و  اوحػػػ الاو اوػػػةوطػػػ جاوعلسمػػػيوجػػػةوظػػػؿوووسػػػ ومػػػ  جسفو ا ػػػ  و
 ان اسػػأاو  ػػ لو ام  اػػػؼو ن تػػماو ػػسفوم،سػػػن و ميػػي ض و محيسػػن واين اػػػأو ا لػػسأو افلتػػػطسنسأ و

  و ان اةوو نااوم  اؼو يضو اػن ؿو ال ػ  و مفو لؿونليؿو اشي و افلتطسنةوعلىو امتو
مػػفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأاو علسػػهوسملػػفو ا ػػ ؿو ػػأفو اػػن ؿو اوػػةوويػػي ضوإايمػػأو ان اػػأو افلتػػطسنسأو
وشػلؿوومنسػػن  وعلػػىو همػػفو ا ػػ مةو افلتػػطسنة وجمػيو اػػن ؿو امحيسػػن ووشػػلؿووحػػنسي والمػػفو ا ػػ مةو

ولسأو افلتطسنسأا افلتطسنة وجمةوو لؿومفوج لهوج ضوحؿون اةوعينؿوال 
                                                           

(يو التو لاسأو افلتطسنسأو ال    و  امحنن ا و ام،وم و اتن يو ه ؿوط ا لسأو6106ولحمة ون  ناو)و(1)
 ام لجو افلتطسنةوه حينو اتسيتياوو- امتي و التو  وساة ومتي  ا افلتطسنسأوم  ايأو اوا  أو آجيؽوووسس و

وا092-095  ان  تياو التو  وساسأ وص
(يوا    وج اسأوجةو اووس  اوط سلأو همنوجةو ام  اؼو ان اسأوإج  و ا لسأو افلتطسنسأ و6106اتسس ون سؿاو)و(2)

 ام لجوو-يؽوووسس و امتي و التو  وساة ومتي  ا ام،وم و اتن يو ه ؿوط ا لسأو افلتطسنسأوم  ايأو اوا  أو آج
وا019 افلتطسنةوه حينو اتسيتياو  ان  تياو التو  وساسأ وص
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 موقف االتحاد األوروبي من القضية الفمسطينية
 يػػػنو تػػػونج ؼون ؿوج    ػػػيوجػػػةوحػػػ  سفوعػػػيامسوسف و  ج ػػػاوعلػػػىون ػػػؿواػػػج ومػػػفوتػػػسينوميو

ـاو اػـوسنظػ و0996 ا  مسأوإاىو الوحػينو ه    ػةاو اػ يوجنشػ وجػةوطميي ػن وميتػو س اطوعػيـو
لأو ػػ  ومي وجلػػيفوسػػوـو انظػػ وإاسمػػيو  لػػفميواػػطواتسيتػػوهوواػػيلو ا لػػسأو افلتػػطسنسأولتسيتػػأومتػػو 

اػػج   ومػػفوتسيتػػأوجشػػمؿ وووتػػعواوشػػمؿو اػػ طفو اي  ػػة و ومسػػجاو ػػ لو اتسيتػػأوجػػةولثسػػ ومػػفو
 هحسػػػيفو ياو يسػػػأوال السػػػياو اموحػػػن  و اوػػػةولػػػيفوامػػػيو افلػػػؿو ال سػػػ وعلػػػىوج    ػػػيو يػػػنو احػػػ  و

إلعػػػين و نػػػي وج    ػػػيومػػػ  وو(1) اييامسػػػأو اثينسػػػأ وحسػػػنوو نػػػاو ا السػػػياو اموحػػػن وطمشػػػ  عومي شػػػيؿط
ـو0952اوو  ينو اين  فو اثلثػةوعلػىوملػ وعػيـو(2)ج    و ولنسميوالومنسنو ان  يو ات جسوة

و  اػعو انفػػ  و ه    ػػةوالػػيا و انفػ  و هم سلػػةو  اتػػ جسوةوجػػةو ايػياـاو ا لػػاو اػػن ؿو ه    سػػأو
اووطػػ  او ايلاػػأو(3)إلتػػ  ئسؿو ػػن   يو يعو ي  ػػيووي يػػي واػػن  و ا السػػياو اموحػػن و امنحػػيجو ياليمػػؿ

 ػػسفومنظمػػأو اوح سػػ و افلتػػطسنسأو  الوحػػينو ه    ػػةوجػػةوثػػلنوم  حػػؿووي س سػػأو  ػػةيو ام حلػػأو
ـ( وحسنمػػػيووأتتػػػاومنظمػػػأو اوح سػػػ  ووييملػػػاومػػػعو0919-ـ0922 ه اػػػىومػػػيو ػػػسفو هعػػػ  ـو)

 امنظمػػأو اػػن ؿو او  سػػأوعلػػىولػػ  وم افمػػيومػػفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأ و وػػـواطػػعو ايلاػػياو ػػسفو
 ن ؿوج    ػيوام افمػيو ام،سػنوإلتػػ  ئسؿ و ظلػاون ؿوج    ػيوونظػػ وال لػسأو افلتػطسنسأو يعو ي  ػػيو
ما نوالسأوالائسفاو ومسجاو ػ لو ام حلػأو يا طسيػأو عػنـو العوػ  ؼاوجمػيو ام حلػأو اثينسػأوج ػنو

اوـ( و يػػنو تػػو    و اػػن ؿو ه    سػػأوجػػةوولولمػػي و ػػنج0999-ـ0991 ػػنجاومػػيو ػػسفو هعػػ  ـو)
                                                           

 اح  وووإاىون ؿوج    يوع  وو ا السياو اموحن وو  نيمجو امتيعن و الاولينسأو اوةوانمومي يمش  عومي شيؿو(1)
  ا يووـ0921س نس و5مي شيؿوجةوايميأو ي جي نو وي سخو   اييامسأو اثينسأو ني وعلىو إلاو  او ا يوانمهو اان  ؿ

  نيمجوإعين و ني وج    يواوو يتـوـ0929   سؿوو9 م ا و ا ين فو ام اعوجةوووو نيلو ا ئسسو هم سلةوو  ميف
 ليفومفو امنوظ وجفووواـ0956وس نس و91اويسأووـ0929جيومفوجه ؿومفونستيفووو  امحنن ومنوهو أ  عوتن  ا

تويين وإتو لاميوووحوىونميسأومن و ا  نيمجووؿو ه    سأووملفو ان و مفووح سؽوإعين وو  جفومسج نسيوميو احتي سأو   
و(ا6109ميس وو69م يؿوحتسفوو اه وو–التوج ن و  اعوا سن و ات تنأو ه ننسأو(  إلاولينيو  امياة

 ومالأوش، فو6111-0922سنسأو(يو الوحينو ه    ةو منظمأو اوح س و افلتط6102ع نو ا حسـ وإل  ـاو)و(2)
وا96 وص6102( و  سؼو659جلتطسنسأ و اينن)

(يون  و الوحينو ه    ةوجةو اونمسأو اتسيتسأووايلو ه  لةو افلتطسنسأو امحولأو6119جلؿ وعليـاو)و(3)
 وجلتطسفو- و تياأومياتوس واس ومنش    وللسأو ان  تياو ايلسي وايميأو اناياو ا طنسأ وني لس0990-6111

وا05ص
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ولوفاوال طفو اي  ة ومحي اأو ن وعملسأو اويي فو اتسيتة و ليفوج ؿوم اػؼوج    ػةوامػيعةو
مػػػيس وو09ـ وحسػػػنوو نػػػاو ااميعػػػأو ه    سػػػأوجػػػةو0910م حػػػنومػػػفو ا لػػػسأو افلتػػػطسنسأوعػػػيـو

ط ثس ػػػػأوشػػػػ ميفطو جسػػػػ و ي اسػػػػأوج نتػػػػيو اوػػػػةووحػػػػنثاوعػػػػفوشػػػػ  طو اوتػػػػ سأومػػػػفو امػػػػأو انظػػػػ و
  ئسؿومػػػفو ه  لػػػةو اي  سػػػأو اوػػػةو حولػػػا وجػػػةوحػػػ  وحجسػػػ  فو ه    سػػػأ و  ػػػةيو نتػػػحي وإتػػػ

ـ و تػوييناون ؿو0990اوجسميووشللاو ام حلأو اثياثأو ينوح  و ا لسجو اثينسأوعيـو(1)ـ0921
ج    يوا وميو ان اسأ و جل  و الوحينو ه    ةوا  و اولػينسأول سػ   وستػيىواػن  وتسيتػةوعلػىو

وا(2) اتيحأو اييامسأ و جسنو ايملسأو اتلمسأ

انماوج    يو ينوجو وان  او وليؿومعومنظمأو اوح س ومتػيعن اول سػ  والفلتػطسنسسفاو
اسػػػ وجفوط سيػػػأوعملسػػػأو اتػػػلـوطج تػػػل طو تػػػو يناو اػػػن  و ه    ػػػة و لينػػػاو ا السػػػياو اموحػػػن و
 هم سلسػػأو ػػػةو  عسػػػأوعملسػػػأو اتػػػلـو ا ئستػػػسأاو  اولػػػ و اػػػن  و ه    ػػػةوعلػػػىو اػػػنعـو امػػػينيو

 سو نػػػىو الوحػػػينو ه    ػػػةوجػػػةوإنمػػػي و الػػػ  عووتػػػلطأو افلتػػػطسنسأو يػػػنونشػػػأوميا  الاولػػػينيوال
 افلتػػػطسنةوم ػػػنجوحػػػؿو اػػػن اوسف واسػػػ وجفوتسيتػػػأو الوحػػػينو ه   ػػػةوووػػػأث و يػػػيملسفوو- إلتػػػ  ئسلة

 ئستػػسسفو  مػػييو ه ؿوعلاػػأو الوحػػينو ه    ػػةوجػػةوإتػػ  ئسؿ و  اثػػينةوعلاػػأو الوحػػينو ه    ػػةو
 هم سلسػػػػأاو  ػػػػ  وسوطلػػػػ و تػػػػو  وساسأوجلتػػػػطسنسأوم امػػػػأوإاػػػػىو الوحػػػػينووجػػػػةو ا السػػػػياو اموحػػػػن 

 ه    ةوالت و انعـو  اوأسسنو ان ئـومفو لؿووفيسؿو ام  اؼو اتسيتسأوالوحينو ه    ةوإاػىو
ججييؿوتسيتسأومفوجاؿوحل ؿوجلتطسفوعلىوح  اميو اتسيتسأو  ا ين نسأو جؽواػ    او اشػ عسأو

نمػػػي و الحػػػولؿاو ج ػػػنوشػػػمناوعملسػػػأو اتػػلـووطػػػ    و يمػػػي وجػػػةوشػػػلؿو ملػػػم فو اػػػن  و ان اسػػأو   
 ه    ػػػةو اػػػـو تػػػوم   و اػػػ نومحنن وػػػهو  اوػػػةواػػػـوولػػػمفواػػػهوحوػػػىو يفون  ومػػػ،ث و جيعػػػؿو

و  م  اياوجيلسأاو سوتـو ان  و ه    ةوحياسي وجةوعملسأو اتلـو ياتمياو اوياسأي

اةوا  وػػػػػػهو اتسيتػػػػػػسأوسيو ػػػػػػ و اػػػػػػن  و ه    ػػػػػػةو هلثػػػػػػ وج مسػػػػػػأوعلػػػػػػىو الػػػػػػيسنو اػػػػػػن و-
  الاولػػينسأ و يإللػػيجأوإاػػىووػػأث وإتػػ  ئسؿو ياتسيتػػأو ه    سػػأ و  ػػ  وسلػػمفو تػػوم   وعملسػػأو

  اتلـوعلىوم نجوحؿو ان اوسفا

                                                           
وا92-96م اعوتي ؽاوع نو ا حسـ وإل  ـ وصو(1)
(يوم اؼو الوحينو ه    ةووايلو ا لسأو افلتطسنسأ و تياأومياتوس واس ومنش    و6101طيجش و شيـاو)و(2)

و اتسيتسأ وايميأو هج  و-للسأو الاولينو  ايل ـو إلن  سأ وا9 وصجلتطسفو-اج  واج و-اتـو ايلـ 
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س نـو الوحينو ه    ةومتيعن اومياسأوالتلطأو ا طنسأ و  اوةوولمفو تػوم   وعمػؿو-
 م،تتيوميا
مو  جنأو سفو اط جسف و اػنووو ػ و يػضووتسيتياو الوحينو ه    ةووايلوعملسأو اتلـ-

  ا     اواليا وجلتطسف و  ا يضو ه  واليا وإت  ئسؿا
 ان  و ه    ةوجةوعملسأو اتلـوجلث و ل حي  وج نو نو ؿومفول نهوما نوم  ا وجةو-

ـط و ن  لوجػػةووشػػلسؿو الانػػأو ان اسػػأو ا  يعسػػأو0995 و6طمن سػػنطوإاػػىوشػػي نو ممػػ ؿوجػػةوطج تػػل 
 اتػػػلـ و  نومػػػي و ػػػن   وجػػػةوويسػػػسفوم يػػػ نوج    ػػػةو ػػػيصوايملسػػػأو اتػػػلـوجػػػةو اشػػػ ؽوايملسػػػأو

ـ ومػػفوجاػػؿومجسػػنومػػفوونتػػسؽو اامػػ نو ه    سػػأو و حسػػنوان  ومػػيوجػػةوتػػ سؿو0992 ه تػػطوعػػيـو
 ا(1)م  اياوجيلسأواتسيتأو الوحينوجةوعملسأو اتلـوإاىواين ومتيعن وهو امينسأ

تلـو أنهون ئـو اوألسنو  اتيةوالحل ؿوعلىون  وسومسجو ان  و ه    ةوجةوعملسأو ا-
 ملمؿوان  و ا السياو اموحن و اسسو نسل وعنها

 موقف الواليات المتحدة األمريكية من القضية الفمسطينية 
 ن سػػأ واػػـوولػػفو ا السػػياو اموحػػن و  او  و ػػيطوم يشػػ و يا لػػسأو افلتػػطسنسأوا ػػؿولػػن  و

   وال السياو اموحن وجةو اش ؽو ه تطولمػيولػيفوـ و اـوسلفو نيؾوحل و0901 عنو لف  وعيـو
ـو وامػػاو إلن   و0929اػػن ؿو اوػػ  و الوتػػسميو  سطينسػػيو ج نتػػياو عنػػنواسػػيـون اػػأوإتػػ  ئسؿوعػػيـو

ظمػػي و او تػػمماوجج ممػػيوواػػيلولػػميفو تػػوم    ي و اػػنو هم سلسػػأوإاػػىو ام ػػين  و ػػيالعو  ؼو مػػي و   
يؿوم ولفػػأ وجمنمػػيومػػيواػػي ومػػفو ػػلؿوو ػػنسـونعػػـو ا السػػياو اموحػػن وجػػةواسػػيـون اػػأوإتػػ  ئسؿو أشػػل

تسيتػػػةوامػػػيون  ػػػؿوج  اػػػأو همػػػـو اموحػػػن وال  ػػػ ؿو يلػػػ سومي وج ومػػػفو ػػػلؿوممي تػػػأو الػػػو طو
 شػػلؿوآ ػػ واػػي و اولػػينسيومػػفووا اػػؼوإلػػن  وجيواػػ   وسػػنسنميو يتػػو ن ـوحػػؽو اػػن ضوط افسوػػ طا

او(2) شػػلؿوثياػػنواػػي وعتػػل سي و ػػلؿووػػ جس وجشػػليؿوم ولفػػأومػػفو اػػنعـو امػػياةو  افنػػةو  ايلمػػة و

                                                           
 إلت  ئسلسأوميو سفو ان  وو-ي ان  و ه    ةوجةوعملسأو اتلـو افلتطسنسأو(ي6115تلمأ ونالؿاو)و(1)

 الاولينيو  اتسيتة و تياأومياتوس واس ومنش    وللسأو ان  تياو ايلسي وميمنوإ    سـوج  واونوالن  تياو
وا091 وصجلتطسفو- ان اسأ وايميأو س وجسا و س وجسا

ن و هم سلسأوجةوإحن نووح ؿونسم   طةوجةوجلتطسفو) السأو(يون  و ا السياو اموح6119حيمن والةاو)و(2)
و اناياوايميأو ايلسي و ان  تياوللسأومنش    واس ومياتوس و( وو تياأ6112-6110 ا ئسسوا   و  شو ال فو

وا09 وصجلتطسفو-ني لسو ا طنسأ 
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مػػػػ اوتسيتػػػػأو ا السػػػػياو اموحػػػػن و هم سلسػػػػأوواػػػػيلو افلتػػػػطسنسسفو ػػػػلؿو افوػػػػ  و ا  ايػػػػأومػػػػيو ػػػػسفو
ـوجػػةوج  ػػعوم  حػػؿومومسػػج  وشػػمناو لامػػيووحػػ الاوولوسلسػػأو مػػنؼو تػػوسيي و6105-ـ0929

حسػنووـ( 0921-ـ0929 اظ  ؼو اتسيتسأو امووس   و  ةيو ام حلأو ه اىومػيو ػسفو هعػ  ـو)
عو ػػي  او إلنتػػينسأومػػعو ام ػػي ؼومػػفوجفوو يػػنوتػػأو اومنئػػأو  اوتػػلسف و وظػػيج او التػػيناوتسي

مشللاو الائسفو افلتطسنسسفوج لىوتسيتسأوجةو امنط أو اي  سأ وج  للاو ا السياو اموحن و
او جػةو ام حلػأو اثينسػأومػفوتسيتػسأو ا السػياو اموحػن و(1)نعمميوا لياػأو اوػ نو وشػوسؿو الائػسف

ـ( وج ػػنووح اػػاوجوػػ  و امػػن  وإاػػىو ام  امػػأ و0912و-ـ0921اػػيلو افلتػػطسنسسف و امموػػن ومػػفو)و
حسػػػنوجن نػػػػاو ا السػػػياو اموحػػػػن و هم سلسػػػػأوحػػػ  و ايلػػػػي ياو  ام ي مػػػأو افلتػػػػطسنسأو  عو  ومػػػػيو

او  لؿو ام حلػأو اثياثػأومػفوتسيتػسأو(2)جعميال وإ  ي سأوم امأولنوإت  ئسؿوجةو ان  ؿو  ا ي  
ـ( وحػػػػػننووحػػػػػ ؿونحػػػػػ و0999و-ـ0912 اموحػػػػػن و هم سلسػػػػػأو  امموػػػػػن ومػػػػػفو ايػػػػػيـو)و ا السػػػػػيا

ومػفون فو  اولسسؼ وإ ووالىو  ل اوويـوجةوجفوجيووت سأوجػةومنط ػأو اشػ ؽو ه تػطواػفووػنـ 
اوجمػيو ام حلػأو ا   يػأومػفوتسيتػأو ا السػياو اموحػن و هم سلسػأو  امموػن ومػفو(3)مشي لأوجلتػطسنسأ

ايمػػػأو اتػػػلطأو افلتػػػطسنسأو  عيسػػػأو ا السػػػياوـ( وج6105و-ـ0990 ايػػػيـو) مػػػةوم حلػػػأو اتػػػلـو   
و اموحن و هم سلسأ وم،لنلوعلىوم نجوحؿو ان اوسفا

إفوتسيتػػسأو ا السػػياو اموحػػن و هم سلسػػأوواػػيلو افلتػػطسنسسفووػػأث او ياتسيتػػأو إلتػػ  ئسلسأو
الػػػػ  عو هم سلسػػػػأوعلػػػػىومتػػػػي و و-واػػػػي مـ و  ياوػػػػياةو نيلتػػػػاوتسيتػػػػأو املػػػػيا و إلتػػػػ  ئسلسأ

 افلتػػطسنةو و ػػنسـومشػػي سعووتػػ سأوو– افلتػػطسنةاو وحوػػؿوجلػػ  و الػػ  عو إلتػػ  ئسلةو- إلتػػ  ئسلة
حسج والو أسو هوجةوجانن و اتسيتأو ا ي اسأو هم سلسأ وحسنوس ولؼو   و احسػجومػفوإن   وإاػىو
ج ػػػ  ول نمػػػيواػػػ و الػػػ  عوجػػػةو امنط ػػػأو اي  سػػػأ و اوػػػةوويو ػػػ و  اوج مسػػػأو ياوػػػأوجػػػةو اتسيتػػػأو

                                                           
 اوح س و افلتطسنسأوو افلتطسنسأومن و ن و اح   ومعومنظمأو-(يو ايلاياو هم سلسأ6112مي ن وجمنهاو)و(1)

 حوىوإلن  و ي طأو اط سؽ و تياأومياتوس واس ومنش    وللسأو ان  تياو ايلسي وميمنوإ    سـوج  واونو
وا09 وصجلتطسفو-الن  تياو ان اسأ وايميأو س وجسا و س وجسا

م لجون  تياوو(يو ايلاياو افلتطسنسأو هم سلسأيو ام  امأو  حوميالاو اح    0990ع نو اماسن و حسناو)و(2)
وا022 وصا نيفو- و س  ا6 ا حن و اي  سأ وط

(يو اتسيتأو هم سلسأو  اش ؽو ه تطيومفولي و وإاىو سويف وم لجون  تياو ا حن و0990منل   ولمسؿاو)و(3)
وا0990 وصا نيفو- و س  ا9 اي  سأ وط
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اوإفو نحسػػيجو اتسيتػػأو ا ي اسػػأو هم سلسػػأوالػػيا وإتػػ  ئسؿوسيػػج لو يػػضو(1)ي اسػػأو هم سلسػػأ ا 
إاػىو ايلاػأو ا يلػأو اوػةووػ  طو ا السػياو اموحػن ووJohn Mayer امفل سفو منمـوا فومػيس و

 ةتػػػ  ئسؿ و ويػػػ نو شػػػلؿول سػػػ وهنشػػػطأو الػػػ  ة و اػػػ يوسيمػػػؿو شػػػلؿوعلنػػػةوعلػػػىونجػػػعو اتسيتػػػأو
أو يواػػػػيلووأسسػػػػػنوإتػػػػ  ئسؿ و ونجيػػػػهواو نػػػػةوم  اػػػػػؼون عمػػػػأوإلتػػػػ  ئسؿون  ػػػػػؿو ا ي اسػػػػأو هم سلسػػػػ

 شػل م و ػفووDenis Rosen ال نو ساوإالوجفومفل سفو تسيتسسفوآ  سفو منمـوننسو  تفو
 وسػػ  فوعلػػسو اػػؾ وجمػػـوسوف ػػ فوعلػػىوجفو الػػ  ةو الػػمس نةوالعػػ وممػػـو Ben-Amiعػػيمة

اػػػسسو ولػػػؾو امياػػػأو اوػػػةوسلػػػفميواػػػ فومسػػػ و مػػػ،ث وجػػػةو اتسيتػػػأو ا ي اسػػػأو هم سلسػػػأ وإالوجنػػػهو
لموحلـوجةو اتسيتػأو هم سلسػأ و ػؿوسػ  فوجفوحاػـو املػيا و امشػو لأو ػسفوإتػ  ئسؿو  ا السػياو

 ويمؿووا(2) اموحن  و  ا ينو التو  وساةوجةو ايلاأو سنمميو  و اميسي و ا يوسحلـوللو اط جسف
و-  ػػةو شػػلؿوعػػيـ و  الػػ  عو إلتػػ  ئسلة ايو- ا السػػياو اموحػػن وعلػػىوإنمػػي و الػػ  عو إلتػػ  ئسلة

 افلتػػطسنةو شػػلؿو ػػيص و مػػنؼووح سػػؽوج ػػن جميو وطلييومػػيوجػػةو امنط ػػأو اي  سػػأ و المحيجظػػأو
علىو توم   سأوملياحميو التو  وساسأو  احس سأوجةو امنط أاو سوتـو اػن  و هم سلػةوحياسػي وجػةو

وعملسأو اتلـو ياتمياو اوياسأي

لػػػحأوالتػػوم   وعملسػػػأو اتػػلـ و عػػػنـو ا ومػػيو يالػػػوطواسػػي و ا ،سػػػأو هم سلسػػأو ا  -
 علىوإت  ئسؿواف ضوحل ؿوعيناأوال ليسيو اييا أو سفو ااين سفا

و ا السياو اموحػن و ػنعـو اشػي و افلتػطسنةو اسينوػه وجػةو امتػي و اوفي لػة وو- اـوولوـج
   نناو  طعو امتيعن اوجةوحيؿو توم   و او اهوالمـو اموحن ا

  ئسؿوجػػةوليجػػأو اماػػيالا و الوتػػسميوتسيتػػياوإتػػ  ئسؿو اينلػػ سأو اػػنعـو امتػػوم وإلتػػ-
 لنو اشي و افلتطسنةا

ومواقف روسيا من القضية الفمسطينية
اػػػي وم اػػػؼو الوحػػػينو اتػػػ جسوةو اتػػػي ؽومػػػفو ا لػػػسأو افلتػػػطسنسأوعلػػػىو ػػػلؼو ام اػػػؼو

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

 تياأو و6119-6110(يو اتسيتأو ا ي اسأو هم سلسأووايلوإايمأو ان اأو افلتطسنسأو6101  لة ومحمناو)و(1)
و إلن  سأ و اتسيتسأ وايميأو هج  و-مياتوس واس ومنش    وللسأو الاولينو  ايلـ  و-اج  واج و-اتـو ايلـ 

وا69 ووصجلتطسف
وا09م اعوتي ؽاوحيمن والة وصو(2)
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نمػػػي و النوػػػن  و ا  سطػػػينةوجػػػةو جنػػػهو وأسسػػػنلواػػػ   و او تػػػسـوتػػػ ؼوسػػػوـو اػػػو لصومػػػفو التػػػويمي و   
جلتطسف و جةو  او ا ااوجسنو الوحينو ات جسوةو اي  ولنوجعميؿو اين  فو إلتػ  ئسلة وميو ػ   و

او  ػػػػ  وسينػػػػةوجفو(1)م افػػػهوسنتػػػػاـومػػػعوم ػػػػنجوحػػػؽوو  سػػػػ و املػػػػس والشػػػي سفو اي  ػػػػةو  اسمػػػ ني
 اتسيتػػأو ا ي اسػػأو اتػػ جسوسأولينػػاووووسػػ وحتػػ وملػػياحمي وجيالوحػػينو اتػػ جسيوةونعػػـوإتػػ  ئسؿو

و اسيممي و جةو ا ااونفتهوليفوسوموعو يلاياو نسأومعو ان ؿو اي  سأاو

جػػةو اتػػي ؽولينػػاو اتسيتػػأو ا  تػػسأوومسػػؿوالػػيا وإتػػ  ئسؿوإاػػىوجفوو ػػنؿو ام اػػؼوعػػيـو
اػػياو افلتػػطسنسأو ا  تػػسأ وحػػسفو تػػو نـو الوحػػينوـ وحسػػنو ػػنجاوم حلػػأوانسػػن ومػػفو ايل0952

 اتػػ جسوةواػػ   و اػػن ضوط افسوػػ طوالػػيا و ايػػ  ولػػنوإتػػ  ئسؿ و  اػػؾوعنػػنميونعػػيومالػػسو همػػفو
مل وإاىو جعو ا س نو امف  لػأوعلػىومػ   و يػضو اتػففو اواي سػأوع ػ وانػي و اتػ سساو الػفو

 إلت  ئسلسأونوساأو او ػي  وو-وسأـ وج نوون   او ايلاياو ات جس0952 اوح ؿو ه  جوليفوعيـو
 هم سلةو إلت  ئسلة و  ن و  لحي والوحينو ات جسوةوجفوإت  ئسؿوومثؿوحي تػي والملػيا و او  سػأو

وا(2)جةو امنط أو اي  سأ

و اػػػؼونعػػػـو الوحػػػينو اتػػػ جسوةو اتػػػي ؽوـ و0990 يػػػنوتػػػ  طو الوحػػػينو اتػػػ جسوةوعػػػيـو
امنظمػػػػأو اوح سػػػػ و افلتػػػػطسنسأو جلػػػػيئلميولح لػػػػياووحػػػػ  و طنػػػػة و  اولػػػػ وعلػػػػىو ايلاػػػػياو
 ان ل ميتػػػسأومػػػيو ػػػسفو  تػػػسيو الوحينسػػػأو منظمػػػأو اوح سػػػ و افلتػػػطسنسأاو  ػػػيا اـومػػػفو اػػػؾوسيو ػػػ و

 الوحينسػػأواػػي او اػػ يضوجفو ايلاػػياو ان ل ميتػػسأو ػػسفو اتػػلطأو ا طنسػػأو افلتػػطسنسأو   تػػسيو
 موػػن ن  وايلاػػياو ػػنجاو ػػسفو الوحػػينو اتػػ جسوةو اتػػي ؽو منظمػػأو اوح سػػ  و   تػػسيو اوػػةو  ثػػاو
 الوحػػينو اتػػ جسوةو  ثػػاولػػ اؾونعػػـوعملسػػأو اتػػلـو افلتػػطسنسأو إلتػػ  ئسلسأو  افػػاوإاػػىواينػػ و

ايمػهون اػومـو امتػو لأاو ومسػجو ام اػؼو ا  و تػةومػفو افلتطسنسسفواوحلسؿوح ػ امـو امشػ  عأو   
ايمػػأو ان اػػأو افلتػػطسنسأوعلػػىوحػػن نو  ا لػػسأو افلتػػطسنسأو نعمػػهو اليمػػؿوانسػػؿو اح ػػ ؽو ا طنسػػأو   

ـ و ويمػػؿو  تػسيو الوحينسػػأومػػفو ػػلؿوتسيتػوميو ا ي اسػػأوعلػػىونعػػـو0921 ا   ػعومػػفوحجسػػ  فو

                                                           
وعملسأوعلىو جث  يو ات جسوةو الوحينو نمسي و ينو ا  تسأو افلتطسنسأو ايلايا(يو6100او)جمينةوجتم  و(1)

و س وايميأو ان اسأ والن  تياواونوج  وإ    سـوميمنو ايلسي و ان  تياوللسأومنش    واس ومياتوس و تياأو اتلـ 
وا00جلتطسف وصوجسا 

وا66-06صوا ام اعو اتي ؽو(2)
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و اتسيتػػسأو افلتػػطسنسأو و اميومػػيوإلايمػػأو ان اػػأو افلتػػطسنسأ و لػػ اؾووػػنعـو امشػػي سعو افلتػػطسنسأ
وجةو امنظمياو ان اسأاو

 موقف دول آسيا الكبرى من القضية الفمسطينية
إفو اووس وجةوم  جسفو ا   و ان اسأوسنوجوعنػهواػ  وتسيتػسأوانسػن ووليػ ون    و ػي ج  وجػةو
 اتسيتأو ان اسػأ و  ػ جوجػةو انظػيـو اػن اةو ا ػيئـواػ  وانسػن وجػةوآتػسيوامػيووأثس  ػيوجػةو اتسيتػأو

   و ايتل سأو ةو اييمؿو ا حسػنواملينػأو ان اػأ وج ػنو ػ جاون ؿوومولػؾو ان اسأ وحسنواـوو  ىو ا
 ػػأفوKissinger  اػػ  و اولػػينسأوج لومػػيواليػػ ون  وممػػـوجػػةو اتسيتػػأو ان اسػػأاو سػػ  ولتػػنا 

طم لػػػجو اث ػػػؿوجػػػةو اشػػػ، فو ان اسػػػأوتػػػ ؼوسنو ػػػؿومػػػفو امحػػػسطو هطلتػػػةوإاػػػىو امحػػػسطو امػػػين و
 ايػػياـوجظمػػ ون ؿول ػػ  وجػػةوآتػػسيوليالػػسفو  اسي ػػيفو  امحػػسطو امنػػني وجةعػػين وو جسػػعو ا ػػ  وجػػةو

  امنػػػنو   مػػػيوجنن نستػػػي وونػػػيجسومسػػػج فو ا ػػػ  و ه    ػػػة وحوػػػىوعنػػػنميوسوشػػػي ل فوجػػػةو امشػػػي سعو
او    وسوطل ومنيوإعين ون  تػأو و سػسـواليلاػياو ان ل ميتػسأومػعون ؿوآتػسيو ال ػ  او(1) اويي نسأ

تسأوا سأومعوولؾو ان ؿو و يط وشي  مي وتػ ؼو حسنميوونتجو اتلطأو ا طنسأوعلاياون ل مي
وحػػػننو ػػػ لو اتسيتػػػأومجسػػػن  ومػػػفو اوأسسػػػنواػػػنعـوج ػػػن ؼو وطليػػػياو اشػػػي و افلتػػػطسنةو ا طنسػػػأ و
 وح ؽو نجسفو  مييوج ال  ووشلسؿوا  ولوطولػنوممي تػياو الحػولؿو اينلػ سأوجػةو ه  لػةو

 مػفوولػؾو اػن ؿو اوػةوو  طنػيو مػيو امحولأاوثينسي  ونعـو اتلطأو ا طنسأوجػةو ام،تتػياو ان اسػأاو
وعلاياون ل ميتسأوممسج ون اوةو امنن و  السفاو

ومسجو ام اؼو امننيومفو ا لسأو افلتطسنسأو ياػنعـو اليمػؿوالح ػ ؽو افلتػطسنسأ و حػؽو
ايمػػأون اوػػهو امتػػو لأ وجلػػل وعػػفوميي لػػوهو اشػػنسن و  اشػػي و افلتػػطسنةوجػػةوو  سػػ وملػػس ل و   

ـ و وليمناو امننومعو ا ليسيو اي  سأو ل لي وجػةو0921عيـوو(090ا    وو تسـوجلتطسفو)
ظؿو ان  و ا سينيواميوجةوح لأوعننـو إلنحسيجاو مميوالوشؾوجسهوجفو اتػل ؾو اولػ سوةوالمنػنو

 افلتػػػػػطسنةوم،سػػػػػن  وال لػػػػػسأوو-جػػػػػةو همػػػػػـو اموحػػػػػن وجسمػػػػػيوس ػػػػػصوالػػػػػيسيو الػػػػػ  عو إلتػػػػػ  ئسلة
 إلتػػػ  ئسلسأوجػػػةوو-او اػػػنوجثػػػ اوعملسػػػأو اوتػػػ سأو اتسيتػػػسأوعلػػػىو ايلاػػػياو امننسػػػأ(2) افلتػػػطسنسأ

                                                           
(1) Kissinger A. Henry (2008): The Three Revolutions. The Washington Post - April 
7, 2008. 

والتوج ن و  اعون  تأيو(2)
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وتػػػيسنسياو ا ػػػ فو ايشػػػ سف وج يػػػنون ػػػ ؿومنظمػػػأو اوح سػػػ و افلتػػػطسنسأومفي لػػػياوم يشػػػ  ومػػػعو
ـ و جياو امننومػفوومثسلمػيو ان ل ميتػةومػعوإتػ  ئسؿ و اػنو تػوولاوإتػ  ئسؿو0990إت  ئسؿوعيـو

يو ان ل ميتسأو  اويي فو الاولينيومعو امنناوجسميو  ساو ايلاػياو  لو اف لأواوحتسفوعلايوم
و امننسأوثي وهون فوووس وجةومتو  و انعـو  اويي فاوو- افلتطسنسأ

جمػػيو يانتػػ أوالم اػػؼو الػػسنةومػػفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأ وج ػػنوجن لػػاو الػػسفومنػػ و ن سػػأو
سيو او  سػػػأ و وولػػػؼوتسيتػػػأو ا لػػػسأو افلتػػػطسنسأوج مسػػػأو امنط ػػػأو اي  سػػػأ وجيعو  ومػػػيو    ػػػأوآتػػػ

 الػػسفوواػػيلو ا لػػسأو افلتػػطسنسأو ياث ػػياو ػػ اـولػػؿو امووسػػ  او ان اسػػأو اوػػةوعلػػفاو منط ػػأو
 اشػػػػ ؽو ه تػػػػطو  ايػػػػياـ وجػػػػلوج اػػػػاو الػػػػسفواسػػػػين و شػػػػي يوو ػػػػؼو ث ػػػػياوإاػػػػىواينػػػػ و اشػػػػي و
نمػػػي و الحػػػول ؿو افلتػػػطسنةو اسينوػػػهو وػػػنعـونلػػػياهو ايػػػينؿوانسػػػؿوح  اػػػهو ا طنسػػػأو امشػػػ  عأو   

وا(1)ـ0921 إلت  ئسلةو ليجأوجشلياهو ايتل سأو  التوسطينسأوال  لةو افلتػطسنسأو امحولػأوعػيـو
 وومسػػجو اتسيتػػأو ا ي اسػػأو الػػسنسأوحياسػػي وواػػيلومنط ػػأو اشػػ ؽو ه تػػطو ياوي سػػنو  اوػػن  ؿ و ػػؿو
 و ػػن ومونيالػػأوجسلػػي  وجيالػػسفوو ػػسـوعلاػػياومػػعوإتػػ  ئسؿو وػػنعـو اشػػي و افلتػػطسنة و و ػػسـو

لاياومعوإس  فو جةو ا ااونفتهوعلاياوا سأومعو اتي نسأ و ايؿو اتسيتأو السنسأووتػيىوع
احميسأوملياحميو الاولينسأومعو لن فو امنط أ و  ل ليوميوسويلؽو    ن وميو انفطسػأ و و ػنـو
ت  ئسؿومميوس، لميو وأنسأون  وإساي ةو حسػينيو وللنسؽوالؿومفوجلتطسفو     السفونفتميو اسـ 

او سوتػـون  و اػن ؿو ال ػ  وجػةو(2)اسأومفو ام اؼو هم سلة و اموحسػجون ئمػيوإلتػ  ئسؿجلث ولن
وآتسيوحياسي ومفوعملسأو اتلـو ياتمياو اوياسأيو

و،سنولؿومفو  تسي و  امنن و  السف وإايمأو ان اػأو افلتػطسنسأوعلػىوحػن نو ا   ػعومػفو-
 نميئةاـ ومفو لؿو امفي لياو  ا ل ؿوإاىو وفيؽوتلـو0921حجس  ف

                                                                                                                                          

( و تياأومياتوس و6115-0921(يوتسيتأو امننو ا ي اسأووايلو ا لسأو افلتطسنسأو)6112جطيجطأ ومحم ناو)
والن  تياو ان و واون وج   وإ    سـ وميمن و ان  تياو ايلسي  وللسأ وجلتطسفاس ومنش     و س وجسا  وايميأ وصواسأ   

وا95-015
ووايلو السنسأو التو  وساسأوم،وم وجةو  اأو السنسأ و- افلتطسنسأو ايلاياووي سخ(يو6106او)نسي و ال ا (1) 

وا6106وعيـو اي  ة و ا طف
ومالأو  امووس  ا و اث   ايو إلت  ئسلةو- اي  ةو ال  عووايلو السنسأو اتسيتأ(يو6109او)عل ومحمن (2) 

وا01-1 وص6109نستم  و 209و ايننو اي  سأ و ا حن ون  تياوم لجو انيش و اي  ة و امتو  ؿ
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تػػ  ئسؿ وممػػيواػػنو- ونػػيمةو ايلاػػياو ان ل ميتػػسأو  الاولػػينسأومػػيو ػػسفو امنػػن و  الػػسف و   
سمنػػػػعو امنػػػػنو  الػػػػسفومتػػػػو  ل ومػػػػفو نو ػػػػينوإتػػػػ  ئسؿوج و اولػػػػ ساولػػػػن يوجػػػػةو همػػػػـو اموحػػػػن  و

   اللوفي و ياتسيتأو اييمأو ان عمأوإاىو ني و سئأوتلـوجةومنط أو اش ؽو ه تطا
الؿومفو  تسيو  السفوجةو امنط أو اي  سأ و  يلأوجةو هجمػأو احل  و اتسيتةوو-

 ه    ػػػةو و  سػػػ وو- اتػػػ  سأو  تػػػو ن ـوحػػػؽو اػػػن ضو افسوػػػ و ياشػػػ  لأ ولػػػنو النفػػػ  نو هم سلػػػة
ملس و يضو هنظمأوجةو امنط أو اي  سأاو    وميوس،لنوعلىو ا نونظػيـون اػةونيشػ ومويػننو

 ايػػياـوتسيتػػسي وتػػ ؼوسيػػ نو نوػػيئجوإساي سػػأوعلػػىوو هطػػ  ؼ وإ  ومػػيوجحتػػفو افلتػػطسنس فوم يط ػػأ
ايمأو ان اأو افلتطسنسأا   امش  عو ا طنةو افلتطسنةو   

 يػػػػنوعػػػػ ضو ام  اػػػػؼو ان اسػػػػأومػػػػفو ا لػػػػسأو افلتػػػػطسنسأ و  نيليتػػػػيوميوعلػػػػىو ا لػػػػسأو
 افلتػػػػطسنسأاونطػػػػ اووتػػػػي،ؿوملػػػػ و  ػػػػ يولسػػػػؼووػػػػ،ث و اػػػػن ؿو ال ػػػػ  وعلػػػػىو امشػػػػ  عو اػػػػ طنةو

وؾو ا ن  وجةوووسس وتسيتياوولؾو ان ؿوالياحني؟ افلتطسنة؟و  ؿونمول

اإلاي أوعفو   و اوتي،ؿوعلسنػيوجػةو ا ن سػأوجفونيػةو ػأفو احػ  ؾو اتسيتػةو  ان ل ميتػةو
 افلتطسنةومعو ان ؿو ال ػ  وسنتػجومػفوجاػؿووح سػؽوج ػن جنيو ا طنسػأ وجػةو ام ي ػؿوونتػجو اػن ؿو

تسيتػػػػأوالوويػػػػ ؼوتػػػػ  واوػػػػأو ال ػػػػ  وعلايومػػػػيومػػػػعوجلتػػػػطسفومػػػػفوجاػػػػؿووح سػػػػؽوملػػػػياحمي وجيا
 امليا او علىو  لو ا يعن و اتسيتسأوعلسنيوإايمأوعلايونيومعون ؿو ايػياـو وط سيمػيومػفوجاػؿو

و إالو  ا نوإتػو  وساسأاو الوشػؾووح سؽوج ن جنيو ا طنسأاوجياتسيتأوليلـو ان اأو  اتلطأ والوو ـ 
ن ف و ا ػ   و املػلحأ و اػنسف و اتسيتأوجلي ومفو هجيػيؿو  ن نو هجيػيؿوس ػولطوجسمػييو ا ػيو أف

 اي  طػػػؼو  النفيػػػيالا و هسػػػنس ا اسيا و اينػػػؼوإاػػػخ وإالوجفون  و التػػػو  وساسأو ػػػ وع لنػػػأولػػػؿو
اوجػػلو ػػنومػػفو اػػ نو ،سػػأوجلتػػطسنسأو يسػػن و امػػن ووحػػسطو لػػؿو(1) اػػؾو و اسمػػهواملػػلحأو همػػأ

 اوحنسياو  اومنسن او ا ي اسأوالمفو ا  مةو افلتطسنة و لػ اؾو املػيا و ا  مسػأو اوػةوسملػفو
وجفونح  ميوعلىو امتو  و ان اةاو

  ياوألسػػنونمولػػؾوعػػن و تػػيئؿونتػػوطسعومػػفو لامػػيو اوػػأثس وعلػػىوتسيتػػياو اػػن ؿو ال ػػ  و
يو ا طنةو ا يوسمثػؿواػ   و همػفو اػ طنةو افلتػطسنةوجػةو ػ لو ام حلػأ و مػفواوح سؽومش  عن

                                                           
يولوي وجةوم  ا  ون اأو فلتطسفو العو  ؼو ينو ا طنسأو اتلطأومتو  ؿ(يو6109او)إ    سـوج   ش و(1)

و اتسيتسأوالن  تياو اتينسواج ومنون و اموحن  و همـوجةو ان اأوإعلفو ينو افلتطسنسأو التو  وساسيا
وا00 وصجلتطسفو-اج و افلتطسنة و او طسطوم لجو  التو  وساسأ 
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ايمػػأو ان اػػأ وثينسػػي وعن اػػأوالػػسونيو ج ػػـوولػػؾو ا تػػيئؿيوج ال و إل  ن و افلتػػطسنسأوإلنمػػي و الحػػولؿو   
 ا طنسػػػأ وثياثػػػي وم ي عػػػأو الحػػػولؿو يا تػػػيئؿو امشػػػ  عأو  امملنػػػأ و   يػػػي ونعػػػـو متػػػينن و اػػػن ؿو

ـو اوػػةووػنعـو اشػػي و افلتػطسنةو و اميوػػهو     نوػهوجػػةوواتػسنوحلػػـو ان اػأاو حوػػىو امح ػأوالتػل
نتػػػػوطسعوم  امػػػػأو اوحػػػػنسياو  اومنسػػػػن او ا ي اسػػػػأوالمػػػػفو ا ػػػػ مةو افلتػػػػطسنة وعلسنػػػػيووحنسػػػػنو
 هن  او  ا تيئؿو امطل  أوالت وتسيتياو ان ؿو ال   وواػيلو ا لػسأو افلتػطسنسأ و مػفوجاػؿو

ايمػػػػأو ان اػػػػأو افلتػػػػطسنسأ و ال ػػػػنوجفوسلػػػػ فو او طػػػػسطووح سػػػػؽو امشػػػػ  عو اػػػػ طنةو  افلتػػػػطسنةو   
 التو  وساةومونيت ومعو سي  ونيو امط  حأولةونتوطسعووح سؽوج ػن جنيو ا طنسػأ و علسػهوسملػفو

وو تسـوولؾو هن  او  ا تيئؿوإاىواتمسفو ئستسسف و  ميي

 أواًل: تفعيل الدبموماسية الفمسطينية 

 ه يػػينو امطل  ػػأواوفيسػػؿو ان ل ميتػػسأو اييمػػأووAnna Tiedemanاتػػماوآنػػيووسػػنميفو
وي(1) شلؿوجيعؿو م،ث وإاىوثلثأوج يينو ئستسأ و  ة

  املين و ه اسأوط الوليالاو اس مسأط ا0
وولمفو ان ل ميتسأو ا تمسأومفوتف   و انيلؿ و ل اؾو ا ن  او احل مسأو اوةووولؿو

لـو ليجػأوجن  عمػيو املو  ػأو  امتػم عأو ياماومعو ان اة و يإلليجأوإاػىو الولػيؿو  تػيئؿو إلعػ
  ام ئسػػأ و  اماػػلاو ان اسػػأاو سلػػينو اتيتػػأو  ا ػػيحث فوساميػػ فوعلػػىوجفو ن ػػ  طو افلتػػطسنسسفو
  تػػيئؿو إلعػػلـونػػين   واػػن   و سملػػػفو لػػنو الولػػيؿوج ػػطوجػػػةو هحػػن نو امممػػأوعلػػىو اتػػػيحأو

و افلتطسنسأاو

 تو  وساسأط املين و اثين سأوط الوليالاو ال ا6
  و ا نو تياأو  لحأون يط و ميو اماومعو اػن اةو لػؿومل نيوػهومػفو ػلؿو تػيئؿو و

 إلعلـو م  اعو او  لؿو الاوميعة و وشو ؾوجػةوو اسػهو ػ لو ا تػياأواليػياـولػؿومػفو هحػج  و
 اتسيتػػسأو شػػ لأو امنظمػػياو ه لسػػأو افلتػػطسنسأاو لػػةونػػوملفومػػفوإسلػػيؿو ػػ لو ا تػػياأو شػػلؿو

لػػػػ فولػػػػمفو تػػػػو  وساسأوجلتػػػػطسنسأو   نػػػػيمجوعمػػػػؿوس ػػػػنـو ػػػػهو الػػػػؿون ئػػػػـو متػػػػوم وال ػػػػنو جفوو
و افلتطسنةو ا تياأو اوةوس سن يو افلتطسنس فومفو اماومعو ان اةا

                                                           
(1) Tiedman, Anna. (2005): Branding America An Examination of U.S. Public 
Diplomacy Efforts After September 11, 2001. http://fletcher.tufts.edu. 
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  املين و اثلثسأوطوط س و ايلاياو يسن و امن ط ا9
و ميو املين و ا ئستسأ و سلي و  سومثؿو   و ا ينوجةو ا ط  او اوةوالوسملفوجفوو ـ 

 اػػن اةوه مسومػػياو  ػػ  و ا يػػنو جن  وػػهو حياػػأوإاػػىوم،تتػػياو منظمػػياووواي لمػػيوعلػػىو امتػػو  
و(ي52-55يو6100ج لسأوويمؿوعلسميوإليجأوإاىونعـوحل مة و مفو  لو هن  او) ياس و

 منظمياوج لسأوانعـوم يطيأو ا ليئعو إلت  ئسلسأا-
 اػػ نوم،تتػػياوث يجسػػأوجلتػػطسنسأومػػفوجاػػؿوإحسػػي و اوػػ  نو افلتػػطسنةو وث سػػاو ام سػػأو-

 افلتطسنسأوعننو افلتطسنسسفو اموو  سف و  اوي سؼو ياث يجأو افلتطسنسأوالشي  و هان سأا 
 امػػػػػ،وم  او  انػػػػػن  ا و  ػػػػػةوم اػػػػػ ن و لثػػػػػ  و الػػػػػفوجث  ػػػػػيومحػػػػػن نول نمػػػػػيوو يطػػػػػ و-

  افلتطسنسسفوجلث ومفوج ؿو ا لنو امتولسفأا
عمػػػؿوميػػػي ضوجنسػػػأو   شوعمػػػؿوالمنيتػػػ ياو افلتػػػطسنسأ و جيوحػػػننوطػػػي  وعلػػػىوو-

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

 سػػؽوجػػةو ا ن سػػأ وال ػػنومػػفو اػػ نو تػػو  وساسأو طنسػػأومحػػؿوإامػػيعو طنػػةوويمػػؿوعلػػىووح
 ه ػػػن ؼو ا طنسػػػأ و  يػػػنووحنسػػػنو ه ػػػن ؼوال ػػػنومػػػفووحنسػػػنو ا سػػػي  او افلتػػػطسنسأواوح سػػػؽو ػػػ لو
 ه ن ؼ و التػسميووحنسػنو سػي  اوجلتػطسنسأواػين سفوعلػىوإنايج ػيومػفو ػلؿو ا تػيئؿو  هن  او
 امويحػأواػنسني و جفوولػ فو ػ لو ا تػيئؿو  هن  اومشػ  عأو سويػيطىوميمػيو اماومػعو اػن اةو مػيو

 ام ي مػػأولػػنو الحػػولؿاو سملػػفو تػػو ن ـوعػػن و تػػيئؿوعلػػىو امتػػو سسفو امحلػػةو  اػػن اة ووجسمػػي
ومنميي

 ام ي مػػأو افلتػػطسنسأو الوتػػسميو ام ي مػػأو اشػػي سأو اوػػةوح  ػػاونوػػيئجوإساي سػػأوعلػػىومػػ و-
ـو ةو اوػةوحػ  اواػج ومػفو اػ طفو0991وي سخو ا لسأو افلتطسنسأ وجيالنوفيلأو اشي سأوعيـو

 اػػػىوإلايمػػػأو ان اػػػأو افلتػػػطسنسأاو ال ػػػنومػػػفو اػػػ نوونػػػياـومػػػيو ػػػسفو امطياػػػ و جلػػػ حاو انػػػ  لو ه
  اشي سأو  ا سين و افلتطسنسأومفوجاؿووح سؽونويئجوإساي سأوجةو امش  عو ا طنةو افلتطسنةا

 ام ي مػػأو ا ين نسػػأوعلسنػػيو الاػػ  وال ػػػين فو اػػن اةو  امحػػيلـو ان اسػػأ و يلػػأو امحلمػػػأو-
فلتطسنةو ج  لةو ان اأو افلتطسنسأو اوةوووي ضوالنوميؾوا  او اانيئسأ والنجيعوعفو اشي و ا

 الحػػولؿوس مسػػي  و اوث سػػاوح  انػػيو ا طنسػػأومػػفو ػػلؿوإلػػن  و ا ػػ    او ان اسػػأو ان عمػػأواح  انػػيو
 ا طنسأو  اوةووجسنومفوعجاأون اأو الحولؿاو ال نوجفونوفمـو أفو ا ين فو  وا  عنواين نسأواس و
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وفػي ضو ا سػين و افلتػطسنسأوتسيتػسي و  ػ  و ا ػين فوالحلػ ؿوعلػىومليتػ وواي لأوالواجئأ و  نيواػن
تسيتػػػػسأوعلػػػػىوج ضو ا  اػػػػعو وأاػػػػؿو اػػػػ    والمحػػػػيلـوجػػػػةوتػػػػ سؿو احلػػػػ ؿوعلػػػػىومناػػػػج ا و

 جياملوت ياو اتسيتسأوسملفوواجئوميوجميو ا ليسيو ا ين نسأوالوواججا
مػػػػػفو ػػػػػلؿواػػػػػ    و ام ي مػػػػػأو ان ل ميتػػػػػسأوال ػػػػػنومػػػػػفووفيسػػػػػؿو ان ل ميتػػػػػسأو افلتػػػػػطسنسأو-

 اميطسياو ان اسأ و  يلأوجةو همـو اموحن  و  ايمػؿوعلػىولتػ و هلػ  او اوػةوو، لنػيوانسػؿو
علػػػ سأوليملػػػأوجػػػةو همػػػـو اموحػػػن او  احلػػػ ؿوعلػػػىو امجسػػػنومػػػفو العو  جػػػياو ان اسػػػأو يان اػػػأو

  افلتطسنسأا
أو ام،تتػػػياو ان اسػػػأ وال ػػػنومػػػفو احلػػػ  و اػػػن ئـو  افيعػػػؿوجػػػةولػػػؿو ام،تتػػػياو ان اسػػػ-

ايمػأو ان اػأو افلتػطسنسأاو لػ اؾو او اػهو   إلالسمسأ و ط او ا ،سأو افلتػطسنسأوإلنمػي و الحػولؿو   
   طي وتسيتةوم حنوجةوليجأو امحيجؿو  ام،وم  او ان اسأا

 إلتػػػػ  ئسلسأوالوو اػػػػنون اػػػػأووحػػػػاو الحػػػػولؿوالووػػػػن ؿوجػػػػةوو- امفي لػػػػياو افلتػػػػطسنسأ-
جفونػػػ ومفوا ػػػ    او اشػػػ عسأو ان اسػػػأوجػػػةوجيوومفي لػػػياو ونتػػػسؽومػػػعو ان اػػػأو امحولػػػأ و علسنػػػي

ومفي لياو اثنيئسأاو
والسياسات الفمسطينية اتجاه الدول الكبرى

 ينوع لنيوام  اؼو ان ؿو ال   ومفو ا لسأو افلتطسنسأ وسملننػيو لػعوعػن وتسيتػياو
مػػػػفوشػػػػأنميو اوػػػػأثس وجػػػػةوم  اػػػػؼو اػػػػن ؿو ال ػػػػ  وواػػػػيلو ا لػػػػسأو افلتػػػػطسنسأو يتػػػػو ن ـو هن  او

ويئؿو افلتطسنسأو امويحأ و سملفو او اهوالن ؿو ال   ومفو لؿوعن وتسيتيا و  ةي  ا ت

 أواًل: االتحاد األوروبي

وفيسػػؿو ان ل ميتػػسأو افلتػػطسنسأو ا تػػمسأوجػػةو اػػن ؿو ه    سػػأو يلػػأو اػػن ؿو اوػػةواػػـو-
 ويو ؼو يان اأو افلتطسنسأو ينا

 عػػنـو اولػػي لوعلػػىو اػػنعـو ايمػػؿوعلػػىوإ ػػ  جون  وتسيتػػةوجيعػػؿوالوحػػينو ه    ػػة و-
 امػػينيو  الاولػػينيوالتػػلطأو افلتػػطسنسأ وجيالوحػػينو ه    ػػةوس ػػنـوجلثػػ ومػػفونلػػؼو امي نػػياو

%ومػفو املػي سؼو ان  سػأوالتػلطأو95 ام نمأومفو اماومعو ان اة وجم وستػمـو مػيوس ػ  ومػفو
  افلتطسنسأ و علسهوال نو جفوسل فواهون  وتسيتةو اين و ان  و الاولينيا

ن  او وليؿومعوليجأو ا   و اتسيتسأو ه    سأوعلىومتو  و هحج  و اتسيتسأوجو وا-
   ام،تتياو  ااميسياو  اايميياو هلينسمسأا
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إنشػػػػػي و تػػػػػيئؿوإعػػػػػلـوجلتػػػػػطسنسأوجػػػػػةوج    ػػػػػيواويجسػػػػػجو ام اػػػػػؼو افلتػػػػػطسنةو  ا ،سػػػػػأو-
اتسيتػػػسأو افلتػػػطسنة و لشػػػؼو النوميلػػػياو إلتػػػ  ئسلسأو و- افلتػػػطسنسأواحػػػؿو الػػػ  عو إلتػػػ  ئسلة

  التوسطينسأو  همنسأوعلىو اشي و افلتطسنةاو ويجسجوو  انو ان ل ميتػسسفوجػةو تػيئؿو إلعػلـو
 او  سػػػأوايػػػ ضو اوطػػػ   او امولح ػػػأوجػػػةو ا لػػػسأو افلتػػػطسنسأ و  الوي ػػػأواللػػػحؼو  اماػػػلاو

  ايلمسأو  هلينسمسأوجةوج    يا
ونشػػسطو ااياسػػياو افلتػػطسنسأوجػػةوج    ػػيو شػػلؿومػػنظـومػػفو ػػلؿو امشػػي لأو اتسيتػػسأوو-

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

يامسػػأو ياوػػأثس وعلػػىو ا سػػين و افلتػػطسنسأوجفووحػػنو اػػن ؿو امح ػػأوالتػػلـو  امنظمػػياو اي-
جةوتسيتأو ا السياو اموحن و مطيا ومػيو ػأفوو ػؼوعنػنوولػ سحيوميو م  ج ومػيوعلػىوحػؿو الػ  عو

 افلتػػطسنةو جػػؽو ا ػػ    او اشػػ عسأو ان اسػػأو جفوو ػػنـوعلػػىوونفسػػ وم  افمػػيو يالػػوطوو- إلتػػ  ئسلة
 علىوإت  ئسؿوالنلسيعميوا     او اش عسأو ان اسأا

وم يط ػػػأو اشػػػي و هم سلػػػة و الو- تػػػسميو امفلػػػ سفو  اتسيتػػػسسفو اميوػػػناسفوجمثػػػيؿونيػػػـ 
وش متػلة و طػػ او ا لػػسأو افلتػػطسنسأو عن اػأومطيا نػػيوالػػ جيو ايػػيـو هم سلػةوجمػػ و ا ػػين وعلػػىو

وووسس وم  اؼو ا ساو ه سضا
 ثالثًا: دول آسيا الكبرى

  افلتطسنةاو-ويجسجون  و  تسيو الوحينسأوإلنمي و ال  عو إلت  ئسلةو-
 اينػ و الوحػينو ه    ػة و لث ػؿووBRICS(و1مام عػأون ؿو ا ػ سلس) اتيةواوأسسػنو-

م ي ؿو ام اؼو هم سلةوجةو انظيـو اييامة وجةو اماياسفو اتسيتةو  الاوليني وحسػنووتػيىو
مام عأو ا  سلسو أفوول فوثنيئسأواط سػأوجػةو انظػيـو ايػيامةو اانسػن و لػ اؾووملػؾوثػينةوجل ػ و

                                                           
 و وأتتاو امام عأو6112 نجو اح   واوأتسسون ؿو ا  سلسوجةو اييـوو:BRICSمجموعة دول البريكس و(1)

  ةو) ا   جسؿ و   تسي و  امنن و  السف و ان  وإج س سي(و س مجواميوحت و  ولي و  سلسو اوةوو6119عيـو
او ومنؼوإاىووأتسسونظيـوعيامةو6119ولـومام عو ن سأوجتمي و ان ؿ و ع ناوج ؿوامأوجةوحجس  ف/وس نس و

و وثنيئة و الاولينسأ وا ومي و و لغ و اح     وع   و اييامسأ و امشللا وحؿ وإاى و ونع  و انيوجو09 ا ط سأ  %ومف
و الاولينيو اييامةاو
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ي وجمنػػػيؾوم  اػػػؼومتػػػ  أوالػػػن ؿو هعلػػػي ووػػػنعـوحػػػؿو اولػػػينوعػػػيامة و  ػػػ  و همػػػ واػػػسسولػػػي 
و ان اوسفا
ويمؿو ان ؿو ال   وجةوآتسيو نتػجوعلاػياون ل ميتػسأو ويي نسػأومػعو اتػلطأو ا طنسػأو-

تػػػ  ئسؿ و ج ػػػي واملػػػياحميو ا طنسػػػأ و ال ػػػنومػػػفوإعػػػين و تػػػـوملػػػياحنيو ا طنسػػػأولن اػػػأووحػػػاو    
  اشيمؿا الحولؿومعوولؾو ان ؿو اوةوونينيو ياتلـو ايينؿو و

 رابعًا: دول إفريقيا وأمريكا الالتينية

الوسملػػفوإافػػيؿون  ون ؿوإج س سػػيوجػػةونعػػـو متػػينن و ا لػػسأو افلتػػطسنسأ و  اينػػ و ػػ  و
 اػػن  و نػػيؾومنيلػػلسفوججي اػػأو و ػػ   وم  اػػؼومشػػ جهوحسػػيؿو ا لػػسأو افلتػػطسنسأو جػػةوم ػػنمومـو

إج س سيوافوولومؿوج ن جميوا ؿوحلػ ؿو اجعسـو ا  حؿونسلت فوميننسل  و ا يوايؿواملوهو اشمس  وط
 اشػي و افلتػػطسنةوعلػىوح سوػػهطاو اػػـوولػفون اػػأوانػػ  وإج س سػيو ػػةو ان اػػأو ا حسػن و اوػػةولينػػاو
و ػػػؼو اينػػػ و اح ػػػ ؽو افلتػػػطسنسأ و ػػػؿون اوػػػةواسنسػػػيو اينػػػيوامػػػيوم  اػػػؼو  لػػػحأولػػػنو ايػػػن  فو

لػػػىواطػػػيعواػػػػج او إلتػػػ  ئسلةوعلػػػىو ه  لػػػةو افلتػػػػطسنسأ و يلػػػأوجػػػةو العوػػػن   او ه سػػػػ  وع
 وحظػػػىو ا لػػػسأو افلتػػػطسنسأومنػػػ و حػػػولؿو ه  لػػػةو افلتػػػطسنسأو  ومػػػيـو امنظمػػػياو إلج س سػػػأو
  اوميعيومػػيو ان اسػػأ وحسػػنولينػػاوحيلػػ  و  ػػ  و ػػلؿوميظػػـو امػػ،وم  او اوػػةووحولػػنميو ا ػػي  و

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

ـ و سيػ نو اتػػ  وجػػةو اػػؾوانشػػيطو ان ل ميتػػسأو إلتػػ  ئسلسأوجػػةو ا ػػي  و إلج س سػػأو  الػػو طو6102
وسيتسأو  امينسأو هم سلسأوعلىون ؿو ا ي  و إلج س سأا ات

جػػةوع ػػ نوتػػي  أولينػػاوم  اػػؼون ؿوجم سلػػيو الوسنسػػأولػػنو اح ػػ ؽو افلتػػطسنسأ و تػػ  و
 انفػػ  و هم سلػػةوعلػػىوحل مػػػياوولػػؾو اػػن ؿ و يلػػػأوجػػةوج  اػػأو همػػػـو اموحػػن اوجسمػػيووح اػػػاو

عوتػػػ يسنسياو ا ػػػ فو ايشػػػ سف وم  اػػػؼون ؿوجم سلػػػيو الوسنسػػػأومػػػفو ا لػػػسأو افلتػػػطسنسأوجػػػةومطلػػػ

                                                           
ووووووووووووووووووووووووووواو6102ت وم  وو69(يو ا لسأو افلتطسنسأو يس فوإج س سأ وم اعو ا نسؿ و6102ع نو افويا وجتمي او)و(1)

http://elbadil.comو
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او ويػػنوم  اػػؼو(1)إلن  لمػػيو اموج سػػنو ين اػػأو ا لػػسأو افلتػػطسنسأو وح   ػػيومػػفو امسمنػػأو هم سلسػػأو
ن ؿوجم سلػػيو الوسنسػػأوواػػيلو ا لػػسأو افلتػػطسنسأوجيعلػػأو مػػ،ث  وعلػػىو اتػػيحأو ان اسػػأ وجمػػةووػػنعـو

نمػػي و الحػػولؿو إلتػػ  ئسلة و وػػ ج ضوتسيتػػياو الحػػولؿو ا ميسػػأوجػػةوإايمػػأو ان اػػأو افلتػػطسنسأو   
 الفأو او  سأو اطيعواج او    وسوطل ومنيو الوليؿو ان ئـومعوحل مياون ؿوجم سليو الوسنسػأو
علػػػػىو امتػػػػو  و ا تػػػػمةو  ام،تتػػػػيوة والػػػػميفو تػػػػوم   سأو اػػػػنعـو  امتػػػػينن و انتػػػػجوعلاػػػػياو

جسمي و يلأون اأو ا   جسػؿووتسيتسأو  اولينسأوموسنه والووتوطسعو ان ل ميتسأو إلت  ئسلسأو اوأثس 
 اوةوووطلعوان  وجيعؿو م،ث وجةو اتسيتأو اييامسأ وجنحفو حياأوانعـو وأسسنوليجأون ؿو ايياـو
علػػىوحػػنوتػػ    وإالوجننػػيونيطػػةوج مسػػأوجل ػػ والػػن ؿو امػػ،ث  وجػػةو اتسيتػػياو اييامسػػأو  اماومػػعو

و ان اةا

 ثالثًا: الدولة الفلسطونوة ومكانتها الدولوة

 احلػػـو ايثمػػينة و  اشػػي و افلتػػطسنةوسوطلػػعوإاػػىو اح سػػأو  التػػو لؿول  سػػأومنػػ ونميسػػأو
 اػػن ؿو اي  سػػأ وإالوجفوجلتػػطسفو ايػػاووحػػاو النوػػن  و ا  سطػػينةو يػػنو احػػ  و اييامسػػأو ه اػػىو

ـ و اػػنونيلػػؿو اشػػي و افلتػػطسنةو لػػؿو اتػػ ؿو  ا تػػيئؿوعلػػىومػػ ووػػي سخو ا لػػسأو0901عػػيـو
ايمأو ان اأو افلتطسنسأا افلتطسنسأ ومفوجاؿو نمي و الحول  ؿو   

 فمسطين في األمم المتحدة والشرعية الدولية
 نجاوعلاأو سئأو همـو اموحن و اتسيتسأو  ا ين نسأومػعو ا لػسأو افلتػطسنسأوجػ  و لػعو
حل مػػأو النوػػن  و ا  سطػػينةوم لػػػ عو نوػػن  ميوافلتػػطسفوعلػػىواػػػن ؿوجعمػػيؿو ااميسػػأو اييمػػػأ و

تػػػػـو ااميسػػػػأو اييمػػػػأوالمتػػػػأاأو افلتػػػػطسنسأو وتػػػػ سأو لػػػػيميوال ػػػػاوجػػػػةوملػػػػس لو  تػػػػوم   ل و اح
 ا ػػين نةوجػػ  وج  ؿو النوػػن  و ا  سطػػينةونميئسػػي وعنمػػياو  مػػ  و الػػنن وجلػػن او ااميسػػأو اييمػػأو

(و090ـوا    ػػيو اػػـو)0921نػػ جم  وو69المػػـو اموحػػن و ػػلؿون  ومػػيو اثينسػػأو امني ػػن و وػػي سخو
ع  سػػأو  ه ػػ  وسم نسػػأاو  جلػػاو اػػن ؿو اي  سػػأوو ا يلػػةو و تػػسـوجلتػػطسفوإاػػىون اوػػسفوإحػػن  ي

  ا سػػين او افلتػػطسنسأواػػ   و او تػػسـ و تػػياوامنػػػعوإايمػػأون اػػأو الحػػولؿ و علػػىومػػن  وتػػػن  او

                                                           
ن ؿاوو-(يوجم سليو الوسنسأو  ا لسأو افلتطسنسأ6109 ام ت عأو افلتطسنسأاو)و(1)

http://www.palestinapedia.netو
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 اي  ةوجشلاو إلا    او اي  سأوجةووح سؽو اػؾاو   ػىو امػنؼو هتيتػةوو- ال  عو إلت  ئسلة
ايمػأو ان اػأو افلتػطسنسأو  اوالنليؿو افلتطسنةوطسلأو اي ػ نو اميلػسأو ػ ووح سػؽو ال تػو لؿو   
او سيو ػ ووح سػؽو امشػ  عو اػ طنةو(1) اتسين و اليملأوعلػىوميي   ػيو  ا  ئمػيو مسي مػيو م  طنسمػي

 افلتطسنةو امينؼوإلايمأو ان اأو افلتطسنسأو امتػو لأو ػ واػ   و همػفو ا ػ مةو افلتػطسنةوجػةو
ا ػ   و او تػسـو  حػولؿوج  لػةوم للػأوو  لو ام حلأو اوي س سػأاو  ػيا اـومػفو نومػيؾوإتػ  ئسؿ

ـو0929مػػي سوو2(وجػةو29الن اػأو اي  سػأ وج لػىومالػسو همػفو اػػن اةو م ولػىواػ    و اػـو)
   ػػػ ؿوعلػػػ سأوإتػػػ  ئسؿوجػػػةو همػػػـو اموحػػػن  و الػػػةوو،لػػػنو ااميسػػػأو اييمػػػأوعلػػػىوإاج مسػػػأواػػػ   و

او(2) ػػ ؿوعلػػ سومي او تػػسـوجن اػػاو لػػ س و اػػنصوم  ج ػػأوإتػػ  ئسؿوعلػػىواػػ   و او تػػسـولشػػ طوا 
  يػػنوا ػػ ؿوعلػػ سأوإتػػ  ئسؿوواي لػػاواػػ    او همػػـو اموحػػن  و ػػنعـو وأسسػػنومػػفو اػػن ؿو او  سػػأو

 اي  سأاو انو تولن او همـو اموحن وعن وا    اوو-إلت  ئسؿ و يلأو ينو اح   و إلت  ئسلسأ
( و626  و)( و اػ و092 شأفو ا لسأو افلتطسنسأوج ميوا   وحػؽو ايػ ن والائػسفو افلتػطسنسسفو)

تػػػػػ  ئسؿو999 اػػػػػ   و) (او عنػػػػػنميو   مػػػػػاو وفياسػػػػػأوتػػػػػلـو ػػػػػسفومنظمػػػػػأو اوح سػػػػػ و افلتػػػػػطسنسأو   
ط و تػػػو ينوجيون  والمػػػـو اموحػػػن  وجسمػػػيولػػػيفو اػػػن  و ا سػػػينيوجػػػةو وفػػػيؽو اتػػػلـو0999طج تػػػل 

ـو امل نػأومػفو6116ال السياو اموحن  و جسميو ينو نشأاواانأو ا  يعسأو ان اسأوجػةومن سػنوعػيـو
ا السياو اموحن  و   تسي و  الوحينو ه    ة و  همـو اموحػن ط و مػنؼو اػؼووػن   و ايلاػياوط 

ا نوليفو امتي و هممةواحؿو ا لػسأوو افلتطسنسأو إلت  ئسلسأو إلعين و اط جسفوإاىو امفي لياا
 افلتػػػػطسنسأومط  حػػػػي ومنػػػػ و ا ن سػػػػأ وا ػػػػؿواسػػػػيـوإتػػػػ  ئسؿو  يػػػػنل و ػػػػؿوإفوشػػػػ عسأو اػػػػ نوإتػػػػ  ئسؿو

(و ا يونػصوعلػىوطاسػيـون اػأوع  سػأو ج ػ  وسم نسػأ و  لػعو090 تومنوميومفو ا    و ان اةو)
 ػػػ  و الواػػػيل و ػػػؿوو ػػػيصوال ػػػنسوجػػػةوجلتػػػطسفو النون  سػػػأط و اػػػـووتػػػ و ا سػػػين و افلتػػػطسنسأوجػػػة

ـوجفو م ػػػن   يووحتػػػسفوشػػػ  طو امفي لػػػياومػػػفو6111 يػػػنو نمسػػػي وليمػػػ ونسفسػػػنوو–ولػػػ  او

                                                           
وعلىو جث  يو إلالسمسأو اووس  ايولوي وجةو ان اأ و توح يؽومفو ان اةو ام اؼ(يو6100او) جي وا ش وج  (1) 

و افلتطسنة و او طسطوم لجو  التو  وساسأ و اتسيتسأوالن  تياو ا   عواج ومنون و افلتطسنسأ و ان اأو توح يؽ
وا091جلتطسف وصو-اج 

(يو العو  ؼو يان اأو افلتطسنسأوجةو سئأو همـو اموحن يو اف صو  ا ن ئؿو جث و   و6100 ا سس ونيل او)(2) 
لين و( وولن وعفو ام لجو افلتطسنةوام22 العو  ؼوعلىوام نومحيت أوإت  ئسؿ ومالأوحؽو اي ن  و ايننو)

وا05 وصجلتطسفو–ح  ؽو ام  طنأو  الائسف و اتنأو اويتيأ و ساواحـو
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ـو0999او منػػ وجفو نومػػىو ايػػيـو(1) ػػلؿو ايػػ ن وا سػػي و ام ي مػػأو امتػػلحأو شػػلؿواسػػ و تػػمة
ن فو او لؿوإاىو وفػيؽوتػلـوشػيمؿوط ا لػيسيو انميئسػأط ولمػيونػصو وفػيؽوج تػل  و ػياو  لػحي و

 سػػػين و اتسيتػػسأو افلتػػػطسنسأولػػ    وشػػػؽومتػػػي وتسيتػػةوانسػػػن و ػػنسلوعػػػفو امفي لػػػياواػػن و ا
 اثنيئسػػأو ةشػػػ  ؼو ا السػػػياو اموحػػػن و هم سلسػػػأاوجياتسيتػػػأوالوويػػػ ؼو افػػػ  غ و لينػػػاو ا ،سػػػأو ػػػأفو

وسل فو نيؾوم ايسأوملجمأو  لمينياون اسأواوح سؽو امش  عو ا طنةو افلتطسنةاو

 دوليةعضوية فمسطين في المنظمات ال
ون ؿو ايل سأوجةو امنظمياو ان اسأولمفوإطي وط ان ل ميتسأوموينن و هط  ؼط وإاىو
اينػػػ وطن ل ميتػػػسأو امػػػ،وم  اط و اوػػػةووومثػػػؿو يامشػػػي لأوجػػػةو امحيجػػػؿو ان اسػػػأو ام،اوػػػأ و  ػػػ اؾو

 طػػػػي عو انسم مػػػػأو  التػػػػوم   او اػػػػنوشػػػػلؿو ايػػػػيـوو–وولػػػػؼو ايلػػػػ سأوجػػػػةو امنظمػػػػياو ان اسػػػػأو
( و ػػػػنع  و6260مػػػػي و لػػػن  واػػػػ   و ااميسػػػأو اييمػػػػأوالمػػػـو اموحػػػػن و اػػػـو)ـومفلػػػل و ي0911

ح لػػياو اوحػػ  و اػػ طنةوإاػػىو امشػػي لأوجػػةومنياشػػياو ااميسػػأو جامػػج و امنظمػػأو ه ػػ   و جػػةو
حيؿوليفو اؾول   سيو جسميوسويلؽو  لن نمـ وجسميوشلؿوعلىوحنووي س و ا يضوطثوػ  طو نػنجياو

ح لػػػياو اوحػػػ  و اػػػ طنةو ه ػػػ   و اػػػنومنحػػػاو ااميسػػػأوومنظمػػػأو اوح سػػػ و افلتػػػطسنسأو و يومػػػي
 م اػ واػ    او يلػأوو– اييمأوالمـو اموحن وثمينسأوعش وح لأووح  و طنػةوم لػجو ام  اػ 

او اػػنونعػةوج ػ وعمػي وإلا ػػي و(2)ـ0912لينػاوج امػيومنظمػػأو اوح سػ و افلتػطسنسأوعػيـوو- عيمػأ
منظمأو اوح سػ و افلتػطسنسأوجػةونػ جم  ووللموهوجميـو ااميسأو اييمأوالمـو اموحن و لفوهو ئسس

ـ ولػػأ ؿوح لػػأووحػػ  و طنػػةوووموػػعو حػػؽو احػػنسنوجمػػيـو ااميسػػأو اييمػػأ و اػػنو عو جػػاو0912
 ه سػػ  و منظمػػأو اوح سػػ و افلتػػطسنسأولممثػػؿوالشػػي و افلتػػطسنةو جلػػناوعلػػىوحػػؽو ػػ  و اشػػي و

ظمػأولػفأوم  اػ او(و مػن و امن9691جةوو  س وملس ل وثـو و  او ااميسػأو اييمػأواػ   و اػـو)
ـو0999 جعػيناو ااميسػأو اييمػأو اوألسػػنوعلػىوملينػأومنظمػأو اوح سػػ وجػةوا     ػيو الػين وجػػةو

                                                           
وجةو (  او يياو  ه مسأو النايج)و اموحن و همـوجةوعل واس ون اأوجلتطسف(يو6109او) امل ي و ينةو(1)

و ا جي و اسيسو امتو  لسأو ان  تياوم لجوعفو الين و وطلييا و  اعيو افلتطسنةو ا طنةو امش  عيولوي 
وا010جلتطسنػوصو–و هللو  ـو امفو حأ و ا نسوايميأ

و  ايلاياو ان اةو ا ين فوجةو جث لو ا طنةو اوح  واح لياو ان ل ميتةو انشيط(يو6100او) شينوو  ـ (2) 
والن  تياواونوج  وإ    سـوميمنو ايلسي و ان  تياوللسأومنش    واس ومياتوس و تياأو افلتطسنسأ و اوا  أيو ان اسأ
وا011-012جلتطسف وصوجسا و س وايميأو ان اسأ 
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 ينوإعلفون اأوجلتطسفاو انوحلػلاوجلتػطسفوعلػىوعػن وعلػ سياوجػةو امنظمػياو إلالسمسػأو
سفو  ان اسػأ و  اوػةومػفوشػػأنميوويجسػجو املينػأو ان اسػأوالن اػػأو افلتػطسنسأ و او سػيفوعلػ سأوجلتػػط

وجةوولؾو امنظمياونن  و اان ؿو او لسحةو اوياةي
 مالحظات المنظمات الدولية العام

كةان يختةار العةرن منةدون عةن عةرن فمسةطين.  6791بعد النكبةة  جامعة الدول العربية م6791
 6791ثةةم تطةةورت العضةةوية بعةةد قةةرار مجمةةس الجامعةةة فةةي عةةام 
إنشةةةا  حيةةةث أ ةةةبد المنةةةدون الفمسةةةطيني يمثةةةل فمسةةةطين  وبعةةةد 

اتفةةا الممةةوك والرؤسةةا   6719منظمةةة التحريةةر الفمسةةطينية عةةام 
عمةةةى أن يكةةةون رئةةةيس منظمةةةة التحريةةةر الفمسةةةطينية ىةةةو منةةةدون 
فمسةةةطين فةةةي الجامعةةةة العربيةةةة  وتةةةم االعتةةةراف بالمنظمةةةة كممثةةةل 

م. 6799شةةرعي ووحيةةد عةةن دولةةة فمسةةطين فةةي قمةةة الربةةاط عةةام 
الفمسةةطينية عضةةوًا  تقةةرر قبةةول منظمةةة التحريةةر 6791وفةي العةةام 

 كامال في الجامعة العربية.

وقةةةةد اعترفةةةةت  الجامعةةةةة العربيةةةةة بةةةة عالن دولةةةةة فمسةةةةطين عةةةةام 
 م.6711

بةةةدأت منظمةةةة التحريةةةر الفمسةةةطينية حضةةةور مةةةؤتمرات قمةةةم عةةةدم  حركة عدم االنحياز 6791
م فةي قمةة لوسةاكا  6791االنحياز ب فة مراقن اعتبارًا مةن العةام 

كةةةاماًل فةةةي الحركةةةة اعتبةةةارًا مةةةن مةةةؤتمر وزرا  ثةةةم أ ةةةبحت عضةةةوًا 
 م.6799خارجية دول الحركة في ليما عام 

 -منظمةةة المةةؤتمر ايسةةالمي 6797
 "التعاون ايسالمي"

م  عقةةةةد أول 6717إثةةةةر إحةةةةراا المسةةةةجد األق ةةةةى فةةةةي أ سةةةةطس
مةةةةؤتمر لمنظمةةةةة المةةةةؤتمر ايسةةةةالمي الةةةة ي عيةةةةد إلةةةةى المممكةةةةة 

بةة جرا  االت ةةاالت مةة  كافةةة الةةدول. السةةعودية والمممكةةة المةربيةةة 
دولةةة   19م واشةةتركت فيةةو 6717سةةبتمبر 19وعقةةد المةةؤتمر فةةي 

وحضةةةرتو منظمةةةة التحريةةةر الفمسةةةطينية ب ةةةفة مراقةةةن. وقةةةد تةيةةةر 
 شعار المنظمة واالسم إلى منظمة التعاون ايسالمي.

وقةةد اعترفةةت منظمةةة التعةةاون ايسةةالمي بالدولةةة الفمسةةطينية فةةور 
 م.6711ي الجزائر عام ايعالن عنيا ف

ح ةةمت فمسةةطين عمةةى دولةةة  يةةر عضةةو فةةي األمةةم المتحةةدة فةةي  األمم المتحدة 2011
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 م.1166أيمول 

 16فةةي المةةؤتمر العةةام لميونسةةكو الةة ي انعقةةد فةةي بةةاريس قةةرر فةةي  منظمة اليونسكو 1166
م قبول انضمام فمسطين عضوًا كامةل العضةوية فةي 1166سبتمبر 

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

 األخرى.

عنةةةدما نالةةةت فمسةةةطين  ةةةفة الدولةةةة المراقةةةن فةةةي األمةةةم المتحةةةدة   المحكمة الجنائية الدولية 1161
ح ةةةمت عمةةةى العضةةةوية كاممةةةة الحقةةةوا  فةةةي محكمةةةة الجنايةةةات 

  وبةةة لك أ ةةةبحت فمسةةةطين م1111الدوليةةةة  التةةةي تاسسةةةت عةةةام 
 611العضو الةة 

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

 االعتراف الدولي بالدولة الفمسطينية
ايمأو ان اأو افلتػطسنسأو امتػو لأ و إفو العو  ؼو ان اةو ياح  ؽو افلتطسنسأو امش  عأو   
س،نيوإاىوجسين وج صو اتلـو ايينؿ و سيمؿوعلىو حنو ا لأو افلتطسنسأوجةو اتيحأو ان اسأو
 أنمػػػيوالػػػأوتسيتػػػسأو استػػػاوإنتػػػينسأو مشػػػللأوالائػػػسف وجيوجفو ان اػػػأو افلتػػػطسنسأوو  ػػػعووحػػػاو

نوون مػػاو ا سػػين و افلتػػطسنسأومنػػ و اػػاوم لػػ و أ مسػػأو العوػػ  ؼو اػػن اةو يا لػػسأو الحػػولؿ و اػػ
 افلتػػطسنسأاوج ػػنوجعلنػػاومنظمػػأو اوح سػػ و افلتػػطسنسأ و لػػفوميو اممثػػؿو اشػػ عةو  ا حسػػنوالشػػي و

ـوجػػػػػةوالتػػػػػأو امالػػػػػسو اػػػػػ طنةو0999نػػػػػ جم  وو05 افلتػػػػػطسنة واسػػػػػيـون اػػػػػأوجلتػػػػػطسف وجػػػػػةو
نونلػػاو ثس ػػأوإعػػلفواسػػيـون اػػأوجلتػػطسفوعلػػىووح سػػؽو افلتػػطسنةو ياييلػػمأو ااج ئ سػػأ وحسػػ

و تو لؿون اأوجلتطسفوعلىوج ضوجلتطسف و عيلموميو ا نس وعيلمأوج نسأوام لو ان اأاو
ـول طػػ  وجلتػػطسنسأواويجسػػجو اػػ نومنظمػػأو0999 اػػي وإعػػلفو تػػو لؿوجلتػػطسفوعػػيـو

ج لػهو اوي س سػأاوو اوح س ولممثؿوش عةو  حسنوالشي و افلتطسنةو اتػيعةوإلايمػأون اوػهوعلػى
ـو ن اػػػأوإتػػػ  ئسؿوا ػػػؿو نلػػػميمميوإاػػػىوعلػػػ سأو همػػػـو0929 مثلمػػػيو عو جػػػاو اػػػن ؿوجػػػةوعػػػيـو

 اموحػػػن  و عو جػػػاوجلثػػػ ومػػػفوميئػػػأون اػػػأو ن اػػػأوجلتػػػطسفوا ػػػؿو نلػػػميمميوإاػػػىوعلػػػ سأو همػػػـو
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جػةو ا اػاو اػ يواو(1) اموحن  و عل  وعلىو اؾواـوونل و وفياياوج تل و ػأفوجلتػطسفو ػةون اػأ
جسػػػهو احػػػؿوإاػػػىوط سػػػؽومتػػػن نومػػػعو الحػػػولؿو  او لػػػؿوإاػػػىو ان اػػػأو افلتػػػطسنسأ واػػػ  او لػػػؿو

 ا سػػػين و اتسيتػػػسأو اػػػ  ي وإاػػػىو همػػػـو اموحػػػن و واتػػػسنو ان اػػػأو افلتػػػطسنسأومػػػفو ػػػلؿواػػػ    او
 شػػمناو اتػػيحأو ه    سػػأووـو تػمةو يتػػوح يؽوجسلػػ ؿا6100 اشػ عسأو ان اسػػأ وجػػةونميسػػأوعػػيـو

افلتػػػطسنسأ و ملػػػين والحػػػولؿو إلتػػػ  ئسلة وواتػػػنوج سػػػ  وجػػػةو عوػػػ  ؼوح  لػػػيومتػػػينن  وال لػػػسأو 
  اػػػػـوجفو طػػػػ وةوط العوػػػػ  ؼطو ط اػػػػنعـطوو.نسػػػػي ةوطمويػػػػننطو حلػػػػ مةوطجحػػػػينيطو ن اػػػػأوجلتػػػػطسف

 ام   نوسفو وط  و ايملسأو اتلمسأووين فو مجسػأوج لاسػأواسػ وملجمػأو تػمسيو ػةا    اوونفس سػأ و
ي سيوج    سػيومنولػ   واين اػأو ا لػسأو افلتػطسنسأوجػةوم  امػأوجةنمميوومثلفوجةو امحللأو جس يوشػ

إتػ  ئسلسأوو- الحولؿ ولميوويلتيفوط سيأو اووس و الجػاو اػ يوجلػي وعلػ وعلئػؽوج    سػأ
و لسنسػػأ وع ػػ وحياػػأووملمػػؿوموػػ  لـومػػفووينػػاو ه سػػ  وإتػػ  ئسؿوواػػيلو التػػوسطيفو  امفي لػػيا و

اوإفو اوحػ ؾو(2) م يطيأو اولينسأوجلينسمسأوث يجسػأو للاوإاىو   وميوجثني وعن  فواج و ه س 
 افلتػػطسنةوجػػةوج    ػػيوال ػػنو جفوسلػػ فو امػػنؼو هتيتػػةوالتسيتػػأو ا ي اسػػأوامػػيواػػهومػػفووػػأثس  او
إساي سػػأوعلػػػىو ا لػػػسأو افلتػػطسنسأو  امشػػػ  عو اػػػ طنةاو سملػػػفو لػػنوعػػػن وم،شػػػ  اوالعوػػػ  ؼو

و  ةيو ان اةوو نـو ا لسأو افلتطسنسأوعلىو امتو  و ان اة
 جػػعوملينػػأوجلتػػطسفو ان اسػػأوج ػػنو لػػؿوعػػننون ؿو ايػػياـو اوػػةو عو جػػاو ةايمػػأو ان اػػأو-

ن اػػأوعلػػ وجػػةوو096ن اػػأو مػػيوجسمػػيو ا  امينػػياو ه    سػػأ ومػػفوجلػػؿوو091 افلتػػطسنسأوإاػػىو
 ااميسأو اييمأوالمـو اموحن  و جلنومحمنول س وجفوعننو ان ؿو اميو جػأو فلتػطسفوحوػىو يفو

ميوػ جسفو ةتػ  ئسؿ واسػ وجفوتسيتػأوإتػ  ئسؿو اينلػ سأو  النو ي ػياو اوػةووفػ جوجل  ومفوعننو ا
اواػػ  وسوطلػػ و الػػوطوعلػػىو اػػن ؿو(3)حل مػػياوجلثػػ ووط جػػي واػػسسواػػنسميوجيوو اػػهونحػػ و اتػػلـ

  ال   و  ام،ث  وجةو اتسيتأو اييامسأومفوجاؿوحل انيوعلىوح  انيو امش  عأا
                                                           

و (22)و ايننو اي ن  وحؽومالأو اموحن  و همـوجةولن اأوجلتطسفوعل سأوح ؿ(يو6100او)نيو  ؿوجي ا (1) 
وا9جلتطسف وصو–واحـو ساو اويتيأ و اتنأو  الائسف و ام  طنأوح  ؽواملين و افلتطسنةو ام لجوعفوولن 

(يو العو  جياو ا  امينسأو ه    سأو ن اأوجلتطسفااونالالاو مجسأ ومالأو اتسيتأو6105)تينو انسف ونينسأاوو(2)
واو ان اسأ

و http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5062.aspxوووووووووووووووووو

وعننومفوجل  و يفوحوىو فلتطسفو اميو جأو ان ؿوعننيو اي  سأو اايميأ(يو6105او) ه   ـولحسفأو(3)
وا6105وميس و01و ةت  ئسؿ و اميو جسف
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املػيناأو  النلػميـوهيو وفياسػأون اسػأو  ػ  و النلميـوإاىو ليالاو همـو اموحن  و  -
انماوعلسهو ا سين و اتسيتسأوجيل ومفو لؿو نلميمميوهلث ومفوتوأوعش و وفياسػأون اسػأاوجميو

    لو ايل سياووتيعننيوجةوم يليلوإت  ئسؿو ملح وميون اسي ا
ـ ووف ضوميطسياوانسػن و0921 العو  جياو ن اأوجلتطسنسأومتو لأوعلىوحن نوعيـو-

 افلتطسنة و ل اؾوو  ؾوحتي ياوإت  ئسؿون اسي و اوةووحػي ؿوو-علىومييناأو ال  عو إلت  ئسلة
 منعون ؿوانسن ومفو العو  ؼو ن اأوجلتطسفا

إفو احل ؿوعلىون اأوم  ا وجةو سئأو همـو اموحن واهو اينسنومفو او يياو ا ين نسأو-
ان اػػػأوجلتػػػطسفوممػػػيوسلػػػعوحػػػن  وعلػػػىومتػػػو  و ا ػػػين فو اػػػن اة ومنمػػػيوووسسػػػ و ام لػػػجو ا ػػػين نةو

او مينػػةوآ ػػ وولػػ  و(1)المػػج عـو إلتػػ  ئسلسأو ػػأفو ه ضو افلتػػطسنسأو ػػةوج  لػػةومونػػيجعوعلسمػػي
 جلتطسفون اأووحاو الحولؿا

 

 (1169ديسمبر  19 حيفة إندبندنت البريطانية   -)خريطة تفاعمية توضد دول العالم التي اعترفت بالدولة الفمسطينية

                                                           
و ايمنسفوإاىوجلتطسفون اأو نلميـوو يياوح ؿو حثسأون  تأ(يو ن فاو) إلنتيفواح  ؽو المس وم،تتأ(1) 

وا05جلتطسف وصو-اج و ان اسسف 
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 الفمسطينية لرف  المكانة الدولية ونيل العضوية الكاممةالسياسات 
إفو ا لػػػسأو افلتػػػطسنسأو ػػػةوالػػػسأون اسػػػأو يان اػػػأو ه اػػػى و  الحػػػولؿو ط سيوػػػهوسلػػػ فو
مو جؽومينسي و عتل سي وعلىو ان اأو ا ي يػأووحػاو الحػولؿ و ساػ وعلسنػيولفلتػطسنسسفوملػيعفأو

جػػػةوم  امػػػأون اػػػأو الحػػػولؿاو  امػػػنؼوو اامػػػنوعلػػػىو اتػػػيحأو ان اسػػػأوالػػػميفونػػػ عومػػػفو اوػػػ  جف
 هتيتةومفو جػعو املينػأو ان اسػأوالن اػأو افلتػطسنسأو نسػؿو ايلػ سأو اليملػأو ػ وووسسػ و ا لػعو
 ا ين نةومفوتلطأو طنسأوإاىون اأووحاو الحولؿ و وح سؽو   و امنؼوسفو وانيوآجيؽوتسيتسأو

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

جعلػػػفو ئػػػسسو اتػػػلطأو ا طنسػػػأو افلتػػػطسنسأومحمػػػ نوع ػػػيس وجفوو6100جػػػةو ن سػػػأو ايػػػيـو
 طأوإعػلفو ان اػأواستػاومػفو ػي و ا نعػأوج و امنػي    وج ولمػيولوػ وجػةوم ياوػهوجػةولػحسفأو

فو ان اػػػأوطنس سػػػ  ؾووػػػيسمجي و ػػػةواستػػػاوط امتػػػ او اتسيتػػػةطاومػػػفو امػػػأونظػػػ ل وتػػػس،ن وإعػػػل
  العو  ؼو هممةو مي وإاىوون سؿو ال  عواين نسي و تسيتػسي  و تػسفو و اط سػؽواملح ػأوإتػ  ئسؿو

اوإفو العوػػػ  ؼو  سػػػيـو ان اػػػأو(1)جػػػةو همػػػـو اموحػػػن و  امحيجػػػؿو ان اسػػػأو محلمػػػأو ايػػػنؿو ان اسػػػأ
 نوظػػػي لوؿوطػػيو  عػػػنلوواػػيلو اشػػي و افلتػػػطسنة و عػػن افلتػػطسنسأوسشػػلؿوإسفػػػي و اماومػػعو اػػن اةو

 مػيوج ؿوحػؽو اشػػي و افلتػطسنةو اط سيػةوجػػةوإايمػأون اوػهو امتػػو لأوواثمينسػأو تػو فوعيمػي ومػػ و
  او اتسين وسنوظ و اونفس  و سمثؿو   و احؽونسني ووي س سي وسحوـوعلىو اماومعو اػن اةو ا جػي و ػهو

أواو س  ػػىو اتػػ، ؿو امطػػ  او يفيولسػػؼوسملػػفو احلػػ ؿوعلػػىون اػػ(2)واػػيلو اشػػي و افلتػػطسنة
وليملأو ايل سأوجةو همـو اموحن ؟

استاو اط سؽوتملهو مي ن والحل ؿوعلىون اأوليملأو ايل سأوجةو همـو اموحن وجػةو
ظػػػؿو اػػػ جضو هم سلػػػةوممػػػيوسينػػػةوإملينسػػػأو جػػػعو افسوػػػ و هم سلػػػةومػػػفوانسػػػنولػػػنو اوطليػػػياو

ةونتػػيىو افلتػػطسنسأاو لػػ اؾوالوس اػػنو نػػيؾوشػػ  طواين نسػػأوسحػػنن يومسثػػيؽو همػػـو اموحػػن  ولػػ

                                                           
وولن و (22)و ايننو اي ن  وحؽومالأومانن   وج تل  يو افلتطسنسأو ان اأوإعلف(يو6100او)ميجفو امل ي و(1)
وا02جلتطسف وصو–واحـو ساو اويتيأ و اتنأو  الائسف و ام  طنأوح  ؽواملين و افلتطسنةو ام لجوعف
 ا  ؿو نلميـوو0921(يو العو  ؼو ةايمأون اأوجلتطسفوعلىوحن نو اييـو6100ملو و امفي ليااو)و(2)

وا6ػوص6100جلتطسفولن اأوليملأو ايل سأوجةو همـو اموحن  وس اس و
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اوأمسنميو مفوثـو احل ؿوعلػىو ايلػ سأو اليملػأ وإفو اشػ  طو اػ   ن وجػةو امسثػيؽو ػةوشػ  طو
م لػػػػ عسأ و  ياوألسػػػػنوونط ػػػػؽوعلػػػػىو ان اػػػػأو افلتػػػػطسنسأاوإفومتػػػػي و احلػػػػ ؿوعلػػػػىو ايلػػػػ سأو
 اليملػػأوجػػةو همػػـو اموحػػن  وس ػػنجوجػػةوم حلوػػهو ه اػػىو و لػػسأومػػفومالػػسو همػػف و الحلػػػ ؿو

عل    وجسميوسحؽوالن ؿو ا مػسون ئمػأو ايلػ سأوو05جعلي ومفو سفوو9وعلسميوسا وول سا
جلػػ  اومػػفومالػػسوو9 تػػو نـو افسوػػ او علسػػهوسوطلػػ وحلػػ انيوعلػػىو ايلػػ سأو اليملػػأووػػأمسفو

 همػػػػفون فو تػػػػو ن ـوالفسوػػػػ او الوسملػػػػفوانػػػػيووػػػػ جس و ػػػػ لو هلػػػػ  اوإالو  نيعػػػػأو اػػػػن ؿو ين اػػػػأو
نمػػي وج ػػ و حػػولؿوعلػػىوج  لػػةو اوسػػ وجػػةو امطياػػ و افلتػػطسنسأو ن   ػػيوجػػةوإحػػلؿو اتػػ لـو   

و ايياـاو سملفو نومي وعن ومتي  اوالحل ؿوعلىو ايل سأو اليملأوجةو همـو اموحن و  ةي

 الح ول عمى العضوية من قبل مجمس األمن-
سا و ايمؿومفو لؿو اح  ؾو اتسيتةو  ان ل ميتةو افلتػطسنةوالتػ وجلػ  او اػن ؿو

 يلأوجةو ان   و اانسن وال وسي و هعلي واس و ان ئمسفواو جس و هعلي وجةومالسو همف و
فولينػاومتػأاأو ايلػ سأو نسلمػيو  هل  او امطل  أو  احل ؿوعلىو ايل سأو اليملػأ وحوػىو   
اػػػـووحتػػػـو يػػػن وجماػػػ نو احلػػػ ؿوعلػػػىو هلػػػ  او امطل  ػػػأوال ػػػنومػػػفو جػػػعو اطلػػػ ومػػػفوانسػػػنو

 لػػػميو لشػػػػؼو اػػػن ؿو ا  جلػػػأوالتػػػػلـو ماي مػػػأوط افسوػػػ ط وجمػػػػةومي لػػػأوتسيتػػػسأوال ػػػػنومػػػفو 
  اح س ةا
 الح ول عمى العضوية من قبل "متحدون من أجل السالم"-

سملػفوالاميسػػأو اييمػأوو طػػةوو لػسأومالػػسو همػفو مػػن وجلتػطسفو ايلػػ سأو اليملػػأ و
 اميػ  ؼو  ػ   وطموحػن فومػفوجاػؿوو911  اؾوجةون   و توثنيئسأو يلأو عومػين  وعلػىو ا ػ   و
ـ و ػلؿو هجمػأو ال  سػأو ع ػ اوجسػهو0951 اتلـط و  ا يو و  وهو ااميسأو اييمأوجةون جم  و

يـو ام ػػين  و  او لػػسأو ػػيإلا    او ااميعسػػأو الػػ   سأوالحفػػيظوعلػػىوعػػفو تػػوين ن يوه ػػ وجمػػ
 اتػػلـو  همػػفو ايػػيامسسف و  اػػؾوإ  واػػـوسيػػنومالػػسو همػػفوستػػوطسعو ا سػػيـو مػػ لو امتػػ، اسأواػػ   و
 تويميؿو افسو ومػفوا ػؿون اػأون ئمػأو ايلػ سأ و سوطلػ و ػ  و ا سػي ووػ  ج وعػن وشػ  ط و  ػةيو

همػػػفاو احلػػػ ؿوعلػػػىو هلػػػ  او اوتػػػيأو ا ين نسػػػأوجػػػةوو ػػػنسـوطلػػػ وعلػػػ سأوليملػػػأوامالػػػسو 
مالػسو همػػفاو  تػػو ن ـوإحػػن و اػن ؿون ئمػػأو ايلػػ سأوحػػؽو العوػ  ضوط افسوػػ طاو  عو ػػي وعػػنـو
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او    و امتي وس،لنومػفو(1) ام  ج أوعلىوطل وعل سأوليملأوان اأوجلتطسفوسمننو اتلـو  همف
فولينػاو امحي اػأواسػ وانسنو  ضو امي لأو اتسيتسأو  ان ل ميتػسأوجػةومالػسو  همػفوحوػىو   

ملػم نأاو سملػػفوال سػين و افلتػػطسنسأوجفووتػو نـو إلاػػ    او ا ين نسػأو  اتسيتػػسأوميػي والحلػػ ؿو
وعلىو ايل سأو اليملأوالن اأو افلتطسنسأوجةو همـو اموحن ا

 رابعًا: التهديدات اإلسرائولوة على األمن القومي الفلسطوين

ايمػػػأو ان اػػػأولػػيفومػػػفو امفوػػػ ضوجفوسنومػػةو و فػػػيؽوج تػػػل و ياو لػػؿوإاػػػىو احػػػؿو اػػن ئـو   
 افلتطسنسأاواسػ وجفو ايملسػأو اتػلمسأوويثػ اوايػنـووط سػؽو تػوح ياياو افوػ  و النو ياسػأ وجيوفياسػأو

 الػ  عو يػن ووهمنسػأ وإالوجفو امفي لػياواػـوونػه وج تل وولوميوتلتلأومفو الوفياسػياو اتسيتػسأو  
امنػػعوواتػػسنوحػػؿو اػػن اوسف و  ػػ و احػػنو هننػػىومػػفوموطل ػػياو تػػ  و لػػعو اي  اسػػؿو إلتػػ  ئسلسأو

 همػفو ا ػػ مةو افلتػػطسنةو امػػينؼوإاػػىوإايمػػأو ان اػأو افلتػػطسنسأو امتػػو لأاو  مػػ  وولػػ  وعملسػػأو
و- اتلـومحي اأوإلن   و ال  عو اسسوحلواهاوإفو ا لػعو اتيتػةو اػ   فواللػ  عو إلتػ  ئسلة

 سسفو امحلػػةو  اػػن اة و ساػػنو افلتػػطسنس فوجنفتػػمـو افلتػػطسنة وسػػجن نوتػػ  و وي سػػنوعلػػىو امتػػو
 يسػػػػػنسفولػػػػػؿو ا يػػػػػنوعػػػػػفووح سػػػػػؽوج ػػػػػن جمـو ا طنسػػػػػأ ومػػػػػعو حسػػػػػؿو ااسػػػػػؿو ه ؿومػػػػػفو اجعمػػػػػي و
 إلت  ئسلسسف و  اوح الاو ايمس أوجةو او لس و انسمو  جةوالماومعو إلتػ  ئسلة وع ػ وووسػ وجنمػيطو

 ا حن و  ا سين و ا  سأو الجموسفوال ل ؿوإاػىو اما  و  الاوج ـو هسنس ا اة و وفو  وإت  ئسؿوإاىو
واو(2) وفيؽوحؿو ان اوسفو اح س ةو ا يو  و احؿو ا حسنو ام   ؿوالفلتطسنسسف

 نيؾوججمأوح س سأوجةو ام اؼو افلتطسنةووايلووشػننو احل مػأو إلتػ  ئسلسأ و يلػأومػعو
ـ و6119 ا نو اسمفو  هحج  و انسنسأو اوةووولػن و ا لػعو اتسيتػةوجػةوإتػ  ئسؿ ومنػ و ايػيـو

 اػػػثلنون   او نو ي سػػػأومووياسػػػأ و جػػػةو ام ي ػػػؿوو  اػػػعو هحػػػج  و ا تػػػطسأو اوػػػةووػػػ،مفو يملسػػػأو
ـاو  اوحػػػػػنسياو اوػػػػػةوس  اممػػػػػيو6105مػػػػػي سوو01نو ي ػػػػػياواػػػػػ اوجػػػػػةو اتػػػػػلـوحوػػػػػىوج ػػػػػ و 

                                                           
(يونح و ايل سأو اليملأوان اأوجلتطسفوجةو همـو اموحن وم نجو الوحينومفوجاؿو6105) اول ينة ومحمناوو(1)

طمن وإملينسأو تو ن ـوا   و الوحينومفوجاؿو اتلـوجةو جعومتو  وعل سأووي اتلـ و  شأوعمؿو ين  ف
وا2 وص6105جلتطسفوجةو همـو اموحن  وم لجو او طسطو افلتطسنة ونستم  و

و افلتطسنةو(2) و)و اف سؽ و التو  وساسأا و الحولؿو6119الن  تأ وإلنمي  و افلتطسنسأ و التو  وساسأ و ا سي  ا (ي
 ا01 وص6119جلتطسف وآ وو– إلت  ئسلة و تويين وجميـو ام ين   و  ـو هللو

و
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 افلتطسنس ف ووو ل  وجةوعيملسفوجتيتسسفو  مييو ه ؿوسويلؽو وط تػأو الحػولؿو  جلػأوام ػنجو
حػػػػؿو اػػػػن اوسف و  ػػػػ و احػػػػنو هنػػػػىوالمطياػػػػ و افلتػػػػطسنسأاوجمػػػػيو اييمػػػػؿو اثػػػػينةوجسويلػػػػؽو ػػػػيا   مجو

ونيالػػػػأوعلػػػػىو اتػػػػيحأو ان اسػػػػأ ون فو او  جػػػػؽوعلػػػػىو احج سػػػػأ و ويػػػػننو ا سػػػػي  او ام ولفػػػػأو  ام
 تػػو  وساسأوعمػػؿو طنػػة و  ياوػػياةوولػػيؼوم ي مػػأو الحػػولؿ وجػػةوظػػؿو اولػػل و لػػؼو ا ػػ  مجو
 احج سػػػػأاو  اتػػػػ، ؿو امطػػػػ  او يفيولسػػػػؼوسملػػػػفوم  امػػػػأوإتػػػػ  ئسؿوعلػػػػىو امتػػػػو  و اػػػػن اة؟او

 امحولأومفو ػلؿوم ي مػأوو امطل  ومنيولفلتطسنسسفوم  امأو اومنسن او إلت  ئسلسأوجةو ه ض
 الحولؿو يات ؿو  ا تيئؿو امملنأ و يإلليجأوإاىوم  امأو اومنسن او إلت  ئسلسأوعلىو امش  عو
 ا طنةومفو لؿو امنظمػياو ان اسػأ و  متػيعن و اػن ؿو ال ػ  و اوػةوو اػ وجػةووح سػؽو اتػلـو

 افلتػػطسنةومػػفو ػػلؿووجػةو امنط ػػأ و سملػػفوم  امػػأو اومنسػػن او إلتػػ  ئسلسأوعلػىو همػػفو ا ػػ مة
و نومي وعن وتسيتياوجلتطسنسأو جةوعن ومتي  ا وني لميوعلىو انح و اوياةي

 مواجية إسرائيل في األمم المتحدة
إفو اي  ياو هتيتسأوجػةوعملسػأو اتػلـوولمػفوجػةو  ػولؿومػ  جسفو ا ػ  و ػسفو ااػين سفو

ونفػػ نوإتػػ  ئسؿو ػػيمولؾوو افلتػػطسنةو  إلتػػ  ئسلةوعلػػىولػػؿو امتػػو سيا وجيلػػىو امتػػو  و ايتػػل ي
لػػيجأوإاػػىو تػػوم   و سػػي وإتػػ  ئسؿو ايتػػل يو و تػػينأوعتػػل سأو ن  سػػأو هاػػ  وجػػةو امنط ػػأ و   
 ونيمسػػهوجػػةوج  لػػةو اتػػلطأو ا طنسػػأ وجمػػيوعلػػىو امتػػو  و اتسيتػػةوجسومثػػؿوجػػةو اػػنعـو او  ػػة و

سو همػػفو  امسمنػػأو هم سلسػػأوعلػػىوعملسػػأو اتػػلـو اا ئمػػيوإاػػىوحػػؽو اػػن ضوط افسوػػ طوجػػةومالػػ
او ال نومفو ني و تو  وساسأوانسن والوييمؿومعو احل مػأو(1) ان اةوالنجيعوعفوإت  ئسؿو متيننومي

 إلتػ  ئسلسأو اموط جػأ و  ػةيو ا  ػ ؿو يامفي لػياو ام يشػػ  ومػعوإتػ  ئسؿوولػ فوم ايسومػيواػػ    او
ا ػػػي وإتػػػ  ئسؿو   ػػػ ؿو العوػػػ  ؼو يان اػػػأو افلتػػػطسنسأوعلػػػىوحػػػن نو  ا   ػػػعومػػػفو همػػػـو اموحػػػن  و   

ـاوجيا   ؿو حؿو ان اوسفومفوا ؿو الحػولؿ وسينػةوإنمػي و التػوسطيفاو جػةوحػيؿو0921حجس  فو
 تػػوم   و اػػ جضو إلتػػ  ئسلةوعلسنػػيوم  امػػأو الحػػولؿون اسػػي ومػػفو ػػلؿو ا تػػيئؿو  هن  او اوػػةو

جػةووحنثنيوعنميوتي  ياو  اؾومفو لؿووح ؾون اةوتلمةوسمنؼوإلن نأو اتسيتياو إلتػ  ئسلسأو
 ه ضو امحولػػػأومػػػفو ػػػلؿون  ئػػػ و همػػػـو اموحػػػن  و  ه ػػػـومػػػفو اػػػؾوتػػػيةو ا سػػػين و افلتػػػطسنسأو

                                                           

و)و(1) وج سنا و6106 فو ليسن  و افلتطسنسأ و اتلـ و عملسأ وج  يمي وإن    وو–(ي و تياأو6106-6119 إلت  ئسلسأي  
وا002 وصوسجيو ج و–س ومنش    وايميأوم ا نوميم ي و ااج ئ ومياتوس وا
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اوفيسػؿو ا ػػ    او هممسػػأو الػػين  ومػػفو همػػـو اموحػػن ولػػنوإتػػ  ئسؿ وجمنػػيؾو الثسػػ ومػػفو ا ػػ    او
ؿو التػويينأو هممسأو اوةواـووط ؽ و  امطلػ  و ػ ووفيسػؿوولػؾو ا ػ    او اػسسوجسينومػيومػفو ػل

واحؿو ان اوسفاوو ؿو ايياـو ام،سن ن و

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

ن اأوو21ـو ينومليناأو6116ـ و انو يش او امحلمأوجعمياميوجةو0999ولنو إلنتينسأوعيـ
علػػىو انظػػيـو هتيتػػةوالمحلمػػأ و م   ػػيو ا ئستػػةوجػػةوال ػػيياوإفو الحػػولؿو إلتػػ  ئسلةو  ولػػ و
ليجأو اا  ئـو اوةوو وصو ميو امحلمأو اانيئسأوعلىوم ووي سخو الحػولؿوال  لػةو افلتػطسنسأو

 ػػػ  او سملػػػفوال سػػػين و اتسيتػػػسأومحيلمػػػأو الحػػػولؿوعػػػفوولػػػؾوـو حوػػػىوس منػػػيو0929منػػػ و ايػػػيـو
 ااػػػػ  ئـو يػػػػنو نلػػػػميـوجلتػػػػطسفوإاػػػػىو امحلمػػػػأو اانيئسػػػػأو ان اسػػػػأو تػػػػمسي وجػػػػةو ه ؿومػػػػفوج  سػػػػؿو

ـاو الفو هم واػسسو ولػؾو اتػم اأو اوػةونو ايمػي وجمنػيؾومي اػياوجمػيـو اتػلطأو ا طنسػأو6105
 اانيئسأو ان اسأو اـوو اعوعلػىومسثػيؽو  مػي وو افلتطسنسأ وج اميوإت  ئسؿ وجمةواستاوعل  وجة

  ياوػػياةوالوساػػ جوالتػػلطأو جػػعوالػػسأوم يشػػ  وعلػػىوإتػػ  ئسؿوإالوع ػػ واػػ   ومػػفومالػػسو همػػفو
و يا  ي والمحلمأوط  ي وال ننو اتي ع و انوسلطنـو   و همػ و ػيافسو و  ان اةوإللن  وا   وملـج

جلتػطسنسأومػ ل  واين نسػأوإاػىو امحلمػأو هم سلةاو معو اؾو جياوج  ػعومنظمػياوح ػ ؽوإنتػيفو
 اانيئسأو ان اسػأوحػ ؿواػ  ئـو احػ  و إلتػ  ئسلةو ػلؿو ايػن  فو إلتػ  ئسلةوعلػىواطػيعواػج وجػةو

وا(1)ـ6102عيـو

 امطلػػ  ومنػػيولفلتػػطسنسسفوو ثسػػؽو ااػػ  ئـو إلتػػ  ئسلسأو حػػؽو اشػػي و افلتػػطسنةواين نسػػي  و
لطأو ا طنسػػػأو افلتػػػطسنسأو جػػػؽو إلاػػػ    او و ػػػنسمميوالامػػػياو ان اسػػػأوجػػػةو ا اػػػاو امنيتػػػ والتػػػ

 إلتػػ  ئسلسأو  امووسػػ  او ان اسػػأاو يإللػػيجأوإاػػىوجفواػػ  ئـو احػػ  والووتػػ طو ياو ػػينـو جػػؽومسثػػيؽو

                                                           
ووتلـوو(ي6105)وا ام لجو افلتطسنةواح  ؽو إلنتيفووي  اعوجةو اؾو(1) منظمياوح  ؽو إلنتيفو افلتطسنسأ

و امشو هو و إلنتينسأ ولن و  اا  ئـ و إلت  ئسلسأ و اح   وا  ئـ وح ؿ و ان اسأ و اانيئسأ و امحلمأ وإاى واين نسأ م ل  
 http://pchrgaza.org/ar/?p=8307و6102 ي ولي ميو لؿو اين  فو إلت  ئسلةوعلىواطيعواج وجةوعيـو

و
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  مياو علسهوال نومفوو ثسؽوليجأو اا  ئـو وامسجو املفياو ا ين نسػأو شػلؿون ئػـو متػوم  وحوػىو
فولػػػيفوالوس اػػػنواػػػ   ومػػػفوعنمػػػهوالػػػ  ي والمحلمػػػأوحي اسػػػي اوجػػػلوس اػػػنومػػػيوسمنػػػعومػػػفوم  امػػػأو   

وإت  ئسؿواين نسي وجميـو امحلمأو اانيئسأوإاىواين و اتسيتسأ وج و ايمؿوميي ا

 انوو جعونع  واليئسأولنوإت  ئسؿوجةو امحيلـو ان اسأو ونومةو يإلن نأو اتسيتػسأوإ  و
ياو اموحػن و  اػن ؿوميووي  او إلن نأو ا ليئسأوجةوم  جسفو ا   و ان اسػأو احياسػأ و يلػأو ا السػ

 او  سػػأو ال ػػ  و ا  جلػػأوإلن نػػأوإتػػ  ئسؿون اسػػي اوإالوجفووح سػػؽو يػػضو انوػػيئجوججلػػؿومػػفوعػػنـو
وح سؽوجيوشة  و يإلليجأوإاىو اويي فو  ايمػؿوجػةوعػن وماػيالاوواػيلو اتسيتػأو ان اسػأوجاػ  و

نومػػفومػػفو ايمػػؿوجػػةو اماػػيؿو اتسيتػػةوج ػػط وجػػيام اؼو اتسيتػػةوسيػػججو ام اػػؼو ا ػػين نةو سجسػػ
و انعـو الاولينيا

 مواجية إسرائيل عالمياً 
 ػػػنجاو اح لػػػأو الػػػمس نسأوعلايومػػػيو اتسيتػػػسأومػػػعو اػػػن ؿو او  سػػػأ و وملنػػػاومػػػعو ػػػلؿو

ـ وثػـونتػااوعلايومػيو ملػياحميومػعو0929 او ي و املػيا ومػعو اوػ  ومػفوإايمػأون اػأوعػيـو
ووحظػػىوإتػػ  ئسؿو ملينػػهون اسػػأ اسػػن وعلػػىو امتػػو  و اػػن اةوو ا السػػياو اموحػػن و هم سلسػػأاو  اسػػـ 

  يػػػػنوإنشػػػػي وم،تتػػػػياو ان اػػػػأ وعملػػػػاو احل مػػػػياو إلتػػػػ  ئسلسأوعلػػػػىونتػػػػجوعلاػػػػياوتسيتػػػػسأو
  تػػو  وساسأومػػعوليجػػأو اػػن ؿو اوػػةوووموػػعو  ػػن  اوعتػػل سأو  اولػػينسأول ػػ   و  ياوػػياةوامػػيو جفو

وعلىو امتو  و اييامةوليامننو  السفا

 ايػياـ ووتػػوثم  يوإتػ  ئسؿو شػػلؿول سػ واشػػ عنهوإفو ايلاػياو اثنيئسػػأو ػسفوإتػػ  ئسؿو ن ؿو
تسيتيوميو اينل سأولػنو اشػي و افلتػطسنة و  ياوػياةوجمػةووشػلؿو طػ   وعلػىو همػفو ا ػ مةو

 هم سلسػػػأو  لػػػحأ وحسػػػنوويمػػػؿو ا السػػػياو اموحػػػن وعلػػػىوو- افلتػػػطسنة وجيايلاػػػياو إلتػػػ  ئسلسأ
نسػػػن واػػػنووشػػػلؿو طػػػ   وعلػػػىوحميسػػػأوإتػػػ  ئسؿو ملػػػياحميوجػػػةو امنط ػػػأاواسػػػ وجفو نػػػيؾون ال وا

 ا لػسأو افلتػطسنسأوجػػةو امنظػ  و ا  سػػ و  ا يسػن و  اػؾومػػفو ػلؿو الػػماوج وعػنـو اولػػ ساو
لػػنوإتػػ  ئسؿوجػػةو ام،تتػػياو ان اسػػأ وج وعػػنـو و ي  ػػيوم  اػػؼوتسيتػػسأو  لػػحأومػػفو الػػ  عو

ناػػػػيجوتسيتػػػػةووح  ػػػػهوإتػػػػ  ئسؿوعلػػػػىوإ افلتػػػػطسنةاو علسػػػػهوسملػػػػفو ا ػػػػ ؿو ػػػػأفوجيوو- إلتػػػػ  ئسلة
و-امتو  و اييامةوانوسشلؿو ط   وعلىو همفو ا  مةو افلتطسنةاوج نوايماو ايلاػياو او لسػأ 

 إلت  ئسلسأولي   ػأوالػن ؿو اي  سػأو اوػةو جلػاو احلػـو ايثمػينةو طيا ػاو يالتػو لؿ وجيتػوولاو
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إت  ئسؿو  لو افا  و اتسيتسأو سفو ايػ  و و لسػيو جايمػاوعلاػياوتسيتػسأو عتػل سأو  اولػينسأو
ن نومػػيواتسيتػػياوإتػػ  ئسؿولػػػنوا سػػ أومػػعوو لسػػي وج ػػيا اـومػػػفونعػػـوو لسػػيوال لػػسأو افلتػػػطسنسأو   

 اشػػي و افلتػػطسنة وإالوجفو ايلاػػياو ان ل ميتػػسأو  الاولػػينسأو او لسػػأومػػعوإتػػ  ئسؿوا سػػأواػػن  و
و  ةو هلث و تو      وجةو امنط أو اي  سأاوو

اػػن وميو الػػنيعسأو  اػػنعـو هم سلػػةوإفومػػيوسمسػػجو ايلاػػياو إلتػػ  ئسلسأو ػػن ؿو ايػػياـو ػػ و
ج س سػي وج ػنولينػاو امي وجميونحفوجمنيؾوليؼون ل ميتةووايلو ان ؿو ال   و يلأوجػةوآتػسيو   
علاػػػياومنظمػػػأو اوح سػػػ ومػػػعو اػػػن ؿو ال ػػػ  و  يلػػػأو الشػػػو  لسأوا سػػػأواػػػن   و  يػػػنو اووسػػػ  او

تػػي ؽ و  ن سػػأوعملسػػأو اتسيتػػسأو ال ػػ  وعلػػىو امتػػو  و ايػػيامةومػػفوتػػ  طو الوحػػينو اتػػ جسوةو ا
ـ و وامػػاومنظمػأو اوح سػػ والوػػ  وإلايمػأو ان اػػأو افلتػطسنسأاو ومسػػجاو ايلاػػياو0990 اتػلـو

 ان ل ميتسأومعو ان ؿو ال   وجةوآتسيو ياث ػيا وجػةو ام ي ػؿونتػااوإتػ  ئسؿوعلاػياوا سػأومػعو
تػطسنسأوجتيتػميوولؾو ان ؿاو  ػ  وسوطلػ ومنػيوإعػين وو ػسـوعلايونػيو ا ي اسػأو و نػةوتسيتػسياوجل

حػػػلؿو اتػػػلـومػػػعوليجػػػأو اػػػن ؿ ون فومحي ػػػي وجيون اػػػأوعلػػػىوحتػػػي و اػػػن ؿو إنمػػػي و الػػػ  عو   
 ه ػػ   وج و اللوفػػي و ياوأسسػػنو اػػن اةوالن اػػأو افلتػػطسنسأ وجيالػػ  عومػػيوج ؿوايئمػػي و سوطلػػ ونعػػـو

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

 مواجية إسرائيل باستحقاقات السالم العادل
وتيىو ا سين و افلتطسنسأوال ل ؿوعلىوتلـوعػينؿو شػيمؿوسنمػىو الحػولؿو إلتػ  ئسلةو
علػػػىوج  لػػػةو ان اػػػأو افلتػػػطسنسأ و اػػػنوجشػػػلاوليجػػػأو الوفياسػػػياو اثنيئسػػػأو  ان اسػػػأوالو لػػػؿوإاػػػىو

مػفو تػيئؿووأجػةو امفي لػيا وجمػةو تػسلوأنميئةو ػسفو اطػ جسف و اػـوولػفو ايلػياو احؿو اوفي م
نمػػػيوولمػػػفو ايلػػػأوجػػػةو الوفياسػػػياو حػػػؿو انج عػػػياو ان اسػػػأو ػػػياط ؽو ان ل ميتػػػسأو استػػػاو اويسػػػأاو   
اػػ    اووط س مػػي وجػػلوس اػػنولػػمينأوح س ػػأواوط سػػؽو الوفياسػػياو ان اسػػأوتػػ  و اوػػج ـو هطػػ  ؼو    

سػػ  ي و عنػػنميوننظػػ والوفياسػػياو اتػػلـو ام ايػػأومػػعوإتػػ  ئسؿوناػػن يووػػ جضوو ػػنسـو ام ايػػأو ونف
ويمػػن وميوجػػةو الوفياسػػيا و وويلػػؿو  لػػيسيو همػػف و  ػػيا اـومػػفو اػػ نو ا عيسػػأو هم سلسػػأواليجػػأو
 الوفياسػػياوجمػػةوالووػػ اـوإتػػ  ئسؿوعلػػىوونفسػػ  يومػػفوجاػػؿو ا لػػ ؿوإاػػىو اتػػلـو ايػػينؿاو علػػىو

جفووتيىواي نوم،وم ون اةوالتلـو آاسياوانسن وومنؼوإاىوإنمي و الحػولؿوو ا سين و افلتطسنسأ
و إلت  ئسلةوالن اأو افلتطسنسأا
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حسػػي و  امػػاوج نتػػيونعػػ  واي ػػنومػػ،وم ون اػػةوالتػػلـوالمتػػأاأو افلتػػطسنسأو إلتػػ  ئسلسأ و   
او  ح ػػػاو اػػػن ؿو اي  سػػػأو(1)ـ0921 سػػػي وحػػػؿو اػػػن اوسفوعلػػػىوحػػػن نو ا   ػػػعومػػػفوحجسػػػ  فوعػػػيـو

الػػػػسوايميػػػػأو اػػػػن ؿو اي  سػػػػأو يام ػػػػين  و اف نتػػػػسأ و لػػػػ اؾو ا سػػػػين و افلتػػػػطسنسأ و اػػػػيؿو جسػػػػ و م
 ا ي اسػػأو سػػيضو امػػيالةيوط ح نػػيو يام ػػين  و اف نتػػسأوعلػػىوجتػػيسو نمػػي و الحػػولؿو جػػؽواػػن ؿو

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

إتػػ  ئسؿوعلػػىوونفسػػ وويمػػن ومياو جفوسلػػ فو امتػػيىو افلتػػطسنةوالمػػ،وم و اػػن اةو لػػمينياون اسػػأو
وانسن  و علىوجتسوم ايسياو اتلـو اتي  أو  ا ين فو ان اة و ا    او اش عسأو ان اسأاو

 العام العاملي والقضوة الفلسطونوةخامسًا: الرأي 

جتمماوث   و الوليالاو  إلعلـو اانسنوجةوإحن نوووس  اومممػأوعلػىولػيسنومي جػأو
 اشي  و ام ولفأو مػيوساػ يوجػةو ه  لػةو افلتػطسنسأو امحولػأ وج ػياواللػ او افلتػطسنةوجثػ لو

طسنسأو اوةوويو  و لن لو تطو اماوميياو ه    و اي و إلعلـون    ومممي وجةو ا لسأو افلت
مػػفوج ػػـوالػػيسيو امنط ػػأو اي  سػػأو  ايػػياـ وجػػأث و اػػؾوجػػةو اػػ جيو ايػػيـو ايػػيامةو اػػ يولػػيفوسيو ػػ و
 لمي والفلتطسنسسفو حلسفي واإلت  ئسلسسف و همػ و اػ يوجن وإاػىوحلحلػأو ام  اػؼو اتسيتػسأواػن ؿو

واوو(3) ايياـ و ووسس وم  اؼو يلمي و   ولؼو طي وج   ووايلو افلتطسنسسف

جػػػةو اتػػػي ؽولػػػيفو النط ػػػيعو اتػػػيئنوحػػػ ؿو اسمػػػ نوجػػػةوج    ػػػيوجػػػةو ا ػػػ نسفو اثػػػيمفوعشػػػ و
  اويتػػعوعشػػ وايسػػأوجػػةو اتػػ   وحسػػنولػػيفو اسمػػ نيوجػػةونظػػ و ه    سػػسفوماػػ نوطمػػ   و  سػػنو
 ملػػ  ل وسيمػػؿوجػػةو ا  سلػػأو امسػػعو هعمػػيؿو امنيجسػػأوال ػػلؽطاو الػػفومػػعو ػػن وتػػسط  و اسمػػ نو

سػػػأو و نػػػةوإتػػػو  وساسأوويمػػػؿوعلػػػىوووسسػػػ و الػػػ   و انمطسػػػأو اتػػػسئأوعلػػػىو تػػػيئؿو إلعػػػلـو او  
 ا نسمأو وح سلميوإاىول   وسوييطؼوميميو إلنتيفو ه    ةو شلؿوعيـ وحسنوو يطػ و اي ػؿو

                                                           
وا02 وص6102ج   س وو61 و ات او1612نونسي  و  ام ين  و اف نتسأ و ايننو(يو6102 او ؿ وحلمةاو)و(1)
 و ااميأو1692(ي اميالةيو ح نيو يام ين  و اف نتسأو تننوظ وم  ايومي و ايننو6105ا سن و احسي او)و(2)
وا5 وص6102مي سو00
 و6102ن  تأواح  واج و(يووح الاو ا جيو اييـو او  ةووايلو ا لسأو افلتطسنسأو6105عن ي وع ن هللاو)و(3)

وا0 وص6105 وشوي و09 وو اتنأو11ن  تأونش اوجةومالأون  تياوش ؽوج تطسأ و ايننو
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  ا لػػ و ه    ػػةو يالوػػأو  هتػػل  و  اط س ػػأو امنيتػػ أو  هاػػ  وإاػػىونمػػطوحسيوػػه وجػػ ضو اسمػػ نو
 اسمػػ نوج ػػـوومولػػؾاو س(1)مي لػػأو اػػ جيو ايػػيـو  إلعػػلـوجنفتػػمـوعلػػىوجانػػن اوولػػؾو اػػن ؿو لتػػ   

 جل ـو ام،تتياو إلعلمسػأوعلػىومتػو  و ا السػياو اموحػن و ج    ػي و سيو ػ و اػيؿو ام،تتػأو
 ايتل سأوجةوإت  ئسؿوجفو انعيسأو إلعلمسأو و اسهو ا جيو اييـومفوج ػـو ا طػ  اوهيوجعمػيؿو

 هنظػػػي والػػػ جيو ايػػػيـوعلػػػىوعػػػن وإتػػػ  ئسؿو  ػػػـوإ  ي سػػػأوم لػػػ ن وواػػػيلو افلتػػػطسنسسف و وح سػػػؿو
او مػػعووج سػػنو العوػػن   او إلتػػ  ئسلسأوعلػػىوج  لػػةو اتػػلطأو ا طنسػػأ و(2) افلتػػطسنسسفو  امتػػلمسف

شػػػمناو ام  اػػػؼو اشػػػي سأو  ا تػػػمسأو يػػػضو اوحػػػ الاو اوػػػةوعلتػػػاو نيطيجػػػهوجػػػةو اػػػ جيو ايػػػيـو
ا لػسأو افلتػطسنسأو لػ  وميو اح س سػأو اييامة و وحنسن  و ا جيو اييـو او  ة وحسنميوشي نو جمـو 

ع ػػػ و تػػػيئؿو إلعػػػلـو  تػػػػيئؿو او  لػػػؿو الاومػػػيعةاو يإللػػػػيجأوإاػػػىو اوح لػػػياو ان ل ميتػػػػسأو
 افلتطسنسأوجػةون ؿوج    ػي ومػفوجاػؿو تػويطيؼو احل مػياو ه    سػأوال اػ ؼو اينػ و اشػي و

سفو  ام نتػيا و لػ اؾو افلتطسنةولنو العون   او إلت  ئسلسأو امولػ    و  اوػةووتػومنؼو امػننس
ملين  و ه  لةو  التوسطيفاو لةونلؿواميونل   وإاسهو    ولت و ا جيو ايػيـو اػن اةومػفو
جاؿو الوطوعلىوحل مياو ان ؿواو ؼوم افي ون عمي وال لسأو افلتطسنسأو عن اأومطيا مي وال نو

ومػعو امػننة ومفوإو يعو تو  وساسأوموليملأ وعلىو امتػو  و ا تػمة و  احج ػة و م،تتػياو اما
و  اشي ةاو

ون ماو ا سين و افلتطسنسأومن وع  نوه مسأو ا جيو اييـو إلالسمةو  اييامة وس  ؿوللاو
ـيوطإفو احياػياو امياسػأوالم ي مػأوج لػاو0910 لؼوجةوم ي لأوجا ساوميهوجةوج    و ايػيـو

تػػػوم و ػػػ  و او لسػػػجوعلػػػىو ايلاػػػأومػػػعو هنظمػػػأو اي  سػػػأوعلػػػىوحتػػػي و اامػػػي س و اي  سػػػأ و     و 
 ا لػػعوجعو ػػنوجنػػهوتػػس،نيوإاػػىو نمسػػي وليمػػؿ وهفو نػػيؾوونيجلػػي وح س سػػي و ػػسفو اثػػ   و افلتػػطسنسأو

                                                           

و61(يو اوح ؿوجةو امج  و ه    ةووايلو ا لسأو افلتطسنسأ وا سن وجلتطسف و ااميأو6109ش    وجممةاو)و(1)
وا02 وصو6109نستم  /ولف و

و)(2)  و امل سأا و6105 ا جن وعلى و اتسط   و(ي و ااميأ ولمس ف  وو لسياوحمي  وإحن  و إلعلـاا و61 تيئؿ
وا6105ن جم  و
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ـو0911او اػػنونعػػاو ااميسػػأو اييمػػأوعػػيـو(1)  اينسػػنومػػفو هنظمػػأو اي  سػػأ وإفواػػـوسلػػفوللمػػيط
و اػن اةوالولػيمفومػعو اشػي و افلتػطسنةو) ا ػ   و69الحوفػيؿوجػةو ونػ جم  ومػفولػؿوعػيـو ػياسـ 

ومفوعيـوو96/21 ـو عومناو ااميسأو اييمػأواػ   وو تػسـوجلتػطسفاو0921 (او جةو اؾو اسـ 
و ايػػػيامةوالولػػػيمفومػػػعو اشػػػي و افلتػػػطسنةواػػػسسوس مػػػي وعينسػػػي وجمػػػ وسحمػػػؿوملػػػيمسفو إفو اسػػػـ 
تسيتػػػسأ وجمػػػيوج اػػػاوجلتػػػطسفوو  ػػػعووحػػػاو الحػػػولؿ و الوسملػػػفواػػػن ؿو ايػػػياـو اوػػػةوو جػػػعو ايلػػػـو

اموحن والوليمفومعوجلتطسفوجفووفةو ياوج ميوميووايلو اشػي و افلتػطسنةو افلتطسنةوجةو همـو 
  جعو ايلـ و    و هم وسوطل و الوطومػفوا ػؿوشػي  ميواوفيسػؿوتسيتػأوحل ميومػيو و نػةوحلػ ال و

وتسيتسأوجتيتميوا    او اش عسأو ان اسأاو

 الرأي العام الدولي تجاه القضية الفمسطينية
ستػػػومنؼو شػػػلؿوجتيتػػػةو اػػػ جيو ايػػػيـو إلالسمػػػةو  اػػػن اة وإفو ػػػ  و ااينػػػ ومػػػفون  تػػػونيو

 مػػػػنؼولتػػػػ ووأسسػػػػنو نعػػػػـو اماوميػػػػياو امو ي  ػػػػأواو  جسػػػػي و تسيتػػػػسي ومػػػػفوجاػػػػؿو الػػػػوطوعلػػػػىو
حل ميوميواوح سؽوج ػن جنيو وطلييونػيو ا طنسػأوعلػىوليجػأو امتػو سيايو ان اسػأ و  إلالسمسػأ و اػسسو

سؿو امثيؿووشلؿوجم سليو الوسنسػأوإالػسـواو  جػةو ام ل نو يإلالسـو امنط أو اي  سأوج ط وجيلىوت 
  حػػنو سو ػػ وم اػػؼوعػػيـوواػػيلوالػػسأوميسنػػهاو تػػ ؼونيػػ ضو اػػ جيو ايػػيـوالماوميػػياو ام ولفػػأو
وحت وج مسوميو ا وميو شن ووأثس  يوجةوتسيتياوحل ميوميووايلو ا لسأو افلتطسنسأ ولميوسلةي

 الرأي العام الةربي تجاه القضية الفمسطينية
 جيو اييـون    و يمي وجةولنيعأو ا ػ   و اتسيتػةوجػةو هنظمػأو انسم   طسػأو اوػةوسلي و ا

(و  إلعػػػػػلـو اس  ػػػػػيومػػػػػػفوNGOsوشػػػػػللميو هحػػػػػج  و اتسيتػػػػػػسأو منظمػػػػػياو اماومػػػػػعو امػػػػػػننة)
 ام،تتػػياو  امسئػػياو اماوميسػػأ واػػ اؾ وج ػػنو لػػصو الوحػػينو ه    ػػةون ئػػ  وجػػةو امف لػػسأو

 Public Opinion Analysis    ةوجةو اينسنومفو ا ليسي) ه    سأوان  تأو ا جيو اييـو ه
                                                           

و)(1)  و سلسيـا و ان ل ميتسأو همس لسأو  ال  عو اي  ة6115ل نا  و اتلـي وعملسأ وو-(ي  و0921 إلت  ئسلةومن 
و وط التو لاسأ وولحمة ون  ن ون  تأي وجة و ل ل و  ن ولياسف  نسيا وايميأ و انش  ون   و   لسنوج   افلتطسنسأوم،تتأ

و امتي و وووسس  و آجيؽ و اوا  أ وم  ايأ و افلتطسنسأ وط افلسأ و ه ؿ و اتن ي و ام،وم  و  امحنن اطا  ال    
 ا20 وص6106 ام لجو افلتطسنةوه حينو اتسيتياو  ان  تياو التو  وساسأ وو- التو  وساةط ومتي  ا

و
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Sectorوا سيسووط  و ا جيو اييـو ه    ةووايلو ا ليسيو ه    سأو ان  لسأو  ا لػيسيو ان اسػأو)
(او جػػةو تػػوطلعوالػػػ جيو ه    ػػةوحػػ ؿو اػػػن ؿو هلثػػ وومنسػػن  والتػػػلـو061يو6101)جوحسػػأ و

% وولسميو ا السػياو اموحػن و59م و أو ه اىو نت أوـ واي اوإت  ئسؿوجةو ا6119 اييامةوعيـو
او اػػنو للػػاو التػػوطلعياو اوػػةوجا ومػػي ومػػيو ػػسفو(1)%59 هم سلسػػأو ل  سػػيو اشػػمياسأو نتػػ أو

ط و حوػػىوYouGov ط و طBBc وم،تتػػياو  سطينسػػأوم ث اػػأومثػػؿوط6106 و6115 هعػػ  ـو
ة و اػ يو ػياوجلثػ ومػسل وإاػىوم  لجو لنولمس نسأ وإاػىوووسرػ وجػةومسػ ؿو اػ جيو ايػيـو ا  سطػين

وا(2) نو ينوإت  ئسؿ و  انع  و اىو اتلـ وعلىوجتيسو العو  ؼو ح  ؽو اشي و افلتطسنة

 مػػػعوونػػػيمةواػػػ  و اماومػػػعو امػػػننةوجػػػةو هنظمػػػأو اتسيتػػػسأو ه    سػػػأ و  ػػػ  جو اح لػػػياو
وحػػػينوجػػػةو الاوميعسػػػأ وسليػػػ و اػػػ جيو ايػػػيـو ه    ػػػةون    و يمػػػي وجػػػةو اوػػػأثس وعلػػػىو واي ػػػياو ال

 إلتػػ  ئسلسأاو اػػنوجناو التػػو  وساسأو افلتػػطسنسأو يتػػومن ؼو اتػػيحأوو-عملسػػأو اتػػلـو افلتػػطسنسأ
 ه    سػأوتػ   و ياح لػأو اتسيتػسأ و  او  لػؿومػعوش لػسياوج    سػأومػ،ث   و  الاو ػي و ػػأحج  و

اوإفو ػ لو(3)اس   اسأ و اس  يومفو هشليؿو انلياسأوإاىوإحن نووػأثس وجػةو اػ جيو ايػيـو ه    ػة
 اوح لػػػياوو ان ل ميتػػػسأو اوػػػةووتػػػومنؼو اوػػػأثس و ػػػيا جيو ايػػػيـو ه    ػػػة وال ػػػنو جفوولػػػ فو جػػػؽو
 تػػػو  وساسأوثي وػػػأ و منظمػػػأوجػػػةو ػػػ  مجوتسيتػػػسأوموليملػػػأووتػػػومنؼوليجػػػأون ؿو الوحػػػين و  ليجػػػأو

و هشليؿو احج سأو  ان ي سأو  اماوميسأو  اطل سأا

 ه القضية الفمسطينيةالرأي العام ألمريكا الالتينية تجا
 اي  ػةولينػاون ؿوجم سلػيو الوسنسػأووليػ ون    و ػي ج  وجػةوو-معو ن سأو ال  عو إلت  ئسلة

 ا لسأو افلتطسنسأ و الوتسميوجةوج  اأو همـو اموحن  وحسنوليفوالث ؿو ايننيو ا يوووموػعو ػهو
 اػن اةومنػ و ايػيـون ؿوجم سليو الوسنسأوجث و  ل وجػةووطػ  و ا لػسأو افلتػطسنسأوعلػىو الػيسنو

ـ و اػػػنو افػػػاوميظػػػـون ؿوجم سلػػػيو الوسنسػػػأوإاػػػىواينػػػ وإتػػػ  ئسؿومػػػفو ػػػلؿو اولػػػ ساو0921

                                                           

(1) 
European Commission. (2003): Iraq and the Peace in the World, November 2003, 

pp2-11. 

جاتػػػػطسوو9(يووحػػػػ الاو اػػػػ جيو ايػػػػيـو ا  سطػػػػينةوواػػػػيلوإتػػػػ  ئسؿيوإاػػػػىوجلتػػػػطسفون  و6102 اي  ػػػػةو اانسػػػػناو)(2) 
وا6102

وا99م اعوتي ؽاوتلمأ ونالؿ وصو(3)
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الػػػياحميوجػػػةو همػػػـو اموحػػػن او سملػػػفووفتػػػس و ػػػ لو ام  اػػػؼو ينلػػػ سفو ئستػػػسسفو  مػػػييونفػػػ  و
و ا السياو اموحن و هم سلسأوعلىون ؿوجم سليو الوسنسأ و  انشيطو المس نةوجةوولؾو ان ؿاو

ـون طػػػأووحػػػ ؿو ئستػػػأوجػػػةوو ػػػ سـون ؿوجم سلػػػيو الوسنسػػػأوام افمػػػيوواػػػيلو0919لػػػيفوعػػػيـو
السأوجلتطسفاو انوووس او ين يوم  اؼو يضو ان ؿو شلؿو  ل و ت  وعن وع  مؿومحلسػأو
 ن اسأوج مميو إلن  ؾو اموج سنواين اأو ا لسأو افلتطسنسأو  ام اؼو اي  ة و يإلليجأوإاىوث   او

واو(1)سنسأو نم  طأو احلـو  او لصومفو او يسأوال السياو اموحن و هم سلسأشي  وجم سليو الو

ووينوجم سليو الوسنسأومفوجلثػ و هاػياسـو ام،سػن وال لػسأو افلتػطسنسأوجػةو ايػياـ و اػنو  اسـ 
والىو   و اوأسسنو  ل اوجةو عو  ؼوامسػعون ؿوجم سلػيو الوسنسػأو يان اػأو افلتػطسنسأ و يتػوثني و

 م سػػيو  نمػػياو اوػػةوو  طمػػيوعلاػػياو اولػػينسأو عتػػل سأوا سػػأو يا السػػياو اموحػػن و املتػػسؾ و ل ا
 هم سلسأو  ت  ئسؿوعلىوحنوت   او مثؿولي نووسي و استي وإاىوتن و احلـوجةوعننومفون ؿو
جم سليو الوسنسأوج    و ا  فو ايش سفو مطلػعو ا ػ فو احػينيو  ايشػ سفون طػأووحػ ؿو ئستػسأوجػةو

فو ا لػػػسأو افلتػػػطسنسأ وحسػػػنوتػػػي ـولػػػي نو استػػػي وجػػػةووج سػػػنو او امػػػياو ام اػػػؼو الوسنػػػةومػػػ
 التو لاسأوالتسيتأو ا ي اسأوان ؿو امنط أ و اوةوتياوإاىو النيوػيؽومػفوعلاػأو او يسػأو اوػةو

مفو اانس و ل لو ػأفوليجػأون ؿوجم سلػيو الوسنسػأوجسػناواػ   و همػـووا(2)  طوميو يا السياو اموحن 
 لفأون اأوم  ا و يتوثني و نمياو اموحن و من وجلتطسف

 سملػػفو ا ػػ ؿو ػػأفو اػػ جيو ايػػيـو اشػػي ةوجػػةون ؿوجم سلػػيو الوسنسػػأوسشػػلؿونعمػػي وتسيتػػسي و
فولينػػػاومػػػ  جسفو ا ػػػ  وجػػػةوسػػػنو ا السػػػياو   اوميعسػػػي وا سػػػي وواػػػيلو اشػػػي و افلتػػػطسنةو اسينوػػػهو   

 او إلتػػػ  ئسلسأولػػػنو اموحػػػن و  اػػػن ؿو او  سػػػأاوج ػػػنواػػػي و اػػػ نو اشػػػي ةو  ا تػػػمةوعلػػػىو العوػػػن  
يوجةو سينيومػيو اموييا ػأوالحمػلاو اويشػمأو  اشي و افلتطسنةومفوجا  و ا ن نو ان اسأو  ل ل 
علػػىواطػػيعواػػج  وجومثلػػاوحل مػػياو ػػ لو اػػن ؿو ن نوججيػػيؿولػػي  أوجػػةو اػػنجيعوعػػفو اشػػي و

                                                           

و ام ت عأو افلتطسنسأم اعوتي ؽاو(1) 
ا سن و ا لسج وملحؽو هت  عو اتسيتة ووي سخو(يوجلتطسفوولت وجم سليو الوسنسأ و6102محم ن ولنجأاو)و(2)

وا6102سنيس وو1 انش و
و
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حلمأو افلتطسنةو هعجؿ و  لؿو هم وإاىومطيا أو يضو ان ؿول  اسفسيو و نسـوإت  ئسؿوإاىوم
 اػػؾومػػ     وجػػةووEvo Morales  اانيسػػياو ان اسػػأ و  ننو اػػ ئسسو ا ػػ اسفةوإسفػػ ومػػ   اسسو

وhugo chavez طي يوه ومعواطعوويـواليلايا ولمػيوو نػىو اػ ئسسو افنج سلػةو  اػ ووشػيجسجو
ونع وإاىوحميسأو اشي و افلتطسنةوجةووTwitterحملأوعلىوش لأو او  لؿو الاوميعةوو سو و

اج ووحاو تـوطنان وجلتطسفط و  ومـوإت  ئسؿو ي ولي واػ  ئـوحػ  و حػ  وإ ػين  و همػ و اػ يو
جثي و ام اؼو اشػي ةوجػةوجنحػي و ا ػي  و الوسنسػأوال ػ   و يامتػس  او اولػيمنسأ و  و ػ او اينسػنو

 مأومي ػػػ  وعػػػفوحفسظومػػػيو م  اػػػؼومػػػفو اػػػن ؿولوشػػػسلةو  ه   اػػػ  يو  إللػػػ  ن  و ام  اػػػؼو امشػػػي
شوى ول طعو ايلاػياو  اػ ن نو ان ل ميتػسأو  طي ػياوشػنسن و الماػأ و سيػ نو اػؾو  ،سػأو يػضو
 ا     و اتسيتسسفوإاىوو  اعون  و ال  ةو المس نةوجةو  لو ان ؿو شلؿول س  و و اةو تػيئؿو

ػػػيول سػػػ   و يالعوػػػن   او إلتػػػ  ئ سلسأو امتػػػلحأوعلػػػىو اشػػػي و إلعػػػلـوجػػػةوجم سلػػػيو الوسنسػػػأو  وميم 
اػلؽو اميػي   او(1) افلتطسنةوجةواطيعواج  و  العوػن   اواسػ و امتػلحأو امومثلػأو ياحلػي و   

 يإللػػػيجأوإاػػػىوجسػػػين و اتسيتػػػياو اينلػػػ سأو إلتػػػ  ئسلسأولػػػنو افلتػػػطسنسسفو م نتػػػيومـ و  اومػػػيـو
عمػػهو اليمػػؿوال لػػسأو امجسػػنومػػفوج  لػػةو ان اػػأو افلتػػطسنسأاوإفو اػػ جيو ايػػيـو الوسنػػةوسومسػػجو ن

 افلتػػػطسنسأ و  ػػػ  وسوطلػػػ ومػػػفو ا سػػػين و افلتػػػطسنسأو امحيجظػػػأوعلسػػػهو ونمسػػػأو امي جػػػأو اتسيتػػػسأو
 يا لسأوان وشي  وجم سلسيو الوسنسأ و عنـو اللوفي و  ػ  و اػ جيو ايػيـوالوسنػة وج  وػهوالووينػةو

و ال وميـو هوج ط و ؿوالو نومفو ايمؿوالميفو توم   سوها

 األسيوي تجاه القضية الفمسطينيةالرأي العام 
إفو ا جيو اييـوالن ؿو هتس سأو ال   وط الوحينو ات جسوةو اتػي ؽ و  الػسف و  امنػنطوجػةو
 اتػػي ؽ ولػػيفوسػػنعـوم اػػؼواسػػين اوولػػؾو اػػن ؿوجػػةو اح  ػػأو الشػػو  لسأو لػػؿومف ن ومػػياوج ػػنوججػػ جو

 سػػأ و يلػػأوحسنمػػيو اػػناوولػػؾو النتػػايـو هسػػنس ا اةووأسسػػن  وال لػػسأو افلتػػطسنسأو  ا لػػيسيو اي و
 اػػن ؿوملػػياحميو احس سػػأومػػعو اػػن ؿو اي  سػػأ و يػػنو نلشػػيؼو اوػػن ؿو هم سلػػةوالػػيا وإتػػ  ئسؿ و

                                                           

و)(1)  وحمج ا وجل و6105ش ي   ومالأ ونم  اَي  واياسين  وإن   ن و افلتطسنسأي و  ا لسأ و الوسنسأ وجم سلي وجن ي  (ي
و و انش  ووي سخ وو01 اث يجسأ  و6105ت وم   و ا سيض ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اتي نسأاو– 

http://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=235 
و
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 وطلييومػػيوجػػةو امنط ػػأو اي  سػػأوجػػةوتػػوسنسياو ا ػػ فو ايشػػ سفاو اػػنو عو جػػاو اػػن ؿو ال ػػ  وجػػةو
ايمهو ان اأو افلتطسنسأوعلىوحن نو   جسفو ا ػ  و ان اسػأوـ و  ووس وم0921آتسيو حؿو ان اوسفو   

 ينو نومي و اح  و ا ي ن  و  ىو ا جيو اييـوان ؿوآتسيوسنعـوحؿو ان اوسفو  اوييسشو اتلمةو سفو
و ا لنسفا

اسػػ وجفو اوطليػػياو التػػو  وساسأواولػػؾو اػػن ؿو جػػؽونظ سػػأو املػػلحأو ا  مسػػأ وو ػػسفو ػػأفو
 الػػمس نةو اػػػ يونتػػػجوو اػػ جيو ايػػػيـوجسمػػػيوسوػػأث و ياتسيتػػػأو ا تػػػمسأواحل ميومػػيو الػػػوطو الػػػ  ة

علاياوتسيتسأو  اولينسأومعوم  لجو ا   و  هحج  وجسمي وج نونتااوإتػ  ئسؿوعلاػياوا سػأو
معوجحج  و ننسأولحج وطت  وويوو  طو امنػن لةو اػ يوطياػ و ػيالعو  ؼو ةتػ  ئسؿوتػي  ي  و حػج و

أاو اس  ػيومػفوطلؿو امنن سطو ا يوطيا و  ا  وإ و ػيطو امنػنو ةتػ  ئسؿوع ػ وشػ  لهو تػو  وساس
اوجمػػػيو يانتػػػ أوإاػػػىو الػػػسف وج ػػػنولينػػػاو اتسيتػػػأو الػػػسنسأووػػػنعـوح لػػػياو(1) هحػػػج  و اسمسنسػػػأ

 اوح  و ا طنةو مفولمنميومنظمأو اوح س و افلتطسنسأو انماواميو انعـو ال اتوةو  امينػ يو
 وجميو ينوMao Tse Tungجثني وح   ميومعو الحولؿوجةوعمنو ا ئسسو ا  حؿومي وتةوو نغو

 نوماػػاو الػػسفوتسيتػػأوجلثػػ و نفويحػػي وعلػػىو ايػػياـوال ػػاوجسمػػيوملػػياحميو   ويػػناولثسػػ   و حسلػػهو
عػػػفو اتػػػل ؾو اتسيتػػػةو اػػػ يولػػػيفوسالػػػ وامػػػيو ايػػػن  ومػػػعو ا السػػػياو اموحػػػن و هم سلسػػػأو  اػػػن ؿو

او و ػػؼو الػػسفو شػػي ميومػػفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأو(2) او  سػػأو شػػلؿوعػػيـواولػػ  وجلثػػ وا  ػػي ومػػنمـ
ت  ئسؿوم اؼو امحيسنو و،سنوإايمأو ان اأو افلتطسنسأو حؿو ال  عو ياط ؽو اتلمسأا و و  

 السياسات الفمسطينية لكسن الرأي العام الدولي
نياشنيوتي  ي وم  اؼو ان ؿو ال   ومفو ا لسأو افلتػطسنسأو وأث  ػيو ووسسػ ومػ  جسفو ا ػ  و

مسػػػأ و  حثنػػػيوجػػػةو اتسيتػػػياو اوػػػةو ان اسػػأ و يإللػػػيجأوإاػػػىووطلييومػػػيوجػػػةووح سػػػؽوملػػػياحميو ا  و
سملننػػيوتػػل لميولػػػةونػػ،ث وعلػػىوم  اػػػؼو اػػن ؿو ال ػػػ  ومػػفو ا لػػسأو افلتػػػطسنسأو شػػلؿوإساػػػي ةو
الحل ؿوعلىونعـوتسيتةوجيلةوالت ووأسسنوولؾو ان ؿاو سأوةولت و ا جيو اييـواسل وجػةو

 اوػػةووػػ،ث وومح  سػأو ػػ لو اتسيتػػيا وإ وسيو ػػ و اػػ جيو ايػػيـو اشػػي ةومػػفوج ػػـو اف  عػػؿو الػػياطأ
                                                           

وا99م اعوتي ؽاوجطيجطأ ومحم ناوصو(1)

و(يو ايلاياو اتسيتسأو  الاولينسأو سفو السفو  ان ؿو اي  سأاووووووووووووووووووووووووووووووووووو6105م لجون  تياو السفو آتسياو)و(2)
 http://www.chinaasia-rc.org/index.php?d=10وو

http://www.chinaasia-rc.org/index.php?d=10
http://www.chinaasia-rc.org/index.php?d=10
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علىوا   وجيوحل مأو و اميومياو    وسوطل ومنيولفلتطسنسسفو تـو تو  وساسأوموليملأواوفيسػؿو
 اػػ جيو ايػػيـو ايػػيامةاو الوسملػػفووفيسػػؿو اػػ جيو ايػػيـو ايػػيامةوإالومػػفو ػػلؿو ػػ  مجو جن  اواػػين  و

ىو انحػ وعلىووفيسلػهوجػةوإطػي و تػو  وساسأوم حػن وويمػؿوعلػىووفيسػؿو اػن  و اشػي ةوالػن ؿ وعلػ
و اوياةي

 ا طػػي و افلتػػطسنةو ام اػػهوالػػ جيو ايػػيـو ايػػيامةيوال ػػنو جفوسلػػ فو طػػي و اػػ جيووأواًل.
 ايػػػػيامةوم حػػػػن  وجػػػػةوليجػػػػأوم،تتػػػػياو ان اػػػػأو ػػػػن   و يان ل ميتػػػػسأو ا تػػػػمسأو  نومػػػػي و يامنظمػػػػياو

علػىو اشي سأاو ستوننوعلىو ا تيئؿو امش  عأوجةوم  امأو الحولؿو إلتػ  ئسلة واسلػ  واػين   و
وح سؾو ا جيو اييـو اييامةون فو اوشواوجػةوم لػ عياوم ولفػأوحػ ؿو ا لػسأو افلتػطسنسأومػفو

وشأنميوشؽوو امياو ا جيو اييـوإاىوعن وآ   وم ولفأا

او هحػػج  و اتسيتػػسأيومشػػي لأو هحػػج  و افلتػػطسنسأوجػػةولػػنعو اتسيتػػأو ا ي اسػػأوثانيةةاً 
يؽومػػفو ا ػػ  مجو احج سػػأو ام ولفػػأو  اوػػةومػػفو  امشػػي لأوجػػةووفيسػػؿو اػػ جيو ايػػيـو ايػػيامة و  النيوػػ

وشأنميووشوساو ا جيو اييامةا

 امسئياو  امنظميايومشي لأو سئياو منظمػياو اماومػعو امػننةوجػةو ان ل ميتػسأووثالثًا:
و افلتطسنسأو اييمأو ام امأوال جيو اييـو اييامةاو

 ايػػػػػيامةيوو تػػػػػو ن ـو اولن ا اسػػػػػيوجػػػػػةونشػػػػػ و ا طػػػػػي و افلتػػػػػطسنةوالػػػػػ جيو ايػػػػػيـورابعةةةةةًا.
و ان ل ميتسأو افلتطسنسأ و ا ليسيو  امشللاو اس مسأ و اح  ؽو افلتطسنسأا

و الت و ا جيو اييـو اييامةون لىو ياوياةي

 ايمػػؿو امتػػوم ومػػفوا ػػؿو ان ل ميتػػسأو افلتػػطسنسأو لػػؿوإملينسيومػػيو ممثلسمػػيوجػػةوليجػػأو-
  ا نلػػػلسيا و عمػػػؿوون ؿو ايػػياـ ومػػػفو ػػػلؿوإايمػػػأو اميػػػي ضو  انشػػيطياوجػػػةوليجػػػأو اتػػػفي  ا

 ػػ  مجوموليملػػأواحمػػلاوإعلمسػػأو ن ل ميتػػسأو شػػلؿون  ي واػػنعـو ا لػػسأو افلتػػطسنسأ و اػػسسو
 شلؿوم تمةو  الاولي وعلىو ن و افيؿوعننو ا عوحننوميسف ولميوسحلؿوجػةو العوػن   او

اموحػن و و إلت  ئسلسأوعلىو ه  لةو افلتطسنسأ وج وعننميووو اهو ا سين و افلتػطسنسأوإاػىو همػـو 
 طلػػػ وج ومشػػػػ  عواػػػػ    ولمػػػيوحػػػػننوعنػػػػنميواػػػنماو ا سػػػػين و اتسيتػػػػسأوطلػػػ و العوػػػػ  ؼو ن اػػػػأو

وـا6106جلتطسفوعيـو



 الفمسطينيمركز التخطيط  

776 

موي يػأو  لػنو امشػػي سعو افل سػأو  ام ططػياو إلتػػ  ئسلسأو اينلػ سأو ا  جلػأوإلحػػلؿو-
ايمػػػأو ان اػػػأو افلتػػػطسنسأ و لػػػ اؾو النوػػػي و اتسيتػػػةو  هن ػػػةوجػػػةو املو ػػػأو  إلتػػػ  ئسلسأ و اتػػػلـو   

افل وولؾو امشي سعو لشفميوجميـو ا جيو اييـو ان اة وجمةووتيعنوعلىوجمـو اي لسأو إلتػ  ئسلسأو
و هوإت  ئسؿا  وايلوعملسأو اتلـ و وتيعنوعلىوو عسأو اامم  و اييامةواميوو ـ 

حمػػلاو اولػػيمفيو طل ػػاو اينسػػنومػػفوحمػػلاو اولػػيمفومػػعو اشػػي و افلتػػطسنةوجػػةو-
 و  ػػ لو احمػػلاواسػػن وعلػػىو امتػػو  و اشػػي ةو  اماوميػػة واسػػ وجنمػػيوونشػػطوميظػػـون ؿو ايػػياـ

ج ػػػػطوحسنمػػػػيووػػػػجن نو اتسيتػػػػياو اينلػػػػ سأو إلتػػػػ  ئسلسأولػػػػنو اشػػػػي و افلتػػػػطسنة و الوتػػػػسميوجػػػػةو
 العون   او ايتل سأوجةو الػفأو او  سػأو اطػيعواػج او  امطلػ  وإطػلؽوحمػلاوولػيمفومػعو

 فوا    ػػػيو امطيا ػػػأو ةايمػػػأو ان اػػػأو افلتػػػطسنسأو اشػػػي و افلتػػػطسنةو شػػػلؿون ئػػػـو متػػػوم  وسلػػػ
نمػػي و الحػػولؿاو مػػفوشػػأفوحمػػلاو اولػػيمفووأثس  ومػػيو ام يشػػ  وعلػػىو اػػ جيو ايػػيـو إلتػػ  ئسلةو    
واػػػيلو احػػػؿو اتسيتػػػةوال لػػػسأو افلتػػػطسنسأ وجػػػأيوناػػػياووتػػػالهوحمػػػلاو اولػػػيمفومػػػعو اشػػػي و

ـ ومثػؿوحملػأو0921علػىوحػن نوو افلتطسنةوول  ولوطي وعلىوإت  ئسؿوال  ػ ؿو حػؿو اػن اوسف
م يطيػػػأو ا لػػػيئعو امتػػػو طنياو إلتػػػ  ئسلسأو  تػػػمميوجػػػةو هتػػػ  ؽو ه    سػػػأو  ػػػ ؼو اماومػػػعو

و إلت  ئسلةومفووأثس  يوعلىو الاولينو إلت  ئسلةا
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االقتصادية لألمن القومي  التحديات
 الفلسطيني

 أ.رائــــــد محمد حمـــــــس 
 أ.محمود حسين عيسى

 

يتنػػػػهذؿ اػػػػذ   موعةػػػػث ودوذ ػػػػص  مت ديػػػػد ت  تبتيػػػػهديص  متػػػػ  ت ػػػػر س تع ي ػػػػص  تبتيػػػػهد 
مالبتيػػػهد  اسػػػر ويل ي ذ متػػػ  تد ػػػؿ اػػػذ    تيػػػر يػػػتة  ـ ع ػػػؿ تفهيػػػيؿ  تبتيػػػهد  مفلسػػػطين  

 مفلسطين ي ذيرعطه ع البص بسري ص غيػر وتذ زنػصي ذسػذؼ يػتـ ريػد اػذد  مت ديػد ت ذتتع  ػه وػف 
ص ع ؿٍّ ون ه  لى  منةذ  متهم :  تالؿ  موؤش ر ت  متهي 

افتبع ا  فققتصااي   أّواًل : االنكشاف االقتصااي  افلسطاين و واماتر ا     

 اإلم ائ سي:

 التبعّية التجارّية إلسرائيل:-1
إمػػػػػى ت ػػػػػريس إسػػػػػر ويؿ ي سػػػػػ ت ي 1967ونػػػػػذ  ةتالم ػػػػػه مسر نػػػػػ   مفلسػػػػػطينيص  ػػػػػهـ 

ة ػهـ تع يتػه مالبتيػهد  اسػر ويل ي ذذمػؾ   تتتالتت  م ي ليص ف  عنيص  تبتيهد  مفلسطين ي ذ  
فأة وػػػت سػػػيطرت ه  لػػػى  وػػػف تالم ػػػهي وػػػف تػػػالؿ ةيػػػر  البهتػػػه  متدهريػػػص  متهرديػػػص ع ػػػه  ذ

 متدهرة  متهرديص  مفلسطينيصي ذ تن ت  تستير د ذ متيدير  موعهشر مسيهسهت ه ذوذ فقت هي ذوع 
وػػرذر  مذبػػت  يػػعةت إسػػر ويؿ   عػػر شػػريؾ تدػػهرط نبسػػرطج ملفلسػػطينييفي ذد لػػت  تبتيػػهد 

ػؿ وػف تػالؿ إسػر ويؿي  ػه يشػ  ؿ ت ديػدً  وسػتور ً   مفلسطين  راينًه  وذ ؿ  موقهيص  متػ  تتةي  وو 
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مالسػػػتقالؿ ذ تسػػػتقر ر  تبتيػػػهدط  مفلسػػػطين ي ذيعقيػػػه  بتيػػػهدً  تهع ػػػًه يػػػرزح تةػػػت  تةػػػتالؿي 
ذيةػػػذؿ دذف عنهوػػػه  لػػػى  سػػػسو وتينػػػصوي ذبذ  ػػػد يػػػلعصي تدف ػػػه نةػػػذ  ت توػػػهد  مػػػذ  ت ي ذ منوػػػذ  

  موستد ـ.

-1967إسػر ويؿ تػالؿ  مفتػرة  طعقًه مسذن تهد تر ذةت نسعص  ميهدر ت  مفلسػطيني ص إمػى
%ي عينوػػه تر ذةػػت نسػػعص  مػػذ رد ت  مفلسػػطينيص وػػف إسػػر ويؿ تػػالؿ نفػػس 85-%80وػػف 1994

%ي فهمسػػػػػلطهت  اسػػػػػر ويليص  وػػػػػدت فػػػػػذرً  إمػػػػػى  ربلػػػػػص ذتقييػػػػػد  متدػػػػػهرة 90-%80 مفتػػػػػرة عػػػػػيف
 مفلسػػطينيص وػػع عقيػػػص علػػد ف  م ػػػهمـي ونػػذ  يػػعةت  مونػػػهطؽ  مفلسػػطينيص تةػػػت  مة ػػـ  م سػػػ رط 
 اسػػػر ويل   موعهشػػػري ذ دعرت ػػػه  لػػػى رذ عػػػط  بتيػػػهديص دديػػػدة غيػػػر وت هفوػػػص و  ػػػهي فػػػ   تةػػػهد 

 . ج1ندور    ةهدط  مدهنب

ػػػد سػػػيطرة  ذ سػػػتور اػػػذ   مػػػنوط ع ػػػد  تفهبيػػػص  ذسػػػلذ ذتذبيػػػع عرذتذ ػػػذؿ عػػػهريسي ذ مػػػذط    
ج 1 مشػ ؿ ربػػـ ن إسػر ويؿ  لػى  مةػدذد ذ ملػذ وت  متدهري ػص  مفلسػطيني صي ذم ػؿ   معيهنػهت  مػذ ردة فػ 

تذنت ةدـ ذتطذرة  متع ي ص  مفلسطينيص  م عيرة اسػر ويؿ  ت ديػد ةقيقػ  مالبتيػهد  مفلسػطين ي 
%ج وػػػػف إدوػػػػهم   متدػػػػهرة 80.9ةيػػػػث شػػػػ  لت نسػػػػعص  متدػػػػهرة  مفلسػػػػطيني ص وػػػػع إسػػػػر ويؿ نةػػػػذ ن

ي  متػ  شػ دت 2001-2000يذعهسػتننه  عيهنػهت  م ػهـ 1999-1995 مفلسطينيص تالؿ  مفتػرة 
طالؽ  تنتفهنػص  مفلسػطينيص  منهنيػصي ندػد  ف  اػذ   مت ديػد  متطيػر مالبتيػهد  مفلسػطين  عقػ   ن

ي ةيػث شػ  لت  متدػهرة  مفلسػطيني ص وػع إسػر ويؿ تػالؿ 2014ذةتى  ػهـ  2002بهووًه ونذ  هـ 
%ج وف إدوهم   متدهرة  مفلسطينيصي وو ه ةػـر  تبتيػهد  مفلسػطين  74.7اذد  مفترة وه نسعته ن

يػػػهدر  مػػػذ رد ت ذ سػػػذ ؽ  متيػػػدير    نػػػر بػػػدرة  لػػػى  مونهفسػػػصي ذعقػػػ  راينػػػًه ملسيهسػػػهت وػػػف و
 اسػػر ويليص  تبتيػػهديص ذ  ونيػػصي   وػػر  مػػذط نػػتر  نػػه  سػػتور ر  رتفػػهع نسػػعص  م دػػز  متدػػهرط 

%ج وف  منهتر  موةل    ادوهم ي ةيث ون ؿ  م دز  متدهرط وػع إسػر ويؿ 70 مفلسطين  عنةذ ن
 .ج2ننسعصو ظـ اذد  م

                                                           
وكتاد، االلتصاد انفهططُىٍ: وضغ ضُاضاخ االلتصاد انكهٍ وانتجارج فٍ ظم االحتالل، واأل .1

 .12، ص2012وُىَىرن وجىُف، 

انتطىراخ انتٍ  : ، تمرَر ػه انمطاػذج انممذمح مه األووكتاد إنً انشؼة انفهططُىٍاألووكتاد.  2

  .16، ص2012شهذها التصاد األرض انفهططُىُح انمحتهح، جىُف، 
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( التجارة الفمسطينّية مع إسرائيل /إجمالي التجارة الفمسطينية 1شكل )
1995-2014

 
 مد ػػػهز  مور ػػػزط م ةيػػػه   -وػػػف إ ػػػد د  معػػػهةنيف  سػػػتنهدً  اةيػػػه  ت  متدػػػهرة  متهرديػػػص  المصـــدر :
 سنذ ت وتتلفص– مفلسطين  

 التبعّية المالّية إلسرائيل:-2
ةػػػد د  تفػػػهؽ عػػػهريس  تبتيػػػهدط  دذ ت  مسيهسػػػص  موهميػػػص  موسػػػوذح  سػػػتتد و ه وػػػف بعػػػؿ 
 مسػػلطص  مفلسػػطينيصي ففػػ  ةػػيف  ف   تتفػػهؽ وػػنت  مسػػلطص  مفلسػػطينيص وسػػهةص ذ سػػ ص ملػػتة ـ فػػ  
 مسيهسص  انفهبيصي إت   ن ه ةد د يالةي هت  مسلطص  مفلسطينيص ف   متة  ـ عػهاير د تي  وػه ةػد د 

ؽ  مسيهسػػهت  مدور يػػص ملسػػلطص  مفلسػطينيصي ةيػػث  تػػهح م ػػه إو هنيػص فػػرض نػػر وب شػػر    تتفػه
ـ  تذنيق ػه فػ   ذرسـذ دور يص  لى سلع وةددةي ذع وي ػهت وةػددةي يػتـ  سػتير داه وػف  متػهرجي تػ

ػػه عػػهب   مسػػلع ف لػػى  مسػػلطص  مفلسػػطينيص  تمتػػز ـ عػػهمقذ نيف  مدور يػػص  A2 ذ A1بػػذ وـ ن  جي  و 
 ج.52ي ص2012ن بعهدصي 1ةيف  ستير داه  اسر ويليص

                                                           
أحمذ لثاجح، االضتذامح انمانُح نهطهطح انىطىُح انفهططُىُح: انتجرتح انتارَخُح واِفاق .  1

، 2012 اللتصادَح انفهططُىٍ)ماش(، راو هللا، فهططُه،انمطتمثهُح، مؼهذ أتحاث انطُاضاخ ا
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ي وف  مت ديد  موعهشر مالستقر ر  موػهم   مفلسػطين  فػ  سػيطرة إسػر ويؿ  لػى  ايػر د ت 
ير د ت  متتليص  مدور   ن موقهيصج  مت  تقـذ عتةييل ه  لى  مو هعر ذ موػذ ن    منريعيص ذ  

عهمنيهعػػص  ػػف  مسػػلطص  مفلسػػطينيصي ذوػػه تتسػػعب عػػه وػػف تسػػر ب وػػهم  ذ سػػتنز ؼ متزينػػص  مسػػلطص 
ػػػػـ   مفلسػػػػطينيصي ذةقيقػػػػص   وػػػػر  ف   تبتيػػػػهد  مفلسػػػػطين  يذ دػػػػه ت ديػػػػديف وتتلفػػػػيف نتيدػػػػص تة  

 إسر ويؿ عإير د ت  موقهيص:
ـــد الّول: ـ  مقػػػدرة  لػػػى  متنعػػػؤ عةدػػػـ اػػػذد  ايػػػر د تي رغػػػـ  اوي ت ػػػه يت ل ػػػؽ ع ػػػد التهدي

ف روػػيس م يػػر د ت  موةل ي ػػصي ف ػذد  ايػػر د ت ت  تعػػر يػػو هـ  عهمنسػعص مالبتيػػهد  مفلسػػطين ي  و ػذ 
  وػػػهف ملة ذوػػػص  مفلسػػػطيني ص فػػػ  بػػػدرت ه  لػػػى  مذفػػػه  عهمتز وهت ػػػهي ذدفػػػع  موسػػػتةقهت  موترت عػػػص 

نػػص  رعػػهع  ايػػر د ت  موةل ي ػػص  مفلسػػطيني صي ذم ػػؿ   مدػػدذؿ ربػػـ  لي ػػهي ةيػػث تشػػ  ؿ عهموتذسػػط نال
ي عهانػػػهفص إمػػػى 2014ي 2013تطػػػذ ر إيػػػر د ت  موقهيػػػص تػػػالؿ  م ػػػهويف ج  مػػػذط ي ػػػرض 1ن

ي يعػػي ف وػػدم  اوي ػػص اػػذد  ايػػر د تي ةيػػث يتنػػت وػػف 2015 مػػرع يف   ذؿ ذ منػػهن  وػػف  م ػػهـ 
ي ذنتيدػػص  رتفػػهع  يػػر د ت 2013 ؿ فػػ   م ػػهـ ج وليػػذف شػػي6103 مدػدذؿ  ف   ايػػر د ت عل)ػػت ن

%جي ذنريعص  موةرذبهت عنسعص 13%جي ذنريعص  مقيوص  مونهفص عنسعص ن22 مدوهرؾ عنسعص ن
%ج  ػػػف  م ػػػهـ 20عنسػػػعص ن 2104%جي فقػػػد  رتف ػػػت  يػػػر د ت  موقهيػػػص فػػػ  ن هيػػػص  م ػػػهـ 26ن

 .ج1نج وليذف شي ؿ7331ي متيؿ إمى ن2013
%ج وػػػف 66.5 ف  إيػػػر د ت  موقهيػػص سػػػهاوت عنةػػذ ن  وػػه يتنػػػت وػػف  مدػػػدذؿ  ينػػًه 

ي  رتف ػػػت اػػػذد  منسػػػعص إمػػػى 2013إدوػػػهم   ايػػػر د ت  موةل ي ػػػص فػػػ   موذ زنػػػص فػػػ  ن هيػػػص  م ػػػهـ 
فقػد  رتف ػػت نسػعص وسػهاوص إيػػر د ت  2015ي  وػػه فػ   م ػهـ 2014%ج فػ  ن هيػص  م ػهـ 70.3ن

رعػػػػػع  منػػػػػهن  ونػػػػػهي وقهعػػػػػؿ %ج وػػػػػف إدوػػػػػهم   ايػػػػػر د ت  موةليػػػػػص فػػػػػ   م77.2 موقهيػػػػػص إمػػػػػى ن
 %ج ف   مرعع   ذؿ منفس  م هـ.67.6ن

 وػػػػػه تشػػػػػير  معيهنػػػػػهت  ف  إيػػػػػر د ت  موقهيػػػػػص  رتف ػػػػػت وسػػػػػهاوت ه فػػػػػ  ت)طيػػػػػص ةػػػػػذ م  
%ج 108%ج وف  منفقهت  مدهريص ذيهف   ابػر ضي ن59.6%ج وف  منفقهت  م هوصي ن56.9ن

%ج 93.0%جي ن51.9جي ن%49.3ي وقهعػؿ ن2014وف نفقهت   دذر ذ مرذ تػب تػالؿ  م ػهـ 
                                                           

تً ٌتم  عن مجموع اإلٌرادات ال   هً عبارة   ٌ ٌ  تحصٌلها نتٌجة المعامالت التجار ة ة بٌن السلطة الوطن
  ٌ  ،ة والجانب اإلسرائٌلًالفلسطٌن

ٌ   وفقاً التفاق بارٌس االقتصادي، وٌتم   ٌ   ة وفقاً لجلساتتحوٌلها إلى وزارة المال  .ةالمقاصة الشهر
 .34، ص 2014، راو هللا، حسَران 2014ضهطح انىمذ انفهططُىُح، انتمرَر انطىىٌ .  1
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ي ذاػذ  يػدم ؿ  لػى وػدم  اوي ػص إيػر د ت  موقهيػػص 2013م ػذد  منسػب  لػى  متػذ م  تػالؿ  م ػهـ 
عهمنسعص مالبتيهد  مفلسطين ي ذعهمتهم   دـ  مقدرة  لى  متنعؤ عةدـ اذد  ايػر د تي يد ػؿ وػف 

 هوػػػص وػػػف  دذ ت  متتطػػػيط  موػػػهم   وػػػرً  غهيػػػص فػػػ   ميػػػ ذعصي ذيةػػػد  وػػػف ف هميػػػص اػػػذد   د ة  م
 مسيهسص  موهميص مدم  مسلطص  مفلسطينيصي ذيقذ ض بدرت ه  لى تسػديد  متز وهت ػه تدػهد  مقطػه يف 
 متهص ذ م هـي  وػه  ف   ػدـ  مقػدرة  لػى  متنعػؤ عةدػـ  ايػر د ت يزيػد تقل ػب  انفػهؽ  مة ػذو ي 

وو ه يؤن ر سلعًه  لى  تست الؾ ذ تستنوهر ت  م هوص
     ج1ن

 ) مميون شيكل( الفمسطينية إيرادات المقاصة( 1جدول )

 الشهرية والربعية والسنوية( سنوات مختمفة.المصدر : وزارة المالية )التقارير المالية 
: يت ل ػؽ عهمتسػر ب  موػهم  وػف تزينػص  مسػلطص  مفلسػطينيصي  ةيػث ت ػهن   التهديد الثـاني

اػذد   تيػػرة وػػف تسػهور وهميػػص  عيػػرة نهدوػػص  ػف نػػيهع ةيػػيلص بيوػص نػػريعص  مقيوػػص  مونػػهفص 
ذنػػػريعص  مشػػػػر   ذدوػػػػهرؾ  موسػػػػتذرد ت عسػػػػعب  تسػػػػتير د غيػػػػر  موعهشػػػػر  عػػػػر إسػػػػر ويؿي ذاػػػػذ  

د  مسػلطص عهمو لذوػهت  م هفيػص  ػف ةدػـ  تسػتير د  متسر ب  موػهم  نػهتر  ػف  ف  إسػر ويؿ  ت تػزذ 
ذ مد ػص  م تػ  بهوػػت عػذمؾي  ف   تفػػهؽ عػهريس ت يلزو ػه عػػذمؾي إنػهفًص إمػػى  ف  ع ػض  متدػػهر ت 

                                                           
انتطىراخ انتٍ  : األووكتاد، تمرَر ػه انمطاػذج انممذمح مه األووكتاد إنً انشؼة انفهططُىٍ.  1

 .12، ص2011شهذها التصاد األرض انفهططُىُح انمحتهح، جىُف، 

 2014 2014 2013 البند
/2013 

Q1 2015 Q2 2015 

 1991.8 1892.0 %20 7331 6103 إجمالي إيرادات المقاصة
 740.1 656.3 %22 2520 2073 نريعص  مدوهرؾ

 553.5 578.4 %13 2278 2106 نريعص  مقيوص  مونهفص
 2.7 7.5- %160 7 3 نريعص  مشر  

 687.1 658.2 %26 2474 1971 نريعص  موةرذبهت
 8.4 6.6 %29 51 40 نريعص  مدتؿ

 2579.1 2798.1 - 10432.2 9167.6 إدوهم   اير د ت  موةليص
 يػػر د ت  موقهيػػص  نسػػعص وػػف 

 إدوهم   اير د ت  موةليص
66.5% 70.3% - 67.6% 77.2% 



 مركز التخطيط الفمسطيني

550 

يسػػل وذف فػػذ تير  موقهيػػص مػػذز رة  موهمي ػػصي ةيػػث تػػدفع إسػػر ويؿ  منػػر وب  لػػى  سػػهس  مفػػذ تيري 
 .ج1ن م ت  يدف ذف وف تالم ه نريعص  مدتؿ ذذمؾ ةتى ت ي شفذف  ف ةدـ   وهم ـي

عػػص وػػف  مسػػذؽ  اسػػر ويل ي  ذ م تػػ   ذوػػف ويػػهدر  متسػػر ب  موػػهم   ينػػًه  معنػػهوع  مو ر 
% وػػػف ودوػػػذع  موسػػػتذرد ت وػػػف إسػػػر ويؿي ةيػػػث  ف   معنػػػهوع 35-25ت قػػػد ر بيوت ػػػه وػػػه عػػػيف 

عػػص إمػػى  مسػػذؽ  مفلسػػطين  ينػػتر  ن ػػه تسػػهو ر  هفػػص  منػػر وب غيػػر  مونتدػػص فػػ  إسػػر ويؿ ذ مو ر 
 موعهشػػرة ن مقيوػػص  مونػػهفص ذ مدوػػهرؾ ذنػػريعص  مشػػر  جي عينوػػه  معنػػهوع  متػػ  ونشػػؤاه علػػد نهمػػث 
ت ػذف  متسػػهور فقػػط فػػ   مدوػػهرؾ ذنػػريعص  مشػػر   فػ  ةػػهؿ تػػـ  سػػتير داه وػػف إسػػر ويؿ عوذدػػب 

 لػػػى ةر ػػػص فػػػهتذرة وقهيػػػصي  ذ مو نػػػلص انػػػه  ف   مسػػػلطص  مفلسػػػطيني ص ت تسػػػتطيع إدػػػر   ربهعػػػص 
ورذر  معنهوع إمى  مسذؽ  مفلسطيني صي عسعب  دـ تذ دداه  لػى  مو ػهعر  مدذمي ػصي ذ ػدـ ذدػذد 
ةػػدذد د تلي ػػص وػػع  مسػػذؽ  اسػػر ويل ي ذاػػذ    وػػر يزيػػد وػػف ةػػد ة ت ريػػب  معنػػهوع وػػف   سػػذ ؽ 

 .ج2نذ موستذطنهت  اسر ويلي ص

وب  موعهشػػػرة ذغيػػػر  موعهشػػػرة انػػػهؾ  م ديػػػد وػػػف  متقػػػدير ت م ػػػذ   متسػػػر ب  موػػػهم  ملنػػػر 
 مودفذ ػػص وػػف بعػػؿ  موسػػت لؾ  مفلسػػطين  ذ موةدػػذزة وػػف بعػػؿ  مدهنػػب  اسػػر ويل ي ذفػػ  در سػػص 

يبػػد رت تسػػػهور  متزينػػػص  مفلسػػطيني ص عسػػػعب  تفػػػهؽ 2014ةدينػػص مسذن تػػػهد  دريػػت ن هيػػػص  م ػػػهـ 
% وػػػف 17دؿ وليػػػذف دذتر سػػػنذي ًه  لػػػى   بػػػؿي  ط وػػػه ي ػػػه 306عػػػهريس  تبتيػػػهدط عةػػػذ م  

 .ج3ن% وف  منهتر  موةل    ادوهم 3.6إير د ت  منر وب ملسلطص  مفلسطيني صي ذاذ  يش ؿ 

إنهفًص ملتسػهور  موهمي ػصي فػإف  انػهؾ ت ػهميؼ ذ تسػهور  بتيػهديص إنػهفي ص م ػذ   متسػر ب 
 ػهف  موهم ي ذا  تتون ؿ فػ   مزيػهدة فػ   منػهتر  موةل ػ   ادوػهم  ذزيػهدة نسػعص  متشػ)يؿي ذ متػ  

ـ  تةذيػػؿ اػػذد  ـ  تذبيػػؼ اػػذ   متسػر ب  موػػهم ي ذمػػذ تػ يو ػف مالبتيػػهد  مفلسػطين   فق يةق ق ػػه مػػذ تػ
                                                           

. سذسف  م دادي  متسرب  موهم  مدم تزينص  مسلطص  مفلسطينيص ذ البته عهموستذرد ت غير  موعهشرةي  1
 .103ي ص2010رسهمص وهدستير غير ونشذرةي دهو ص  مندهحي نهعلسي 

جي رسهمص 2005-1995. ةنيف ةويضي تأنير  موقهيص  لى  اير د ت  منريعيص ف  فلسطيف وف ن 2
 .80ي ص2006و ص  مندهحي نهعلسي وهدستير غير ونشذرةي ده

3 
األووكتاد، تطرب اإلَراداخ انمانُح انفهططُىُح إنً إضرائُم فٍ ظم تروتىكىل تارَص االلتصادٌ، . 

 .39 ، ص2014وُىَىرن وجىُف، 
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ـ  ونػع اػذ    اير د ت وف  متزينص  اسر ويلي ص إمى  متزينص  مفلسطينيصي فهمتقدير ت تشػير  ن ػه مػذ تػ
ػػػص ملسػػلطص  مفلسػػطيني صي م ػػػهف وػػف   موو ػػف  فق يزيػػػد  متسػػر ب ذ و ػػف تػػػذفير اػػذد  ايػػر د ت  م هو 

فريص  وػؿ إنػهفي ص  ػؿ  ػهـي  10000%ي ذتلؽ وه ي هدؿ 4 منهتر  موةل    ادوهم  عنسعص 
اػػذ  عهانػػهفص إمػػى  ف  اػػذ   متسػػر ب  موػػهم  يزيػػد وػػف اشهشػػص  مذنػػع  موػػهم  ملسػػلطص  مذطني ػػص 

ي صي ذينػع  مفلسطيني صي ذيقل ؿ وف بدرت ه  لى  متتطيط  موهم  ذ انفهؽ  لى  موذ زنهت  متطذير 
 تبتيػػهد  ل ػػه فػػ  ورةلػػص نوػػذ  ةردػػص ت يو ػػف  متػػرذج ون ػػهي ذيعقيػػه  رنػػًص متػػأنير  مسيهسػػهت 

 .ج1ن تبتيهديص ذ موهميص  اسر ويليص
 التبعّية النقدّية إلسرائيل:-3

ي  هنػػػت  م وػػػالت  موتد ذمػػػص فػػػ  1967بعػػػؿ  ةػػػتالؿ   ر نػػػ   مفلسػػػطينيص  فػػػ   م ػػػهـ 
 منػػػفص  م)رعيػػػص ذبطػػػهع غػػػزة اػػػ   مػػػدينهر   ردنػػػ  ذ مدنيػػػه  مويػػػرطي ذع ػػػد فػػػرض  تةػػػتالؿ 
 اسر ويل  سيطرته ذة وه  لى  مونهطؽ  مفلسطينيصي  يعةت  م والت  موتد ذمص اػ   مشػي ؿ 

ب  مدينهر   ردن  ذ مدذتري ذع د بدـذ  مسلطص  مفلسػطينيص فػ   م ػهـ  اسر ويل   مدديد إمى دهن
ذةتى  آلفي عقيت ونػهطؽ  مسػلطص  مفلسػطينيص عػدذف  ولػص ذطنيػصي نتيدػص إةهمػص  منظػر  1994

فػػ  إدتػػػهؿ  ولػػص فلسػػػطينيص وسػػتقلص إمػػػى  متػػد ذؿ إمػػػى  ملدنػػص  تبتيػػػهديص  موشػػتر صي  متػػػ  مػػػـ 
 .ج2ن مقنهيه  م همقص عيف  مدهنعيف  طٍّ وفتدتوع وطلقًه ملنظر ف  

إف  غيهب  ولص ذطني ص وستقلصي ذتد ذؿ  دة  والت  دنعيص ت  تعر وف  تطر  متةد يهت 
 متػػػ  تذ دػػػه  تبتيػػػهد  مفلسػػػطين ي فعهانػػػهفص إمػػػى  ت تعػػػهر ت  مسيهسػػػيصي ةيػػػث تونػػػؿ  م ولػػػص 

لسػػػطينيص مػػه تػػد  يهت ذ نػػػهر  مذطنيػػص روػػزً  ملسػػػيهدة ذ تسػػتقالؿي فػػإف  غيػػػهب  م ولػػص  مذطنيػػص  مف
 ؿ فيوه يل :تطيرة  لى  تبتيهد  مفلسطين ي تتون  

 ؾ يػػػغيػػهب  م ولػػػص  مذطنيػػػص يةػػػـر  مسػػػلطص  مفلسػػػطينيص وػػػف  هوػػػد  ايػػػد ر  ذ إيػػػر د
ي ذيةرو ػػػػه وػػػػف إيػػػػد ر سػػػػند ت ذ ذذنػػػػهت تزينػػػػص عهم ولػػػػص  موةليػػػػصي (Seigniorage) م ولػػػػص 

د رة  مسيهسػص   موهميػػص  م هوػص عشػ ؿ  فنػػؿ ذتقليػؿ ةدػػـ  ت توػهد  لػػى متوذيػؿ  دػز  موذ زنػػص ذ  

                                                           
1
 .41. نفس المرجع السابق، ص 

. 
2
 . نظر : عرذتذ ذؿ عهريس  تبتيهدط 
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ػه   متهرجي ذ مذط سي وؿ عدذرد  لى تنشيط   سذ ؽ  موهميػص ذتنشػيط  مسػذؽ عػيف  مويػهرؼي وو 
 .ج1نين  س إيدهعي ًه  لى  تبتيهد  مفلسطين 

 يش  ؿ غيهب  م ولص  مذطنيص  مفلسطينيص  ةد  م ذ وؽ  مرويسيص م دـ ذدذد سيهسص نقديص
موف ـذ  م لػػ   مشػػهوؿي فهمسيهسػػص  منقديػػص ترت ػػز  لػػى نػػذ يف وػػف   دذ ت ملتػػأنير  لػػى ةدػػـ عػػه

 توتوػػهف  مويػػرف  ذ ػػرض  منقػػدي  منػػذع   ذؿ يتونػػؿ فػػ    دذ ت  م وي ػػص ذاػػ : سيهسػػص سػػ ر 
إ هدة  متيـي ذنسعص  تةتيهط   مقهنذن ي ذ وليهت  مسذؽ  موفتذةصي ذ منذع  منػهن  يتونػؿ فػ  

 منذ يػػػص ونػػػؿ تطعيػػػؽ و ػػػهيير  مربهعػػػص  مدذميػػػصي ذ ابنػػػهع   دعػػػ ي ذمػػػذمؾ فػػػإف   مسيهسػػػص   دذ ت 
 منقديص  مو وذؿ ع ه ف  فلسطيف ذفػ  ظػؿ غيػهب  م ولػص  مذطنيػص ترت ػز  لػى   دذ ت  منذ يػص 
ملتػأنير  لػى ةدػـ ذنذ يػص  توتوػهف وػف تػالؿ تطعيق ػه ملو ػهيير  مربهعيػص  مدذميػص  ذ  سػػتتد و ه 

بنهع    دع  ف  تذديه  توتوهف  مويرف  متةقيؽ  اد ؼ  بتيهديص و ينصي  ذ مت زيز  د ة  ا
 .ج2ن فه ة ذوال ة  معنذؾ  م هولص ف  فلسطيف 

 غيػػهب  م ولػػص  مذطنيػػص يد ػػؿ  تبتيػػهد  مفلسػػطين   رنػػًص عيػػذرة  عيػػرة مليػػدوهت
وهمػػػص  مفلسػػػطينيص فػػػ  ذ م ػػػز  ت  متهرديػػػصي ونػػػؿ إغػػػالؽ  مةػػػدذدي ذ متقل عػػػهت فػػػ   مطلػػػب  لػػػى  م 

إسر ويؿي ذت)ي ر ت و د تت يرؼ  م والت  موتد ذمص ف  فلسطيفي ذ م ز  ت  منقدي ص  مت  تةدث 
 .ج3نف  إسر ويؿ ذ  ردف

 تبعية سوق العمل الفمسطيني إلسرائيل:-4
س ت إسر ويؿ ونذ عد يص  ةتالم ه مسر ن   مفلسطينيصي إمى تنفيذ سيهسهت ه  م هدفص إمى 
تشػػذيه  تبتيػػهد  مفلسػػطين ي ذدودػػه ع البػػص تع يػػص وػػع  تبتيػػهد  اسػػر ويل ي ف هنػػت  م وهمػػص 
 مفلسػػطينيص إةػػدم ذسػػهوؿ دوػػر  تبتيػػهد  مفلسػػطين  عهتبتيػػهد  اسػػر ويل ي فسػػوةت مل وهمػػص 

                                                           
 مفلسطينيص ايد ر  ولص ذطنيصي سلطص  منقد  مفلسطينيصي وقدوص . وةود  طه  هللي  ست د د ت سلطص  منقد  1

 . 2ي ص 2014إمى ذرشص  م وؿ  مدذميص ةذؿ  م ولص  مفلسطينيصي دهو ص  متليؿي
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عهتنتقهؿ إمى إسر ويؿ ذ م وؿ في هي وستفيدة وف وز يػه  م وهمػص  مفلسػطينيصي ذ موتون لػص   مفلسطينيص
عهنتفػػهض  دراػػهي ذ نتفػػهض ت ػػهميؼ  مةيػػذؿ  لي ػػهي ذسػػ ذمص تةويل ػػه نتػػهور ذ نػػهر  مػػدذر ت 

  تبتيهديص ف  إسر ويؿ.
لػصاي ت وػف إف  تطذرة  م وهمص  مويد رة إمى إسر ويؿي ذ متػ  يسػو ي ه  مػع ض اعطهمػص وؤد

ف   ذن ه وفيدة ذفه لػص  لػى  موػدم  مقيػيري ذم ن  ػه تطيػرة  لػى  موػدم  مع يػدي  ف  تيػدير 
فهوض  م وهمص وػه اػذ إت  اػرذب إمػى   وػهـي ذعنػهً   ليػه فقػد تيػر فت  مسػلطص  مفلسػطينيص فػ  

يص  معد يػػص ذ ػػأف  وشػػ لص  معطهمػػص ت  ػػهمر وػػف تػػالؿ تيػػدير  م وهمػػصي ذ  فػػت نفسػػ ه وػػف وسػػؤذم
و همدص اذد  موش لص  موؤدلصي ةتى  نفدرت ف  ذده  مة ذوصي ع د سيهسص  اغالؽ ذ مةيهر 
 مػػذط فرنػػته  مسػػلطهت  اسػػر ويليص  لػػى   ر نػػ   مفلسػػطينيصي ذونػػع  م وػػهؿ  مفلسػػطينييف وػػف 
 متذده إمى  سذ ؽ  م وؿ د تؿ إسر ويؿي فهننوت   د د  عيػرة وػف اػؤت   م وػهؿ إمػى يػفذؼ 

 ف  م وؿي وو ه تسعب فػ  ت زيػز  تتػتالؿ فػ  سػذؽ  م وػؿي ذت ويػؽ  نػهرد  مسػلعيصي  م هطليف 
 .ج1ن تبتيهديص ذ تدتوه يصي  لى  مودتوع  مفلسطين 

تفيػػد  معيهنػػهت  اةيػػهويص عػػأف  غهمعيػػص  م وهمػػص  مفلسػػطينيص  متػػ  و ن ػػت وػػف  م وػػؿ فػػ  
تي هع ه فػ  سػذؽ  م وػؿ  مفلسػطين  إسر ويؿي  سعهب سيهسيص  ذ  ونيص  ذ  بتيهديصي مػـ يػتـ  سػ

عشػػ ؿو  هوػػؿي فػػهن  س اػػذ    وػػر  لػػى نسػػعص  معطهمػػص فػػ    ر نػػ   مفلسػػطينيص  متػػ  تذعػػذعت 
وتػأنرًة عهمتذعػػذب  مػذط ةيػػؿ منسػعص  م وهمػػص  مفلسػػطينيص فػ  سػػذؽ  م وػؿ  اسػػر ويل ي ذ معيهنػػهت 

ػت وػدم  ترتعػهط عػيف نسػعص  معطه2 مذ ردة ف   مددذؿ ربـ ن مػص فػ    ر نػ   مفلسػطينيص ج تذن 
ذنسػػػعص  م وهمػػػص  مفلسػػػطينيص فػػػ  إسػػػر ويؿي ةيػػػث شػػػ  لت  م وهمػػػص  مفلسػػػطينيص فػػػ  سػػػذؽ  م وػػػؿ 
 اسر ويل  نسعص  عيرة وف ةدـ  م وهمص  مفلسطينيص ف    ر ن   مفلسطينيصي ذيلت فػ   م ػهـ 

عطهمػػص ورتف ػػصي إمػػى  مرعػػع تقريعػػًهي ذم ػػف سػػر هف وػػه تةذمػػت اػػذد    ػػد د إمػػى و ػػدتت  1999
ع د إغالؽ سذؽ  م وػؿ  اسػر ويل  فػ  ذدػه  م وهمػص  مفلسػطينيص ونػذ  نػدتع  نتفهنػص   بيػى 

ي ذرغـ إغالؽ سذؽ  م وؿ  مفلسطينيص ف  ذده  م وهمػص  مفلسػطينيص وػف بطػهع 2000ف   م هـ 
ص تنه ؼ ي إت   ف   دد  م وهمص  مفلسطينيص ف  إسر ويؿ وف  منفص  م)رعي2006غزة ونذ  م هـ 

                                                           
1 

وضثم مؼانجتها، رضانح ماجطتُر غُر  محمىد ػُطً، االختالالخ انهُكهُح فٍ ضىق انؼمم انفهططُىٍ.  

 . 88، ص2013 مىشىرج، جامؼح األزهر، غسج، فهططُه،
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ي ذةسػب  اةيػه  ت ج1نج  هوػؿ94000ن 2014تالؿ  مسنذ ت   تيػرةي ميتدػهذز فػ   م ػهـ 
 اسػػر ويليص فػػإف  انػػهؾ  ػػدد ووهنػػؿ وػػف  م وهمػػص  مفلسػػطينيص غيػػر  مرسػػويصنت يةولػػذف تيػػهريت 

ي ذاػذ  وؤ شػر ذ نػت  ف  سػذؽ  م وػؿ  مفلسػطين  2014 وؿج  ولذ  ف  إسػر ويؿ تػالؿ  م ػهـ 
عطػػًه عسػػذؽ  م وػػؿ  اسػػر ويل   رتعهطػػًه تفرنػػه ةهدػػص  مفلسػػطينييف مل وػػؿي فػػ  ظػػؿ وػػه ز ؿ ورت

  دز  تبتيهد  مفلسطين   ف تذفير فرص  وؿ وستورة م ـ.
 وػػه  د ت  مسيهسػػص  اسػػر ويليص  متػػ   تع ػػت نػػد سػػذؽ  م وػػؿ  مفلسػػطين  إمػػى ت ػػهظـ وسػػتذيهت 

ع وسػتذيهت   دػذر فػ  سػذؽ  م وػؿ   دذر  مودفذ ص فػ  سػذؽ  م وػؿ  اسػر ويل  عهموقهرنػص وػ
ػػػه  ن ػػػر تػػػأنيرً  سػػػلعيًه  لػػػى  تبتيػػػهد  مفلسػػػطين   عػػػر  تدػػػهايف:   ذؿ إنػػػ هؼ   مفلسػػػطين ي وو 
 مقطه ػػهت  انتهديػػص وػػف تػػالؿ رفػػع ت لفػػص  انتػػهجي  ف   رتفػػهع  دػػذر  م وػػهؿ  مفلسػػطينييف فػػ  

سػػذؽ  م وػػؿ  مفلسػػطين ي  سػػذؽ  م وػػؿ  اسػػر ويل  بل ػػص  ػػدد  م وػػهؿ  مػػر غعيف فػػ   م وػػؿ فػػ 
ذعهمتهم   رتف ت   دذري ذ رتف ت ت لفص  انتػهج  مزر  ػ  ذ ميػنه  ي ذ نتفنػت نسػعص  مػرعتي 
  ور  مذط  د م إمى تقلػيص ةدػـ  تسػتنوهر فػ  بطػه    مزر  ػص ذ ميػنه صي ذ تتدػهد  منػهن  

هدة  مػػػدتؿ إنػػػ هؼ  مقطه ػػػهت  انتهديػػػص وػػػف تػػػالؿ ت)ييػػػر اي ػػػؿ   سػػػ هر  منسػػػع ي  ف  زيػػػ
 موتأت  وف  م وهمػص  مفلسػطينيص فػ  إسػر ويؿي  د م إمػى زيػهدة  سػ هر  متػدوهت  م هوػصي ذعهمتػهم  
ػػه  ةػػدث ت)ي ػػر نسػػع  فػػ  اي ػػؿ   سػػ هر ميػػهمت  زيػػهدة  سػػتير د  مسػػلع  مزر  يػػص ذ ميػػنه يصي وو 

 . ج2نبطه هت  متدوهت  لى ةسهب بطه    مزر  ص ذ مينه ص
(: نسبة العمالة الفمسطينية في إسرائيل وتطّور البطالة 2جدول رقم)

 2014 -1995الفمسطينية 
 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان

 25.2 14.2 11.8 14.2 20.1 23.6 18.7 نسعص  معطهمص
 13.8 19.6 22.9 21.7 17.1 14.1 16.2 نسعص  م وهمص ف  إسر ويؿ

                                                           
1 

، راو 2014انتمرَر انطىىٌ   :انجهاز انمركسٌ نإلحصاء انفهططُىٍ، مطح انمىي انؼامهح انفهططُىُح. 

 .58، ص2015هللا، فهططُه، 

 
2
، 2009ح وتكىَه انذونح، وُىَىرن وجىُف، األووكتاد، ضُاضاخ تذَهح نهتىمُح انفهططُىُح انمطتذام.  
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 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 المنطقة
 26.6 21.7 23.7 23.6 26.7 25.6 31.2 نسعص  معطهمص

 11.6 9.4 9.6 9.9 8.7 9.7 10.3 نسعص  م وهمص ف  إسر ويؿ
  2014 2013 2012 2011 2010 2009 المنطقة

  26.9 23.4 23 20.9 23.7 24.5 نسعص  معطهمص
  11.7 11.2 9.7 10.0 10.5 10.2 نسعص  م وهمص ف  إسر ويؿ

 .2014-1995المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، مسح القوى العاممة، التقارير السنوية 

 ثان ًا : افط ين ة اإلم ائ س   عسى األ ض واملوا ي افينب ع  :

ًه  عيػػرً  فػػ   موػػذ رد ذ منػػرذ ت  مطعي ي ػػصي ذةتػػى  مقليػػؿ  موتػػذفر مػػدم  ت ػػهن  فلسػػطيف شػػة 
 مفلسطينيص وف اذد  موذ ردي ةريت إسػر ويؿ عهسػتور ر  لػى  مسػيطرة  ليػهي ذةروػهف  مونهطؽ 

 مفلسطينييف وف  ست)المه ذ تنتفهع ونهي ةتى يعقى  تبتيهد  مفلسطين  يدذر ف  فلػؾ  متع يػص 
مالبتيػػػهد  اسػػػر ويل ي ذعهمتػػػهم  فػػػإف  سػػػيطرة إسػػػر ويؿ  لػػػى اػػػذد  موػػػذ رد يون ػػػؿ ت ديػػػدً  وسػػػتور ً  

د  مفلسػػطين  ذمسوػػف  مقػػػذو   مفلسػػطين ي فػػهموذ رد  مطعي يػػػص تشػػ  ؿ  مر يػػزة   سهسػػػيص مالبتيػػه
 م ت  وف شػأن ه نػوهف  تسػتقالميص  تبتيػهديص ملدذمػص  مفلسػطينيص  مقهعلػص ملةيػهة فػ   موسػتقعؿي 

 ذ مر ف ص  مو و ص مالبتيهد  مفلسطين ي  مت  يو ف م ه  ف تدف ه نةذ  منوذ   موستد ـ.

 يوه يل   اـ   موذ رد  مطعي يص  مت  تسيطر  لي ه إسر ويؿ :نست رض ف

 الثروات النفطية ومصادر الطاقة:-1
 مةقؿ  منفط  فػ  ونطقػص رنتػيس غػرب ر ـ  هلل: تتػر ذح وسػهةص ةقػؿ  مػنفط  مو تشػؼ 

ـي 1967ي و ظو ػػه يقػػع فػػ    ر نػػ   موةتلػػص  ػػهـ 2 لػػـ 700ذ 600فػػ  اػػذد  مونطقػػص عػػيف 
ج عرويػػؿ يذوي ػػًهي ذتشػػير  متقػػدير ت  ف  ةدػػـ 800ج فػػ  ذمػػؾ  مةقػػؿ عػػػ نةيػػث يقػػدر ةدػػـ  انتػػه

وليػػػذفج عرويػػػؿي تقػػػدر بيوػػػص إيػػػر د ت  مسػػػلطص  180 موتػػػزذف فػػػ  اػػػذ   مةقػػػؿ بػػػد ييػػػؿ إمػػػى ن
 .ج1نوليهرج دذتر  وري   1.3 مفلسطينيص ون ه ةذ م ن

                                                           
1
محمذ مصطفً، انثترول وانغاز انطثُؼٍ فٍ فهططُه: اإلمكاواخ وانمؼىلاخ، مجهح انذراضاخ .  

 .73، ص2015، تُروخ، نثىان، 102، ػذد62انفهططُىُح، مجهذ
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 عػػر ةقػػذؿ  م)ػػهز فػػ  غػػزة:    تشػػؼ فػػ  ويػػهد غػػزة  ابليويػػص ةقػػالف مل)ػػهز:  مةقػػؿ   
 ػػـ  36 وتػػهر تةػػت سػػطت  معةػػر ذ 603اغػػزة وػػهريفاي ذاػػذ  مةقػػؿ  مرويسػػ  ذيقػػع  لػػى  وػػؽ 

غػػرب ودينػػص غػػزةي ذ مةقػػؿ  مةػػدذدط اعذردرفيلػػدا ذاػػذ  يػػ)ر سػػ ًص ذيوتػػد  عػػر  مةػػدذد  مدذميػػص 
تقػػػػدرر شػػػػر ص  م)ػػػػهز ذ   مفهيػػػػلص عػػػػيف  مويػػػػهد  ابليويػػػػص مقطػػػػهع غػػػػزة ذ مويػػػػهد  ابليويػػػػص اسػػػػر ويؿي

تريليذفج بدـ و  ب وف  م)هز 1.1نيص ا عريتش دهزا ةدـ  تةتيهطيهت ف   مةقليف عػ ن معريطه
وليػهرج دذتر  وري ػ ي ذاػذد  م ويػص ت فػ  متلعيػػص  8 مطعي ػ ي ت قػد ر  مقيوػص  مسػذبيص م ػه ةػػذ م  ن

 ةتيهدػػػهت  مفلسػػػطينييف  لػػػى وػػػدم  مسػػػنذ ت  م شػػػريف  موقعلػػػصي ذاػػػذ  موذ ػػػد  موقػػػد ر مننػػػذب 
قلػػيف وػػف  م)ػػهز ذفقًػػه موسػػتذيهت  تسػػت الؾ  مةهميػػص ملفلسػػطينييف فػػ  غػػزة ذ منػػفص وتػػزذف  مة

 .ج1ن م)رعيص
وف  موتذبػع  ف   سػت)الؿ ةقػذؿ  م)ػهز سػيةقؽ  ذ وػد وهميػص  عيػرةي سػت ذف عونهعػص  مةػؿ 
مسزوػػهت  موهميػػص  متػػ  تت ػػرض م ػػه  مسػػلطص  مفلسػػطينيصي ذسػػتو ن ه وػػف  مػػتتلص وػػف  تعتػػز ز 

ويل   موسػػػػتوري فنػػػػاًل  ػػػػف تػػػػذفير ويػػػػدر طهبػػػػص وةل ػػػػ  موةطػػػػهت  م  رعػػػػه   موػػػػهم   اسػػػػر 
ر  مفلسػػػػطينييف وػػػػػف  م يونػػػػػص  ػػػػه سػػػػػيةر   مفلسػػػػطينيصي  ذنػػػػػًه  ػػػػف  سػػػػػتير داه وػػػػف إسػػػػػر ويؿي وو 
 اسػػػر ويليص  لػػػى ويػػػهدر  مطهبػػػص فػػػ  بطػػػهع غػػػزةي ذتفػػػهدط  منػػػ)ذط  مسيهسػػػيص  متػػػ  توهرسػػػ ه 

 .ج2نبذد ملفلسطينييفإسر ويؿ وف تالؿ بطع إود د ت  مطهبص ذ مذ 
 الموارد الطبيعية في المنطقة ج :-2

% وػػف وسػػهةص  منػػفص  م)رعيػػصي ذاػػ  تتنػػع مسػػيطرة 61تونػػؿ  مونطقػػصنجج   نػػر وػػف 
إسػػػػر ويليص  هولػػػػصي ذتنػػػػـ   نػػػػر  موسػػػػهةهت  مزر  يػػػػص تيػػػػذعص ذو ظػػػػـ   ر نػػػػ   مفلسػػػػطينيص 

د ػػػػػذد  متنويػػػػػص   موتييػػػػػص مسنشػػػػػطص  انوهويػػػػػصي ذيػػػػػؤدط  ةػػػػػتالؿ  مونطقػػػػػصنجج إمػػػػػى ةروػػػػػهف
% وػػػػف وسػػػػهةص   ر نػػػػ   مفلسػػػػطينيص فػػػػ   منػػػػفص  م)رعيػػػػص 61 مفلسػػػػطينيص وػػػػف  تسػػػػتفهدة وػػػػف

ػػػه ي يػػػؽ د ػػػذد  متنويػػػص  ذوذ رداػػػه  مطعي يػػػصي ذتقطيػػػع  ذيػػػهؿ  ر نػػػ   منػػػفص  م)رعيػػػص  ل ػػػهي وو 
 مفلسػػطينيص فػػ   هفػػص   رض  مفلسػػطينيصي  ذذمػػؾ عسػػعب ونػػع تنفيػػذ  ط وشػػهريع تطػػذير و قذمػػص 

 ص  متةتيص  ذ  مقطهع  متهص د تؿ  مودف ذ مقرم  مفلسطينيص.ملعني

                                                           
1
 .72مرجغ ضثك ركري، صمحمذ مصطفً، .  

2 
فٍ انمُاي اإللهُمُح انفهططُىُح: اإلمكاواخ وانتحذَاخ، مجهح ونُذ خىرٌ، احتُاطٍ انغاز انطثُؼٍ . 

 .26ص، 2007، تُروخ، نثىان، 72، ػذد18انذراضاخ انفهططُىُح، مجهذ
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رت در سػػػص ملعنػػػؾ  مػػػدذم   مت ػػػػهميؼ  تبتيػػػهديص  موعهشػػػرة ذغيػػػر  موعهشػػػرة تةػػػػتالؿ بػػػد  
 مونطقػػص نجج فػػػ  بطه ػػػهت وةػػػد دة: ذاػػػ   مزر  ػػػصي ذ سػػػت)الؿ  وػػػالح ذو ػػػهدف  معةػػػر  مويػػػتي 

تتيػػهتتي ذوستةنػػر ت  متدويػػؿي ذ هنػػت ذوقػػهمع  مةدػػهرة ذ موةػػهدري ذ معنػػه ي ذ مسػػيهةصي ذ 
  اـ  منتهور  لى  منةذ  متهم :

ج دذنوػًه وػف   ر نػ   مزر  يػصي 326400إتهةص  مفريص ملفلسطينييف ملذيػذؿ إمػى ن -
ذووػػػػهت  تؼ  مػػػػدذنوهت وػػػػف  مور  ػػػػ  ذ م)هعػػػػهتي فنػػػػاًل  ػػػػف  مذيػػػػذؿ إمػػػػى ويػػػػهد  مػػػػرط فػػػػ  

ج وليػػػذف 704 ادوػػػهم   مفلسػػػطين  عوقػػػد ر ن مونطقػػػصنججي سػػػتؤد ط إمػػػى زيػػػهدة  منػػػهتر  موةل ػػػ  
 دذتر سنذيًه.

إتهةػػػػص  مفريػػػػص ملفلسػػػػطينييف ملذيػػػػذؿ إمػػػػى ترسػػػػعهت  معذتػػػػهس ذ معػػػػرذويف فػػػػ   معةػػػػر  -
 مويػػػتي ذاػػػ  ترسػػػعهت  عيػػػرة ذرتييػػػص ذيسػػػ ؿ  سػػػت)الم هي سػػػتؤد ط إمػػػى زيػػػهدة  منػػػهتر  موةل ػػػ  

 ج وليذف دذتر سنذيًه.918 ادوهم   مفلسطين  عوقد ر ن

ج دذنوػػػػًه  وػػػػف   ر نػػػػ   متػػػػ  20000هةػػػػص  مفريػػػػص ملفلسػػػػطينييف ملذيػػػػذؿ إمػػػػى نإت -
تستتدـ  غر ض بلع  مةدهرةي ذونه فص ةدـ ينه ص وقػهمع  مةدػهرة ذ موةػهدر  مفلسػطينيصي 

 ج وليذف دذتر سنذيًه. 241ستؤد ط إمى  منهتر  موةل    ادوهم   مفلسطين  عوقد ر ن

 لػػػى بطه ػػػهت  معنػػػه  ذ مسػػػيهةص ذ تتيػػػهتت فػػػ   رفػػػع  مقيػػػذد  اسػػػر ويليص  موفرذنػػػص -
ج وليػذف 413 مونطقصنججي سذؼ يؤد ط إمى زيهدة  منهتر  موةل    ادوهم   مفلسطين  عوقد ر ن

 .دذتر سنذيهً 

إدوػػػهًت  شػػػهرت  مدر سػػػص  ف   مزيػػػهدة  موعهشػػػرة فػػػ  نػػػهتر  مقطه ػػػهت  متػػػ  دػػػرم تقييو ػػػه 
نػػهفص  مزيػػهدة   موتةققػػص وػػف  مفذ وػػد غيػػر  موعهشػػرة ج وليػػهر دذتر سػػنذيًهي ذ نػػد إ2.2سػػت ذف ن

ج وليػػػهر دذتر 1.2نتيدػػػص ملػػػرذ عط  تبتيػػػهديص   وهويػػػص ذ متلفيػػػصي ذ متػػػ  بػػػدرت ه  مدر سػػػص عػػػػ ن
ج وليػػػػهر 3.4سػػػػنذيًهي   فػػػػإف ودوػػػػذع  مفذ وػػػػد  موعهشػػػػرة ذغيػػػػر  موعهشػػػػرة يو ػػػػف  ف ييػػػػؿ إمػػػػى ن

 .ج1ندذتر

                                                           
ي AUS2922 .  معنؾ  مدذم ي  منفص  م)رعيص ذبطهع غزة  مونطقص ج ذوستقعؿ  تبتيهد  مفلسطين ي ربـ  متقرير 1

 .1-8ي ص2013,2  تذعر 
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 العازلة في قطاع غزة:طق االموارد الطبيعية في المن-3
 تفرض إسر ويؿ ونطقتيف  هزمتيف  لى  مةدذد وع بطهع غزة:

ــة ــة برّي %ج وػػف وسػػهةص بطػػهع 24 -% 17: تتػػر ذح وسػػهةت ه وػػه عػػيف ن منطقــة عازل
ج ي د تػػػؿ بطػػػهع غػػػزة  لػػػى  وتػػػد د 1500-500غػػػزةي ذتنػػػـ   ر نػػػ   مذ ب ػػػص فػػػ  نطػػػهؽ ن

ذتقيـ إسر ويؿ اذد  مونطقص عقذ ة  مسػالحي ةيػث ت  يلذوترً ي  58 مشريط  مةدذدطي  معهمغ طذمه 
يذدد تط فهيؿ يةػدد  مونطقػص  م هزمػصي فػهمديش  اسػر ويل  يةػدداه وػف فتػرةو  تػرم عػإطالؽ 

  منهر  لى  موز ر يف. 

ذ شػػهر تقريػػر تػػهص مسوػػـ  موتةػػدة  ف   سػػتور ر ذدػػذد اػػذد  مونطقػػص ي نػػ   ف  ةػػذ م  
ػػػه يشػػػ ؿ  % وػػػف   ر نػػػ   مزر  ي ػػػص  متيػػػعص35 فػػػ  بطػػػهع غػػػزة  وليػػػًه ت يػػػتـ  سػػػت)الم هي وو 

% وػػف وز ر ػػ  15ذ ينػػًه ةروػػهف   نػػر وػػف   ت ديػػدً  إنػػهفي ًه موسػػأمص   وػػف  م)ػػذ و   مزر  ػػ ي
ػصي ذعهمتػهم   ننػوهو ـ إمػى دػيش  م ػهطليف  ػف   مقطهع وف فرص  م وػؿ فػ   ر نػي ـ  متهي 

 .ج1نوسهاوت ـ ف  إنتهد ه  م وؿ ذ  توهداـ  لى  موسه د ت  م)ذ ويص عدًت وف

:  تونع إسر ويؿ عوذدع ه  ولي هت  مييد  معةرط موسػهفص تزيػد  ػف منطقة عازلة بحرّية
نالنػػػص  ويػػػهؿ عةريػػػصي ن لوػػػًه  ف   وليػػػهت  ميػػػيد  وتػػػدت إمػػػى سػػػتص  ويػػػهؿ عةريػػػص تػػػالؿ  مفتػػػرة 

ةػػص جي فػػ  ةػػيف سػػوت  تفػػهؽ  ذسػػلذ  ف ت ػػذف ونطقػػص  ميػػيد وفتذ 2007يذنيػػذ  -2006  تػػذعر
% وػف  مونػهطؽ  موسػوذح  85ويؿ عةرطي  ط  ف  إسر ويؿ يهدرت ةػؽ  ميػيد فػ   20ةتى 

ه  د م إمى  نتفػهض  ػدد  ميػيهديف وػفن  تؼج بعػؿ 10عهمييد في ه عوذدب  تفهبيص  ذسلذي وو 
 .ج2نةسب إةيه  ت نقهعص  مييهديف 2011ج  هـ 3500ي إمى ن2006 هـ 

يتةوؿ  تبتيهد  مفلسػطين  تسػهور دسػيوص نتيدػص فػرض اػذد  مونػهطؽ  م هزمػصي ةيػث 
ج شػتصي  ط 178000ي قد ر  ػدد   شػتهص  موتنػرريف وػف اػذد  مونػهطؽ  م هزمػص ةػذ م  ن

%ج وػػػف ودوػػػؿ سػػػ هف بطػػػهع غػػػزةي ذب ػػػد رت  متسػػػهور فػػػ   مووتل ػػػهت  متػػػ  تػػػـ 12وػػػه يقػػػهرب ن
ج وليػػذف دذتر  وري ػػ ي  وػػه بػػد رت  متسػػهرة 308 م  نتػػدويراه فػػ  نطػػهؽ  مونػػهطؽ  م هزمػػص ةػػذ 

                                                           
 .10ي ص2010  وـ  موتةدة ذعرنهور   غذيص  م همو ي عيف  مدد ر ذ مسند في تقرير تهصي  ب .  1
 .12. نفس  موردع  مسهعؽي ص 2
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ج وليػػػذف دذتر سػػػنذي ًهي عينوػػػه تسػػػهرة 81.7فػػػ   مػػػدتؿ عسػػػعب  مونطقػػػص  م هزمػػػص  معريػػػص ةػػػذ م  ن
ي اػذ  فنػاًل  ػف ج1نج وليػذف دذتر سػنذيهً 26.5 مدتؿ عسػعب  مونطقػص  م هزمػص  معةري ػص ةػذ م  ن
 ؿ  عيػػري  ذتهيػػًص شػػع هت  ميػػرؼ  ميػػة  تنػػرر ور فػػؽ  معنيػػص  متةتيػػص فػػ  بطػػهع غػػزة عشػػ

 ذ م  رعه ي   ور  مذط يؤنر سلعًه  لى تذفير  متدوهت مدويع س هف بطهع غزة.

 ثافثًا: االعتراي افكبري عسى املطاعدات افدوف  :

ت توػػد  مة ذوػػص  مفلسػػطينيص عنسػػعص  هميػػص  لػػى تنفيػػذ سيهسػػهت ه  تدتوه يػػص ذ تبتيػػهديص 
 متوذيػػػؿ  موسػػػه د ت  مدذميػػػصي ذاػػػذ يشػػػ ؿ ت ديػػػدً  مسوػػػف  مقػػػذو  ذعر ود ػػػه ذوشػػػهري  ه  لػػػى 

 مفلسطين ي ذتةديًه  وهـ  وليص رسـ  مسيهسهت  تدتوه يػص ذ تبتيػهديص ذتنفيػذاهي م ػدـ  نتظػهـ 
تلػػؾ  موسػػه د ت ذ رتعهط ػػه عأدنػػد ت سيهسػػيص تتتلػػؼ  ذ تت ػػهرض وػػع  تةتيهدػػهت ذ مسيهسػػهت 

نػ ؼ  البػص  مدذمػص  ذ غيهع ػه وػع وؤسسػهت  مودتوػع   ف   ذ  ذمذيهت  مذطنيصي عهانهفص إمى
 موػػػدن  فيوػػػه يت لػػػؽ عػػػإد رة ذتنسػػػيؽ  موسػػػه د ت  مدذميػػػصي د ػػػؿ وػػػف  وليػػػص  تتيػػػهر  موشػػػهريع 
ذتذديػػػه  متوذيػػػؿ  ةيهنػػػًه تهنػػػ ًه موز ديػػػص  مد ػػػص  مووذمػػػص  ذ  مشػػػريؾ وػػػف وؤس سػػػهت  مودتوػػػع 

دً   ػػف  تمتػػز ـ عأدنػػدة  مسيهسػػهت  مذطنيػػص  موػػدن  ذ موؤس سػػهت  مدذميػػص  لػػى  رض  مذ بػػعي ع يػػ
 . ج2ن موقرة ف   متطط  متنوذيص  مفلسطينيص

ذتتنػػػػػػه ؼ ت ديػػػػػػد ت   وػػػػػػف  مقػػػػػػذو   مفلسػػػػػػطين ي نتيدػػػػػػص  ت توػػػػػػهد  موتز يػػػػػػد  لػػػػػػى 
 موسػػه د ت  مدذميػػصي فػػ  ظػػؿ غيػػهب نظػػهـ ذطنػػ  ووأسػػس م وليػػص إنتػػهج  مسيهسػػهت ذ متطػػط 

د رة تنفيػذاه وػف ذ  ذمذيهت  مذطنيص ذرسو هي يقذد  إمى ذدذد  دذ ت  وليص تتتيهر  موشػهريع ذ  
بعػػؿ  مة ذوػػصي  ػػذمؾ   وػػر عهمنسػػعص ملوشػػهريع  متػػ  يػػتـ تنفيػػذاه وػػف تػػالؿ وؤسسػػهت  مودتوػػع 
 موػػدن ي ذ متػػ  تتويػػز ع عػػر ةدو ػػه فػػ   مودتوػػع  مفلسػػطين ي عه تعهراػػه وذدػػذدة فػػ   مودتوػػع 

ـ عػػػدذر  سهسػػػ  فػػػ   وليػػػص تقػػػديـ  موؤسسػػػهت  مفلسػػػطين  بعػػػؿ بيػػػهـ وؤسسػػػهت  مسػػػلطصي ذتقػػػذ 
 موسػػػػػه د ت  اغهنيػػػػػص ذ متنوذيػػػػػصي ذعهمتػػػػػهم  فػػػػػإف نػػػػػ ؼ  مت هوػػػػػؿ فػػػػػ   م وػػػػػؿ عػػػػػيف  مة ذوػػػػػص 

                                                           
 .24-25.   وـ  موتةدةي وردع سعؽ ذ ردي ص 1

ةذؿ ا  متنويص  تدتوه يص   يوف فذ نلصي سيهسهت  متنويص  تدتوه يص  مشهولص:  مونوذف ذ آلميهت نتدرعص دذمص فلسطيفجي ذربص عةنيص وقدوص ف   دتوهع فريؽ  متعر  .  2

 .14ي ص2014تشريف  منهن   4-5 مشهولص ف   مونطقص  م رعيصاي عيرذت 
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ذوؤسسػػهت  مودتوػػع  موػػدن  ذ موؤسسػػهت  مدذميػػص ي يػػؽ  مد ػػذد ذيشػػتت هي ذينػػ ؼ  تسػػتنوهر 
 .ج1ن متنوذيص  مونفذة  ونؿ ملوذ ردي ذيقذض وف سيهسهت  مشوذؿ وف تالؿ  معر ور ذ موشهريع 

ذملذبػػػذؼ  لػػػى طعي ػػػص  مت ديػػػد ت  تبتيػػػهديص مسوػػػف  مقػػػذو   مفلسػػػطين   منهتدػػػص  ػػػف 
 ت توػػهد  م عيػػر  لػػى  موسػػه د ت  مدذميػػصي ت عػػد منػػه وػػف  سػػت ر ض ةدػػـ  موسػػه د ت  مدذميػػص 

  موقدوص ملسلطص  مفلسطينيص ذتقيو ه.

 الوطنية الفمسطينية:تطّور المساعدات الدولية المقدمة إلى السمطة .1
ف    قهب  تفهبيص  ذسلذ  موذب ص عيف ونظوص  متةريػر  مفلسػطينيص ذ مة ذوػص  اسػر ويليص 

ي  قػػدت  مػػدذؿ  موهنةػػص فػ    تػػذعر وػػف  م ػهـ نفسػػه وػػؤتورً  شػػهر ت 1993فػ   يلػػذؿ وػػف  ػهـ 
ذمػؾ دذمصي ع دؼ ةشد  موسه د ت ملسػلطص  مفلسػطينيص  متػ  تقػرر تأسيسػ ه فػ  إطػهر  42فيه 

  تتفهؽي ذايدهد إد رة وذةدة متنسيؽ  موسه د ت  موهميص ذ مفنيص متلؾ  مسلطص.
ذب ػػػػػت  مسػػػػػلطص  مفلسػػػػػطينيص  تفهبيػػػػػص ت ػػػػػهذف ذتدػػػػػهرة وػػػػػع  تتةػػػػػهد  1997ذفػػػػػ   م ػػػػػهـ 

  ذرذع ي ذ هف  م دؼ  موفترض وف اذد  موسػه د ت ذ م البػهت  متدهريػص اػذ تو ػيف  مسػلطص 
بهوػص  مور فػؽ  مذميدة ف  إد رة  مونهطؽ   مفلسػطينيص ذتنفيػذ وشػهريع إ ػهدة تأايػؿ  معنيػص  متةتيػص ذ  

ذ موؤسسػػػػهت  م هوػػػػص ذتقذيػػػػص  مقطػػػػهع  متػػػػهص ذت زيػػػػز فػػػػرص  منوػػػػذ  تبتيػػػػهدط سػػػػ يًه ون ػػػػه 
 .ج2نملذيذؿ إمى ةهمص تنوذيص شهولص ذوستد وص

 إت   ف   تةػػػػتالؿ  اسػػػػػر ويل  ذ يػػػػػؿ سيهسػػػػهته  م هدفػػػػػص إمػػػػػى تػػػػدوير ذتنػػػػػؽ  تبتيػػػػػهد
 مفلسػػػطين  وػػػف تػػػالؿ  مةيػػػهر  موسػػػتور ذ ت تػػػد   ت  م سػػػ ريص  موت ػػػررة ذ متػػػدوير  مووػػػن ر 
م هفػػص  سػػعهب  مةيػػهةي ووػػه د ػػؿ  مشػػ ب  مفلسػػطين  ي ػػيش ةهمػػص وأسػػهذيص ي دػػز  غنػػى شػػ ذب 
 م ػػهمـ  ػػف تةوػػؿ  نهراػػه  موػػدورةي   وػػر  مػػذط د ػػؿ  م ػػهمـ عأسػػرد يػػدرؾ  ف  و ظػػـ وػػه ي هنيػػه 

 مةروػػػهف ذ مفقػػػر وػػػرتعط عشػػػ ؿ  ذ عػػػرتر عػػػهتةتالؿ  اسػػػر ويل  ذ مسيهسػػػهت  مفلسػػػطينيذف وػػػف 
 اسر ويليص  مقهووص  لػى إفقػهر  مشػ ب  مفلسػطين  عهمسػيطرة  لػى وقدر تػه ذت ويػؽ ةهمػص  متع يػص 

  تبتيهديص مالبتيهد  اسر ويل .
                                                           

 .14وردع سعؽ ذ ردي  يوف فذ نلصي .  1

تدهد  مقنيص  مفلسطينيصي ور ز  ر  عد  م ريـي  م البهت   ذرذعيص  مفلسطينيص:  مدذر  تبتيهدط   ذرذع ي ذربص عةنيص وقدوص إمى وؤتور  مسيهسهت  متهرديص   ذرذعيصني.  2

 .1ي ص2010معنهفي  – مزيتذنص ملدر سهت ذ تستشهر تي عيرذت 
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ذم ػف ذبد  د ت اذد  تنت ه هت إمى تػدفؽ  موسػه د ت  مدذميػص إمػى  مشػ ب  مفلسػطين ي 
 هنػػت اػػذد  موسػػه د ت تتػػدفؽ عقنػػذ ت وتتلفػػص ذ ذدػػه إنفػػهؽ وتنذ ػػص ذعشػػرذط  ديػػدة ذعذتػػهور 

ج ةدػػػػـ  موسػػػػه د ت  مدذميػػػػص  متػػػػ  بػػػػدوت ملسػػػػلطص 1غيػػػػر ونتظوػػػػصي ذيذنػػػػت  مدػػػػدذؿ ربػػػػـ ن
 ج.1995-2014 مفلسطينيص تالؿ  مفترة ن

(: المساعدات الدولية المقدمة لمسمطة الوطنية 1جدول رقم )
 ( ) مميون $(2014-1995ية لمفترة )الفمسطين

منح لدعم الموازنة  السنة
 الجارية

منح لدعم النفقات 
 التطويرية

إجمالي 
 المنح

معدل نمو 
 المنح )%(

1995 135 190 325 - 
1996 84 160 244 -24.9 
1997 36 345 381 56.1 
1998 0 330 330 -13.4 
1999 0 235 497 50.6 
2000 54 465 510 2.6 
2001 510 318 849 66.4 
2002 468 229 697 -17.9 
2003 261 359 620 -11.0 
2004 353 0 353 43- 
2005 349 287 636 80.1 
2006 738 281 1019 60.2 
2007 1012 310 1322 2.29 
2008 1763 215 1953 47.7 
2009 1355 47 1413 27.6 - 
2010 1146 130 1277 9.6- 
2011 814 169 983 23- 
2012 776 156 932 5.1- 
2013 1251 107 1358 45.7 
2014 1029.4 201.0 1230.4 -9.4 
 223.8 16668.4 4534 12134.4 اإلجمالي
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 المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، التقرير السنوي،  رام اهلل، أعداد مختمفة.

جي نالةظ   توػهد  مسػلطص فػ  توذيػؿ  دػز وذ زنت ػه 1عهمنظر إمى عيهنهت  مددذؿ ربـ ن
% وػف  م دػز تػالؿ  مفتػرة 73 لى  مونت ذ موسه د ت  مدذميصي ةيث غطػت اػذد  موسػه د ت 

جي ف   موقهعؿ فإف وه يذده وف اػذد  موسػه د ت مػد ـ  منفقػهت  متطذيريػص اػذ 1995-2014ن
و   مفلسػػطين  نتيدػػص تذديػػه % فقػػط تػػالؿ نفػػس  مفتػػرةي ذاػػذ وػػه يشػػ ؿ ت ديػػدً  مسوػػف  مقػػذ 27

و ظػػـ  موسػػه د ت مت)طيػػص  م دػػز فػػ   موذ زنػػص  م هوػػص عػػدًت وػػف تذدي  ػػه فػػ  تو ػػيف  تبتيػػهد 
  مذطن  ذعنه  وؤسسهت  مدذمص.

 تقييم المساعدات الدولية المقدمة لمسمطة الفمسطينية:.2
 معنيػػػص عػػهمرغـ وػػف  ف   موسػػػه د ت  مدذميػػص ةققػػت ع ػػػض  تندػػهز ت فػػ  ودػػػهؿ تطػػذير 

 متةتيػػص ذتقػػديـ  متػػدوهت  تدتوه يػػص   سهسػػيص  متػػ  تةققػػت عفنػػؿ اػػذد  موسػػه د تي إت   ف  
اذد  موسه د ت فشلت ف  إز مص  آلنهر  مسلعيص  منهدوػص  ػف  مسيهسػص  اسػر ويليص  م دذ نيػص نػد 
ز  مشػػ ب  مفلسػػطين ي  وػػه مػػـ تػػندت اػػذد  موسػػه د ت فػػ  تقليػػؿ   توهديػػص  مسػػلطص  لي ػػه ذت زيػػ

فرص  منوػذ  مػذ ت ي ذاػذ وػه شػ ؿ ت ديػدً  مسوػف  مقػذو   مفلسػطين ي ذيعػدذ  ف ويػدر  مفشػؿ 
نػػػهعع وػػػف   اػػػد ؼ   سهسػػػيص متقػػػديـ  موسػػػه د ت ذ موػػػرتعط عشػػػ ؿ  سهسػػػ  عأدنػػػد ت سيهسػػػيص 
تهرديػػص سػػػهاوت عشػػ ؿ  عيػػػر فػػ  إ فػػػه  إسػػر ويؿ وػػػف تةوػػؿ    عػػػه   تبتيػػهديص ذ متدوهتيػػػص 

 .ج1نؿ   ر ن   مفلسطينيص م قذد وف  مزوف موترتعص  لى  ةتال

 وػػػػه  نػػػػه نػػػػتر  ػػػػف وشػػػػهر ص  مد ػػػػهت  مدذميػػػػص  موهنةػػػػص فػػػػ   وليػػػػص  ايػػػػالح ذ معنػػػػه  
طػهر  م وػؿ  مسيهسػ    موؤسس   مفلسطين ي عهانهفص إمػى شػرذط  موسػه د ت  متػ  تفرنػ ه ذ  

ى يػػػػػ يد  مةػػػػهم  تتفػػػػهؽ عػػػػػهريسي  ن وػػػػهش ودػػػػػهؿ  متةػػػػرؾ  موتػػػػػهح ملسػػػػلطص  مفلسػػػػػطينيص  لػػػػ
 مسيهسهتي فوف نهةيص تيهغ  مسيهسهت  مفلسطينيص ف  إطهر وه تطرةػه ذتذ فػؽ  ليػه  مد ػهت 
 موهنةصي ذت د وف  منهةيص   ترم عونهعص ودرد  ستدهعص ملشرذط  م ديدة ن ذ موتنهبنػص  ةيهنػًهج 
 ملوسػػه د ت  متػػ  تقػػدو ه اػػذد  موسػػه د تي ذبػػد  دت اػػذد  مقيػػذد مػػيس فقػػط وػػف  مةػػد وػػف بػػدرة
 موؤسسهت  مفلسطينيص  لى  تستدهعص تةتيهدهت  تبتيهد  مفلسطين ي ذم ف  ينػًه إمػى تلػؽ 

  نقسهوهت د تؿ  موؤسسهت ذ مذز ر ت  مفلسطينيص.
                                                           

 .33ي ص2005و  د  عةهث  مسيهسهت  تبتيهديص  مفلسطين  نوهسجي نةذ تذظيؼ  ندع ملوسه د ت  متهرديص  موقدوص ملش ب  مفلسطين ي وهسي ر ـ  هللي .  1
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ذيتونػػػؿ  ةػػػد وػػػدمذتت  مػػػدذر  م ػػػهـ  مػػػذط تل عػػػه  مد ػػػهت  مدذميػػػص  موهنةػػػص فػػػ  يػػػيهغص 
عي ػػػػػص  م البػػػػػهت ذ م يه ػػػػػؿ  مسيهسػػػػػص  تبتيػػػػػهديص  مفلسػػػػػطينيص فػػػػػ   مت)يػػػػػر  مػػػػػذط ةػػػػػدث فػػػػػ  ط

 تبتيهديصي فذ بع  مير ع ذ اغالؽ بػد   ػهؽ   نشػطص  متدهريػص  مفلسػطينيص وػف نهةيػصي ذرفػع 
وستذيهت  موسه د ت   دنعيص  مت  تدفقت  لى  تبتيهد وف نهةيص  ترمي ذوه مةؽ ذمؾ وف 

وسػػػػتذيهت  ت توػػػهد  لػػػى  موسػػػه د ت  ويػػػػدر رويسػػػ  م يػػػر د ت  مة ذويػػػػصي ووػػػه ي نػػػ   ف 
 متشػػػػ)يؿ مػػػػـ ت ػػػػد ت  ػػػػس  مطهبػػػػص  انتهديػػػػص مالبتيػػػػهد ذاػػػػذ وػػػػه شػػػػ ؿ ت ديػػػػدً  مسوػػػػف  مقػػػػذو  
 مفلسػػػػػطين  ي ذتهيػػػػػص ع ػػػػػد  ف عػػػػػهت تر يػػػػػز  مسػػػػػلطص ذ مد ػػػػػهت  موهنةػػػػػص  لػػػػػى  تةتيهدػػػػػهت 
 موشرذ ص ملةػهتت  مطهروػص ذ اغهنػص عػدًت وػف  تاتوػهـ فػ   مقطه ػهت  مونتدػص  متػ  تقػذد إمػى 

 .ج1نستد وص متنويص  مو

 تبتيػػػػهد  مفلسػػػػطين   ػػػػهنى طػػػذ ؿ  مسػػػػنذ ت  موهنػػػػيص وػػػػف  ػػػػد ة ندػػػد  ف  وكخالصــــة 
 تػػتالتت اي لي ػػػص   هبػػػت نوػػذ د ذتطػػػذ ردي نتيدػػػص  ادػػػر   ت  اسػػر ويلي ص  مت دويري ػػػص  م تػػػ   ر سػػػت 
تع ي ص  تبتيهد  مفلسطين  مالبتيهد  اسر ويل ي ذ م تػ  مػـ تقتيػر  لػى  مسػيطرة  لػى   رض 
ذ موػػذ رد ذ مو ػػهعري عػػؿ ت ػػد ت ه إمػػى  مػػتة  ـ عسيهسػػهت  تسػػتير د ذ مت يػػدير  مفلسػػطيني صي فةهمػػت 
دذف  نتػػػر ط  تبتيػػػهد  مفلسػػػػطين  فػػػ  ونظذوػػػػص  متدػػػهرة  مدذمي ػػػصي ذد لتػػػػه راينػػػًه ملوسػػػػه د ت 

ؿ وف تالؿ إسر ويؿ.   متهردي صي ذ وذ ؿ  موقهيص  م ت  تتةي 
ر  مسيهسػػػ   م تػػػ  تتذنػػػ ه  مقيػػػهدة عنػػػهً   لػػػى وػػػه سػػػعؽي ذعػػػهمتز وف  وػػػع و ر ػػػص  متةػػػر 

ر  تبتيػهدط وػف إسػر ويؿي  ط   مفلسطيني ص ف   موةهفؿ  مدذمي صي تعػد  وػف إطػالؽ و ر ػص  متةػر 
 مػػػتتل ص وػػػف  متع ي ػػػص  تبتيػػػهدي ص اسػػػر ويؿي ذتقلػػػيص  ت توػػػهد  لػػػى  موسػػػه د ت  متهردي ػػػصي 

سػطين ي ذعنػػه د  لػى  سػػسو وتينػصي ذبذ  ػػد يػػلعصي فهمورةلػص  آلف تتطل ػػب تػذطيف  تبتيػػهد  مفل
ذتةذيله وف  بتيهدو تهععو يرزح تةت  تةتالؿي إمى  بتيهد دذمص وستقل صي بهدر  لى  ت توػهد 
 مػػذ  ت ي ذ منوػػذ   موسػػتد ـي ذتلػػؽ فػػرص  وػػؿ د ووػػص ذوسػػتور ةي ذمتةقيػػؽ اػػذ   م ػػدؼ تعػػد  وػػف 

  متةر ؾ ف   د ة  تدهاهت:
ت ذ موسػػه د ت  مدذمي ػػص نةػػذ إ ػػهدة عنػػه  ذتذسػػ ص  مقه ػػدة  تبتيػػهدي ص تذديػػه  موػػن: أّولً 
ي وع  متر يز  لى ع ض  مقطه ػهت  تبتيػهدي ص  مذ  ػدةي ذ ت   اوي ػص  تسػتر تيدي صي  انتهدي ص

                                                           
 .39ي ص2013ي نذفوعر وهزف  م دلصي  تبتيهد  مسيهس  ملدذمص  مفلسطينيصي سلسلص بر   ت  ستر تيديصي  م دد  منهن   شري ور ز  متتطيط  مفلسطين ي غزة.  1
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ـ   متػػدر ج إمػػى  ونػػؿ بطػػهع  ميػػنه هت  مت ةذيلي ػػص ذ ميػػنه هت  انشػػهوي صي ذبطػػهع  مطهبػػصي ذوػػف نػػ
  ترمي وو ه سيؤدط إمى ت زيز  مقدرة  مذ تي ص مالبتيهد  مفلسطين .بطه هت  بتيهدي ص 

ػًه ذنذ ػًهي وػع  متر يػز  لػى  ثانيًا: ت زيػز زيهدة  مقدرة  انتهدي ص  مالبتيهد  مفلسػطين   و 
دػذدة  مونػػتر  مفلسػطين  تػػالؿ ور ةػؿ  انتػػهج ذ متسػذيؽي ذتهيػػص وػف تػػالؿ تشػديع  سػػتتد ـ 

ذتفػػض  مرسػػـذ  مدور ي ػػص  لػػى  موه ينػػهت ورتف ػػص  مت نذمذديػػهي  تطعيقػػهت  مت نذمذديػػه  مدديػػدة
ة هـ  اشر ؼ  لى  مونتدهت  موةل ي ص منوهف وطهعقت ه ملو هيير  مدذمي ص  .ذ  

ػػد عػػيف إسػػر ويؿ  ثالثــًا: م)ػػه   م)ػػالؼ  مدور ػػ   موذة  إم)ػػه   تفػػهؽ عػػهريس  تبتيػػهدطي ذ  
ص  تبتيػػهدي ص ملسػػلع  اسػػر ويلي ص وةلي ػػًه ذ مسػػلطص  مفلسػػطيني ص ي ذد ػػـ ذوسػػهندة ةوػػالت  موقهط ػػ

 ذدذمي ًه.
ـــاً  يػػػص فػػػ  تنظػػػيـ : رابع إنشػػػه  و هتػػػب تونيػػػؿ تدهري ػػػص فػػػ   متػػػهرجي ذوؤس سػػػهت وتتي 

ذتطػذير  البػص  مو هرض ذ مشؤذف  متدهري صي ذذمؾ ع دؼ ت زيز  متدػهرة  متهردي ػص  مفلسػطيني صي 
 تتفهبيهت ذ مشر  هت  مدذمي صي  م ت  وف شػأن ه  فلسطيف  متدهري ص ذ تبتيهدي ص وع  م همـي ذتذبيع

  فق تس  ؿ  متدهرة  متهردي ص  مفلسطيني ص.
تنويػػص  متعػػهدؿ  متدػػهرط عػػيف فلسػػطيف ذ مػػدذؿ  م رعي ػػصي ذذمػػؾ وػػف تػػالؿ د ػػـ  خامســًا:

ذتف يؿ وعهدرة  مت هوؿ  تبتيهدط  مفلسطين   م رع ي  م ت   طلق ػه ونتػدم    وػهؿ  مفلسػطين  
ي ذ م ت  ت دؼ إمى تةريػر  تبتيػهد  مفلسػطين  2015  ف   و هف ف  ش ر تشريف نهن / مد ذم

هتنػػػدوهج  ابليوػػػ   م رعػػػ  يون ػػػؿ فريػػػص ةقيقي ػػػص متنويػػػص بطػػػهع  متدػػػهرة وػػػف  متع ي ػػػص اسػػػر ويؿي ف
سػر ويل   مشػريؾ  ا مفلسطين  وف تالؿ تذسػيع ذتنذيػع نطػهؽ   نشػطص  متدهري ػص مػه ع يػدً   ػف 

تػػػذفير  تسػػػتقالؿ  مػػػذط تةتهدػػػه  متدػػػهرة  مفلسػػػطيني ص  ونطقػػػص تدهري ػػػص وسػػػتقل ص ذ ت ذ   مو ػػػيوفي
ي ذعهمت هم  تعد  وف وتهع ص ةنينص م ذد  موعهدرةي ذذنػع تيػذ ر وػف بعػؿ  مة ذوػص سيهدة دور ي ص

 مفلسػػػػػطيني ص آلمي ػػػػػهت تنفيػػػػػذاهي ذتشػػػػػتيص و يقػػػػػهت  متعػػػػػهدؿ  تبتيػػػػػهدط  مفلسػػػػػطين   م رعػػػػػ ي 
  تستنوهري ص  موتهةص ف  فلسطيف. ذتذنيت  مفرص
تةسػػيف  مونػػهخ  تسػػتنوهرط مدػػذب  تسػػتنوهر   دنعػػ   موعهشػػر إمػػى   ر نػػ   سادســًا:

لص  لػى  مقيػد فػ  عذريػص فلسػطيفي   مفلسطيني صي ذذمؾ وف تالؿ تشػديع  مشػر هت غيػر  موسػد 
ز  منقص ع ه سذ ؽ    سطيني ص ف تشديع تد ذؿ   س ـ  مفلي ذ ذمؾ وو ه سذؼ ي و ؽ  مسذؽ ذي ز 

طػػالؽ نظػػهـ ملتدػػهرة  ام ترذنيػػصي متو ػػيف  موسػػتنوريف   دهنػػب وػػف  متػػد ذؿ وعهشػػرًة   مدذمي ػػصي ذ  
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نتهديػػػص ي  نفػػػهذ  موسػػػتنور   دنعػػػ  مسسػػػذ ؽ  مفلسػػػطيني صم عػػػر  انترنػػػتي تسػػػ ياًل  ذتقيػػػيـ دذر ذ  
 .دنع   موعهشر معذريص  مفلسطيني ص عهستور ر متد يـ دذراه ف  دذب  تستنوهر   

 

 امل اجع:

 .2014ي ر ـ  هللي ةزير ف 2014سلطص  منقد  مفلسطينيصي  متقرير  مسنذط  -1

سذسف  م دادي  متسرب  موهم  مدم تزينص  مسلطص  مفلسطينيص ذ البته عهموستذرد ت  -2
 .2010غير  موعهشرةي رسهمص وهدستير غير ونشذرةي دهو ص  مندهحي نهعلسي 

-1995 موقهيص  لى  اير د ت  منريعيص فػ  فلسػطيف وػف نةنيف ةويضي تأنير  -3
 .2006جي رسهمص وهدستير غير ونشذرةي دهو ص  مندهحي نهعلسي 2005

 زو   ذضي  فهؽ ذوةدد ت إيد ر  م ولص  مذطنيص ف  ظؿ ودلس نقد فلسطين   -4
 13 نظػهـ ملسيهسػػص  منقديػػصي ودلػػص دهو ػػص   زاػري سلسػػلص  م لػػـذ  انسػػهنيصي مودلد

 .2011ي غزةي 1 (B)دي م د
وةوػػد  طػػه هللي  سػػت د د ت سػػلطص  منقػػد  مفلسػػطينيص ايػػد ر  ولػػص ذطنيػػصي سػػلطص  -5

 منقػػد  مفلسػػطينيصي وقدوػػص إمػػى ذرشػػص  م وػػؿ  مدذميػػص ةػػذؿ  م ولػػص  مفلسػػطينيصي دهو ػػص 
 .2014 متليؿي

 سهوص ةهودي  مسيهسهت  منقديص ف  ظؿ غيػهب  ولػص ذطنيػص ذفػ  ظػؿ ودلػس  ولػص  -6
 .2000م)رعيص ذبطهع غزةي ذربص نقهشي وهسي ر ـ  هللي فلسطيفي ف   منفص  

 متقريػػر   : مد ػػهز  مور ػػزط م ةيػػه   مفلسػػطين ي وسػػت  مقػػذم  م هولػػص  مفلسػػطينيص -7
 .2015ي ر ـ  هللي فلسطيفي 2014 مسنذط 

  ذن تػػػهدي سيهسػػػهت عديلػػػص ملتنويػػػص  مفلسػػػطينيص  موسػػػتد وص ذت ػػػذيف  مدذمػػػصي نيذيػػػذرؾ  -8
  .2009ذدنيؼي 

  ذن تهدي تسرب  اير د ت  موهميص  مفلسطينيص إمى إسر ويؿ ف  ظؿ عرذتذ ذؿ عهريس  -9
 . 2014a تبتيهدطي نيذيذرؾ ذدنيؼي 

 :   ذن تػػهدي تقريػػر  ػػف  موسػػه دة  موقدوػػص وػػف   ذن تػػهد إمػػى  مشػػ ب  مفلسػػطين  -10
 . 2012b متطذر ت  مت  ش داه  بتيهد   رض  مفلسطينيص  موةتلصي دنيؼي 
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 : ذن تػػهدي تقريػػر  ػػف  موسػػه دة  موقدوػػص وػػف   ذن تػػهد إمػػى  مشػػ ب  مفلسػػطين    -11
 . 2011 متطذر ت  مت  ش داه  بتيهد   رض  مفلسطينيص  موةتلصي دنيؼي 

  ن تػػهدي  تبتيػػهد  مفلسػػطين : ذنػػع سيهسػػهت  تبتيػػهد  م لػػ  ذ متدػػهرة فػػ  ظػػؿ  -12
 .2012a تةتالؿي نيذيذرؾ ذدنيؼي 

 وص  موهميػػػػص ملسػػػػلطص  مذطنيػػػػص  مفلسػػػػطينيص:  متدرعػػػػص  متهريتيػػػػص  ةوػػػػد بعهدػػػػصي  تسػػػػتد -13
ذ آلفهؽ  موسػتقعليصي و  ػد  عةػهث  مسيهسػهت  تبتيػهديص  مفلسػطين نوهسجي ر ـ  هللي 

 .2012فلسطيفي
وةوػػذد  يسػػىي  تتػػتالتت  م ي ليػػص فػػ  سػػذؽ  م وػػؿ  مفلسػػطين  ذسػػعؿ و همدت ػػهي  -14

 .2013غزةي فلسطيفي  رسهمص وهدستير غير ونشذرةي دهو ص   زاري
 عرذتذ ذؿ عهريس  تبتيهدط.  -15
  وـ  موتةدة ذعرنهور   غذيػص  م ػهمو ي عػيف  مدػد ر ذ مسػند في تقريػر تػهصي  ب   -16

2010 . 
 ودلص  فهؽ عيويص :  -17

http://www.maan-
ctr.org/magazine/ar_print.php?id=14e56y85590Y14e56 

نطقص ج ذوستقعؿ  تبتيهد  مفلسػطين ي  معنؾ  مدذم ي  منفص  م)رعيص ذبطهع غزة  مو -18
 2013,2.ي   تذعر AUS2922 ربـ  متقرير

وةود ويطفىي  معترذؿ ذ م)هز  مطعي   ف  فلسطيف:  او هنهت ذ مو ذبهتي ودلػص  -19
 .2015ي عيرذتي معنهفي 102ي  دد26 مدر سهت  مفلسطينيصي ودلد

 مفلسػػطينيص:  او هنػػػهت ذميػػد تػػذرطي  ةتيػػهط   م)ػػهز  مطعي ػػ  فػػ   مويػػهد  ابليويػػص  -20
 .2007ي عيرذتي معنهفي 72ي  دد18ذ متةديهتي ودلص  مدر سهت  مفلسطينيصي ودلد

 يوػػػف فذ نػػػلصي سيهسػػػهت  متنويػػػص  تدتوه يػػػص  مشػػػهولص:  مونػػػوذف ذ آلميػػػهت نتدرعػػػص  -21
دذمػػػػص فلسػػػػطيفجي ذربػػػػص عةنيػػػػص وقدوػػػػص فػػػػ   دتوػػػػهع فريػػػػؽ  متعػػػػر   ةػػػػذؿ ا  متنويػػػػص 

 .2014تشريف  منهن   4-5 مونطقص  م رعيصاي عيرذت  تدتوه يص  مشهولص ف  
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نيػػػر  عػػػد  م ػػػريـي  م البػػػهت   ذرذعيػػػص  مفلسػػػطينيص:  مػػػدذر  تبتيػػػهدط   ذرذعػػػ ي  -22
ذربػػػػػص عةنيػػػػػص وقدوػػػػػص إمػػػػػى وػػػػػؤتور  مسيهسػػػػػهت  متهرديػػػػػص   ذرذعيػػػػػص تدػػػػػهد  مقنػػػػػيص 

 .2010معنهفي  – مفلسطينيصي ور ز  مزيتذنص ملدر سهت ذ تستشهر تي عيرذت 
و  ػػػػػد  عةػػػػػهث  مسيهسػػػػػهت  تبتيػػػػػهديص  مفلسػػػػػطين  نوػػػػػهسجي نةػػػػػذ تذظيػػػػػؼ  ندػػػػػع  -23

 .2005ملوسه د ت  متهرديص  موقدوص ملش ب  مفلسطين ي وهسي ر ـ  هللي 
وػػػهزف  م دلػػػصي  تبتيػػػهد  مسيهسػػػ  ملدذمػػػص  مفلسػػػطينيصي سلسػػػلص بػػػر   ت  سػػػتر تيديصي  -24

 .2013 م دد  منهن   شري ور ز  متتطيط  مفلسطين ي غزةي نذفوعر 
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 مقدمة

رػػػػدرع ػػػػدرةعاااػػػػعطىعااقلةرػػػػىع عػػػػ عععبيػػػػىعبيقػػػػلسعاار يػػػػلرعااققيقػػػػجعاعقػػػػدـع  عر عرػػػػ ع
ع عييػلعاادواػى،عو عػ ع اػلسع رػفعرواط،عفلااارواطفاقعيل لتع فعىوعااوقدةعاألالايىعااعجععقـو

عىذاعاارواطفعيعققؽع رفعاار عر ،عوعقفظعةرارعوعوعصلفعإنالنيعو.
أفعيةػػوفعاألرػػفعاار عر ػػجعبػػوعاػػ  عااػػدوؿعاارعقدرػػىعفػػجعوتػػ عايلاػػلعيلعور ططلعيػػلع
عػنظـعاا ق ػىعااع ل ديػػىععااعػػجعتػرفع واويلعيػل،عوذاػؾع بػػرعاػفعاا ديػدعرػػفعااعلػري لتعوااقػوانيف

عقديدعااققوؽعوااوا بػلتعاةػؿعطػرؼعوااعػزاـعةػؿعطػرؼعبقػدودعع قايلبيفعاادواىعواارواطفعيعـع
علار عر عإا عقلاىعرفعاألرفعاال عرل ج.بعااوصوؿعىذهعاا ق ى،عوااعجععؤد عفجعاانيليىعإا 

األرػػػػػفععبػػػػػأفعوتػػػػػ تعاا ديػػػػػدعرػػػػػفعااع ريفػػػػػلتعاررػػػػػفعاال عرػػػػػل جعرنيػػػػػلعع ريػػػػػؼعو ػػػػػد
ااطرأنينىعااعػجععنفػجعاا ػوؼعواافػزعع ػفعاألفػرادعواا رل ػلتعفػجعاػل رعريػلديفعع"ىواال عرل جع

ي ػػػػرؼع لاػػػػـعرقرػػػػدعاألرػػػػفعاال عرػػػػل جعبأنػػػػوعبينرػػػػلع،ع1"اا رػػػػرافعااػػػػدنيو عوااري ػػػػلدعاأل ػػػػرو 
ااع ػليشعاااػعرجعبػيفع ريػ عرةونػلتعاادواػىعرػفع ػقؿع بػوؿعااطػرؼعام ػرعواقعػراـعاا ػلداتع<

وااعقلايػػدعاعرةونػػلتعاأل ػػررعبظػػضعاانظػػرع ػػفعاا ػػرؽعاوعااػػديفع وعاارػػذىبعاوعاايويػػىعواالػػ ورع
عاألرفعاال عرل جع نػدعااػعلذعاال عرػلععد.عاقاػلفعرقرػدعااقاػفعي نػجع،ع2"بلألرلف بينرلعرفيـو

                                                           
عww.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8-2007/1.docاوزارةعاادا عيىعاابقرينيىععااررةزعاال قرجع1

 http://www.beirutme.com/?p=3106مركز بٌروت لدراسات الشرق األوسط،  2
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ادعواا رل ػػػلتعرػػػفعاأل طػػػلرعاادا عيػػػىعواا لر يػػػىعااعػػػجع ػػػدعععقػػػداىـعةلأل طػػػلرعاػػػقرىعاألفػػػرع"
اا اةريىعورلعيع رضعاوعاألفػرادعواا رل ػلتعرػفعااقعػؿعواال عطػلؼعواال عػدااع عػ عااررععةػلتع

ع.1"بلاع ريبع وعااار ى
رػػػفعىنػػػلعفػػػػافعرفػػػلىيـعاألرػػػفعاال عرػػػػل جععػػػدورعقػػػوؿععػػػػوفيرعقلاػػػىعاألرػػػفعواالاػػػػعقرارع

وفجعع،جعاار عر عقيثعياعطي عاألفرادعااعفرغعار رلؿعاال عيلديىعااعجعيقوروفعبيلوااطرأنينىعف
عقلاىعغيلبعاألرفعفافعاار عر عيةوفعفجعقلاىععو ؼعولعؿ.

زعبلألاػػػلسع عػػػ عصػػػوفعقيػػػثعيرعةػػػعواألرػػػفعاال عرػػػل جعىػػػوعرةرػػػؿعاررػػػفعا ناػػػلنج،
العي نجعااقفػلظع عػ عقيلعػوعوع ّرؼع رؿعر علرعاألرفعا نالنجع" رفعا نالفع.عةرارىعا نالف

نرلع يتلعااقيلةعبةرارىعوقريىعورالواةعوعةلفؤعفجعاافرصعوعنريىع دراتعاابلػر" فػجع،عوع2فقط،عوا 
 رػف اار عرػ  و رػف األفػراد  رػف اعيديػدعر ياػل ععرصػدرا عفعيصػب عاألرػ قػلؿعغيػلبعىػذاعاارفيػـو

 واافةر  وااايلاج واار عر ج واال صج واابي ج وااظذا جعوااصقج اال عصلد  واألرف اارفله
 عنريػى االػلرؿ برفيورػوعاال عرػل ج بػلألرف اىعرػت ااعػج اابعػداف قّققػت و ػدع.وغيػرعذاػؾ
ع.3ااوطنج  رنيل قرليى وااعطل ت غيرىل،  ةثرعرف رع ّددة ا عرل يى

عاألرفعااقورجعادرعاال بعاافعاطينجع فعغيرهعرفعاالػ وبعارػلعاػوع و دعا ععؼعرفيـو
عاألرػػػفعاػػػدرعام ػػػريفعفػػػجععػػػوافرع رػػػفع صوصػػػيىععريػػػزهع ػػػفعام ػػػريف،عقيػػػثعيعةلرػػػؿعرفيػػػـو

قيػثع نصر عااايلدةعوااعنريى،عوىرلعرلعيفعقػدىرلعاالػ بعاافعاػطينجعاو و ػوععقػتعاالقػعقؿ،ع
 ػػراااتعااقيػػرعوااطػػردعوااعلػػريدعوعي يػػرهعرػػفع رتػػو،عاػػذاعفػػافعاارػػواطفعاافعاػػطينجعرػػفعإعج ػػلني

عاألرفعااقورجعادرعاال بعاافعاػطينجعيعرثػؿعفػجع رػفعاارػواطفعاافعاػطينجعوفػجعتػرورةع رفيـو
ععرعيفعوع زيزعاا نلصرعواألدواتعااعجععرةنوعرفعاابقلاعفجع رتوعوع ززعصروده.

عاألرػفعاال عرػل جعاػدرعوفجعىذاعاارقلـعانعقدثع فع برزعااقتليلعااعجعععنػلوؿع رفيػـو
اارػػػواطفعاافعاػػػطينجعوااعػػػجعيرةػػػفعرػػػفع قايػػػلع يػػػلسعرؤلػػػراتعاألرػػػفعاال عرػػػل جعاافعاػػػطينجع

وفػػجعىػػذهعااور ػػىعاػػيعـعرصػػدع بػػرزعىػػذهعع.وريدداعػػوعواا رػػؿع عػػ عر لا عيػػلعوع زيػػزعنقػػلطعااقػػوة

                                                           
 ww.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8-2007/1.docالمركز االعالمً لوزارة الداخلٌة البحرٌنٌة  1

 1002تار، التحول نحو مفهوم األمن اإلنسانً، مجلة الدٌمقراطٌة، مركز األهرام للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة، القاهرة، ابرٌل، أمل مخ 2

 2015،عاذار،ع48ل بلف،ع ا عىعااقوةرىعوااعنريىعواألرفعاالنالنج،عر عىععالر ،عاا ددععااقايف بدع3
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ع-اااػػةلفععااقتػػليلعااعػػجععرػػسعااقيػػلةعاايوريػػىعاعرػػواطفعاافعاػػطينج،عورػػفع بػػرزعىػػذهعااقتػػليل:
عااع عيـع-اا رؿع–ااصقىع

 السكان:: أوال 

اعقديثع فعوت عا نالفعاافعاػطينجعي ػبعبدايػىعدرااػىعاألوتػلععاااػةلنيىعاعر عرػ ع
اافعاطينجعوترورةععػوافرعر عورػلتععفصػيعيىعاعاػةلفعاوتػ عاا طػطعواابػرارةعااقزرػىعارػلعفػجع

نظػػػرا عاو ػػوععفعاػػػطيفععقػػػتعذاػػؾعرػػػفع ىريػػىعفػػػجععقديػػػدعاقعيل ػػلتعاار عرػػػ عاافعاػػطينج،عاةػػػفع
االقعقؿعا ارا يعجعوعدا عيلع ظرافيلعواةلنيلعر عإارا يؿ،عفػافعوتػ عاااػةلفعالعيرةػفع يلاػوع
بلاراػػعويلتعااطبي يػػىعرثػػؿعبػػل جعدوؿعاا ػػلاـ،عررػػلعيػػؤثرع عػػ ععو ػػ ع ػػددعاااػػةلفعفػػجعااراػػعقبؿع

ىػذاعااعػدا ؿعيصػ بعع.يػىودرااىععأثيرهعفجعااع عيـعواا رؿعوااصقىعواال عصلدعوااقيػلةعاال عرل 
اابنػػلاع عيػػوعفػػجعفصػػؿعااعرةيبػػىعاااػػةلنيىعا اػػرا يعيىع ػػفعااعرةيبػػىعاااػػةلنيىعاافعاػػطينيى،عواةػػفع
اػػنقلوؿع ػػدرعا رةػػلفعااع ػػرضعاروتػػوععاااػػةلفعوااػػديروغرافيلعاافعاػػطينيىعفػػجعااتػػفىعااظربيػػىع

عو طلععغزةعوااقدسعاالر يى.
حسااا الاهاااز ع0152اء العااالم لعااام فيمااا يمااي تعااداد السااكان الفمسااطينيين فااي أنحاا

 المركزي لالحصاء "األعداد بالمميون"

 نسبة السكان عدد السكان المكان
ع%23.40ع002.9عااتفىعااظربيى

ع%15ع1.850ع طلععغزة
 %38.40 4.750 ماموع الضفة وغزة

ع%11.9ع1.470عاا طعاأل تر
ع44.2ع5.460عاادوؿعاا ربيى
 %5.5 0.685عاادوؿعاأل نبيى

 %100 12.365عاار روع
 2015، 1المصدر: الاهاز المركزي لالحصاء

                                                           
ع،عااعقريرعااانو 2015اافعاطينييفعفجعنيليىع لـع،ع وتلععاا يلزعااررةز عاققصلاع1

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1567&mid=3915&wversion=Stagingع

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1567&mid=3915&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1567&mid=3915&wversion=Staging
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 2015رفع قؿعاقصل يلتعاا يلزعااررةز عاإلقصلاعن دع فعىنػلؾعزيػلدةعفػجع ػلـع
ألاا  فااي الضاافة ال ربيااة،  011ناػػرى،عروز ػػىعبرقػػدارععالاا  002بقػػوااجعع2014عاان عااام 

ر روععاال بعاافعاطينجعيعوزعع،عةرلعيققظعرفعاا دوؿعااالبؽع فعأل  في قطاع غزة  90
ررػلعياػعد جعع زيػزعاانصػؼعع،% في الشاتا 50% في داخل فمسطين التاريخية، 05بنابىع

اارعبقجعفجعفعاطيفعااعلري يػىعرػفع ػقؿعع زيػزععوا ػدهع عػ عاألرضعاافعاػطينيىعو ػدـعى رعػوع
اع لرج،عوفجعنفسعااو تع دـعع لىؿعاانصؼعام رعرفعاال بعاافعاطينجعاارعوا دعبلالػعلتع

عاارواطنػػػىعاديػػػوعوغػػػرسعرفػػػلىيـعقػػؽعاا ػػػودةعار يػػػلؿعااعػػػجعواػػػدتعوعربػػػ تع ػػػلرجعوع زيػػزعرفيػػػـو
 فعاطيف.

وبلانظرعإا عااف ىعاا رريىعاعاةلفعفجعاألراتجعاافعاطينيىعن ػدع فعاالػ بعاافعاػطينجع
%،ع39.2اػػنىعقػػوااجعع14ع–ر عرػػ عيػػن ـعبػػلافعوة،عقيػػثععبعػػ عناػػبعوعفػػجعااف ػػىعاا رريػػىعصػػفرع

%،عفجعقيفع25.3انىعقوااجعع59ع–ع30%،عورفع30قوااجعع29ع–ع15وااف ىعاا رريىعبيفع
،عاألررعااذ عي نجع فعر ظـعاال بع1%2.9انىعفرلعفوؽعقوااجعع65أل رلرعرفععبع عنابىعا

اافعاػػطينجعر عرػػ ع لرػػؿعواديػػوعاا ديػػدعرػػفعااطل ػػلت،عويقعػػلجعإاػػ عبػػرارةعو بػػراتعور ططػػلتع
األيػػد عاا لرعػػىعااعػػجعإفع قاػػفعااػػع داريلعاعاػػلىـعإاػػ عقػػدعععاػػعو بعععػػؾعااطل ػػىعاايل عػػىعرػػف
ع عرل ج،عورفعثـعاألرفعااقورجعاافعاطينج.ةبيرعفجععثبيتعرةل زعاألرفعاال

صقي ع نوعيو دعادرعاال بعاافعاطينجعرةلرفع وةع  ررعععرثؿعفجعاا لايىعاارعوا ػدةع
بلا ػػػلرجعورؤوسعاألرػػػواؿعواا بػػػراتعاار رفيػػػىعاا عريػػػى،عاةػػػفعةػػػؿعىػػػذهعاا وارػػػؿعععوا ػػػدعبلا ػػػلرجع

يػػػلع ػػػدـعاقعتػػػلفعاار عرػػػ عوينػػػدرعااػػػعفلدةعاالػػػ بعاافعاػػػطينجعبلاػػػدا ؿعرنيػػػلعا وارػػػؿعةثيػػػرةعرن
اافعاػػطينجعبلػػةعوعااراػػرجعبلاػػعقداـعىػػؤالاعاا بػػرااعوىػػؤالاعااةفػػلااتع فػػلدةعاالػػ بعاافعاػػطينجع
رػػػنيـ،عةػػػذاؾع عػػػ عااراػػػعورعااػػػوظيفجعن ػػػدع فع وارػػػؿعااطػػػردع ةثػػػرعرػػػفع وارػػػؿعاا ػػػذبعايػػػذهع

رػفعاا وارػؿععاا براتعوااةفلاات،عبينرلعفػجعااػدا ؿعاافعاػطينجعفػافع ػوةعاارػواطفعريػددةعبلا ديػد
االقعقؿعا ارا يعجعااعجعاعطلتعااعجععقدعرفع درعوع ع عااعقرؾعواا رؿعععرثؿعفجعإ راااتع

عقػػلوؿعرنػػ ع وعناػػػؼع  ععطػػويرعاعقػػػدراتعاافعاػػطينيىع دراةيػػػلعور رفعيػػلعرػػػدرعاا طػػورةعااعػػػجع
فػجععيرثعيلععطورعا نالفعاافعاػطينج،عبل تػلفىعإاػ عر رو ػىعا  ػراااتعاادا عيػىعااعػجعععرثػؿ

                                                           
 http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA،ع2014اا يلزعااررةز عاققصلا،عراعويلتعاار يلى،عع1

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA
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الععػػػػوفرعااظطػػػػلاعااةػػػػلفجعاعرػػػػواطفعاع رػػػػؿعوعقريػػػػوعوع طيػػػػوعاابي ػػػػىععااعػػػػجعااعلػػػػري لتعوااقػػػػوانيف
عاارنلابىعاإلبداععوااعطوير.

 الخصوبة الفمسطينية: - أ

عرااػػاعاػػدرعاارػػواطفعاافعاػػطينجع فعاا لرػػؿعااػػديروغرافجعاػػيةوفعاػػوعااػػدورع يو ػػدعرفيػػـو
ود ،عو فعةػػؿعطػػرؼعاػػيقلوؿععظعيػػبعاألبػػرزعفػػجعقاػػـعااصػػراععبػػيفعاالػػ بيفعاافعاػػطينجعوااييػػ

عىذهعااةفىعاصلاقو.

فعةلنػػػتعالع واقيػػلسعر ػػػدالتعاا صػػػوبىعاافعاػػػطينيى،عن ػػػدععنل صػػػلعفػػػجعىػػػذاعاار ػػػدؿ،عوا 
،عإالع نيػػلع2000عػػزاؿعىػػجعاأل عػػ ع لاريػػل ،عفقػػدعةلنػػتعر ػػدالتعاا صػػوبىعررعف ػػىعقعػػ عاا ػػلـع

ع4.5اػودعاةػؿعارػر ةعبوا ػ عروعع4.1عرا  تعرنذعذاؾعااعلريا،عفقدعوصؿعر دؿعاا صػوبىعااةعػجع
،ع01421رواودعاةؿعارػر ةعفػجعااتػفىعااظربيػىعفػجعاا ػلـعع3.7رواودعاةؿعارر ةعفجع طلععغزة،ع

رواػػػودعروز ػػػىعبػػػيفعااتػػػفىعع4.6قػػػوااجعع2009-2008ب ػػػدع فعةلنػػػتع ػػػدعوصػػػعتعفػػػجعاا ػػػلـع
سع،عررػلعان ةػ2رواػودع5.2،عوفجع طػلععغػزةعبر ػدؿعىفجعااتفىعااظربيعرواودع4ااظربيىعبر دؿع

ب ػػدع فعةػػلفعع2014فػػرداعفػػجع ػػلـعع5.2عإاػػ  عػػ عر ػػدؿعرعواػػطعق ػػـعاألاػػرةعااواقػػدةعايصػػؿع
ع.3فرداعفجع طلععغزةع5.7فرداعفجعااتفىعااظربيى،عع4.9بوا  عع2000فرداعفجع لـعع6.1

واعبقػػػثعفػػػجع اػػػبلبعىػػػذاعاالن فػػػلضعن ػػػدع نيػػػلععر ػػػ عإاػػػ ع وارػػػؿع ػػػدةعر ظريػػػلعفػػػجع
ااظلابعي ودعإا عاألوتلععاال عصلديى،عوااقصلرعااذ ععفرتوعاااعطلتعا اػرا يعيىعوصػ وبىع
غػقؽعاااػوؽعا اػرا يعيىعفػجعو ػوعاأليػد عاا لرعػىعاافعاػطينيىع عنقؿعاارػواطنيفعبػيفعااقػوا ز،عوا 

ألاػػيويى،عب ػدعافعةػػلفعىػؤالاعاا رػلؿعيلػػةعوفعاارصػدرعااقيػػو عاعػد ؿعفػػجعوااػعبداايلعبلا رلاػىعا
عاارنظورىعاال عصلديىعاافعاطينيى.

ا عرنػػتعةػػؿعععػػؾعاا وارػػؿعاااػػلبقىعرػػ عرؤيػػىعااػػزو يفعفػػجعان ػػلبع ػػددعاطفػػلؿعا ػػؿعةرػػلع
،عبل تػػلفىعإاػػ ع4باػػببعتػػيؽعااقلاػػىعاال عصػػلديىعوااػػذ عيػػأعجع عػػ عقاػػلبعااقتػػيىعااوطنيػػى

                                                           
ع25،عص2014لتعااصقيىعاافعاطينج،عوزارةعااصقى،ععروزع،عررةزعاار عور2014ااعقريرعااصقجعااانو عا لـعع1

عاار يلى،عرر  عابؽعذةرهعراعويلتاا يلزعااررةز عاققصلا،عع2

عرر  عابؽعذةره،ع2015اا يلزعااررةز عاققصلا،ع وتلععاافعاطينييفعفجعنيليىع لـعع3

ع79،عص2005،عصيؼ63يواؼعةربلج،عاارىلفعااديروغرافجعفجعااصراعع ع عىويىعفعاطيف،عر عىعاادراالتعاافعاطينيى،عاا ددعع4

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA
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ثىعوااعردفعااعػجعاع يػتعااييػلعاألاػرةعاافعاػطينيى،عوعظيػرعاػعوةيلعاال عرػل جعنقػوع وارؿعااقدا
عنفقػػلتع  ػػؿعاراػػليرةعور ػػلراةعااقيػػلةعاال عرل يػػىعااقديثػػى،ع ااقيػػلةعااردنيػػىعااقديثػػىعااعػػجععاػػععـز

عوااذ عيأعجعفجعااظلابع ع عقالبع ددع فرادعاألارة.

ا ػػوعااػػديروغرافيلعاافعاػػطينيىعىػػوع عػػ عاا لنػػبعام ػػرعن ػػدع فع بػػرزعااعيديػػداتعااعػػجععوع
عل ي عاألارعااييوديىع ع عا ن لب،عوزيلدةعاا صوبىعادرعاألارعااييوديىعوااعجععنفػؽع عييػلع
ااقةورىعا ارا يعيىعرعيلراتعاادوالراتعبلةؿعغيرعظػلىر،عةرػلعيققػظعارعفػلععر ػدؿعاا صػوبىع

طفؿعاةؿعارر ةعفجعع3.04عطفؿعاةؿعارر ة،عإا ع2.6رفعع1990ااييوديىعقيثعارعف عرنذع لـع
،عويع عػ عىػذاعاألرػرعبأوتػ عصػورهعبػيفعااراػعوطنيف،عقيػثعن ػدع فعر ػدؿعاانرػوع20121 لـ

ااديروغرافجعاعراعوطنيفعااييودعفجعااتفىعوااقطلععرفع ةثرعر دالتعاانروعارعفل لع عػ عو ػوع
رػػػفععاألرضعار رو ػػػىعبلػػػريىعبيػػػذاعااق ػػػـ،عفقػػػدعارعفػػػ ع ػػػددعااراػػػعوطنيفعفػػػجعااتػػػفىعااظربيػػػى

برلعفييلعااقدسعع2013فجعنيليىع لـعع600.000ايصؿعإا عع1977راعوطفع لـعع41.000
ع%.5االر يىعبزيلدةعانويىععقدرعبػع

ىذاعااةػـعاابلػر عرػفعااراػعوطنيفعيعقػ عبعب لعػوع عػ عرقػدراتعااتػفىعااظربيػىعرػفعةلفػىع
عاػػلبؽعبػػوععل ع  ػػواعا ع رػػرععفػػرض،عغليعػػوععبػػرعو ػػودىـعرػػفعاانلقيػػىعااقلنونيػػىاانػػواقج،عفرػػفع يػػىعي 

اازرفعرفع  ؿع عػؽعوا ػ عاػةلنجععوا ػوعبػوعوعيػرةعاازيػلدةعاااػةلنيىعااررعف ػىعاػدرعاافعاػطينييف،ع
ع.فػجع راتػجعااتػفىعااظربيػىورفع يىع  ػررعفانػوعيناػؼع  ع طػطعراػعقبعيىعاػررضعواعبلػرع

فلاقةورػػىعا اػػرا يعيىععػػوفرعااػػد ـعااةبيػػرعوعلػػ  عااراػػعوطنيفعاعاػػةفعفػػجعراػػعوطنلتعااتػػفىع
األوالدع،عيػػأعجعىػػذاعااػػد ـعرػػفع ػػقؿعع فيتػػلتععوااقػػثع عػػ عان ػػلبع ػػددعاةبػػرعرػػفااظربيػػىع

تػػريبيى،عوراػػل داتعاةػػؿعرػػفعاااػػةفعوااصػػقىعوااع عػػيـ،عقيػػثععصػػنؼعإاػػرا يؿعااراػػعوطنلتع
 عػػ ع نيػػلعرنػػلطؽع وريػػىععقظػػ عبلار ليػػىعرػػفعاػػعىعوزاراتععػػؤرفعااػػد ـعااةلرػػؿعاعراػػعوطفعفػػجع

ىػػػذاعااعلػػػ ي عرػػػفعع.رعوااعصػػػقحعاألراتػػػجعوعقػػػديـعاارػػػن عواايبػػػلتااع عػػػيـعواا ػػػقجعواالاػػػعثرل
ااقةورػػػىعيقلبعػػػوعإ ػػػراااتعتػػػ يفىع عػػػ عاألرضعرػػػفع بػػػؿعاااػػػعطىعااوطنيػػػىعاافعاػػػطينيىعباػػػببع
رةلنيلعيػػػػػلعفػػػػػجعروا يػػػػػىعا  ػػػػػراااتعا اػػػػػرا يعيى،عةرػػػػػلعيػػػػػؤثرعىػػػػػذاعااػػػػػد ـع تػػػػػ ؼعو ودىػػػػػلعوا 

 عػػ عوىػػوع ىػػـع نصػػرعاديرورػػىعااقيػػلةعاعراػػعوطنيفعفػػجعااتػػفىعااظربيػػىع عػػ عااريػػلهعاا وفيػػى،ع
                                                           

عاالناػػػلنيىعواال عرل يػػػى،عاادوقػػػى،عاا ػػػدع1 ار عػػػدعااثػػػلنج،عربيػػػ ع،عا8دعيواػػؼعةربػػػلج،عااػػػديروغرافيلعوااصػػػرا لتعفػػػجعااػػػرا يؿ،عفعاػػػطيف:ععو  ػػػلتعاعراػػػعقبؿ،عر عػػػىع رػػػرافعاع عػػػـو

ع37،عص2014
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ع"USAIDرنظرػػىعااصػػقىعاا لاريػػىعوااوةلاػػىعاألريرةيػػىعاععنريػػىعاادوايػػىع"عاألرض،عقيػػثعقػػددت
عبرل ىعاعرعيوريل،عإالع فعرلعيقصؿع عيوعاافعاطينيوفعيوريػل ععر صصلتعاافردعااواقدعرفعااريله

عيوريػػل ععفػػجعإاػػرا يؿاافػػردعااواقػػدعرػػفعااريػػلهعع،عفػػجعقػػيفعيبعػػ عااػػعيقؾععػػرا عاالعيع ػػلوزعاااػػب يفع
،ع  ع راػىع تػ لؼعرػلعياػعيعةوعاافعاػطينج،عوياػعيعؾعااراػعوطنوفعرػلعا عفعاعرعيثقثرل ىعو را

ر داػوعاػعرل ىعو راػوفعرعػرعرة ػبعرػفعااريػلهعرقلبػؿعثقثػىعوعاػ وفعرعػرعرة ػبعاعفعاػطينييفع
عفجعااتفىعااظربيى.

اراػأاىعاااػةلنيىعدر ػىعةبيػرةعرػفعاالىعرػلـعاػدرعوبرؤيىعراعقبعيىعرفعاارعو  ع فععقعػؿعا
اااػةلنج،ع اانرػو ار ػدالت ا ارا يعييفعارلعايلعرفع ىريىعبلاظىعفجععقديدعراعقبؿعااصػراعععب ػل ع

رعيوفعناػرى،عورػفعاارعو ػ ع فعع3.6بر روععيقلربعع2015وااعجععالوتععقريبلعفجعنيليىع لـع
 7.2 رقلبؿرعيوفع 6.8 نقو ددعااييود  ايصؿ قيثع2020عزيدعىذهعاانابىعفجعنيليىع لـع

 دا ػؿ فػج ييػود  رعيوف 7.5 إا  ااييود ر روع ايصؿ 2030  لـ وفجع.رقييفعفعاطينج
  ربػج رعيػوف 10.2 نقػو إا  اافعاطينييف اا رب ر روع ايصؿ قيف فج ااعلري يىعفعاطيف
ااػػديروغرافيلعع،عوىػػوعرػػلعيلػػةؿعىل اػػلعاػػدرعا اػػرا يعييفعيػػؤر يـ،عوبلاعػػلاجعفػػافعاػػقح1فعاػػطينج

ربرػػػػلعيةػػػػوفعاااػػػػقحعاأل ػػػػورعاػػػػدرعاافعاػػػػطينييفعوفػػػػجعقػػػػلؿعع عػػػػييـع نيػػػػلعذاػػػػؾعي نػػػػجعع عػػػػجع
عاافعاطينييفع فعور ىع وةع  ررعادييـعوتيل يل،عوعققيؽعإارا يؿعألىدافيلعاار عنىعواا فيى.

 ثانيا: الصحة:

عي عبػػرعقصػػوؿعاارػػواطفع عػػ عاا ػػقجعقػػؽعرػػفعااققػػوؽعاألالاػػيىعااعػػجعةفععيػػلعر ظػػـ
ااقوانيفعواارواثيؽعاا لصىعبققوؽعاار ليػىعااصػقيىعوقػؽعرػفعققػوؽعا ناػلف،عوعػرعبطعااصػقىع
 يتلعب رعيىعاانيوضعاال عصلد عواال عرل جعوااايلاجعوااعنريىعاال عرل يػىعاعػوطف،عوعققيػؽع

عاارنلخعااذ عيوفرعلروطععققيؽعااصقىعاا لرىعة رعيىعللرعى.

 الاها  المقدمة لمخدما  الصحية:- أ

عاا يلتعااعجععقدـعاا درلتعااصقيىعفجعاألراتجعاافعاطينيىعةرلعيعج:ععع دد

عوزارةعااصقى-1

                                                           
ع133،عص2012،عرالاىعرل اعيرعغيرعرنلورة،ع لر ىعاألزىر،ع2000 -2030 ليشع لاـ،عااصراععااديروغرافجعاافعاطينجعا ارا يعجعع1
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عصػػػػنؼعوزارةعااصػػػػقىع عػػػػ ع نيػػػػلعاارقػػػػدـعااػػػػر يسعاع ػػػػدرلتعااصػػػػقيىعفػػػػجعاألراتػػػػجع
اافعاػػطينيى،عوعقػػدـعىػػذهعاا ػػدرلتعرػػفع ػػقؿعاار ليػػىعااصػػقيىعاألوايػػىعوااثلنويػػى،عوبػػرغـعا عيػػلدع

 يػػدةعاعرػػواطنيفعإالع نيػػلععوا ػػوعبلا ديػػدعرػػفعاا قبػػلتعااعػػجععوزارةعااصػػقىعاعقػػديـعر ليػػىعصػػقيى
،عوااػنقصعبلألطبػلاعجعااررافؽعااصػقيى،عونفػلذعاألدويػىعؤثرع ع ع دا يل،عرثؿعاالةعظلظعاادا ـعف

اار عصػػيف،عوااػػنقصعفػػجعب ػػضعاارػػواردعاابلػػريىعااصػػقيىعرػػفععرػػريضعوريػػفعطبيػػىعراػػل دة،ع
ررػػلعان ةػػسع عػػ عثقػػىعاارػػواطفعبلا ػػدرلتعااصػػقيىعاا روريػػىعوبلاعػػلاجع نػػوقيـعنقػػوعاا ػػدرلتع
ااصقيىعااعجعيقدريلعااقطلععاا لصعاارقعجعاوعإا عاا قجعفجعااػدوؿعاار ػلورةعااعػجععاػعنزؼع

عةثيرعرفعاارواردعاارلايىعاعنظلـعااصقجعااقةورج.اا

عاا درلتعااطبيىعاا اةريى-2

عرنعاػػػبجعا ريػػػ عواادوا يػػػىعاا ق يػػػىع ػػػدرلعيلعبعقػػػديـعاا اػػػةريىعااطبيػػػىعاا ػػػدرلتعع نػػػج
عوةػػػذاؾعراػػػعفيد إاػػػؼ 480عف ػػػع ػػػددىـعيزيػػػدعوااػػػذ عوذوييػػػـعو ػػػل قعيـعاألرنيػػػىعاارؤااػػى

ع عػػ ع ػػدرلعيلععقػػديـعيقعصػػرعالو ،اا لر يػػىعاااػػلقىع عػػ عواارعوا ػػديفعاا اػػةرييفعاارعقل ػػديف
ععقػػػديـعوةػػػذاؾعو يلداعيػػػل،عراعلػػػفيلعيلعفػػػجعايػػػـعااػػػعقبلايلع ػػػقؿعرػػػفعاعرػػػدنييفعبػػػؿعاا اػػػةرييف
 .1وااطوارئعا ا لؼعوقدةع قؿعرفعوااةوارثعااقوادثعقلالتعفجعااطبجعوااد ـعاارال دة

عاارؤاالتعغيرعااقةوريى-3

بػػرزعدورعاارؤااػػلتعاألىعيػػىعفػػجعاار ػػلؿعااصػػقجعرػػ عررلراػػلتعاالقػػعقؿعاالاػػرا يعجع
ع ػػلهعاارػػواطفعاافعاػػطينجعرػػفعقصػػلرعوصػػ وبىعااعواصػػؿعبػػيفعاارػػدفعاافعاػػطينيىعو راىػػلعااعػػجع
 لنػػػػتعرػػػػفعافعقلرىػػػػلعاع يػػػػلداتعواارراةػػػػزعااصػػػػقيىعواارؤااػػػػلتعااطبيػػػػى،عوب ػػػػدعانعقػػػػلؿعاااػػػػعطىع

ااوطف،عزادع ددعىذهعاارؤاالت،عوةلفعايلعرالىرلتعةثيػرةعفػجععااوطنيىعاافعاطينيىعإا ع رض
عأىيػػؿعاا ػػلرعيفعفػػجعاارؤااػػلتعااقةوريػػى،عوفػػجعصػػيلغىعااقػػوانيفعااصػػقيىعواا رػػؿع عػػ عبنػػلاع
عبيػػػػلعوزارةعااصػػػػػقى،عإالع فعاا ق ػػػػػىعبػػػػػيفع نرػػػػلذجعصػػػػػقيىعرعريػػػػػزةعفػػػػجعر ػػػػػلالتع ػػػػػدةعالععقػػػػػـو

 ىعلراةىعوعنايؽ،عإالع فعىذهعاا ق ػىعظػؿعاارؤااعيفعااقةوريىعواألىعيىعبلارغـعرفعو ودع ق
عيلوبيلعااعنلفايىعباببعااصراعع ع عااعرويؿ.

ع
                                                           

 http://mms.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=242رو  عاا درلتعااطبيىعاا اةريىعع1
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عوةلاىعااظوثعوعلظيؿعااق  يفعاافعاطينييفعاألونروا-4
ي عردع زاعةبيرعرفعااق  يفعاافعاػطينييفع عػ عاا ػدرلتعااصػقيىعااعػجععقػدريلعوةلاػىع

%ع42.8عبع عنابىعاااةلفعااق  يفعنقوعغوثعوعلظيؿعااق  يفعاافعاطينييفعاألونروا،عقيثع
 اػػػؼعع78.590رػػػفعر رػػػؿعاااػػػةلفعاافعاػػػطينييفعاارقيرػػػيفعفػػػجعاألراتػػػجعاافعاػػػطينيى،عقػػػوااجع

رعيػوفعع1.240%عرفعإ رلاجعاااةلفعفجعااتفىعااظربيى،عوفجع طلععغزةع27.1ال ئعبنابىع
ع.1%67.3ع.ال ئعبنابىع

يـع ػدرلتعلػروايىعفػجعاار ليػىعو دع رعتعاألونرواعرفع ػقؿعبرنػلرةعااصػقىع عػ ععقػد
ااصػػػقيىعاألوايػػػى،عاػػػواا عااو ل يػػػىع وعاا ق يػػػى،عوعػػػوفيرعاار ليػػػىع عػػػ عرػػػدرعااقيػػػلةعاررػػػراضع

ع عػػ ع اػػلسععقػػديـعاار ليػػػىعوعاارزرنػػىع عقػػديـع ػػدرلتعلػػلرعىعفػػجعاار ليػػىعااصػػقيىعاألوايػػىععقػػـو
ع.2.ااةعيىعارارةعبأةرعيل

 عاااػػػػػعطىعاافعاػػػػػطينيى،عوعقديػػػػػدعةرػػػػػلع رعػػػػػتعاألونػػػػػرواع عػػػػػ عإ لرػػػػػىع ق ػػػػػىعوثيقػػػػػىعرػػػػػ
االقعيل ػػلتعااعػػجععقعل يػػلعاااػػعطىعاافعاػػطينيىعفػػجعررافقيػػلعااصػػقيىعوعقػػديـعااػػد ـعااعو اػػػعجع
اعاػػييؿع رػػؿعرػػوظفجعرنظرػػىعااصػػقىعاا لاريػػىعوراػػل دةعاااػػعطىعفػػجعإ ػػدادعبرار يػػلعااصػػقيىع

عااوطنيى.
 المعوقا  التي توااه القطاع الصحي:- ا

ةؿع يىعرفعاا يلتعاارقدرىعاع درلتعااصقيىعاعرواطفععرغـعاال عيلداتعااعجععقدريل
اافعاػػطينج،عإالع فعذاػػؾعالعي نػػجع فعااقطػػلععااصػػقجعي ػػيشعفػػجع  ػػوااعرثلايػػى،عبػػؿعع عرتػػػوع

عاا ديدعرفعاارللةؿعواار يقلتعااعجعع عرضعاأل ردةعاار يايىعاعقطل لتعااصقيىعورنيل:
ع عىعا نفلؽعااصقج:-1

اافعاػػطينيىععػػػواجع نليػػىع لصػػىعبروتػػوععا نفػػلؽعوعاػػػعقط عرغػػـع فعاااػػعطىعااوطنيػػىع
%عرػػفعااروازنػػىعاااػػنويىعاإلنفػػلؽع عػػ عااقطػػلععااصػػقجعوىػػجعناػػبىعر قواػػىعإذاعرػػلع11قػػوااجع

 %،2%عواػوريلع5.3قػوااجع فييػل ا نفػلؽ ناػبى رػثقععبعػ   ورنػتعبػدوؿعاا ػوار،عفرصػر
اػرا يؿع  فػاف ااصػقى وزارة فػج لايػىاار اعلػؤوف اا لرػى ا دارة ر طيػلت قاػب،عوع3%7.8وا 

                                                           
 ،عااعقريرعااانو ،عرصدرعابؽعذةره2015اافعاطينييفعا لـععاا يلزعااررةز عاققصلا،عاوتلعع1

عhttp://www.unrwa.org/ar/what-we-do/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9رو  عاالونرواع ع عاانت،عااصقى،عع2

 25، ص1020ؤسسة مفتاح محمد أبو زٌنة، لمحة عامة حول واقع نظام الصحة الفلسطٌنً: دراسة مٌدانٌة من وجهة نظر الفئات المستفٌدة، م 3
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 %52 ناػبعو رػل اارواعػب لػةعت لػيةؿ،ع1.356.990.069قػوااجع ااف عيػى اانفقػلت إ رلاج
%علػػرااع ػػدرلتعرػػفع ػػلرجعوزارةعااصػػقى،ع25%عالػػرااعاألدويػػىعواارػػوادعاار بريػػى،ع18رنيػػل،ع

فػػػػػػجعقػػػػػػيفعبعظػػػػػػتعا يػػػػػػراداتعاا لرػػػػػػىعاػػػػػػوزارةعااصػػػػػػقىعقػػػػػػوااجعع،1%عفقػػػػػػطعنفقػػػػػػلتععلػػػػػػظيعيى4
يراداتعااعأريفعع71.386.397 ليةؿ،عروز ىعقابعنوععا يراد،عفقدعبعظتعا يراداتعاا لرىعوا 

%،عفػػجعقػػيفعبعظػػتعااليػػراداتع68.5ااصػػقجعاارقصػػعىعرػػفعاار ليػػىعااصػػقيىعاألوايػػىعقػػوااجع
ةرلعبعظتعايػراداتععػأريفعاابعػديلتعع%ع،20اا لرىعاارقصعىعرفعااراعلفيلتعااقةوريىعقوااجع

ىذهعاانابىعرغـعةبرىلعإالع نيػلعاػـعععػبعااقػدعاألدنػ عفػجععإالع ف،ع2%13.5واارؤاالتعقوااجع
ععقديـعاا درلتعااصقيىعاعرواطفعاافعاطينجعالعايرلعباببعاازيلدةعاااةلنيىعاارطردة.

عا قجعبلا لرج:-2
 عااصػػػػقجعفػػػػجعاألراتػػػػجعع عبػػػػرعراػػػػأاىعاا ػػػػقجعفػػػػجعاا ػػػػلرجعرػػػػفع بػػػػرزعر ػػػػلاـعااوتػػػػ

اافعاػػطينيىعوىػػجعرػػفعااقتػػليلعااعػػجععلػػظؿعقيػػزاعةبيػػراعرػػفعاىعرػػلـعاارػػواطنيفع لصػػىعااررتػػ ع
بػػأرراضعراع صػػيى،عويصػػ بعاي ػػلدع ػػقجعألرراتػػيـعفػػجعااراعلػػفيلتعاافعاػػطينيىعفػػجعظػػؿع
  زعااراعلفيلتعااوطنيػىعواارراةػزعااصػقيىع ػفعااقيػلـعبػدورىلعفػجع ػقجع ػددعرػفعاألرػراضع

عراضعااقعبعواألو يىعاادرويىعو راقىعاأل صلبعو رراضعااارطلف.رثؿع ر
وفيما يمي ادول يوضح قائمة بأعمى عشرة أمراض وأعداد المحولين لمعالج بالخارج 

 3)المبالغ بالمميون شيكل( 2014ونفقا  عالاهم لعام 
 % التكمفة % العدد المرض

ع29ع165.132.138ع21.2ع15.807 األورام
ع1.1ع6.196.311ع8.2ع6.109 بالرنين الم ناطيسيالتصوير 

ع3.8ع21.576.911ع7.6ع5.657 أمراض العيون
ع6.1ع34.588.229ع6.5ع4.821 أمراض الكمى

ع3.8ع21.384.016ع6.4ع4.790 األمراض الباطنية
ع6.6ع37.640.886ع5.2ع3.885 قسطرة القما
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ع4.5ع25.667.475ع4ع3.202 األطفال
ع4.8ع27.551.147ع3.9ع2.906 أمراض القما
ع3.4ع19.152.487ع3.7ع2.749 اراحة العظام

ع1.3ع7.295.315ع3.5ع2.608 المسح الذري والطا النووي
ع64.3ع366.184.915ع70.1ع52.352 اإلامالي

 2014المصدر: التقرير الصحي السنوي لعام 

%ععرػػػفعإ رػػػلاجعااعةعفػػػىعا  رلايػػػىعالػػػرااع درػػػىع64.3ىػػػذهعااقػػػلالتععاػػػعنزؼعقػػػوااج
اا قجعبلا لرج،عوااعجععزيدعرفع لـعم ر،عاألررعااذ عيثيرعااعالؤالتعقوؿع دورعىذهعامايػىع
فػػػجععقػػػديـعاا ػػػدرلتعااطبيػػػىعاعرػػػواطنيف،عةرػػػلعيلػػػةوعاارواطنػػػوفعااػػػذيفعي ػػػلنوفعرػػػفعرثػػػؿعىػػػذهع
األرراضعرفعا  راااتعاابيرو راطيىعاار قدةعااعجعغلابلعرلععقوؿعبينيـعوبيفعااار ىعفجعععقجع

جعاألرػػرعااػػذ عيتػػل ؼعر لنػػلعيـ،عوىػػوعرػػلعيعو ػػبع عػػ عوزارةعااصػػقىعاع ػػلذعرزرػػىعرػػفعاا ػػق
عا  راااتع ندعإ دادعاا ططعواابرارةعاا لصىعبروتوععاا قجعبلا لرجعةرلعيعج:

 وعا عرل يػػػىعوااع طػػػيطععررا ػػػلةع ػػػدـعااعرييػػػزعبػػػيفعاارػػػواطنيفع عػػػ ع اػػػسعرنلطقيػػػى-
 وااعنفيذعوفقلعاققعيل لتعواارالواةعبيفعاارواطنيف.

تػػرورةعإي ػػلدعنظػػلـعرقواػػبعفػػجعدا ػػرةعاا ػػقجعبلا ػػلرجعاتػػبطعامايػػىعاار رػػوؿعبيػػلع-
اعػػوفيرعنػػوععرػػفعاار لبػػىعوعوقيػػدع ريػػ عااعقػػويقتعاع ػػقجعفػػجعاا ػػلرجع  طػػلاعفرصػػىعاع ػػػلفع

 ى.ر عصىعال عيلرعااقلالتعبد ىعوراؤواي
ااعو ػػػوعبلػػػةؿع ػػػػد عاعقيػػػلـعبرلػػػلري عطويعػػػػىعاألرػػػدععيػػػدؼعإاػػػػ عإ لرػػػىعرراةػػػزعطبيػػػػىع-

 ع صصيىععنعفجعر عو ودىلعااقل ىعإا عافرعب ضعااقلالتعاع قجعبلا لرج.
عدريبعااةوادرعاابلريىعواا رؿعرفع  ؿعااعقطلبعةفلااتعطبيىعفعاػطينيىعاع رػؿعفػجع-

ع.1 رضعااوطف
عاار ليىعااصقيىعاألوايى:-3

ر ليػػىعااصػػقيىعاألوايػػىع عػػ عاا ديػػدعرػػفعاا ػػدرلتعااصػػقيىعااعػػجعيػػعـععقػػديريلععلػػعرؿعاا
وطفواػػػى،عع رورػػػىر ليػػػىعع–نظلفػػػىعصػػقيىع لصػػػىعو لرػػػىعع–اعرػػواطنيفعرثػػػؿعاا ػػػدرلتعااو ل يػػػىع

ااعلػػلراتعع صصػػيى،عويبعػػ ع ػػددعع-طػػبع ػػلـعع-صػػقىعبي يػػىععع-ااعط ػػيـععع-ع واػػجعإاػػ لؼ
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ررةػزا عفػجعااتػفىعااظربيػى،عع604ررةػزا عرنيػلعع767رراةزعاار ليىعااصقيىعاألوايىعفجعفعاطيفع
عفجعغزة.ع163

 وتتوزع مراكز الرعاية الصحية األولية كما يمي:

ررةػزا ،ععلػةؿعع472 ددعرراةزعاار ليىعااصقيىعاألوايىعااعلب ىعاوزارةعااصقىعقػوااجع-
ع.%عرفعإ رلاجعرقدرجعاا درلتعااصقيى61.5قوااجع

ررةػػػزا عع210رنظرػػػلتعغيػػػرعااقةوريػػػىعقػػػوااجع ػػػددعاارراةػػػزعااصػػػقيىعااعػػػجععػػػديرىلعاا-
ع.%27.3بنابىع

ع62 ػػددعاارراةػػػزعااصػػػقيىعااعلب ػػػىعاوةلاػػػىعغػػػوثعوعلػػػظيؿعااق  ػػػيفعاالونػػػرواعقػػػوااجع-
ع.%8ررةزا عبنابىع
ررةػػػزا عبناػػػبىعع23ع ػػػدرلتعااطبيػػػىعاا اػػػةريىعقػػػوااجعا ػػػددعاارراةػػػزعااصػػػقيىعااعلب ػػػىع-

ع%.3

ع4196بر ػػػدؿعناػػػرىعع5599ويبعػػػ عر ػػػدؿعاااػػػةلفعاةػػػؿعررةػػػزعصػػػقجعفػػػجعفعاػػػطيفع
رػواطفعاةػؿعررةػزعصػقجعفػجع طػلععع10798رواطفعاةػؿعررةػزعصػقجعفػجعااتػفىعااظربيػى،ع

رػواطفعاةػؿعررةػزعع2385،عوةػلفع فتػؿعر ػدؿعبلاتػفىعااظربيػىعفػجعردينػىعاػعفيتعبنقػوع1غػزة
فعاةػؿعررةػػزعصػػقج،ع رػػلعفػػجعرػػواطع9744صػقج،عفػػجعقػػيفعةلنػػتعاا عيػؿع اػػو عر ػػدؿعبنقػػوع

رواطفعاةؿعررةزعصقج،عبينرػلعع13190 طلععغزةعفقدعةلنتع او عنابىعفجعردينىعغزةعبنقوع
ع.2رواطفعاةؿعررةزعصقجع8524 فتؿعر دؿعةلفعفجعردينىعديرعاابع عبنقوع

يققػػظعرػػفع ػػقؿعا قصػػلااتعاااػػلبقىع نػػوعبػػرغـعااناػػبىعااةبيػػرةعااعػػجعيقصػػؿع عييػػلع
جعفػػجع ػػددعاارراةػػزعاار ليػػىعاألوايػػى،عفػػافعااقفػػتعاعنظػػرعىػػوعقصػػوؿعااقطػػلععااصػػقجعااقةػػور

اارنظرػػلتعاألىعيػػىع عػػ عناػػبىعةبيػػرةععصػػؿعإاػػ ع ةثػػرعرػػفعااربػػ ععقريبػػلعفػػجعر رػػؿع ػػددعرراةػػزع
ويػأعجعذاػؾع عػ عقاػلبعرراةػزعاار ليػىعااصػقيىعاألوايػىعااعلب ػىعارونػرواعرغػـعع،اار ليىعاألوايى

%عرفعإ رلاجعاااةلفعفجعااتفىعااظربيىعو طلعع42.8ع نيلعرفعاارفعرضع فعع دـعرلعر رعو
ةرلعيققظع صورعوزارةعااصقىعفجعإنللاعرراةزعاار ليىعاألوايىعو لصىعفػجع طػلععغػزةعع.غزة
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وااعجعع لنجعرفعاةعظلظعاةلنجعالعيعنلابعوااوت عاال عصلد عواال عرػل جعااػذ عي ػلنجعرنػوع
غقؽ. عاارواطفعااظز عرفعقصلرعوا 

عثلنويىع)ااراعلفيلت(:اار ليىعااصقيىعاا-4

ع عبػػػرعااراعلػػػفيلتع ىػػػـعاارؤااػػػلتعااطبيػػػىعااعػػػجععقػػػدـعاا ػػػدرلتعااطبيػػػىعاعرػػػواطنيف،ع
ويعطعبعاقيلـعااراعلفيلتعبعقديـعاا درلتعاارنلابىعاعررت ع فععرععؾعإرةلنيػلتععؤىعيػلعاعقيػلـع

وع عبػػػػػػػرعوزارةعااصػػػػػػػقىعىػػػػػػػجعاارقػػػػػػػدـعااػػػػػػػر يسعا ػػػػػػػدرلتعاار ليػػػػػػػىعااصػػػػػػػقيىعااثلنويػػػػػػػىع.عبػػػػػػػذاؾ
راعلف عروز ػىعبػيفعااتػفىعااظربيػىعو طػلععغػزةعباػ ىعاػريريىعع80اراعلفيلت(عقيثععرعؾع)ا

ع2437%عوفػػجعغػػزةععقػػدرعبػػػع59بناػػبىعع3502،ععقػػدرعفػػجعااتػػفىعبقػػوااجعا عاػػريرعع5939عبعػػ ع
،عا عاػريرعع63وعرعؾعوةلاىعااظوثعراعلف عواقدعفقطعفجع عقيعيىعبا ىععبعػ عع.%41بنابىععا عاريرع

ع.1ا عاريرعع138اا اةريىعثقثعراعلفيلتعفجع طلععغزةعبا ىععبع عوعرعؾعاا درلتعااطبيىع

ناػرىعاةػؿعاػرير،عع766بر ػدؿعاػريرا عع5939و دعبع عا رػلاجع ػددع اػّرةعااراعلػفيلتع
نارىعاةؿعاريرعفجعااتفىعااظربيى،عفجعقػيفعبعػ ع ػددعع797نارىعاةؿعاريرعفجعغزة،عع722

راعلػف عباػ ىعاػريريىعع54قػوااجعع2014ااراعلفيلتعغيرعااعلب ىعاوزارةعااصقىع ػقؿع ػلـع
،ع2%عرفعر روعع ارةعااراعلفيلتعفجعفعاػطيف45.1اريراعررلعلةؿعرلعنابعوعع2680 درىلع

عويعوزعععقايـعااراعلفيلتعواألاّرةعاأل ررعإا :

  عرػػلععا عاػػريرعع512راعلػػف عرنيػػلعباػػ ىعاػػريرةع ػػدرىلعع16ااقطػػلععاا ػػلص،عويػػديرع-
ع%عرفعر روعع ارةعراعلفيلتعفعاطيف.8.6نابعوع

  عرػػلعع1967راعلػػف عباػػ ىعاػػريريىع ػػدرىلعع34اارنظرػػلتعغيػػرعااقةوريػػى،عوعػػديرع-
ع%عرفعر روعع ارةعااراعلفيلتعفجعفعاطيف.33.1نابعوع

راعلػػػفيلتععلب ػػػىعاع ػػػدرلتعع3راعلػػػفيلتعاا ػػػدرلتعااطبيػػػىعاا اػػػةريى،عقيػػػثعيو ػػػدع-
ع.ا عاريرعع138غزةعبا ىعاريريىععبع ععااطبيىعاا اةريىعفجع طلع
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راعلف عوةلاىعغوثعوعلظيؿعااق  يف،عقيثعيرعؾعاالونرواعراعلػف عواقػدعفقػطعفػجع-
 .1ا عاريرعع63 عقيعيىعبا ىعاريريىععبع ع

عإي لبيػػل عععلػػيرىػذهعااناػػبىعااعػجععقعػػربعرػػفعاانصػؼعفػػجععقػديـعاار ليػػىعااصػػقيىعااثلنويػىع
اار ليػىعإاػ ع لنػبعااقطػلععااقةػورج،عواا رػؿع عػ ع فعىنلؾع يلتع  ررععقدـعىػذاعاانػوععرػفع

 ع زيزعىذاعاادورعرفع  ؿعرف عااتظطع فعااقطلععااصقجعااقةورج.

عااعأريفعااصقج:-5

 عػػ ععػػوفيرعااعػػأريفعااصػػقجعاعاػػةلفعتػػرفعع2004يػػنصع ػػلنوفعااصػػقىعاا ػػلـعا ػػلـع
عااعػػػأريفعااصػػػقجعااقةػػػورجعفػػػجعاألراتػػػجعاافعاػػػطينيىع  عػػػ عقػػػؽعا رةلنيػػػلتعاارعػػػوفرة،عويقػػػـو

فو ػػودععػػأريفعصػػقجعيظطػػجعةلفػػىعع.اارػػواطفعفػػجعااقصػػوؿع عػػ عاا درػػىعااصػػقيىعوفقػػلعاعنظػػلـ
لػػرا  عاار عرػػ عويرا ػػجعاألوتػػلععاال عصػػلديىعواال عرل يػػىع رػػرعتػػرور عورؤلػػرعىػػلـع عػػ ع

عاالىعرلـعبصقىعاارواطنيفعوترلفعقصوايـع ع عاا درلتعااصقيى.

ااعجععلرؼع عيو،عقيثع فعىنلؾع ػدةعوي ععؼعنظلـعااعأريفعااصقجعبل عقؼعاا يىع
  نواععرفع نواععااعأريفعااصقج:

ااعأريفعااصقجعااقةورج:عوىوعينقاـعإا عنو يفعااعأريفعااصقجعا  بلر عوااعأريفع-
ااصقجعااطو ج،عااعأريفعااصقجعا  بلر عيلعرؾعفيوع ري عااروظفيفعفجعااقطلععااقةػورجع

فعراعػػػػبعااروظػػػػؼعااقةػػػػورج،عبينرػػػػلعااعػػػػأريفع%عرػػػػ5واابعػػػػديلتعواارعقل ػػػػديفعبلاػػػػعقطلععربعػػػػ ع
ااطو جعيللرؾعفيوعاألفرادعبلةؿعطو ج،عوي لنجعىػذاعااػنرطعرػفعااعػأريفعب ػدـعاالاعػزاـعبعاػديدع

عااراعققىعاقلعراؾ. عااراـو
عػػأريفعاع ػػلرعيفعفػػجعاارؤااػػلتعاأل ػػررعرقلبػػؿعااللػػعراؾعفػػجعااعػػأريفعااصػػقجع عػػ ع-

ـعربع عر يفعرفعااراعبعاألالاجعاعروظفيفعلةؿع قدع رل جعويعـعااعقلتجع ع ع السع ص
عوقابعق ـعاا ل عى.

عىػػذاعاانظػػلـع عػػ ععػػواجعوزارةعاالػػؤوفعاال عرل يػػىع- عػػأريفعاالػػ وفعاال عرل يػػى:عويقػػـو
ع.رواطفعرا ؿعقلاىعا عرل يىبدف عربع عااعأريفعاوزارةعااصقىع فعةؿع
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عىػػذاعااعػػأريفع عػػ ععػػواجعوزارةعاأل- اػػررعواارقػػرريفععػػأريفعاألاػػررعاافعاػػطينييف،عويقػػـو
عااعأريفعااصقج  .1بدف عربع عااعأريفعااصقجعاوزارةعااصقىعبدؿعراـو

 اػػـعيع عػػؽعبلاعأرينػػلتعاار لنيػػىعااعػػجععرنقيػػلعااػػوزارةعإاػػ عب ػػضعااف ػػلتعرػػفعاار عرػػ ع-
طعيفع ػفعاا رػؿعل ػبرػن عاارع2000ابوع رلرع ػلـع ع ع رارعاار يسعااراقؿعع،وااذ ع لاعبنلا ع

يعـع ق يـعدا ؿعرراةزعوزارةعااصقىعوةػلفععقيثعريفعصقجعر لنجأدا ؿعاا طعاال ترعع
اػػػؼع عاارػػػل عج لرػػػؿ،عإالع فعىػػػذاعااػػػر ـععربرػػػلعيةػػػوفع ػػػدعع ػػػلوزعع39000 ػػػددىـعذاػػػؾعااو ػػػتع

 2بطل ى.
 ػػرارا عبتػػـعةلفػػىعرػػواطنجع طػػلععغػػزةعع2006 صػػدرعااػػر يسعرقرػػودع بػػلسعفػػجع ػػلـع-

واػػػىعاعع فيػػػؼعرػػػفعاارلػػػلةؿعااعػػػجععقػػػتعرظعػػػىعااعػػػأريفعااصػػػقجعر لنػػػل عبلػػػةؿعةلرػػػؿ،عفػػػجعرقل
يع رتػػوفعإاييػػل،عرػػلع  ػػؿعايػػراداتعوزارةعااصػػّقىعرػػفعاارقلفظػػلتعاا نوبيػػىعفػػجع طػػلععااعػػأريفع

 عقعصرع ع عاالاعقطل لتعرفعااروظفيفعاا لرعيفعبلاوظيفىعااقةوريى.

ورغػػػـع فعوزارةعااصػػػقىعاافعاػػػطينيىع ػػػدع فػػػلدتع نيػػػلعع رػػػؿع عػػػ ععقػػػديثعنظػػػلـعااعػػػأريفع
 ػقؿععقػديثعنظػلـعااصػّقىعواا ػدرلتعاارقّدرػىعاعواػي عدا ػرةعااعةلفػؿعاال عرػل جعااصقجعرفع

رعيػػوفعع300رػػفعااعػػأريفعااصػػّقجعنقػػوععىرػػ عاارػػواطنيف،عقيػػثعيبعػػ عرقػػدارعا يػػراداتعاااػػنوي
إالع نػػوعالععو ػػدع، 3رعيػػوفعلػػيقؿعاػػنويل عع300لػػيقؿ،عفػػجعقػػيفععنفػػؽعااػػوزارةعرػػلعيقػػلربعرعيػػلرعو

وزارةعااصقىع وعادرعرؤااىعااعأريفعااصقجعاع ريؼعاارػواطفعايلاىعواتقىعادرعرؤاالتع
 ع عر لييرعااعفلدعوعرفعاا درلتعاار ععفى،عةرلعانوعرفعاارفروضع فعيوفرعااعػأريفعااصػقجع

اػػـعي ػػدعرػػلعيػػوفرهعىػػذاععقيػػثعاعررتػػ عةػػؿعاقعيل ػػلعيـعرػػفعو ليػػىعصػػقيىعو ػػقجعدوفععرييػػز،
ااعأريفعةلفيل عألابلبعةثيرةعرنيلعاألثرلفعاابلىظػىعاػب ضعاألدويػىعو ػدـععوافرىػل،عبل تػلفىعإاػ ع
اافاػػػػلدعفػػػػجعااعػػػػأريفعااصػػػػقجعااػػػػذ عيػػػػأعجعرػػػػفع ػػػػقؿعةاػػػػرعاانظػػػػلـعوعػػػػد قتعااراػػػػؤوايفع وع

درلتع وعوفػػجعظػؿعغيػلبعااراػػلااىع ػفعنو يػىعاا ػػع.نلااتعااعػجعياػر عبيػػلعاانظػلـعنفاػواالاػعث
 ترلفعاانزاىىعواارالواةعبيفعاارواطنيفعفجعاالاعفلدةعرفعىذهعاا درلت.

                                                           
 63، ص1004االنسان، غزة، مارس ، مركز المٌزان لحقوق 1003التقرٌر السنوي حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فً قطاع غزة لعام ع1

عصػػػػػػػػػػػػػػري عارػػػػػػػػػػػػػػديرع ػػػػػػػػػػػػػػلـعااعػػػػػػػػػػػػػػأريفعااصػػػػػػػػػػػػػػقجعنػػػػػػػػػػػػػػزارعراػػػػػػػػػػػػػػلارىع عػػػػػػػػػػػػػػ عاانػػػػػػػػػػػػػػتعب نػػػػػػػػػػػػػػواف:عااصػػػػػػػػػػػػػػقى:عاػػػػػػػػػػػػػػنقدثعنظػػػػػػػػػػػػػػلـعااعػػػػػػػػػػػػػػأريفعااصػػػػػػػػػػػػػػقجعااقةػػػػػػػػػػػػػػورج،عع2

http://www.wattan24.com/archives/2631 

 http://www.wattan24.com/archives/2631عصري عاوزيرعااصقىعااايدع وادع وادع ع عاانتعب نواف:عااصقى:عانقدثعنظلـعااعأريفعااصقجعااقةورج،عع3
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عاأل طلاعااطبيى:-6

،عوايػػػلع اػػػبلبيلعاارع ػػػددةعرنيػػػلعاأل طػػػلاعااطبيػػػىعظػػػلىرةع لاريػػػىعواياػػػتعرقعيػػػىعفقاػػػب
ان فػػلضعااراػػعورعاا عرػػجعواارينػػجعاػػب ضعاألطبػػلا،عوتػػ ؼعا رةلنيػػلتعوااع ييػػزاتعااطبيػػىع

إالع نػوعرغػـعو ػػوععىػذهعاأل طػػلاعالعن ػدع فعىنػلؾعقاػػلبلع وع قلبػلع ػػدعع.لتفػجعب ػضعااراعلػػفي
 وع فعرقةرػىعع،طلؿع قدعاألطبلاعنعي ىع طأهعااطبجع وعباببع دـعااعزارػوعبأ ق يػلتعاارينػى

عفعاطينيىعقةرتعبلاع ويضعاصلا ع قدعتقليلعاألطبلا.

عنيل:والععو دعبيلنلتعد يقىع فعتقليلعا ىرلؿعااطبجعألابلبع ديدةعر

 فع رعيىعإثبلتعاا طأعااطبجعىجعراأاىعفنيىعر قدةعوععطعبعا لفعطبيىعرع صصىع-
عور داتعطبيىعرعطورة.

ع دـعو ودع قوبلتعراد ىعبقؽعاألطبلاعااريرعيفعرفع بؿعوزارةعااصقى.-
ع دـع يلـعنقلبىعاألطبلاعبدورىلعة يىعر لبيىعوعأديبيىعبقؽعاألطبلاعااريرعيف.-
بػػجعبلاطريقػػىعاا لػل ريىعفػػجعظػػؿعع ةػؿعاػػيلدةعااقػػلنوف،عقػؿعر ظػػـعرواتػػي عاا طػأعااط-

عواتطرارعصلقبعااقؽعاععنلزؿع فعققوععقتعتظطعاا لىلتعاا لل ريى
 دـعو ودع يىع قةلـععلػري يىع لصػىعبروتػوععاأل طػلاعااطبيػىعفػجعاانظػلـعااقػلنونجع-

نرلععطبؽعاألقةلـعااقلنونيىعا داريىعوااردنيىعواا زا يىعاا لرىع ااعجععنطبؽعبلا ػلدةعاافعاطينج،عوا 
ع.1 ع عر لافىعاألاسعاارينيىعاارعب ىعرفع صقلبعااريفعاار ععفى

رػػ عاألاػػؼعالعيو ػػدعنظػػلـعرعةلرػػؿعاعوثيػػؽعاأل طػػلاعااطبيػػىعرػػفعا ػػؿعدرااػػعيلعووتػػ ع
،عاةػفعاا ػقجعاااػري ععو ق يلعيقعلجعإا عفعرةعطويعػىعويعطعػبعنفقػلتعةبيػرةعااقعوؿعاروا يعيل

لتععأديبيػػىعارطبػػلاعااريرعػػيفعواارقصػػريفعوفػػرضعع ويتػػلتعرلايػػىع فعيةػػوفعىنػػلؾعردععو قوبػػ
ع ع عااراعلفيلتع وع ع عاألطبلاعااذيفعيرعةبوفع  طلاع لععىعبقؽعاارواطنيف.

عاارواايدعوااوفيلت:-7

بعػػػ ع ػػػددعااػػػوالداتعفػػػجعيو ػػػدعنقعػػػىعنو يػػػىعوعطػػػورعةبيػػػرعفػػػجعروتػػػوععاارواايػػػدعقيػػػثع
عىذهعااػوالداتع ػدععػـعااوالداتعاابيعيى،عور ظـع%عفقطع0.3%عبينرلعبع ع99.7نقوعااراعلفيلتع
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،عوبعػ ع1فجعراعلفيلتعوزارةعااصقىعارلعيقدروعرفععأريفعصقجعويوفرعااعظطيىعااةلرعػىعاعػوالدة
رواػػود،عبعػػ ع ػػددىـعفػػجعااتػػفىعااظربيػػىعع121.330قػػوااجعع2014 ػػددعااربعػػ ع ػػنيـعفػػجع ػػلـع

بع ع ددعع.%45.8بنابىعع55.552فجع طلععغزةعوع%،ع54.2رواودعبنابىعع65.778قوااجع
وىوعرلعع.2%48.5بنابىعع58.874ا نلثعبع ع ددع%عوع51.5بنابىعع62.456عرنيـعااذةور

ي نػػجعزيػػلدةعةبيػػرةعفػػجع ػػددعاارواايػػدعفػػجع طػػلععغػػزةع يلاػػلعبراػػلقىع طػػلععغػػزةعااعػػجعالععع ػػلوزع
عةـ،عاألررعااذ عاين ةسع ع عراعقبؿعااةثلفىعاااةلنيىعواقعيل لتعاااةلف.ع365

ااوفيلتعفقدععالورععقريبلع ددعااوفيلتعااربع ع نيػلعفػجعااتػفىعااظربيػىعو طػلععع رلع ف
رػػػفعر رػػػوععع6696%عفػػػجعااتػػػفىعااظربيػػػىع  عقػػػوااجع50.4غػػػزةعقيػػػثعبعظػػػىعااناػػػبىعقػػػوااجع

ع%.49.6برلعنابعوعع6601،عفجعقيفعبع عفجع طلععغزةعقوااجع2014فجع لـعع13297

عو دعةلنتعاألابلبعاار يايىعاعوفلة:

ع%29.5اقعبعواألو يىعاادرويىعبنابىع رراضعا

ع%14.2 رراضعااارطلفعبنابىع

ع%11.3 رراضعاا عطلتعاادرلغيىعبنابىع

ع%8.9 رراضعاااةر عبنابىع

ع%5.4 رراضعاا يلزعااعنفاجعبنابىع

ع%5.2ااوفيلتعاانلع ىع فعااوالدةع
ع%5ااقوادثعبنابىع

ع%3.9 رراضعاافلؿعااةعو عبنابىع
ع%3.3األرراضعاار ديىعبنابىع
ع3%3.1 رراضعاالي و ىعبنابىع

ع
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 التحديا  التي توااه القطاع الصحي: -ج
عأثرعااقطلععااصقجعفجعاألراتػجعاافعاػطينيىعبلا ديػدعرػفعاا وارػؿعااعػجع ثػرتعوبلػةؿع

رةلنيلتعااقطلععااصقجعبلةؿع لـع ع عاانقوعااعلاج: عةبيرعفجعبنلاعوا 
ا  قريػػػػىعوا داريػػػػىعبػػػػيفعاا يػػػػلزيفععااررةزيػػػػىعاارطعقػػػػىعباػػػػببعاالنقاػػػػلـعواارنلةفػػػػلت-

وتػػوحععزادعرػػفعصػػ وبىعاع ػػلذعااقػػرارعا ػػدـا داريػػيفعفػػجعةػػؿعرػػفعااتػػفىعااظربيػػىعو طػػلععغػػزةع
األدوارعو دـعااعناػيؽعبينيرػل،عاألرػرعااػذ عان ةػسع عػ عاارػواطفعفػجعلػقجعااػوطفعبلػةؿع ػلـع

عوفجع طلععغزةعبلةؿع لص.
اراػـعااايلاػلتعواالاػعراعي يلتعع دـعو ودعايلاػىعواتػقىعاػدرعااقطل ػلتعااصػقيى-

عوااع طيط،عباببعت ؼعااةوادرعااطبيىعوا داريىعغيرعاارؤىعى.
داريػىعور ػلييرعواتػقىعاعقيػيـعاألدااعفػجع- افعقلرعاارؤاالتعااصقيىعألنظرىعصقيىعوا 

عاا يلزعا دار عوااصقجعور ل بىعاار طئع وعااراجاعاع لرعيفعفجعااقطلععااصقج.
ااقةػػػػورجعوا عرػػػػلدهعبلػػػػةؿعلػػػػبوعةلرػػػػؿع عػػػػ عااعرويػػػػؿعع عػػػػىعرػػػػواردعااقطػػػػلععااصػػػػقج-
عاا لر ج.
اانرػوعاارطػػردعفػػجع ػددعاااػػةلفعي  ػػؿعرػفعااصػػ بع عػػ عااقطل ػلتعااصػػقيىعر ػػلراةع-

ااطعػػػبع عػػػ عاالقعيل ػػػلتعااصػػػقيى،عوىػػػوعرػػػلعالعيعنلاػػػبعرػػػ عإرةلنيػػػلتعو ػػػدراتعوزارةعااصػػػقىع
عواارؤاالتعااصقيىعاأل رر.

رػػػػفعاارفعػػػػرضع فععع ػػػػلوفعوزارةعااصػػػػقىع ػػػػدـعو ػػػػودعمايػػػػلتعاعرقلاػػػػبى،عقيػػػػثع نػػػػوع-
عواانقلبلتعااطبيىعار ل بىعا ىرلؿعواألدااعااطبج.

ت ؼعاابنيىعااقلنونيىعواارؤااػلعيىعاعقطػلععااصػقجعررػلعيفػع عاار ػلؿعويزيػدعاافػرصع-
عرفعااع داـعااوال ؿعغيرعاالر يىعاعقصوؿع ع عاا درلتعااصقيى.

وطعقصػػػواوع عػػػ عاا درػػػىعو ػػػودع نل ػػػىعاػػػدرعاارػػػواطفع فعااوااػػػطىعلػػػرطعرػػػفعلػػػرع-
عااصقيى.
ااعظقؿع رؿعاألطبلاعفجعااراعلف عاعظذيىع يلداعيـعاا لصػىعبلازبػل ف،ع وعااػع داـع-

عررافؽعااراعلف عاصلا عزبل فع يلداعيـعاا لصى.
ب ػػدعىػػذاعاا ػػرضعاعقطػػلععااصػػقجعااػػذ عي عبػػرعرػػفع ىػػـعااقطل ػػلتعااعػػجععرػػسعااقيػػلةع

اوطنيػػىعاافعاػػطينيىعواارؤااػػلتعااطبيػػىعاا لرعػػىعفػػجعااربللػػرةعاعرػػواطف،عورغػػـعا عيػػلدعاااػػعطىعا
ااصػػقيى،عإالع فعااقطػػلععااتػػفىعااظربيػػىعو طػػلععغػػزةعاعوصػػوؿعإاػػ عععبيػػىعاقعيل ػػلتعاارػػواطفع



 مركز التخطيط الفمسطيني

846 

إاػػ ععطػػويرعاا ديػػدعرػػفعااقطل ػػلتعااعػػجعيقعل يػػلعاارػػواطفعبلػػةؿعةبيػػر،ععبقل ػػىزاؿعااصػػقجعال
عاارػواطفعاافعاػطينجعوااب ػدعزيلدةعإتلفىعإا عترورةع و جعااقيػلدعيفعااايلاػيىعوااصػقيىعبيرػـو

 ػػػفعاارنلةفػػػلتعااايلاػػػيىعوعقاػػػيفعاألوتػػػلععااصػػػقيىعبرػػػلعياػػػلىـعفػػػجعد ػػػـعرقورػػػلتعصػػػرودع
عاال بعاافعاطينج.

 ثالثا: العمل

األزرػلتع نلع ػىع ػفععػراةـ رزرنػى بطلاػى رلػةعى رػف اافعاػطينج اار عرػ  ي ػلنج
قلواػػتعاااػػعطىعااوطنيػػىعاافعاػػطينيىع ػػلدةععو ػػدع.وااايلاػػيىعاارعقققػػىواال عرل يػػىعاال عصػػلديىع

  ػفع،ابطلاػىع دراةيػلعارػلعايػلعرػفعمثػلرعاػعبيىع عػ عاار عرػ عاافعاػطينجةعاظػلىرععاع فيؼعرػفا
 اارؤ ت ااعلظيؿ برارة  قؿ ورفعاااعطىعاافعاطينيى، رؤاالت فج  رؿ فرص عوفير طريؽ
قػدودةعتعرظعػعا رلاػىضعال فػعااػعي لبعاا لـع ع  ااقطلع  درة  ف إال .اا رؿ وزارة عبنعيل ااعج

باببعاال عرلدعاادا ـعفجعاػدع  ػزعااروازنػىعااقةوريػىع عػ عااػد ـعاا ػلر جعوااػذ عي عرػدعفػجع
عااظلابع ع عااظرؼعااايلاج.

 الفمسطيني العمل لسوق العامة الخصائص- أ
نرػوع رػف  اػرع بػوعيرة اا رؿ  رض نرو ر دالت بلرعفلع اافعاطينج اا رؿ اوؽ يعريز

 ااتػفى رػف ةؿ فج رطردة بصورة وااطعب اا رؿ  رض بيف عزدادعااف وة قيث  عيو، ااطعب
 اا لرعػى ااقو  ااعي لب  ع  اافعاطينج اال عصلد  درة  ف إا  يلير ررل،عغزة و طلع ااظربيى

 اانرػو ر ػدالت بلرعفػلع اافعاػطينيى اارنػلطؽ عرعػلز ةرػل ااو ػت، رػ عرػرور ععرا ػ  اافعاػطينيى
 ااتػفى فػج اااػةلف ر رػوع رػف اابلػريى ااقػوة ناػبى وعػدنج ااعرةيػبعاااػةلنج، وفعػوة اااةلنج،
 اارػدر فػج اا لرعػى ااقػور إاػ  اقنتػرلـ ىل عػى   ػداد ينػذرعبقػدـو ررػل غػزة، و طػلع ااظربيػى

عااو ت. ررور ر  اابطلاىععزداد اي  ؿ ااذ  األرر اارنظور،
 1الا رافية المنطقة حسا فمسطين في البطالة نسا ادول يوضح

 قطاع غزة الضفة ال ربية فمسطين السنة
ع32.5ع19.6 23.8 1996
ع26.8 17.3 20.3 1997

                                                           
 42-37ص ،1021 : السنوي التقرٌر :الفلسطٌنٌة العاملة القوى مسح . 1023ً، الفلسطٌن حصاءلإل المركزي الجهازع1

 



 أمن قومي

847 

ع20.9ع11.5ع14.4 1998
ع16.9ع9.5ع11.8 1999
ع18.9ع12.2ع14.3 2000
ع34ع21.6ع25.3 2001
ع37.9ع28ع31.2 2002
ع29.1ع23.7ع25.5 2003
ع35.3ع22.8ع26.8 2004
ع30.3ع20.4ع23.5 2005
ع34.8ع18.8ع23.7 2006
ع29.7ع17.9ع21.7 2007
ع40.6ع19.7ع26.6 2008
ع38.6ع17.8ع24.5 2009
ع37.8ع17.2ع23.7 2010
ع28.7ع17.3ع20.9 2011
ع31ع19ع23 2012
ع32.5ع18.6ع23.4 2013
ع43.9ع17.7ع26.9 2014

ع

قيػثعع1999ويعت عرفعاا ػدوؿعاااػلبؽع فع فتػؿعر ػدالتعاابطلاػىعةلنػتعفػجعاا ػلـع
ةػػػػلفعاػػػػوؽعاا رػػػػؿعا اػػػػرا يعجعرفعوقػػػػلعفػػػػجعظػػػػؿعااقػػػػديثع ػػػػفعرلػػػػلري عاػػػػقـعراػػػػعقبعيىعاػػػػدرع

غػقؽعاػوؽع اا لنبيف،عإالع فعنابعاابطلاىععزايدتعب دعذاػؾعباػببعد ػوؿعانعفلتػىعاأل صػ عوا 
التععزايدتعبلةؿع ةبرع لصىعفجع طلععغزةعفجع  قػلبعاا رؿعا ارا يعج،عةرلع فعىذهعاار د

غقؽعاوؽعاا رؿعبلةؿعلبوعةلرؿ. عاالنقالـعاافعاطينجعوعلديدعااقصلرع ع ع طلععغزةعوا 

وععريزعاارقدداتعفجعاوؽعاا رؿعاافعاطينجعبلرعبلطيػلعب ػددعرػفعاا وارػؿعرنيػلعرػلعىػوع
اعيرادعوااعصديرعورن عاالاػعثرلرعيع عؽعبلالقعقؿعا ارا يعجعوعؤثرعبلةؿعاعبجعاوااعبرن عاال

وااعػػػػرا يصعفػػػػجعاار ػػػػلالتعاال عصػػػػلديىعاار ععفػػػػى،عوعقويػػػػؿعاارػػػػواردعااطبي يػػػػىعاقاػػػػع دارلتع
ا اػرا يعيى،عورنيػػلعرػػلعاػػوع ق ػىعبلا وارػػؿعاادا عيػػىعععرثػػؿعفػجعاا وارػػؿعااديرظرافيػػىعواال عرل يػػىع
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عورعااع عيرػػجعوااريػػلراتعوااراػػعورعواال عصػػلديىعرثػػؿعاازيػػلدةعاااػػةلنيىعوااي ػػرةعاا لر يػػىعوااراػػ
عااصقجعوراعورعااعدريبعاارينجعور دؿع يلـعاا رؿعوراعورعاأل ور.

%،ع43.6اػػنىعفػػأةثرعقػػوااجعع15وعبعػػ عناػػبىعاارلػػلرةىعفػػجعااقػػورعاا لرعػػىعارفػػرادعرػػفع
،عوربرػػلععةػػػوفع ػػدعزادتعناػػػبىعاابطلاػػىعفػػػجع ػػػلـع1%عإنػػػلث17.3%عذةػػور،ع69.3روز ػػىعبػػػيفع

وااػذ عزادعع2014 طػلععغػزةعوالعاػيرلعب ػدعاا ػدوافعا اػرا يعجعفػجعاا ػلـععو لصىعفػجع 2015
عرفعاواعاألوتلععاال عصلديى.

وبػػلانظرعإاػػ عااف ػػلتعاا لرعػػىعفػػجعاار عرػػ عاافعاػػطينج،عن ػػدع فعااف ػػىعاألةبػػرعع رػػؿعفػػجع
%عرػػفعر رػػوععااقػػورعاا لرعػى،عفػػجعقػػيفع  ػػؿعناػػبىع35.7 طػلععاا ػػدرلتعبناػػبىععصػػؿعقػوااجع

%،عو طلععاازرا ىعوااصيدعقيػثععبعػ عناػبىعااقػورع6.4اانقؿعوااع زيفعواالعصلالتعفجع طلعع
ع155.680%،عوعبعػػ عناػػبىعاا ػػلرعيفعفػػجعااقطػػلععااقةػػورجعقػػوااجع10.5اا لرعػػىعفيػػوعقػػوااجع

ع.2 اؼعروظؼعروز يفعبيفعااقطل يفعااردنجعواا اةر ،

 رػػػؿعفػػػجعر ػػػلؿعااعإاػػػ ععفتػػػيؿعاار عرػػػ عاافعاػػػطينجععػػػدف والاػػػع راضعاألاػػػبلبعااعػػػجع
ن ػػدع فعر ظػػـعىػػذهعااناػػبىعع رػػؿعفػػجعااقطػػلععااقةػػورجعارػػلعىػػوعر عقػػدع فعااوظيفػػىعع،اا ػػدرلت

اا روريىععقدـعقدا عرقبوال عرفعاألرلفعاال عرل جعاعفردعوألارعو،عوىػوعرػلعالعيعػوافرعاع ػلرعيفعفػجع
دن عرفعااقطل لتعاأل رر،عقع عاا لرعيفعفجعااقطلععاا لصعفافعر ظريـعالعيعرع عبلاقدعاأل

عاارقورلتعااعجعيعرع عبيلعروظؼعااقطلععااقةورج.
ورغػػػـعاارزايػػػلعااعػػػجعيعيقيػػػلعااقػػػلنوفعارػػػوظفجعااقطػػػلععاا ػػػلـعورغػػػـعاالاػػػعراعي يلتعااعػػػجع

 فع 2015اع ػلـعع2013يت يلعديوافعااروظفيفعاا ػلـعفقػدعوتػ عتػرفعااػعراعي يلعوعار ػواـع
عرفعترفع ىدافوعاالاعراعي يى:

عفجعاابنيىعااعلري يىعواارؤاايىعانظلـعاا درىعااردنيى.إقداثععقايفعراعداـع -
دارةعاارواردعاابلريىعبلةؿعرنظـعوردروس. - ععنريىعوع طيطعوا 
ععطويرعنظـعاار عورلتعاا لصىعبادارةعاارواردعاابلريىعفجع طلععاا درىعااردنيى -

                                                           
 مستوٌات المعٌشة، مرجع سبق ذكرهء، الجهاز المركزي لالحصاع1

 http://www.aramnews.ps/aram-news/4144.htmlرو  عمراـعاال بلر ع2
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ععطويرعاابي ىعااقلنونيػىعوااعنظيريػىعوع زيػز اا رػؿععإالع نوعاعققيؽعىذهعاألىداؼعفانوعيعـز
بربػػػد عاا ػػػدارةعوااةفػػػلاةعفػػػجعااعوظيػػػؼعوااعر يػػػىعوعأىيػػػؿعاارػػػوظفيفعايةونػػػواع ػػػلدريفع عػػػ عااقيػػػلـع

و نػػدعاانظػػرعإاػػ عةػػؿعىػػذهعاألىػػداؼعع.1ب رعيػػـعوعطػػويرعوع زيػػزعمايػػلتعو دواتعاار لبػػىعواارعلب ػػى
واةنيػػػػلعالعع ػػػػدعايػػػػلععطبيقػػػػل ع عػػػػ ع رضعااوا ػػػػ ،عوذاػػػػؾعباػػػػببععن ػػػػدىلععقػػػػو ع ىػػػػدافل عرثلايػػػػى،

اايلاػػػلتعااعػػػجعاعب عيػػػلعاااػػػعطىعاافعاػػػطينيىعرػػػفععوظيػػػؼعغيػػػرعرقاػػػوبعاععقعيػػػؿعرػػػفعراػػػعورعا
اابطلاىعررلع عؽع يلل عرفعااروظفيفع ةبرعرفعااقل ى،عورغػـعرقلواػىععػدارؾعاألرػورعب ػدعذاػؾع
 ػػفعطريػػؽعاعبػػلععايلاػػلتععقلػػفيىععقػػلوؿععقنػػيفعاارصػػروفلتعورواعػػبعاارػػوظفيف،عإالع ننػػلعن ػػدع

بػػػؽع عػػػ ع قػػػدعلػػػقجعااػػػوطفعدوفعام ػػػر،عقيػػػثعالعيػػػزاؿعع لرػػػؿعااقيػػػلدةعع فعىػػػذهعاار ػػػلييرععط
ااايلايىعر عروظفجعااقطلععاا لـعبلنعقل يىعدوفعاأل ذعبنفسعاار لييرعواارقلييسعاعطبيقيلع ع ع
لػػػؽعدوفعام ػػػر،عفػػػقعيػػػزاؿعر ظػػػـعرػػػوظفجع طػػػلععغػػػزةعرقرورػػػوفعرػػػفعااػػػعققل لعيـعااوظيفيػػػىع

العي رعوفعرغـع فععو فيـع فعاا رؿع لاعبنلاع ع ع رارعبق ىع نيـعع2007واارلايىعرنذعاا لـع
عرفعااقيلدةعااايلايى.

 رلع ع عراعورعاا رلاىعاارينيىعفرغـع نيلععلةؿعنابىعةبيرةعرػفعاػوؽعاا رػؿ،عإالع نيػلع
 تقتعةلاور ىعفػجعريػبعااػري عبف ػؿعاالقػعقؿعا اػرا يعجعوعب لعػوعاػوااعفػجعااتػفىعااظربيػى،ع

ععغػػزة،عوارعفػػلععر ػػدالتعاابطلاػػىعبلػػةؿعغيػػرعراػػبوؽعو لصػػىعفػػجع وعبف ػػؿعاالنقاػػلـعفػػجع طػػل
غػػقؽعفانيػػلع  طػػلععغػػزةعباػػببعاألوتػػلععاااػػي ىعااعػػجعي يلػػيلعاػػةلفع طػػلععغػػزةعرػػفعقصػػلرعوا 
ةلنػػتع يػػودا عإتػػلفيىع عػػ عاارػػواطفعااظػػز عااػػذ ع ػػلن عرػػفعثقثػػىعقػػروبعفػػجع  ػػؿعرػػفعاػػػتع

فةيػرعناػبىعةبيػرةعرػفعاػةلفعااقطػلععانواتعةلنتعةفيعىعبأفععيددعاألرفعاال عرل جعوعنافو،عوع
العايرلعاالػبلبعفػجعااي ػرةعواارظػلررةعبػلاروتعفػجعاابقػرع رػقعفػجعى ػرةعي عقػدع نيػلعععبػجعااقػدع

عاألدن عرفعمرلاوع لصىعوىوعيررع نوعالعقؿعفجعاألفؽعااقريب.
 الضمان االاتماعي:- ا

ؿععلػػػةؿعرنظورػػػىعااتػػػرلفعاال عرػػػل جعرةونػػػلعر ياػػػيلعرػػػفعرةونػػػلتعبنيػػػىعر ظػػػـعااػػػدوع
اارعقدرىعواانلريى،عوذاؾععققيقلعاقاػعقرارعاال عرػل جعوقرليػىعااريرلػيفعواا ػلطعيفع ػفعاا رػؿع

عواافقراا.
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و دعبد تعرنظرىعااعقريرعاافعاطينيىعاىعرلريلعبلاترلفعاال عرل جعرنذعنلأعيل،عوةػلفع
رػػلـعتػػرفع بػػرزعاألواويػػلتعااعػػجععتػػرنعيلعبػػرارةعاااػػعطىعااوطنيػػىعاافعاػػطينيى،عإالع نػػوعرغػػـعاىع

واع لذعاااعطىعااوطنيىعاافعاطينيىعر رو ىعرفعاا طػواتعفػجعىػذاعاالع ػلهعإالع نيػلعظعػتعغيػرع
عرعةلف ىعورلععىعإرلعباببعنقصعااعرويؿعررةع وعباببعغيلبعاارؤيىعااروقدةعررةع  رر.

عا طلرعااقلنونجعاعترلفعاال عرل ج:-1

اافعاػػػػطينيىعفػػػػجعيعرثػػػػؿعا طػػػػلرعااقػػػػلنونجعاارػػػػنظـعاعتػػػػرلفعاال عرػػػػل جعفػػػػجعاألراتػػػػجع
رنيػلعرػلعع،ر رو ىعرػفعااقػوانيفعوااعلػري لت،عإالع فعىػذاعا طػلرعااقػلنونجعالعيػزاؿعغيػرعرةعرػؿ

ي ػػػودعإاػػػ عااققبػػػىعاألردنيػػػىعفػػػجعااتػػػفىعااظربيػػػىعوب تػػػيلعإاػػػ عااقػػػوانيفعاارصػػػريىع ثنػػػلاعا دارةع
 يػػدعاارصػػريىعاقطػػلععغػػزةعوب تػػيلعي ػػودعإاػػ عققبػػىعاالقػػعقؿعواأل يػػرععلػػري لتعصػػلدرةعفػػجع

عاااعطىعاافعاطينيى.

و دعصدرتعاا ديدعرفعااقوانيفعفجعفعرةعاااعطىعاافعاطينيىعرنيػلع ػلنوفعاا درػىعااردنيػىع
ااػػػػذ عي ػػػػعصعبلا ػػػػلرعيفعفػػػػجعااقطػػػػلععااقةػػػػورجعوىػػػػوعيتػػػػرفعاعروظػػػػؼعر صصػػػػلتععقل ػػػػدع
وعأرينػػػلتعصػػػقيى،عةرػػػلعصػػػدرع ػػػلنوفعاا رػػػؿعاافعاػػػطينجعااػػػذ عي ػػػعصعبلا ػػػلرعيفعفػػػجعااقطػػػلعع

 اػػسعاا ق ػػىعبػػيفعاألطػػراؼعااثقثػػىعاا رػػلؿعو ربػػلبعاا رػػؿعوااقةورػػىعويقػػددعاا ػػلصعويتػػ ع
،عوةػػػذاؾع ػػػلنوفعااصػػػقىعاا لرػػػىع1ققػػػوؽعاا ػػػلرعيفعووا بػػػلعيـعوااقةورػػػىعبعنفيػػػذعورعلب ػػػىعااقػػػلنوف

وااعأرينػػػلتعااصػػػقيىعااػػػذ عيقػػػددعاا ػػػدرلتعااصػػػقيىعااعػػػجععقػػػدـعاعرػػػواطنيفعولػػػروطيل،عإالع فع
ؿعااعأريفعااصقجعرعدنيػىعباػببعااتػظطع عػ عىػذهعاا ػدرلتعنو يىعاا درلتعاارقدرىعرفع ق

وتػػػ ؼعااعرويػػػؿ،عو يتػػػل ع ػػػلنوفعااعقل ػػػدعوااػػػذ ععػػػـععبديعػػػوع ةثػػػرعرػػػفعرػػػرةعةػػػلفعم رىػػػلعااقػػػرارع
قيػثع ػررعااظػلاعع2005اانىعع7بع ديؿع لنوفعااعقل دعاا لـعر ـعع2007اانىعع5اار لاجعر ـع

ديؿع ػػلنوفعااعقل ػػدعاا ػػلـعبقيػػثع صػػب عيلػػرؿع ػػلنوفعااعأرينػػلتعاال عرل يػػىعوااػػعبدؿعبقػػلنوفعع ػػ
ع ري عاا لرعيفعفجعااقطل يفعاا لـعواا لص.

عاا قبلتعااعجععوا وعااترلفعاال عرل ج:-2
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ىنلؾعاا ديدعرفعاا قبلتعااعجعالععزاؿععوا ػوععطبيػؽع ػلنوفعااتػرلفعاال عرػل جعوااػذ ع
ععج:اـعيعؽعإ رلععرفعااةؿعااوطنجع عيو،عويرةفععع يصعععؾعاا قبلتعةرلعي

الععزاؿعاا صوصيىعاافعاػطينيىععفػرضعرزيػداعرػفعااع قيػدعفػجعااع لرػؿعرػ عااتػرلفع-3
اال عرػػػػل جعوع ػػػػددعاألنظرػػػػىعااعػػػػجعيع لرػػػػؿعبيػػػػلعاارػػػػواطفعاافعاػػػػطينجعرثػػػػؿعااقطػػػػلععااقةػػػػورجع
ارا يؿعررلعيعطعبعاا رؿع ي ػلدعمايػلتعرع ػددةعاعع لرػؿع ورنظرىعااعقريرعاافعاطينيىعواا لرجعوا 

عر عىذهعااقلالت.
 ػػودعناػػبىعةبيػػرةعوف ػػلتعوااػػ ىعرػػفعاا ػػلرعيفع ػػلرجعااعأرينػػلتعاال عرل يػػىع لصػػىعوع-4

عاا لرعيفعفجعااقطلععاال عصلد عغيرعاارنظـ.
 ػدـعو ػودع اػػلسع ػلنونجعاعع لرػؿعرػػ عرلػةعىعاابطلاػػىعرغػـعو ػودعاا ديػػدعرػفعبػػرارةع-5

عاا رلاىعاارؤ عى.
ااػذ عيعقػجعبظقاػوعا عرلدعااقةورىعاافعاػطينيىع عػ عبػرارةعااػد ـعاا ػلر ج،عاألرػرع-6

 ع عاألزرلتعاارلايىعوااعجعع لنجعرنيلعااقةورػىعاافعاػطينيىعو عػ عصػندوؽعااعقل ػد،عوااػذ ع ػدع
رىػػلؽعصػػندوؽعااعقل ػػدعاا ػػلـعررػػلعياػػعد جع يػػؤد عإاػػ عاال عرػػلدع عػػ عايلاػػىعااعقل ػػدعااربةػػرعوا 

 إي لدعرصلدرععرويؿعبديعى.
اافعاػػػػطينييفعواا يػػػػلتععاعاػػػػلععااراػػػػل داتعاال عرل يػػػػىعولػػػػروايلعناػػػػبىعةبيػػػػرةعرػػػػف-7

اارقدرػػػىعايػػػلعيػػػؤد عإاػػػ ععلػػػعتعاا درػػػىعوتػػػ ؼعااعناػػػيؽعفيرػػػلعبيػػػنيـعيػػػؤثرعفػػػجعراػػػـعايلاػػػىع
يصلايل. عااترلفعاال عرل جعوا 

ااعنػػلفسعبػػيفعاارؤااػػلتعااقةوريػػىعواا لرػػىعاا لرعػػىعفػػجعىػػذاعاار ػػلؿعيو ػػبعإي ػػلدع-8
 عرعيبعرؤااجعاعوقيدعوع زيزعاارؤيىعواألىداؼعفجعىذاعاار لؿ.

تععع عؽعبعطويرع دااعاار عر عورؤاالعو،عقيثعرػلعزااػتعاابنيػىعااقلنونيػىعفػجععقديل-9
ىذاعاار لؿعععاـعبلاقصورعوع ددعاألنظرىعااقلنونيىعاااػلريىعرغػـع فعب تػيلععقػلدـعبف ػؿعااػزرفع

عرثؿعااقوانيفعاارصريىعواألردنيى.

 عرػل جعإفعااوا  عااراىفعيبرزعبلةؿعوات عت ؼعا طلرعااقػلنونجعاانػلظـعاررػفعاال
فجعاألراتجعاافعاطينيىعوع ددعاألنظرىعوااقوانيف،عو صل صعاار عر عاافعاطينجعااديروغرافيىع
واال عرل يىعواال عصلديىععبيفعدر ػىع صػورعرػفعانةلػلفوعاعرلػلةؿعذاتعاا ق ػىعبػلافقرعو  ػزهع

ع فععوفيرعمايلتععقريو.
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 رابعا: التعليم 

 مدخل
اافعاطينجع قػدعرةػل زعااقػوةعفػجعروا يػىعااعقػديلتعااعػجععقػدؽعبلاقتػيىععي عبرعاالنالف

اافعاطينيىع ع ع ري عااراعويلت،عواذاؾعي بعإ دادهعبصورةع يدةعع دـعاار عرػ عاافعاػطينجع
عوااقتيىعاافعاطينيىعورفع ىـعااقتليلعاارع عقىعبعطويرعاالنالفعاافعاطينجع تيىعااع عيـ.ع

 واقع التعميم في فمسطين 
قػػظعرػػفعاالقصػػلااتعاا لرػػىعاعع عػػيـعفػػجعفعاػػطيفعااصػػلدرةعرػػفعوزارةعااع عػػيـعاا ػػلاجعيق

و ػودععبػليفعفػجعاالقصػلااتعاػوااع عػ عراػعورعاارؤااػلتع وعااطػقبع وعاألةػلديرييف،عوىػػوع
رلعي ةسعوا  عاالنقالـعااايلاجعفػجعفعاػطيفعففػجعقػيفععػذةرعوزارةعااع عػيـعاا ػلاجعفػجعراـعا ع

(عرؤااػػىعن ػػدع فعوزارةعااع عػػيـعاا ػػلاجعفػػجع18رر صػػىعفػػجع طػػلععغػػزةع) فع ػػددعاا لر ػػلتعاا
(عرؤااى،عبينرلعيبع ع ددعرؤاالتعااع عيـعاا ػلاجعفػجعااتػفىع29 طلععغزةععذةرع فع ددىلع)

ع(عرؤااىعع عيريى.33ااظربيىع)

 رػػػلعبلاناػػػبىعاعطعبػػػىعاا ػػػددعفػػػجعرؤااػػػلتعااع عػػػيـعاا ػػػلاجعفقػػػدعبعػػػ عفػػػجعاا ػػػلـعاادرااػػػجع
 نثػػ ،عبينرػػلعبعػػ ع ػػددعااطعبػػىعااػػذةورعع36.141طلاػػبعوطلابػػىعع62.454(ع2015/عع2014)

،عوقاػػبعوزارةعااع عػػيـعاا ػػلاجعفػػجع طػػلععغػػزةعفقػػدعبعػػ ع ػػددعااطعبػػىعااراػػ عيفعفػػجعع26.313
،ع رػلعبلاناػبىعاعطعبػىعااراػ عيفعفقػدعبعػ ع ػددىـعع30415رؤاالتعااع عيـعاا ػلاجعاػنفسعاا ػلـع

طلابل عوطلابى،ع رلع ددعااطعبػىعع221.395رلعيقدرعع2015/عع2014فقدعبع ع ددىـعفجعاا لـع
،ع رػلع ػددعااطعبػىعاارع ػر يفعرػفعع94830اارا عيفعفجعرؤاالتعااع عيـعاا لاجعانفسعاا ػلـع

طلابػػل عوطلابػػػى،ع رػػلعقاػػػبعع40.043رػػلعيقػػػدرعب ػػددعع2013/2014رؤااػػلتعااع عػػيـعاا ػػػلاجع
رؤااػلتعااع عػيـعاا ػلاجعاع ػلـعاادرااػجعوزارةعااع عيـعاا لاجعفقدعبعػ ع ػددعااطعبػىعاا ػري يفعرػفع

ع(عطلابعوطلابى.ع18825)ع2014/2015

ع2014/2015 رػػػلعبلاناػػػبىعارةػػػلديرييفعاا ػػػلرعيفعفػػػجعرؤااػػػلتعااع عػػػيـعاا ػػػلاجعاع ػػػلـع
 ةػػػػػػلديرجعبقثػػػػػػج،عوبعػػػػػػ ع صػػػػػػقلبعع23 ةػػػػػػلديرجعإدار ،عع646(ع ةػػػػػػلديرجعع عيرػػػػػػج،ع7130)
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ع240بع ع ددعااقلصعيفع ع عاقبع اعلذعرل اعير،عوعع2550دةعوراهعوع2546اادر لتعاا عيلع
عروز يفع ع ع غعبعاا لر لتعاافعاطينيى.ع

رػفعاااػعطىعاافعاػطينيىععبقتػيىععل عوااػ عل عيعت عرفعاار طيلتعااالبقىع فعىنلؾعاىعرلرػ
اعر رفػػىعوعػػوفيرععل عااع عػػيـعب ريػػ ع لػػةلاوعوراػػعويلعو،عوااواتػػ عرػػفعاار طيػػلتع فعىنػػلؾعع ريرػػ

بيػلعإاػ عااراػعويلتعاارا يػىعواار عػرؼعبيػلعدوايػل ،عواا رػؿع عػ ععأاػيسععااةلدرعاابلر عواالرعقلا
لراةلتعرع ددةعفجعاارواتي عاابقثيىعاالاعراعي يىعبيفعاارؤاالتعااع عيريىعواادوايػى،عو لصػىع
فػػػجعااراػػػل ؿعاألرنيػػػى،عفػػػلاع عيـعواألرػػػفعي رػػػقفع عػػػ عثبػػػلتعاااػػػعوؾعاال صػػػجعوصػػػبظوعبػػػلاقيـع

عااوطنيىعاا عيل.ع

ـععطػػويرعااع عػػيـعفػػجعفعاػػطيفعإاػػ ععطػػويرعاالدارةعااعربويػػىعونظػػلـعااللػػراؼعيقعػػلجعنظػػل
وىػػذاعيقعػػلجعع،ااعربػػو ع عػػ عا عبػػلرع فعاالدارةعاا عيػػلعىػػجعااقػػلدرةع عػػ عاقػػداثعااعطػػورعوااعظييػػر

إاػػػ عوتػػػ عااػػػعراعي يىعععنػػػلوؿعاار ػػػلالتعاارع عقػػػىعبلا رعيػػػىعااع عيريػػػى،عوااعػػػجعي ػػػبع فععلػػػرؿع
برلعيعوافؽعرػ عااعظيػراتعاال عرل يػىعواا عريػىعوااعةنواو يػىعواال عصػلديىعععدريبعوا  دادعاا لرعيف

ع،عةرلعي بعدرااىعاانظلـعااعربو عااقلاجعرفعقيثعاألىداؼعوااوال ؿعااراع درى.ع

ةرػػلعيعطعػػبععطػػويرعااع عػػيـعإاػػ عإ ػػدادعاار عرػػيفعإ ػػدادا ع يػػدا عاعقيػػلـعبلاريرػػىعااع عيريػػىع
ع عػػػ عااوصػػػؼعااػػػوظيفجع اارقػػػددعاعوظيفػػػى،عوةػػػذاؾعاألرػػػرعيعطعػػػبععطػػػويرعا دارةعوااػػػذ عيقػػػـو

ع.1ااعربويىعوااييةعيىعااعنظيريى

وبلاعلاجعفافععققيؽع  عااعراعي يىع رنيىعافعيعققؽعبدوفعااعراعي يىعاعع عػيـ،عقيػثعإنػوع
رػػفعلػػروطععأاػػيسع  عقتػػلرةعالبػػدعرػػفعراػػعورعىػػلـعرػػفعااريػػلراتعااعػػجعع عرػػدع عػػ عاألفػػراد،ع

عزيدعااعقػدـعوااعفػوؽعاانػو جعواالىعرػلـعبقتػليلعاا عػـعوااع عػيـ.عوااواتػ عإفعواذاؾعالبدعرفعدواىع
ااعقد عاألبرزعااذ عالعزاؿعيوا وعاافعاطينييفعىوعةيفيػىعبنػلاعا ناػلفعاافعاػطينجعااػذ عيوا ػوع
ااعقديلتعوي رؿع ع ععققيؽعااعنريىعوع زيػزعروحعااع ػلوفعرػفع ػقؿععأاػيسعدواػىعديرقراطيػى،ع

ععطعبععواي عاار لرؼعوع زيزع درةعااطقبع ع عاالبعةلرعواال عراع.عوىوعاألرفعااذ عي

                                                           
 300، ص 1003جمٌل نشوان، التعلٌم فً فلسطٌن منذ العهد العثمانً وحتى السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، بٌرسا،  1
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اقػػدعقلواػػتعاااػػعطىعااوطنيػػىعرنػػذع ػػدوريلعوتػػ عفعاػػفىعع عيريػػىع لرػػتع عػػ ع ػػدةع اػػسع
عوىجع:ع

األالسعاافةر عااوطنجعااػذ عيرةػزع عػ عااديرقراطيػىعوا يرػلفعبلاربػلدئعاالاػقريىع-1
 واالنعرلاعاعل بعاا ربجعوغيرىل.ع

ال عرػػل جعاعر عرػػ عاافعاػػطينجعااػػذ عيأ ػػذع ػػلداتعوثقلفػػىعوعػػراثعاالػػ بعاألاػػلسعا-2
 اافعاطينج.ع
األاػػػلسعاار رفػػػجعورػػػلعينطػػػو ع عيػػػوعرػػػفعانفعػػػلحع عػػػ عاا ػػػلاـعوااعةنواو يػػػلعواابقػػػثع-3

 اا عرجعوعطبيقلعوعاار ععفى.ع
واالنعرػػلاععاألاػػلسعاانفاػػجعوااػػذ عيعنػػلوؿعةيفيػػىعاال عػػزازعبلايويػػىعواا روبػػىعواالاػػقـ-4

 وااققوؽعوااوا بلتعوا  لرىع ق لتعااعوازفعوااقدرةع ع عااعةيؼعاال صج.ع

(ع1997ا ػػلـعع24وبنػػلاع عػػ عرػػلعاػػبؽعفقػػدع ةػػدعاار عػػسعااعلػػري جعاافعاػػطينجعفػػجع)ـع
عرفع لنوفعااع عيـع ع عرلعيعج:ع

ااع عػػيـعقػػؽعاةػػؿعرػػواطفعإازارػػجعقعػػ عااررقعػػىعاألالاػػيىع عػػ عاأل ػػؿعور ػػلنجعفػػجع-1
 واار لىدعواارؤاالتعاا لرى.ععااردارس
عاارػػػػدارسعواارؤااػػػػلتعااع عيريػػػػىعاا لصػػػػىعبلارنػػػػلىةعااعػػػػجعع عرػػػػدىلعاااػػػػعطىع-2 عععػػػػـز

 .ع1ااوطنيىعوع ت ع لرافيل

ع ددتعاألرااعقوؿعإذاعةلنتعاادواػىع ػدععواػ تعفػجعااع عػيـعاا ػلر جعإاػ عقػدعاالفػراط،ع
،عوااوات ع نيلع فرطػتعةثيػرا عاألرػرع ـعقلفظتع ع عاار دالتعاا لاريىعايذهعااررقعىعااع عيريىع

ااػػذ ع درعإاػػ عارعفػػلععر ػػدالتعاابطلاػػىعإاػػ عااقػػدعااػػذ عيقبػػؿعفيػػوعاا ػػريةعاا رػػؿعبأيػػىعوظيفػػى،ع
وينطبؽعىذاعاألررعايسع ع ع ري جعاادراالتعاارعواطىعواابةلاوريوسعبؿع يتل عإا ع ري ػجع

عاادراالتعاا عيل.ع

ع

ع

                                                           
 350-348 ريؿعنلواف،عاارصدرعااالبؽ،عصع1
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  ولذلك عمى دولة فمسطين أن تقوم بما يمي:

إ لدةعاانظرعفجعرنيلجعااع عيـعاافعاػطينج،عبرػلعيتػرفعإ ػلدةعانعػلجعفعاػطينجع عػ ع-1
عواار رفػػػىعااقديثػػػى،عواا رػػػؿع عػػػ عا ػػػدادعااطػػػقبعاعقػػػديلتع  ػػػلدرع عػػػ عااػػػعي لبع اػػػسعاا عػػػـو

 ااراعقبؿ.ع
اقةورػػلتعاافعاػػطينيىعورنظرػػىعااعقريػػرعاي ػػبع فعيةػػوفعااع عػػيـع عػػ عر سع واويػػلتع-2

 دعريزانيلتعاوزارةعااعربيىعوااع عيـ،عوةذاؾعااع عيـعاا لاج.عاافعاطينيىعرفع قؿعرص
قػػضعاا لر ػػلتعاافعاػػطينيىع عػػ عإنلػػلاعاارراةػػزعاابقثيػػىعفػػجع ريػػ عااع صصػػلت،ع-3

 واارللرةىعااف لاىعفجعاارؤعرراتعاا عريىعاادوايى.ع
ي ػػػبع عػػػ ع ريػػػ عااقػػػػورعاافعاػػػطينيىعاالبع ػػػلدع ػػػػفععاػػػييسعاارؤااػػػىعااع عيريػػػػىع،ع-4

  لدىلع فعاارنلةفلتعااايلايى.عواا رؿع ع عإب
اا رؿع ع ععنوي عااع عػيـ،عقيػثعياػعطي عةػؿعطلاػبع نيػ عااثلنويػىعاا لرػىعا اعقػلؽع-5

 باقدرعاارؤاالتعااع عيريىعاألةلديريىعر عااعرةيزع ع عااع عيـعاافنجعواارينج.ع
اا رػػػؿع عػػػ ععطػػػويرعاارنلػػػ تعااع عيريػػػى،عواا رػػػؿع عػػػ عر لنيػػػىعااع عػػػيـعاألالاػػػج،ع-6

 واا رؿع ع عربطع ططعااعنريىعبلاايلالتعااع عيريى.ع
ي ػػبعاا رػػؿع عػػ عااقػػدعرػػفعاالفػػراطعفػػجععأاػػيسعاا لر ػػلتعواا رػػؿع عػػ ععقاػػيفع-7

 راعورعااع عيـعاا لر ج.ع
ؿعر رو ػػىعرػػفعااقػػوانيفعاا رػػؿع عػػ عااقػػدعرػػفعظػػلىرةعااعاػػربعرػػفعااع عػػيـعرػػفع ػػق-8
 اارعزرى.ع
ي عبرعااع عيـع طعاادفلععاألوؿعفجع تليلعااوطفعواارواطنىعاذاؾع عػ عاافعاػطينييفع-9

 جعوااطلاب.ععلاالىعرلـعبأتقعع رعيىعااع عيـعااثقثىعاار عـعواارني

 اخلامتة:

فجعتواعرلعاػبؽعيعتػ عانػلع فعىنػلؾعاا ديػدعرػفعاالقعيل ػلتعااعػجعيقعل يػلعاارػواطفع
فعاػػطينجعاع زيػػزعصػػروده،عوىػػذاعااصػػرودعيعرثػػؿعفػػجعا ناػػلفعوعنريعػػو،عوااعرةيػػزع عػػ ع دراعػػوعاا

و عػػ عرلػػلرةعوعفػػجع عقيػػل،عوىػػذاعيعطعػػبععةػػلعؼعاا ريػػ ع عػػ عااراػػعويلتعااراػػريىعواافصػػل عيىع
وااوطنيىعواال بيى،ععةلعؼع ع ع ري عااراعويلتعرفع  ػؿعااوصػوؿعبػلارواطفعاافعاػطينجعإاػ ع
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وقلعػػوعفػػجعإ لرػػىعدواػػىعفعاػػطينيىعبلػػةؿعي اػػدعاػػيلدعوعااوطنيػػىع عػػ عاألرضععققيػػؽعمرلاػػوعوطر
عوعققيؽععنريىعراعدارىعيعققؽعرفع قايلعاألرفعاال عرل جعواألرفعااقورجعاافعاطينج.

 

 املراجع:

 الكتا:
ع2009ااعراعي يىععطويرع طلععاا رؿعفجعفعاطيف،عوزارةعاا رؿعاافعاطينيى،عراـعا ،ع-
فػػػجعفعاػػطيفعرنػػذعاا يػػػدعاا ثرػػلنجعوقعػػ عاااػػػعطىعااوطنيػػىعاافعاػػطينيى،عبيراػػػل،عع ريػػؿعنلػػواف،عااع عػػيـ-

2003 
رقرػػدع بػػوعزينػػى،عارقػػػىع لرػػىعقػػوؿعوا ػػ عنظػػػلـعااصػػقىعاافعاػػطينج:عدرااػػىعريدانيػػػىعرػػفعو يػػىعنظػػػرع-

 2010ااف لتعااراعفيدة،عرؤااىعرفعلحع
 التقارير:

،عررةػػزع2005ااعقريػػرعاااػػنو عقػػوؿعااققػػوؽعاال عصػػلديىعواال عرل يػػىعوااثقلفيػػىعفػػجع طػػلععغػػزةعا ػػلـع-
 2006ااريزافعاققوؽعاالنالف،عغزة،عرلرسع

عرػػػوزع،عررةػػػزعاار عورػػػلتعااصػػػقيىعاافعاػػػطينج،عوزارةعااصػػػقى،ع2014ااعقريػػرعااصػػػقجعاااػػػنو عا ػػػلـع-
ع2014

 الدوريا :
عاألرػػػػف- ا ناػػػػلنج،عر عػػػػىعااديرقراطيػػػػى،عررةػػػػزعاألىػػػػراـعاعدرااػػػػلتعع رػػػػؿعر عػػػػلر،عااعقػػػػوؿعنقػػػػوعرفيػػػػـو

ع2001ااايلايىعواالاعراعي يى،عااقلىرة،عابريؿ،ع
،عاذار،ع48 بػػػدعااقاػػػيفعلػػػ بلف،ع اػػػ عىعااقوةرػػػىعوااعنريػػػىعواألرػػػفعاالناػػػلنج،عر عػػػىععاػػػلر ،عاا ػػػددع-

2015 
عيواؼعةربلج،عااديروغرافيلعوااصرا لتعفجعاارا يؿ،عفعاطيف:ععو  لتعاعراعقب- ؿ،عر عػىع رػرافعاع عػـو

ع2014،عاار عدعااثلنج،عربي ع8االنالنيىعواال عرل يى،عاادوقى،عاا ددع
يواػػؼعةربػػػلج،عاارىػػػلفعااػػديروغرافجعفػػػجعااصػػػراعع عػػ عىويػػػىعفعاػػػطيف،عر عػػىعاادرااػػػلتعاافعاػػػطينيى،ع-

 0052،عصيؼ63اا ددع
 مقاال :

اافعاػػػػطينيىعااراػػػػعقعىعاققػػػػوؽع ػػػػدنلفع بػػػػوع ػػػػلرر،عققػػػػوؽعاارػػػػواطفعاافعاػػػػطينجعفػػػػجعرقػػػػلالت،عاايي ػػػػىع-
 2000اارواطف،عراـعا ،ع

 رػػلرعااػػدويؾ،عققػػوؽعاارػػواطفعاافعاػػطينجعفػػجعرقػػلالت،عاايي ػػىعاافعاػػطينيىعااراػػعقعىعاققػػوؽعاارػػواطف،ع-
ع2000راـعا ،ع

عمواقع االنترن :
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عااعػأريفعنظػلـعاػنقدثعااصػقى: عػ عاانػتعب نػواف:عععصري عارديرع لـعااعػأريفعااصػقجعنػزارعراػلارى-
 http://www.wattan24.com/archives/2631ج،عااقةورعاصقجا
عااصػقجعااعػأريفعنظػلـعاػنقدثعااصػقى:عصري عاػوزيرعااصػقىعاااػيدع ػوادع ػوادع عػ عاانػتعب نػواف:ع-

 http://www.wattan24.com/archives/2631ج،عااقةور
عااررةزعاال قرجعاوزارةعاادا عيىعاابقرينيى-

2007/1.doc-8-www.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15ع
عررةزعبيروتعادراالتعاالرؽعاألواط-

http://www.beirutme.com/?p=3106 
 news/4144.html-http://www.aramnews.ps/aramرو  عمراـعاال بلر ع-
عرو  عاالونروا،عااصقى-

http://www.unrwa.org/ar/ع
ع،عااعقريرعااانو ،2015اا يلزعااررةز عاققصلا،ع وتلععاافعاطينييفعفجعنيليىع لـع-

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=
1567&mid=3915&wversion=Stagingع

عرو  عاا درلتعااطبيىعاا اةريى-
http://mms.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=242ع

ع–2013فعاا ػػػلـع عػػػ عاالنعرنػػػتعاا طػػػى،عاالاػػػعرايعي يىعاػػػديوافعاارػػػوظفيفعاا ػػػلـرو ػػػ عديػػػوافعاارػػػوظفي-
عgpc.pna.pswww.،ع2015

 راـعا .ع-رو  عوزارةعااع عيـعاا لاجع-
 غزة.عع–رو  عوزارةعااع عيـعاا لاجع-

 رسائل عممية:
،عراػػػلاىعرل اػػػعيرعغيػػػرع2000 -2030 ػػػليشع لاػػػـ،عااصػػػراععااػػػديروغرافجعاافعاػػػطينجعا اػػػرا يعجع

ع2012رنلورة،ع لر ىعاألزىر،ع
ع

http://www.wattan24.com/archives/2631
http://www.wattan24.com/archives/2631
http://www.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8-2007/1.doc
http://www.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8-2007/1.doc
http://www.beirutme.com/?p=3106
http://www.beirutme.com/?p=3106
http://www.aramnews.ps/aram-news/4144.html
http://www.unrwa.org/ar/
http://www.unrwa.org/ar/
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1567&mid=3915&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1567&mid=3915&wversion=Staging
http://mms.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=242
http://mms.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=242
http://www.gpc.pna.ps/
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 التحديات العسكرية لألمن القومي 

 الفلسطيني
 

 أ.رائد اسامة موسى

 أ.اسالم عبد الحميد موسى

 أ.رائد نجم

 مقدمة:

ُتعتبرررلتهدتداتررراهكتهدعلررر لتقتدي رررلتهدنرررن أتهد ملررراتهأت رررلت  ارررلت ررر تتنه ررر تهدن رررنات
تهد ملرراتهأتبل ترر تأمرر ت للرر تهد ملرراتهتق تناررأت  اررقته رر  لتتنه رراقت   ررقتاررأتان تهداررن  
ن  ررال  تهدلستلررأتترر تأت ررلتتررنهكتهائررتة تهالررلهستمتقتئترراتت رر لعتهدلررتال تهد   مررقتأمرر ت
هأللهلرررأتهد ملررراتهتقتب نهلا ررر تنلررر  هد تل ررر تن رررناتلرررماقتئ ررر ت هترررأتاملررراتهأتارررأتهلهلرررأت

هاتههدرر تبررةتلررت ا تئنتنتررقتبرر دل  تهلتدرراتد تتررن ت  هتررقتألرر لتقتت هدلرر قتهدبلبتررقتنتارر  ت رر  
 لتدم نهالتهد ملراتهأتنتئر ن تهدئرات رلتهدتداتراهكتهدعلر لتقتدي رلتهدنرن أتتلع تدتناتلتهأل

هد يتتنه  تهتل تتداتاهكتأل لتقت لت   أ كت لمئقت لت لرتناهأتهائرتة تت هد ملاتهأ
تداات تل تهدتنه اتهد ملراتهأتت ن لت   أ كتاتهتقت تشاا تاملاتهتقتنألبتقتاأتان تهد ئتا

تن تهدان تهدعلبتق.اأت  ت  كتهدم نءتهدن س قتبا
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 أوال: القوى املسلحة الفلسطونوة وعقودتها األمنوة

تتررررن  تهدنرررررن تهد لرررررمئقتهد ملررررراتهتقتبرررررتلتتررررن تهأل رررررلتدملرررررماقتهد ملررررراتهتقتنهأل هئرررررقت
هدعلررر لتقتدم  ررر س تهد ملررراتهتقتن ررر تتبنررر ت رررلتترررنهكت رررتنتهدتئلترررلتهدرررناهأتهد ملررراتهأتارررأت

تدت دأ:هدل ئ كتهد  ل تقتنت  لتت هت د ت  د ان ته
 تسميحها تعدادها انتشارها الجغرافي مسمى القوات

ترررررررررررن تهأل ررررررررررررلتهد ملرررررررررررراتهتقت
تدملماقتهدناهتق

هأللهلأتهد ملاتهتقت
تل ئ كت  ل تقت–

تت649111
ت

ت1*هلمئقت  ت ق

ترررررن تهأل رررررلتهدت بعرررررقتدئل ررررررقت
ت2ئ  ع

تت86602ت
ت

تهلمئقت  ت قتن لمئقت ل ا تدمالن 

هأل هئرررررررقتهدعلررررررر لتقتدئل رررررررقت
تاتح

 تنهدل قتتا  ت  ت
تهدبلبتق

اتت تاتألت
ت3ت3000

هلمئقت  ت قتن لمئقت ل ا تدمالن ت
تن نهلتختت تل تهد ا 

تا  ت   تن أاهاتت ت سبتهدنل  
 ئانا تن تلتظ  ل ت
تاأتهدل قتهدبلبتق

تت30000
)هدلل دقت

ت4(2016هك 

هلمئقت  ت قتن لمئقت ل ا تدمالن ت
تن نهلتختت تل تهد ا 

اهاتتا  ت   تن أتللهت تهدناع
 ئانا تن تلتظ  ل ت
تاأتهدل قتهدبلبتق.

ت80005
ت

هلمئقت  ت قتن لمئقت ل ا تدمالن ت
تن نهلتختت تل تهد ا 

تا  ت   تن أاهاتت ت سبت بنتأمأت  ا  
ت ئانا تن تلتهدبلبتق.

هلمئقت  ت قتن لمئقت ل ا تدمالن تتللتق
تن نهلتختت تل تهد ا 

ت

                                                           

1
ة ملم اقل مما سمحت فيه اتفاقي 7,23اسلحة فردية تتكون من مسدسات وبنادق رشاشة ال يتجاوز عيارها * 

أوسلو فقد تقلص عيار االسلحة لقوات السلطة الفلسطينية بعد انتفاضة األقصى، حيث تسمح اتفاقية اوسلو 

 وشرطة جوية. 7,21بامتالك السلطة لمدرعات رشاشها من عيارة 
2
   قوى األمن التابعة لحركة حماس على اعتبارها حافظ األمن الداخلي للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة

حد ما، بينما وجودها يشكل تهديد رئيسي لألمن القومي الفلسطيني حيث انها تتعارض مع اهم مرتكزات الى 
 االمن القومي الفلسطيني بضربها لوحدانية الشعب ووحدانية تمثيله.

  ومنها ما اتي من  003,حزيران/يونيو  ,7استولت عليها من مخازن تسليح السلطة الفلسطينية عقب انقالب

 فاق التهريب ما بين قطاع غزة ومصر.خالل إن
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تت دتررقت  تنبرر تن تنهارر تأمتدرر  ت  رر تتلررببتناتت  رراتهدنررن تهد لررمئقتهد ملرراتهتقتأنتررا ت
ارررأتتبررر تلتهد  ررر  ت تدمبرررلتت هدررر  تانرررنهكتهدلرررماقتهدناهترررقتهد ملررراتهتقت ل لرررد تترررنهكت هظ رررقت
هدتئلترررلتهدترررأتأررر اكتهدررر تهالهلرررأتهد ملررراتهتق تنتررر تتشررر تمد تبهررر ءتأمررر تهات  تترررقتهد لئمترررقت

هتررر تهالرررتنة ت رررلت رررة تت) نلرررمن(تن رررأت نترررا تب ت  تتررر كتنهدت ه ررر كت  هترررقت لئمترررق تبدرررا 
هدتلرررنتقتهدلت لرررتق ته ررر تهأل هئرررقتهدعلررر لتقتدم  ررر س تهد ملررراتهتقتا هدررر ت ررر ت رررنتتتبررراتد  ررر س ت
 هظ قتهدتئلتلتنب دت دأت م  قتبنتناتنتعداهكت هظ قتهدتئلتلتهد ملاتهتق تن هد ت  ت رنت ر ل ت

 رقتئ ر عتهدترأتدر تهد هظ قتنتتع لتت اتلت لتد تهأل هترقتارأتهالهلرأتهد ملراتهتق ت هدر تئلت
ت بنررلهلتاملرراتهأت نئررات مرر تتترر ا تنهئررا ت2006تمتر  تبعرراتان  رر تب اهت  برر كتهدتشررلتعتقتأرر  ت

دلررماقتهد ملرراتهتقتههتدرر تاملرراتهأتاه مررأت لرمحتبتهدرر تنبررتلتتررنهكتهتن رنت رر تتلررببتاررأتهتتترر  
تبته ت تههنةبتألر لي تلرتالكتاتر تئل رقتئ ر عتأمر ت ن دتراتهدلرماقت2007تنهتنتت14تن ت

تاأتتا  ت   .تت

د  ت  هتقت تهد تتش ت ته 2007تنهتنت14 ا تهاهنل  تهد ملاتهأتبعاتهئاهاتههنةبت
انلت  هأتاأتتا  ت   تانا تنتتباتأنترا ت  هترقت  تم رقتأرلتهدعنترا تبتتتباتئل قتئ  عتتنن 

 ت  رررلتهأل هترررقتدي دررر  تها هترررقتهدت بعرررقتدملرررماقتهدناهترررقتهد ملررراتهتق تا دعنترررا تهأل هترررقتأل دررر ت
اررأتهدنرر هنلتهال لررأتهد ملرراتهأتنهدتررأتتهنلرر تهدرر تبهرراتلت  رر تت84هدلررماقت لررت ا ت ررلتهد رر ا ت

تتمأ:

 قوات األمن والشرطة قوة نظاميه -1
ن أتهدنن تهد لمئقتاأتهدبةاتنتهئ لتنظت تد تاأتهداا  تألتهدنالتن ا قتهدشعبتت

هدع  ررقتنترروايتنه بدرر تاررأتنئ  تررقتهد  ت رراتنهدلرردلتأمرر تئ ررظتهأل ررلتنهدهظرر  تهدعرر  تنه اهبت
 هدئاناتهدتأتلل د تهدن هنلتاأتهئتله ت    تدمئنن تنهدئلت ك.

 .تنظم قوات األمن والشرطة بقانون -2

  ررر تهدعنترررا تهأل هترررقتدنرررن تهأل رررلتهدت بعرررقتدئل رررقتئ ررر عتت تمررر تب لرررتئاهاتبهررراتلتتررر ت
تهتلهل   ت لت تمقتئ  عتاأتهدتشلتعأتاأتتا  ت   تاناتن   :

(تهدترأت1 تهد ر ا ت)2008(تدلرهقت6قتهد ملراتهتق تئلربتتر هنلتلتر ت)ئ  تقتهد ن ن  -1
تررررهىتأمرررر ت لتةهد ن ن ررررقتهد ملرررراتهتقتب شرررر  دد تن ررررنل  ت  اررررقتداررررلاتهائررررتة تهد رررردتنهأت
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هدب  بتألت لتتاملاتلتنتنلتلتهد  تل ت أتئ تث بكت  مت تهدشلهساتهدل  نتقتنهد نهثتر ت
 نهألأله تهداندتق.ت

 ملراتهتق تن درحتئلربتتر هنلتئ  ترقتهد ن ن رقتهد ملراتهتقتئ  تقتلرة تهد ن ن رقتهد -2
(ت ه تتهىتأم ت لتةتلة تهد ن ن قتهد ملاتهتقت نتلرة ت3 تنهد  ا ت)2008(تدلهقت6لت ت)

 شلأأت   ل تتئل تنت ل تهدتعايتأمت  ت نتهد ل عتب .

 هأت ررلتهد  رر تهدثررت14بته رر تهدنررن تهأل هتررقتدملررماقتهدناهتررقتهد ملرراتهتقت نتررا تب د رر ا ت
ت تبعهررنهلتةهأرر ا تهاهتشرر لتنهدتلتتبرر كتهأل هتررقةتئتررات رر ءتاتدرر تة1995دةت  تتررقتهد لئمتررقتأرر  ت

هد ملررراتهتقتنهدنرررنهكتهدعلررر لتقته لرررلهستمتقتدرررلتترررت تتشررر ت ت نتأ ررر ت يتترررن تتب لرررتثه ءتهدشرررلاق
 لررمئقت  ررل تب لررتثه ءتلررة تنأترر اتن  درر  تهدشررلاقتهد ملرراتهتقتهد   ررمقتاررأتهد مئرر تهألن ت

بررر دننهكتهدعلررر لتقته لرررلهستمتقتاتت  رررلتأليت هظ رررقت نت   نأرررقت نتارررلاتارررأتتمرررحتهد   رررقنت
نتا  ت   ت لتت هات نتت ن ت نتت تمحت نتتنلات نتتئللتلرة ت نتأتر ات نتتهدل قتهدبلبتق
 مرحتهدبرر لنات نت يت  در  ت لتباررقتبر دحتكاتك هت رر لت ه ن ر تأمترر تارأتهد مئرر تت ت  رلهكت ن

 ت.تهألن ة

تش  تئل قتاتحته هئقت ن ن قت لمئق تبش  تتتع لتت راتهدت ه ر كتهت  تترقتتل  ت دح
ة نلرررمنةتنترررنالت  دررر  تهأل رررلتهد ملررراتهتقتهدئ  ترررقتألارررلهاتنلرررة تتمرررحتها هئرررقتندبترررل  ت رررلت
ا  س ت ن ن قتاملاتهتقت  تم قتكاتهه ت لتهد عبتأم تتن تهأل لتدملماقتهد ملراتهتقت  رلت

اله  تبنث تنقتدعنتا ت  هتقت عمهقتتن بتئ  تقتلة تا ر س تهد ن ن رقت رأت دحتبش  تأمهأ تنه 
تاتتهتدحتهات   تبش  تا لحت لتالاد .

ادررر هتهدتبررر تلتارررأتهدعنترررا تهأل هترررقتبرررتلتهدنرررن تهأل هترررقتهد ملررراتهتقتدملرررماقتهد ملررراتهتقت
ندئل رررقتئ ررر عتارررأت ررر   تتررروايتهدررر تدررربعتارررأتتئاتررراتهدتداتررراهكتهدعلررر لتقتدي رررلتهدنرررن أت

هد  ال ت لتهد   أ كتهد ملاتهتقتهد لمئق تائت تهلت اه تهدلة تلراتهائرتة تتهد ملاتهأ
هاللهستمأت لتها هئقتهد لمئقتد  تهد   س تهد ملاتهتقتب ع  تألتتن د كتنترلهلهكتهدنتر ا ت

دي رررلتهدنرررن أتهد ملررراتهأ تائتررر تته تهدلت لرررتقتهد ملررراتهتقت رررلتهد   رررلتهلتت ثررر تهتلررر تتداترررا
لت تدةأتررراهءهكتهدعلررر لتقته لرررلهستمتقتهلت  هررركتتررروايتهدررر ت لررر عت ئررر ناكتهدت رررايتألررر 

ب لت رر هكتهأل ررلتهدنررن أتهد ملرراتهأ تتتن رربتهأرر ا تهدهظررلتاتدرر تنلررباد تنه  لرر أد تد ترر هلت
تهدلبحتنهد ل ل تباتق.ت
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الررت ةىتهدررالنعت ررلتلررب تهد نه دررقتهد لررمئقتدمتداترراهكتهدعلرر لتقتدي ررلتهدنررن أت
أبررررز النجاحرررات العسررركرية فررري مواجهرررة التهديررردات ثمرررقتأرررلتهد ملرراتهأتت  رررلتهلرررتعلهتت  

 واالعتداءات العسكرية واألمنية كما يمي:

ت رررررايتترررررنهكتهأل رررررلتهد ملررررراتهتقتد لنتررررر كتهد لرررررتناهتلتهالرررررلهستمتتلتد هررررر ا ت -
هدلرررتال تهأل هترررقتهد ملررراتهتقتهد  ررره قت هانرررقت) (تئلررربتهت  تترررقت نلرررمنتن رررلت بل  ررر تهئت ررر حت

ت2015ه ترررنبلتت18الرررة أتهد لررر  تةبنبرررلتتنلررر ةتنم ل ررر ت ررر لتترررن تهد لرررتناهتلتب د نررر  ته
ت2015هررنا بلتت14ئترراتترر تهأتنرر  ت لررتناهتلت ثهررتل.تنهدت ررايتدتن رر ت هررناتهائررتة تتررن ت

ئتاتت اكتدد تهدشلاقتهد ملاتهتقتهثه ءتتن مد تاأتبما تبتتنهت ت لبتله تههللتن  بلتد تأمر ت
تهاهلئ بت لتهد   ل.

 ن ررررقتهد لرررمئقتارررأتتارررر  ت ررر  تبت  ترررلتهدعاتررررات رررلتاب برررر كته ئررركتا ررر س تهد نت -
نه تةكت هاتهائرتة تهالرلهستمأتهد تنا رقتاه ر تهلهلرأتهدلرماقتهد ملراتهتقتنبته تر تأ متر كت

  نه دقت لمئقت لت ل ا كتتلتبقت اه.ت
نهد رنهلتخت ه ئكتا  س تهد ن ن قتهد لرمئقتارأتتار  تبات ر  تتر هس تهدد نهر كت -

   تهالهلأتهاللهستمتق. لتتا  ت   تهد تاه
ه ئررررركتا ررررر س تهد ن ن رررررقتهد لرررررمئقتبته تررررر تهدعاترررررات رررررلتأ متررررر كتهدنرررررهىتد هرررررنات -
تهائتة .

 عن اخفاقات مواجهة التهديدات العسكرية، فيمكن استعراض أبرزها كما يمي:    

درر تتلررتااتتررنهكتهأل ررلتهد ملرراتهتقتنهد  رر س تهد لررمئقتاررأتهدلرر قتهدبلبتررقتنتارر  ت -
ايتاتتئ  ررر كت رررتنتهائرررتة تد هررر ا تهدلرررماقتهد ملررراتهتقتنئ  ترررقته رررلت ررر  ت هررراتهنتهدت ررر

 هد نهاهتلت لتهاأتن اكتهاللهستمتقتاأتهدبلتنهدبئلتن  تم  تد ت لتهدت لت تنهددا .
دررر تتلرررتااتترررنهكتهأل رررلتهد ملررراتهتقتناتهد  ررر س تهد لرررمئقت رررلتئ  ترررقتهد رررنهاهتلت -

ت سد تهدلر  هتقت  ر تئ ر تارأتتار  ت ر  ت  ر تهد ملاتهتتلت لتهدتد تلت لت ه  دد تنتا تلتهئ
تهررر لتبتداترررات اترررلتأل رررلتن رررناتهد رررنهالتهد ملررراتهأتأمررر تهللررر تهد ملررراتهتقتنئ  تتررر ت رررلت

 هدتد تل.ت
تعلتتهالهاتهأل لتهد ملاتهأتدةأتن  تهاللهستمأت   تت ناتل  تهأل لتهد ملاتهأت -

  تبت تنتالت تأم تئ ظتهأل ل.ت
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 ئرررر كتهدتررررأتئننتدرررر تهدنررررن تهد ملرررراتهتقتهد لررررمئقتاررررأتتتبرررتلت  رررر تلررررب ت هرررر تئترررر تهده 
هدت ايتاأتاهءهكتنهدتداتاهكتهدعل لتقته للهستمتق تت بمد ته   ت كت  بلتاأتئ  تقت لت  هكت
هأل رررلتهدنررررن أتهد ملرررراتهأ تا ده  ئرررر كتهدتررررأتت رررركتبررررانلتث ررررلتبرررر  ظ تتنت ررررلتأمرررر تبعررررتت

 ت ئررانات رراهتديلررمئقتهده لتررقتهدئرر اكتهد ئررانا تاررأتهدت ررايتاأترراهءهكت ئررانا تنب لررت اه
تنبها  تلت .ت

 ثانوا: التهديدات العسكرية لألمن القومي الفلسطوين 

   التهدتداتاهكتهدعل لتقتدي لتهدنن أتهد ملاتهأت   رلتتنلرت د تهدر تتلر تلت  ر ت
تتمأ:

 تنهكتهائتة تهاللهستمأتنهدع  ب كتهد لمئقتد لتناهت . -
 اتهتقتن  ل د .تتت   أ كت لمئقتاه  تهالهلأتهد مل -
 قوات االحتالل االسرائيمي والعصابات المسمحة لمستوطنيه. -1
 جيش االحتالل االسرائيمي . أ

هد ررتنتهالررلهستمأتت رره تهد ررتنتهألتررن تاررأت هانررقتهدشررل تهألنلرراتنهدئرر ايتأشررلت
هدعر د أتئتراتتبمرعتتعراهاتهد رتنتتglobalfirepowerأم ت لتن تهدع د تئلبت ع تتلت نتات

ت4170 در تترنهكتهئتتر اتنت تمرحتهد رتنتت630 د تاأتهد ا قتهدعلر لتقتنت160هاللهستمأت
ا سل تنتن تبئلتقتت تمحتت684ألبقتتت دتقت الأقتندات تلة ت نتتت نلت لتت10170اب بقتن

 تنت تمحتهد تنتهاللهستمأتهلمئقتتا تلتش   تئتاتتشتلتهدتناتلهكت6تاعقتبئلتقت ن تمقت66
ل عتهررررنني تنتعرررراتهد ررررتنتهالررررلهستمأت ررررلتت200هدرررر تت100هدرررر تهلتهلررررلهست تترررراتت تمررررحت ررررلت

هد تننتهدع د تقتهد تانل ت لته ئتقتهدتنهتقتن لتئتاتهنأتقتهدعت اتهدعل لي تنت تمحتهللهست ت
تلل هقتأل لتقتتنهترقت تارنل ت نهدر تتئترنيتأمر ت ئرااتهأللرمئقتها لت ترقت ر دتأتترت تهدرتئ  ت

هد نرررر تةكتنهدارررر سل تهدع ناتررررقتت16نه تت15بدرررر تأررررلتالترررر ت  درررر  تهد  بتررررنتلتن ارررر سل ته ت
ة ب تشررأةتهدئاتثررق.ت رر هتب  لرر اقتهدرر تهأللررمئقتهدتررأتتررت تتانتل رر تاررأتهد وللرر كتهد رره أتقت
هدعلرررر لتق تنتت ترررراتهلررررلهست تب دنررررال تأمرررر تهأتررررلهتتهد ررررنهلتختهدب دتلررررتتقتأررررلتالترررر تشررررب قت

ن تهدنمتمرقت راهتهدترأتدراتد ت نهلتختةملنةتهد انل ت ئمت تن هظ رقتبر تلتنكتنهلرلهست ت رلتبرتلتهدرا
ت.7ها   ه كت ت   تت لت ه أأتهد ت اهلقتهد ل سأتألتالت ت نهلت د ت لتهن تش  تك
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 العقيدة األمنية إلسرائيل

تعررناتهشررر  ت ررر قتهدعنتررا تهدررر ت نهسررر ت  لررتهت كتهدنرررللتهدعشرررلتل تن رر لت ن ت رررلتنلرررات
ترررنلتنت  ررركتأمررر تهد لت ررر هكت للرررد ت ن تئ ن رررقتهلرررلهستمتقتنن ترررلتهدررراا  تاتدررر تاهاتررراتبرررلت نلت

ت:8هألل لتقته تتق

 ت رلت رة تبهر ءتترالهكتألر لتقتترلا ت أراهءتهلرلهست تأرلتهد بر ال تتعزيز قروة الرردع 
تهد تشلتئلبتلا  .

 ،بئتراتت تمرحتهلرلهست تترال تهلرت ب لهتتقتتعارأتههر هلهت ب رلهتأرلتتاالنذار اإلستراتيجي
تهتقتهدعانتهاتاه تأم تشلتئلب.

 شرر تهدررلا تنتهراداتهدئررلب تت رربت لتت ررنلتهلررلهست تترر ال تأمرر تهنرر ت تأهررا  تت الحسررم
تهدئلبتهد ت لتتهد   تب  له تنهدلعأتدئل تهد عل قتب لل ت  تت  ل.

نتاتهبتا تهد رتنتهالرلهستمأت لر ت كتن  رامئ كتتشرتلتهدر تهدعنترا تهدنت دترقتدم رتنت
تهاللهستمأت ت دأ:

 تن رنت2006هنبترقتارأتبترلنكتأنتا تهدل ئتق:تهلبقتهد ت ر تئرااتارأتهدلرئتقتهد  -
  تلتئااتاأت يت   لتتت ت ه تكاة تهده لتأم تهللهست .تئتراتلتلرت ا تلرا  تترن ت ترلت

  ت  اسقتتوايتبلللتنا  لتب دبتل.
 أتهدنأأ:تهبتاأ ت نشت تتعمنلتن تلتهداا  تهدئ دأتكبر لتةههت  لرقتهألت ر ة تتنرن ت -

در تهدلر  لتهد راهتتلتأمر تئراتتأم تتن ت تللب كتل ئنقتكد تهد ن ن قتهد ملاتهتق هد لرمئقتنه 
لرررنهء تد عمد ررر تترررال  لت لتكلرررلهست تاتت  رررلت  ت تدررر  تن لتهد ن ن رررقتأبررراتنأنهتبدررر تن ت رررقت

 أمتد  .
  تهدعشب:ت  دن  تتعهأتت لهلتهدئلبت م  تباهت لتةهدعشبةتله تته نتب عهر ت تر ا ت -

 تالهكتهد ن ن قتهدنت دتقتنب   قتتلل هتد تهد  لن تق.
 هتبع :ت   اقت ه تاأتئ  ت ا ت هايتكللهستمأتت بت لتتب التهدن ساتهد ئمأتهدجت -

 كد تهدع  تانلهت ئب اتأ متقتهد ا  تندنت ا تهأل لتكد تك  بقتهد هايتهد  ان تن نتم .

 ترررررلتهاأتررررراهءهكتهدعلررررر لتقتهد ب شرررررل تهدترررررأتبمبررررركتارررررأتثةثرررررقتشررررردنلتانرررررات)تشرررررلتلت
.تتشر  تهد وللرقتهأل هترقت9هأتراهءت2663(ت2015لت ن /  تنبلتئت تهد تقت  هنلت ن /اتلر ب
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هالرررلهستمتقتتداترررات  هرررأتتت ثررر تبررر ا تله تهأل هرررأتدم  ت ررراتهد ملررراتهأ تئتررراتتلهتررربتهأل دررر  ت
هأل هتررقته لرررلهستمتقتهات ررر اك تنشررب قتهاهتلهرررك تنت ررر لعتهدت ررنتلتهد رررنيتبشررر  ت لرررت ل ت

د ملاتهأتأم تهائرتة ته لرلهستمأتبر تنت هاتهدع ةء تناتتنت لتها تله تهأل هأتدم  ت اته
تش لحتات تهدعاتات لتهدان تن ه ت بل   تان تهد نهلتهدتأتتلتاأأتهد رنهاهتلتهد ملراتهتتلتارأت

تهد ع بلتبش  ت  ىتدةلت نهبتندلباد ت  هانبأت  لتد   بلهتد .

 العصابات المسمحة لمستوطني االحتالل: . ب

 تت10 دررر تشررر ىت547 تاتتنررر تأرررلتتنرررالتأرررااتهد لرررتناهتلتارررأتهدلررر قتهدبلبترررقتب ررر
نتلررد تلررما كتهائررتة ته ررتةحتهدلررة تدم لررتناهتلتنتنررا تهدرراأ تنهدتررالتبتددرر ت ررلت ررة ت
ت نترررررا  تب أللرررررمئق تنترررررناتلتهدئ  ترررررقتددررررر تدته تررررر تأ متررررر كتت لتررررربتنهدررررربتنئرررررل تأللهلرررررأت
ن  تم ررررر كتهد رررررنهاهتلتهد ملررررراتهتتلتهدعررررر  تارررررأت هئررررر ءتهدلررررر قتهدبلبترررررقت  ارررررق.تنارررررأتتشرررررلتلت

 رر ا تن تررلتهدشررلاقتهالررلهستمأتهلررئ ته لنهررناتتنتأمرر ت   نأررقت ررلتت2014ثرر هأ/هنا بلت
هدتلررردتةكتدئ ررر تهدلرررة تدمتدرررنا تئتررراتلررر ئكتد  ارررقتأه  رررلتهأل رررلتنهدئلهلرررقتب ائت ررر ظت
ب دلررة تدررا تههدرر ءتلرر أ كتهدررانه تنتنلررتاتهد لررتناه كتهدتررأتتلرر حتددرر تب دتلررمتح تل رر ت دررحت

أنررربتت2015لهستمتقتهد  ترررات رررلتهدتلررردتةكتارررأتتشرررلتلت ن /ه ترررنبلترررا كتن هل تهداه مترررقتهالررر
هددبقتهدشعبتقتهد ملاتهتقتهأل تل  تبت  تتت عر تتلتهتتهر ءتنترل تىتهدلرة  تائلربتهد عر تتلت

لت  ت لتنالتتنت تاأت لتناه كتهدل قتهدبلبترقتنهدنراعتتلرتئ تهدئ رن تأمر ت تااهد اتا 
 لته ئ بتهدلنهب تهد ه ستقتهنت لتهد عتمتلتتتل تىتا تةحتتاعقتلة تشلتاقتهاتت نل

ه لرت  ت دررحتل ر تت هترراتهأ ر  تهدعهرر تهدترأتت  للررد تهد لرتناهنلتأمرر تهد ملراتهتتل تئترراتترر  ت
.تئتررراتبمبررركت11 رررواءتبنتررر تنئرررل تهدا ررر تانهبشرررقتن لرررتلتب الررر اقتدعشرررلهكتهاأتررراهءهك

 ترقت ر هنلت ن /اتلر بلتئ تمقتهأتراهءهتد تارأتثةثرقتشردنلتانرات)تشرلتلت ن /  ترنبلتئتر تهد
ت.ت12هأتاهءت131(ت2015

 الجماعات المسمحة في الداخل والخارج- 2

 في الداخل . أ

تبش  تاعر  تكاتتظدلتند تاملاتل تاأتهدعداتهد د اتقتئاتثقتُتعتبلتهد   أقتهد لمئق
    ته  تارأتهدلر قتهدبلبترقتادرأتاتتر ه تتتا  تاأتنتتل  تتنه ا  تتنلتب   تلهنهكت  لقت ه 
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هااتتر لتتد لت  عد تهدت لبق تت تنلتكد تهدهش اتن ئمتقتهدعاات ئانا تشب بتقت   نأ كت  لا
تتنلرررتاتنه ئرركتاررأتهأللت تأمرر تن رر تهلتئ ندرركته تبرر لتتررالهتد تهد درر اي تهدلررم أتبرر د  ل
هائرتة تتتبلرقتنتعكتارأت لتدبثكت  تهدتأتهد ةت تبعتتنتش ت تةهد لايتهد د ايةتهش اد 

تتهظررت تنهدتررأتتبهرر     13نتترر تثةثررقت ررلتهألرر سد ت2013هررنا بلت26ترر لتخت ثرر ت متررقتهد مترر تب
 .14هد يتد تهش اتاأت   تنلته ءتهد    اتلتشنل ت  مع

 لرروندتد تتبتبهررأتظدنل رر ته رر تاررأتتارر  ت رر  تانرراتتعررااكتهد   أرر كتهد لررمئق تنهلترربات
ب لرر  ءتهأترراهءهكتأمرر ت  ررةحتهد ررنهاهتلت نتأ مترر كت لررمئقتلرراتهالررلهستمتتلتنت هرركتتأررل

  تم رررقتد هدررر تدررر تت ررر تهدررر ت لئمرررقت تنا رررقت رررلتهدتررر ثتلتأمررر تهدشررر ل تهد ملررراتهأت نتتعرررلتتت
  تم ر كتهدع  ررقتدم اررلتبشر  ت بتررلتكات ررلتبعرتتهدئررنهااتهدتررأتاتت تراتأررلتأشررلهكتن مدرر ت
ئررنهااتاررأتهد  تم رر كتهدع  ررقتدم رراهتتلتنبعررتت  تم رر كتدنترر اتتلتلت لررتتلتن  هتررتلتنبعلررد ت

كتلت لتقتن  هتقت اتهدلماقتهدئ   قتاأت    تد لت  تهدئنهااتد تتل  ته تأم تكثلت ةا 
هدلر ئقتتهد لر ت كتددر قتهد   أر كتأرلتبعرتته ت ركتك  ب كتهنتتت تألالهاتاملراتهتتل تنترات

تن   أرقتهأل ق تن تنته لة  تهد ملاتهتق تنبعلد تهلت لكتاأتت  تاتئلنل  ت ث :ت تن
ندررنهءتهدتنئتررا تن   أررقت م مررك تنلررلتقتأ ررلتئاتررا ت ه رر لتتههلل تن ه رر لتنهد درر ا تهدتنئتررا

هدشرررلتعق تنئل ررررقتهد ررر بلتلتهدتررررأتتله ررر تهدرررربعتتتلتبررررقتدم  رررلتهدشررررتعأتندتلررركتلررررهتقت برررر تأت
تهد   أ ك.

كلرر اقتهدرر تبعررتتهدتهظت رر كتهدتررأته ت رركت لرر ت تد تأررلتهدلرر ئقتندرر تتلررت لتاررنتةت
تدتئلترلته لة تقتهد بدقتههلل ت هاتتهظت :ت تن لت  قتهد   أ ك  تبلتاته تند لتبعلد تتلحت ثلت

تت أرا ته لرة أ تهدنراعت رتنتهدتنئتاتنهد د ا ت ئ ا تنهد   أق تهدلّهقت   تاملاتل ت به ء
تاررأتهالررة تاررتحت تلررتن تهدئرر  ت   أررق15هأله رر لته لررة تق تأ رربقتاملرراتلتناتررقت درر ا
ت)املاتل(.تتتهدلب اتهلت

 ن تهدبلرررات سررر ك تكات   أرررقت م مررركتاتنأرررلتهأررراهات ررر قتهد   أررر كتادرررأتاتتت ررر
.تنه  تألتا لت  قتهد   أ كتادأتتتبه تهد  لتهدلرم أت16أه لت ئات ت  ت3000تت  ن ت

ت.18 تن تنته لة 17هد د ايتنبعلد تب تاتتهظت تهداندقته لة تقت ث ت ه  لتهدشلتعق
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 ت لتهد   أر كتتهد لرمئقتارأت ر  تته راكتئلرنل  ت رلت رة تهارةت لتهدل  تنأم 
للهست   تظ  ل ت   هدكتكاتههد ت نهلتختأم تكللهست ت ئت ه تت تل تاتد تهدتداسقتتبتلتئ  عتنه 

هد عررر د تدم ملررراتهتتلتنا أمت تدررر تبلرررتاقتئتررر تت ررر تهدررر ت لئمرررقتهدتررر ثتلتبشررر  تت ترررلتنهلرررئق
تهدعررر  تدمرررل يتهلرررتاة ت ئرررااتهتررر سجتئترررات ظدرررلك  م رررنعتدتظ رررلتبئ لرررهقتشرررعبتقت ررروثل ت

تترال  تاملراتهتقتلر ئنقت  دبتقت لت نلها تنهدته تقتهدعلبأتدمبئناتهدع د تد عداهته  قتهد ملاتهأ
تت ثررر تاةتاهأرررنةتبررررتهد عرررلن تنهدشررر  تهدعرررله تارررأتهالرررة تقتهداندرررقتتهظرررت تبررر لتتعتنرررات93%

ت تلتهاأة تنل س تأبلتهدتأتتش  انهد تاهأنت   لل كتب لت%92نتل تتهدئنتنأ تهالة 
 .19ئنتنتقتلة تقهتداندقتتولعتنات بلل 

 تهديدات الجماعات المسمحة في الداخل لألمن القومي الفمسطيني

اتترررو لتهد   أرررر كتهد لرررمئقتاررررأتهد شررر لتاتهدنن تررررقتنهدناهترررقتا  ل رررر تأررر بلتدمئررررانات
تهدشررلأتق ت تررلةتهد رر ال ةهدئ رر تت هظ ررقتنتبتتررلتههللةت م ررقتة أررةءتنهد درر اتأهررا  ت ررنتهدلرربت 

تهدررراتل تدتلرررتتعت  لترررقتهد رررتبقتهأل ثرررلةتنتعتهررر تهدشرررلتعق تابتررر هد ئتمرررقتنتتهدررربةاتنتئلترررل
ه لررة أت  رر تتهدلت لررأتهدهظرر  ت ررا تهلررتع ا تأهرراتتنرر تات رراه تقتبرر ت  تاتندن تررقتاتتع  رر 
ه  تت أ   هدعر د  تت رلت  ر لت ر تارأتب دار  نكتنهد   مترقتُتلّ ت ت  تلاتهد د اتتت  ن قتكد تنه 
ت.ةت  اقتدمع د ته لة ت يتئ  تق أ د تت ةاقتاندقتكت  قتأم تنهدع  

تكّاتكهدرر تن  رر له  ت لررم تلتاتهررأ ت لرر عتهدبشررلتقتأمرر تدتنلررت ت  لتررقت ررتبقتتتبّهرر ت  رر 
تهدرراهسل تهدبئرراتأررلتنتبررانتئظتلترر  ت ررلتهد لررم تلت بتررله ت ررلت رر ءه تتاُت ررل تهد  ررلت عهرر تتنّلررا

تارأتدتهئ رلةتهدر تتلرت ألت هر  تا سر تاتأ رة تتهد در ايتهد  لتهدلم أتاأتهألنلاته لة تق
تتلرت ت  ر تهدلرم تق تارأتهد   أرقتدتهئ رلتبرانل  تتلرت تهدراهسل تنهد   أرق تن ر قتهدلرهقت   
هأل قتت لتتبن تاتبئتاتهدلعنايتدمهظ  تهدن  بأتهد نهدنلتهدلم تنلت هد تهأل تل تاُتلتثه ت  ق
تهدررر تلتتهانرررنلتلهدنئترررانتتادررر تن ه ررر ل   تهدلرررم تقتهد د اترررقتاأررر  تلرررن تهد لرررم قتهد   أرررقت ن

ت .20 .ةهدشلأتقتنت لانلتب دئ 

نتتلحت لتتمرحتهألا ر لتنهاترادن ت تهلتهد   أر كتلراته ت شرلن تنب دتر دأتهد شرلن ت
ةد  مررعتشررنل تهد    رراتلةتتهدرناهأتهد ملرراتهأتتهررال تتئرركت ر قتهد شرر لتاتن ررنت رر ت  راقتبترر ل

تراتهدعرانتهد ردتنهأتارأتأه  لقتتارأتهد متر تأمر تت لتهد  التأم تكثلتأ متقته تت  تثةثق
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تألهدررر ت شرررلن  تهد  رررل تل تهدلرررماقتانه تررركت دررر ا“تنئ ررر تهدبتررر لتأهرررنهل تت2013هرررنا بل/
تهد    ررراتلتنتلرررمت تهد دررر اتد ئ لبرررقتن ترررل  تنهده ررر ل تهدتدرررنات رررلتهأللتت  ررر لت ررراتتنهانرررنه

لتن لرر  تهدبترر ت ”هدبلبتررقتهدلرر قتكدرر تهدلررم تقت ررهدجته ترراتانرراتن لررلنهت رر بنهتند ررلتديأرراهء 
تترا ت رنا تهدبلبترقتهدل قتاأتهدع د أتهد د اتد هدجت  بحتتع د تههللتب ل ت ه تهأل قتهبشل“

تهد  تنئررقتهدئررلبت  رر  تكههرر “تهدبترر لتنترر با.ت” هرر حتترر ل تبرر ل ت رر ت اشرر  تهد  ترراتلررعأت لتبعررا
تنتراهتعتهدبترنكتن را تهأللتتب  ر ال تنهأل رلتهدنتر تئتراتهدبلبترقتهدلر قتارأتهد لم تلتأم 

تلهسئرقت هدر تت رن تهدترأتب د   نلر كتتل  ت  تهب تكد ت  مىت  تدهاأنت دحتن تلت كهد نال
ت .21 ”هدع  دق

نب دتر دأتت  رلت لرلهست تهلتتلرتب ت ر قتهدراأنهكتنهدت رااتدملرم تقتهد د اترقتارأتهدلر قت
هدبلبترررقتدمته ررر ت رررلته تأ مترررقتلرررة  تنت درررتته ت شرررلن تتلرررنتقتتررر ا تنتلرررن تهدنلرررتقت

كتهد ئ اقته للهستمتقتبعاتأ متقتهد مت تبئ مقتكأة تقت بتل تتئ ن تلباتهد ملاتهتق تنتاتبا 
هد ارلتارأتهدلر قتهدبلبتررقتبر د الته تمت رأتهدترأتت رر أاتب عر تهد   أر كتهد لرمئقتهد هتشررل ت

ت هررر ت رررل تارررأته تمرررت ت  ن ررر تلرررنلت تنلرررته ء ته تتئرررااتهاأرررة تهالرررلهستمأتأمررر تههررر تألن 
تت  تقتأم تل أقتنأشلتلت لبات لت ت ت لنلتنبعات للهستمأ هتهد ملاتهأتهدت لت أتهد له 
هد د اتررق تهلتتهدلررم تقتهد   أرر كتتتبعررنلتاملرراتهتتلتشررب لتدثةثررقته لررلهستمأتهائررتة ت ررتن

تاررأت رر ءتد رر تننانرر  تت.نلررن تترر اها.تهدبلبتررقتهدلرر قت لهلررأتأ رر تاررأت رر قتهد   أرر كت ن ررنا 
تهالررلهستمأ ته  بر ليةتنهدرةةت نترراتأمر ت تقهدلرمتهد د اتررقتهد   أر كتأ ر تأررلت   ر تتنلترل
تهد ملررراتهتقتهد  ررر س ت ررراتهدعلررر ليتهدع ررر تاهسرررل تارررأتنهدرررا ن تهد   أررر كتتمرررحت شررر ل قتارررال

تديئراهاتهظرله تتنتركت لر دقتكات أت  ته لة أتنهد د اتئ  عتئل تأتل لد تنأم تهد ن ن ق
ت. نهدعلهتنلنلت ت  لتاأت   قتهألنلاتهدشل ت هانقتاأتهد  لتق

  ررر تات ررر تت رررىتهد  ررر س تهد ملررراتهتق تاعرررا تهدتررر ه تهأل هئرررقتهد لرررمئقتددررر تبلت لررر كت
هدنت ا تهد ملاتهتقتهدلل تقتتوايتهد تللبتنئاههتقتهدنلهلتهد ملاتهأت   تتش  تتداتاهتدي لت
هدنررن أتهد ملرراتهأ تا أل هئررقتهدعلرر لتقتاررأتتارر  ت رر  تبشرر  ت رر ىتاتتمترر  تبنررلهلهكتنترر ت

 ال تألتهدنت ا تهد ملاتهتق تناتلت لر كتهدتداسرقتهدعلر لتقتن هدر ت ر تاتتمتر  تهاة تهده لتهد 
بنررلهلهكتهدتداسرررقتهد رر ال تأرررلتئل ررقتئ ررر عت تلرر  تنت ررر لعت تلرر تت ررر ن هكت اتررل تدمنررر هنلت
هد ملاتهأت ته ت تأ مت كتهأاه ت  ل تهدنل ء تل  تههنل  تهدنل ءتهد ملراتهأتنتبعتتر تدئل رقت
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تهلتبعتتهد   س ت  ت سبتأ تهداتلتهدنل  تهد ه  تهد لمحتدئل رقتئ  عتاأتتا  ت    تكا
ئ  عتاتت لاتد دحتهدنل ءتنداتد تتل ءتئل أتته  تهئ   تبش  ت ه لا تن ر لته رلقتته تر ت

ت.تت2016شب ا/ابلهتلت7ئ  تهاأاه تب ئاتأه  لتهدئل قت ئ ناتهشتنيتتن ت

لرمئقتتشر  ت رل تنتداتراتدي رلتهدت نت تهد  ل أتدم   س تهد ملاتهتقتنهد   أر كتهد 
هد ملرراتهأتاررةتتن رراتت نترر ت تررلت شررلنا تدرر دحتتبنرر ت شرر نحتاررأتشررلأتت  تكاته هت رر لت ررلت

ت ة تهألالتهدلل تقتهد ملاتهتق.

 في الخارج -ب

  ت ررر كتهدة سرررتلتهد ملررراتهتتلتب د ررر ل ت دررراا ت  هتررر ت رررلت   أررر كت لرررمئقت   د رررقت
ك ت  رر تترروايتهدرر تتشررتتكتتمررحتهد  ت رر كتنبررانلقتألهظ ررقتهدرران تهدتررأتتلتلررت تتمررحتهد  ت رر 

دي ررلتهدنررن أتهد ملرراتهأ تته تترروثلتلررمب تأمرر تتلررتقتهدة سررتلتنئندرر تبرر دعنا ت  رر تتشرر  تتداتررا
نت  رلتهلررتعلهتتها رراه تهد ملراتهتقت ررلتتع ترر ت  ررلتهد  ت ر كتهد ملرراتهتقتاررأتان تهد ررنهلت

تهدعلبأت   تتمأ:

 تئنت تأناتد تهد تاملاتل.تتع ت ت  ناتهدة ستلتهد ملاتهتتلتئت  .1
هدئ رررر ظتأمرررر تهلتبرررر اتهدة سررررتلتبنلررررتتد تن ررررنتتد ت ررررلت يتههئررررله تهنتهلررررتبة ت .2

 ب دتعبسقتنلااتهدنأأ.
ن هعد تتاه  تهد  ت  ك ت ته   ها ندتقتنتت   أ كتهد لمئقت ااتهدن هات نه دقت .3

 هدلت لأتنهدعل لي.ت كهئ   تتبلتد تأم تتلهلتهد  ت ت ل
ت.نتنه  تهدلت لتقتهد لت قتلت لتقت تا ت اتهداندقهائت  ظتبعةت كت .4

أما أبرز التهديدات التي تواجه المخيمات الفمسطينية في الخارج ممكن اجمالهرا كمرا 
 يمي:

تهلت لهلتأ مت كتها تت  تنهدت  تقتدم نهالتنهدعه  لتهد ملاتهتقتاأتهد  ت  ك. .1
ترررلتلررر  هد ت رررلت رررلتهد  ت ررر كتهدررر تئ درررقت رررلتهاتتتررر  تهدررراه مأتتتلرررببتارررأتتد  .2
 هدة ستل.ت
ه   هترررررقتت هتررررراتهد ملررررراتهتتلت رررررلتتبررررر ت   أررررر كت تالارررررقتدته تررررر ته هررررراهكت ترررررلت .3
 املاتهتق.
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 تهنتهدلرتال تأمتدر تد لرمئقهلت اه تهد  ت  كتهد ملراتهتقت  رة ته رلتدم   أر كته .4
 .تمحتهد   أ ك لتتب ت
 هدلتال تأم تهدنلهلتهدلت لأتدم  ت  كتد  دحته هاهكت تلتاملاتهتق. .5
نتا تلتنتد تلتل  هد ت لن تب ر ت رل تتهد لت قهد  ت  كتدمت  ا ت اتهداندقتت ل .6

اأتةهدتل نحةتاأتلنلت تنل بن تاأتةهدلتهدب لاةتاأتش   تدبهر لتئرتلت ا ركتهد  رت ت   نأرقت
هد رتن تن رناتهدر ت نهاتعمركتهأتراهءتنهتتتر ا تلرا شر  لتهدعبلرأ   رقب أ "ارتحتهالرة "  رل

 .22شابتهدعهنهلتهد ملاتهأتألتهد  ت ت ل  تدنلتقتهدة ستلتنئ تهدعنا 

هلتهدعلبتررقتهدتررأتتتنه رراتاتدرر تت  ررلتتنلررت ت  ت رر كتهدم ررنءتهد ملرراتهتقتئلرربتان تهد ررنت
تهد   أ كتهد لمئقت   تتمأ:

 لبنان: 

تت ترررر تهدلرررر ئقتهدمبه هتررررقتب د لت لرررر ءتهدا س تررررقت ررررلت لررررم نلتلررررهقتنشررررتعقتن لررررتئتنلت
 ررررهد تتعتشررررنلتارررررأتتارررررأتدبهرررر ل تنهدعاترررراتاملرررراتهأت درررر تا رررر ت483 هرررر حته ثررررلتنتنالن  ت

هد  ت رر كته ثهرر تأشررلتهد ن ررنا تاررأتهدرربةا تنتشرر  تهدة سررنلتهد ملرراتهتنلت رر تهلرربت تأشررلت
ل  لتدبه لتهدتأتتعاتئ دت تاندقت بتل ت  تظقتب دل  ل تناتتت تاتهدة سرنلتهد ملراتهتنلتارأت

لتللرر تتلتدبهرر لتبئنررن ت اهتررقت نته ت  أتررق.تنهدة سررنلتهد ملرراتهتنلتاررأتدبهرر لتدتلررنهت ررنهاهت
داندررقت  ررل  تن رر تب دترر دأت تررلتترر التلتأمرر ته تلرر بته ررعتهدئنررن تهدتررأتتت ترراتبدرر تهأل  هرربت

ت.ت23دبه لهد تلتتعتشنلتنتع منلتاأت

تتعرررررراات   أرررررر كتهالررررررة تهدلت لررررررأتأمرررررر تهدلرررررر ئقتهدمبه هتررررررقتنتهنلرررررر تهدرررررر تناءهكت
 دناءت ترلهلتنهبل  ر تنهتاتندن ت كت  تم قتا هد تئل  كتهالة تهدلت لأتهدشتعأتهدتأتتاتلتبر

ئ بتههللتهدمبه هأتنئل رقته ر  تنئل ر كتهالرة تهدلت لرأتهدلرهأتنهبل  ر تهد   أرقتهالرة تقت
نئل قتهدتنئتاتهالة أتنهدتت لتهدلم أ تنئاتث ت بدقتهده ل  تنب  ل اقتد  لاقتهد   أر كت

اتهتقتنهبل  رر تئل ررقتهدمبه هتررقت هرر حتهد  لاررقتهد ملرراتهتقتنتشرر  تا رر س ت هظ ررقتهدتئلتررلتهد ملرر
اتحتنهد بدتتلتهدشعبتقتنهدات نلهاتقتن لت  ل ت هظ قتهدتئلتلتهد بدرقتهدشرعبتقتنهدنتر ا تهدع  رقت
نئل رر كتهالررة تهدلت لررأتهد ملرراتهأتنهبل  رر تئل ررقتئ رر عتنهد درر اتهالررة أتنهه رر لتههللت

  نأ بقتهاه  لتناتحتهالة .

http://www.elnashra.com/news/?tag=%DD%CA%CD-%C7%E1%C7%D3%E1%C7%E3
http://www.elnashra.com/news/?tag=%DD%CA%CD-%C7%E1%C7%D3%E1%C7%E3
http://www.elnashra.com/news/?tag=%D4%C7%DF%D1-%C7%E1%DA%C8%D3%ED
http://www.elnashra.com/news/?tag=%D4%C7%DF%D1-%C7%E1%DA%C8%D3%ED
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 سوريا:

تهأتتعتشنلتاأتتلعقت  ت  كتللر تقتنثةثرقتاملاهد تا  تت570تعتنتاأتلنلت ت
ت ت  رت تدة سرتلتلربته تدة ستل ت  رت تهدتل نحت ت  ت تدة ستلتالأ ت ت أت  ت  تلتلل تق

تدة ستلتهدشتحت  لتدة ستل ت  ت تهدة تتقتدة ستل ت  ت تهدهتلبتدة ستل ت  ت تهدلكتتبل
دة سررتل تتئ ررىت ملرراتهتتل ت  ررت هدتدة سررتلتهد ل  هرر ت ت  ررت تدة سررتلتاهررنلت رر لت ت  ررت 
تئرن ته بل ر ت  ررت تهدتل رنحتهدرر يت ر لتترر نيتتتدة سررتلتهدتر تأررتلتدة سررتل ت  رت تئ ر  ت  رت 
هدرر تا رر تهدرر تلرر ئقتئررلبتنئ رر لتنلررتال ت ررلتتبرر ت   أرر كت لررمئقت ثرر تتهظررت تت144

اتر تتهداندقته لة تق ت  تتلببتاأت  ل ت عظر تلر  ه تهدر ت  ت ر كتهدم رنءت ر ل تلرنلت تب ر 
تت.24هنلنب 

ا ررتةتاملرراتهت ت هرر تت15نبرر دل  ت ررلتهلت هرر حتتهظت رر كتاملرراتهتقتتتنررالتأرراا  تبت
تهلررنيتبعلررد تاررأتهارر لت هظ ررقتهدتئلتررلتهد ملرراتهتق تن ررأتت2011باهتررقتهأل  ررقتاررأت رر لع/

ئل رررررقتهدتئلترررررلتهدرررررناهأتهد ملررررراتهأت)اررررررتح(تنهد بدرررررقتهدشرررررعبتقتدتئلترررررلتاملررررراتل تنهد بدررررررقت
املررراتل تن بدررررقتهدهل  )لررر تلت نشررررق(ت تنئررر بتهاتئرررر اتهدررررات نلهاأتتهدات نلهاترررقتدتئلتررررل

هد ملرراتهأ)تارراه( تن بدررقتهدتئلتررلتهد ملرراتهتق)ت بررنتهدعبرر ع( تنئرر بتهدشررعبتهد ملرراتهأ ت  رر ت
بررر تأتهد  ررر س ت رررأتئل رررقتهد ن ن رررقته لرررة تقت)ئ ررر ع( تئل رررقتهد دررر اته لرررة أ تتهد بدرررقت

  دررراتأبررراتهد  ترررا( ت هظ رررقتاةسررراتئرررلبتهدتئلترررلتهدشرررعبتقتهدنتررر ا تهدع  رررق ت بدرررقتهدهلررر  )ت
هاهت  لرررق تنهدئررر بتهدشرررتنأأتهد ملررراتهأ تن بدرررقتت-هدشرررعبتق)تترررنهكتهد ررر أنق( تنئل رررقتارررتح
ت.ت 25 هدتئلتلتهد ملاتهتقت) بنتهل  تهألشنل(

اتهدئ رر ظتأمرر تنهترراتهدم ررنءتهد ملرراتهأتئترراتتئررااتتتنرر لتلت رر قتهد  ت رر كتدرر تتلررتا
ت ررهد %ت95تنتعت رراته لت شررلاتلت  رربئنهتلررنلتقتاررأتاملرراتلت سررأاتهألنهررلنهتتبرر لت  دبتررق

تهدهشراتهدهر ه ت هر ا تارأت ئ  رلتلته ا تتر ه تهد لر أا  تناتأمر تدمئ رن تهألنهرلنهتأم 
ت . 26  سمقت ع ه  تتنه دنلتئتا
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تمصر )جماعات سيناء(:

ت اتته  أتتن ت  ن  تلته ء  لتنتبل كتهد وشلهكتأم تتا نلتهد ه ختهأل هأتاأت
نتتبرتلتهد   أ كتهد لمئقتنتعبتل  تألتثنمد تنئلنلقتب ظر  لتت ر ن كت ر تلرما كتهداندرق ت

د  هرررر تد ررررتتهد ه  أرررر كتاررررأتلاررررحتتهد   أرررر كتهد د اتررررقتنهدلررررم تقتتتشرررر ت ت دررررحت ررررلت ررررة ت
 برررات تأرررلتهد  ررر دعتهدنبمترررقتنهدعلاترررق تنتشررر ت تد هرررقتدرررلات ن هشررر نهت ئررر   تشرررلأتق ت نهدعرررلتن ت

نش منهت   نأ كت لتلتقتما ت لمحتلن تتتندنلتارلتت  ا كتهدنن  تهد ظ د تئتأتدنتهلت
لتهأل رررلتاه ررر تهد رررال تن ررر هت ررر تتنلرررحت لتهد   أرررقتهد لرررمئقتهد د اترررقت ت هررركتأمررر تهد رررا

 ر دحتلونعتهأل رنه تد ت بتهداندق تنتله اتلماقتشتنختهدنب سر ت ظ تتهدلستلتقتاأتلته ء تاأ
بشرب  كتهدتدلتربت عمركتشرب  كتت لتأةترقت ر قتهدنرنت   تناتشحتارأت هدتأت نهتد تت  ل تهاه 

اررأتتهدتدلترربت اه تددرر قتهد   أرر كتهدتررأتب نررانل  تهلتتئ ررأتأ مترر كتهدتدلترربتن اررناتها رراها
 ت نهد تت ال تأم تهدن ن تهدر ت يت  ر لتارأتلرته ءتنئ  تتر تب دلرة  ت ر هت رنتهد هر ختلته ء

أررر كتبعررراتههدتررر لتهد رررتنتهدمتبرررأ تهأل هرررأتهدررر يتلررر اتارررأتلرررته ءتن رررنت ررر تهلرررت  اكت هررر تهد   
ن  هرركت نلررعكتئل ترر تئ رر عتنهد درر اتدمئ ررن تأمتدرر  ت نتلررلبت لررمئقت تاررنل تكدررأت  ررل ت 

 تررلكت ررلتهدنهترراتهأل هررأتنهدلت لررأت  ت مدرر ت عاترر كت 27هد   أرر كتاررأتلررته ءت ررأتهده ترر تددرر 
ئق.تتن ترررلكت رررلت له رررر تهدثنررر تنهدتررر ثتلتد  رررمئقتهد   أررر كتهد لررررم نها ت ررر أأتارررأتلرررته ء ت

ئ  تتهد ي    تن  ءتهدع  ت اأتلته ءتنتا  تتهد   أ كتهد لمئقنئااتتلهبات   دحت  تبتلت 
 رر هتثترلكتأة رر كتهالرت د  تئررن تن ُتت نت نتدرر  ده ن ر تتهأل رر تعر  هأتبرر لقتهد للرأتنت ئ رراتبر ت

هدت ررن تنتترراتلبرراتهد ثتررلت ررلتهد ئممررتلتنهد بررلهءتهدلت لررتتلتنهدعلرر لتلتهد   أرر كتاررأتلررته ءت
  نهلتهد لررم تلتاررأت  ررلتنئل ررقتئ رر عتاررأتتارر  ت رر   تن ثرر لته أررة تهد  ررليتهد ثتررلتبرر 

ب  تتوثلتأم ت  لت  لتن  تلت نلتد تتاهأت كتلمبتقتأمر تت لتهدنل ت تئن ت  قتهدعةت ك
هدنلتقتهد ملاتهتقتهدتأتلتتله اتتاأتظ تن نات  قتهدعةت ك تتئتاتتعتبرلت  رلتهلت هر حت

 كتنتتنتكتبعاتان ت للأ)ت  د عبلتنهدت  ل تأبلتهاه ر  تنتدلتربتئ  عتتع تدتله  ت   دحت
 راتهد برلهءت  وشلهكتأم تترن تهدعةتر كتن ت هتدر ت راته  رنهل تئتراتن أتهدلة ت لتلته ء(ت

ها رررنهلتهدررر تلتتب لرررنهتأرررلتنتهدررر ت  هررركتاترررل ت  بترررقتن  ن ررر تبعررراتلرررنناتهدهظررر  تهدمتبرررأت 
هدئرررنهلتت تنتبهرررأت(1)  ت للرررأتدمع مترررقتهلرررلهد   أررر كتهد لرررمئقتارررأتلرررته ءتن درررحتبعررراتكتنررر

رر  ت15 للرر تناررا هتلس لررت  ت ررل)تت25/8/2013ت تا ررأ28دمتع  رر ت رراتهدنلرراتاررأتلررته ء (تش   
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هدتنرر تاترر تتترر اهكت ررلتهدلررم تتلتهد درر اتلت ررهد )تهدشررتختئ رراتلت بررنتات رر ت( ت)هدشررتخت  ررايت
ا تهررر كتدمئل ررر كت ئ ررراتلررر د ( ت)هررر هلت رررلهب ت ئررر   تتهظرررت تهد دررر ا( تنهرررتجتأرررلتهدمنررر ءتت

ث ررررلكت  ثررررلت ررررلت نرررر ءهكتملتهد ن ظدررررلكتتنرررر لتلت(ت2013)ت ررررة  ته لررررة تقتاررررأتلررررته ء.
لتهد   دحتهدتأتتبمنلكتبتهد تاأتأ  تتند ت للأتهدلس لرقت رلتهد رعبتهدت رلتات هدتا ته كتنت

بد تئتاتت  ن كتها نهلتنلم تقتلته ء ت لت ة تتنلاتها نهلتبتلتئ  عتنلم تأتلرته ءت
(ته نر  تدملرم تتلتدتدلتربت رنهاتبهر ءت60هنهكتهتت  اتقت اتئ  عتأرلتالتر تت  رتىت)ب تحتت

دبرر   تهدتررأتلررتالت ررلت ةددرر تهدتترر لتهدلرررم أتأمرر تتنلترراتهدئ رر قتدمنارر   تب  هرربتشرررل تأت
لتهدعةت كتد تت رلت نتتلحت ت29دتنلتات نهاتهدبه ء تهد نلبتتلت لتها نهلتن به ءتلته ءةتةهدبله 

لتهاه ر  تنهد  ر دحت د لرم تلتبر تت ر ن كت درحتدت ربحت راتئ ر عت تلر  تنتانات اتها رنهلته
ُتعتبرلتهأله ر  ت ئرات  ر تهد راه  ت تنتهاتت  اتقت أتهدتأتهأتبلكتب ث بقتهد ع  تدد قتهدعةتر ك

هاتت  اتقتهدتأتتلبات   تبلته ءتن أت رلتلر   تارأتبهر ءت أ را تهاتت ر اتهدبر هني تارأتاترل ت
 تهد يتهأتبلقت بلهءتهه تهتت  اتلمبأ تنهتلحت2007 تبعاتأ  تلتال تئ  عتأم تتا  ت  ت

هدع  رقتب رئت قتتت ههتتدر هأت  اتئ ن قت   تأم تهأله   تاأتتباتقته ن تد ت لت ة تهشل  تد 
نهدترأتبمبركت ت2013أر  تتت ههترقشر لكتاتدر تد  هدبلد  لتهدتأتت التألتهد  معتهدتشرلتعأ تنت

(ت متررررنلتانالت ررررلتهد ب تررررقتهد ئمتررررقتت يت243ت ترررر ت)(ت متررررنلتانال تتررررت تتباتررررقت رررر تت897)
نهدبر تأتأ ر ه تت رن ت رلتهد ر ل تانلتتنلرتحت درح تات ر تهشر لتته    دترق %(ت لتهدنت رقت27)

ن تلتهاتت  اتاأتئ ن رقت ر  تأرةءتهدلار تأت لتترا تلتهأله ر  ت ايتهدر ت لر ل تشردلتقتتنرالت
 ررر تااررراتئل رررقتت ررر  تلرررلنلتقتنت رررندررر دحتتعتبرررلتهدئ  رررقتهدرررأتهاهت 30(ت مترررنلتانال230ب)

لررراتئ  ررر كتتتاررر  ت ررر   تنتهدترررأت ررراتهدنتررركتتارررّنلك تدترررا  ت رررنهاتتبدرررا تئ ررر عت هشررر سد 
  تم ررقت تررلتهد ررنهاتهدب هستررق ته تهأتبررلتهدلررة ت ئررا   تنأ مرركت  عبررلت للررأتدياررلهات ئت هرر ت

د ررئت قت(ته رر  تناررأتتنرراتلهكت1200ت رر تكدرر ت)برر لتأررااتهاه رر  تت تن هرر حتتنرراتلهكت31 ثتررل 
(ت متنهتلتاأت  رلتتتئّ  رنلت800هات نهن لكتهدبلتا هتق ت ا اكتاتد تألتن نات  ثلت لت)

  سمررق تن لت هرر حت ررلتا مررنهتتت  تهدرر تتلررت ا نهد تدتئنترر ت لب ئرر اررأتهتت رر اتهأله رر  تهدتررأتتنررن ت
د ت تنتشتلتتناتلهكتهتت  اتقتاملاتهتقتك32ه ايتهد متنهتلهكتاأت   تنلته ءت لتت  ل تهأله   

لتن رنت ر تتو راتهت 33(ت مترنلتانال500 لتئ  تت  ل تهأله   تت  تلهنت تكد تهئنت مت لتن)
(ت2007هدتأتههتعشركت راتتههتعر نتت ر ل تهأله ر  تبعراتأر  ت)ت ه حتت  ل ت تلتهدب هءت  دلة 

(تت متنلتانالتارأتهدعر   تنان ر تدتنراتلهكت عدرات300نتتنالتت  لت)هدلة تنتهدلمات(تئنهدأت)
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(ت6هدنررن أته لررلهستمأ تتننانرر تدتنرراتلهكت  ررلتقتتبرر لتت رر ل ت)هدلررة ت(تن ررمكتدهئررن)تهأل ررل
ت.34 ةتتلتانالتاأتهدشدل

 تهديدات جماعات سيناء المسمحة لألمن القومي الفمسطيني

هدترر ثتلتأمرر ت نترر تهداندررقتهد  ررلتقتاررأتتع  مدرر ت رراتهد ملرراتهتتلتاررأت رر  تهتت ررقت -1
لرره ات هدرر تن ررنت رر تظدررلتاررأتتلررتقتهلتبرر ات رر قتهد   أرر كتبهظتلهتدرر تاررأت  رر  تنتمنررأتاأرر تنه 

ته ة ت عبلتلاح تنلخت ت قتهدبئلتأم تهدئاناتدمنل ءتأم تهاه   .
   ن ت لته   ت  قتهد   أ كتاأتالتتنهتات  ه تنلت لأت اتراتت لرأتهدر ت -2

 تن درحت رلت رة تتلرنت كت1967ا  تتا  ت   تأرلتهدرنالتهد ملراتهأتهدعتتراتأمر تئرانات
م تباهس تألت عبلتلاحتتل حتدنن تها لتهدنهتراتهد لرتال تأمر ت ر  ت رلتهاه  ر  تههل هتقتب 

تبعاتت  تلت ات نه ةكت اتات اتهدع د .
هلت لهلتل  لتهاله تأاتا ت)ه  نهل ت  لت   تكللهست  ت نلنبر  تتل تر  تتارل(ت ر ت -3

اأ تهد   أر كتأل اها  تأم تهلتتبن ت   تت أا تدن لتتقت م تقتالته ه تهداندقتهد  لتق تتر
هد لمئق تت  تتتامبتهدئ  ظتأم تهلت لهلتنلعد تهدئ دأت ه  مقتب تن ت ر ا قت راتهدلوترقت
هد ملررراتهتق ت ررر تتتلرررببتبالرررع  تهدتئرررلحتهدلت لرررأتهد ملررراتهأتنهدهلررر  تهد مرررأ ت يتتئنتررر ت
  تتتلتهاند ت ا قت   هتقت للهست تب  بنر ءتأمر تهدنلرتقتهد ملراتهتقتانلتتنرا تتئركت برللت

هنل   تنأا تت ثت تهدنت ا تهدلت لتقتهدئ دتقتد  تهدشعبتهد ملاتهأ تنهدب ترقتهدث هترقتهلرته ه تها
هداندرررقتهد  رررلتقتدتئنتررر ت شرررلن تهدرررنالتهدبرررات تارررأت ررر  تهد برررل تهدررر يتنهانررركتأمتررر ت   أرررقت

ت  ت لباتدب  تئلبت  اات تنلهتهتةها.ت700ها نهلتنهدلستعت للأتبل ت

 النتائج:

الهكتهدعلرررر لتقتدمنررررنهكتهد ملرررراتهتقتاررررأتئ ررررظتهأل ررررلتهدنررررن أتتتلررررحت ررررلت رررران تهدنرررر
هد ملاتهأتههر تاتتتعرا تهدنرال تهد ع درقتدتمرحتهدنرنهكت  ثرلت رلتئ رظتهأل رلتهدراه مأتهد ملراتهأت
 ررررلتهدت ررررر ن هكتهداه مترررررقتدمنرررر هنلتنهدهظررررر  تن نه درررررقتها تلهتررررر كتهأل هتررررق ته ررررر تارررررأت نه درررررقت

دعلررر لتقتن نهلا ررر ت ئرررانا ت ررراه تن  لرررعقتدلت برررقتهدتداتررراهكتهدعلررر لتقتهد  ل ترررقتا دنرررالهكته
شاتا ت لتهائتة تهاللهستمأتن لتان تهد ئتاتهدتأتتع ر تنتمتر  تب هراتأ متر كتهدتدلتربتهنت
هدت نتررراتب دعتررر اتهدعلررر ليتانلتتهلرررت ت رررلتهائرررتة ته لرررلهستمأ تل ررر ت درررحتدرررا تترررن تهأل رررلت
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دعلرررر لتقتهد رررر ال تأررررلتتررررنهكتهد ملرررراتهأتتررررالهكتنه رررر   تاررررأتهدت ررررايتدرررربعتتهدتداترررراهكته
هائررتة تهالررلهستمأتن لررتناهت تأل ررلتهد ررنهاهتلتهد ملرراتهتتل تنترراته ئرركتبرر دحتاررأتبعررتت
هدئرر اكتهدترررأت  هررركتاتدررر تهد نه دررقتهدعلررر لتقتتلتبرررقت ررراهتن ئررانا  تنه ئررركتبعرررتتا ررر س ت

هد لاترقتهد ن ن قتهد ملاتهتقتاأت نه دقتتنهكتهائتة تهاللهستمأتأل لت تاأتبعتتهدئر اكت
هد ئانا  تكاتههد تاأتهد ن ب تتلببكتبتداتراتشراتاتد لت ر هكتهأل رلتهدنرن أتهد ملراتهأ تئترات
ههدرر تتلررببكتاررأتتد تررلتهد ررنهاهتلتهد ملرراتهتتلت ررلتبتررنتد تنا رر لت  سرر تاررأت  تم رر تد  ت  رر ت

تتدااتاأتااعد تهد تهدد ل ت لتاملاتل.ت

 تحميل ومناقشة النتائج، والتوصيات

ب تهلتهد درااتهدعلر ليتهدلستلرأتدي رلتهدنرن أتهد ملراتهأت رنتهلرت لهلتهلتهتجت  ر تلر
هائررررتة تهالررررلهستمأتن   للرررر كتنههتد  رررر كت ررررتنتهائررررتة تن لررررتناهت تبئرررر تهد ررررنهاهتلت
هد ملاتهتتلتن  تم  تد تن    ت دحتتع  تتن تها لتنهأل هئقتهدعل لتقتدم   س تأرلت نه درقت

 تهلتدررر تت رررلت عان رررقتارررأتهد ن لهرررقت ررراتها   هتررر كت درررحتدلرررع تها   هتررر كتهدعلررر لتقتدررراتد
هدعلررر لتقتهدد سمرررقتد رررتنتهائرررتة ته لرررلهستمأتدررر دحتاتبرررات رررلت رررت  قتأنترررا ت  هترررقتنتت دترررقت
تته لرررربت رررراتهدنهترررراتنتع رررر تأمرررر تتئنترررر تهت رررر تتررررال تألرررر لتقتاررررأتئ  تررررقتهأل ررررلتهدنررررن أت

 تهد لمئقتهد ملاتهتق تتتبرتلتههر تهد ملاتهأ تناأتظ تهد عات كتنهدنالهكتهدنت دتقتهدئ دتقتدمننت
تت بتهلتتلت  تهدعنتا تهدنت دتقتأم ت لت  تل:

هاأت رر اتأمرر ت بررا تهد نه دررقت ررلت تررلبت لرر اقتهشررتب حت   هررق تا م رر تتنم رركتتاألول:
ت ل اقتهاشتب حتتنم كتهد  ن تهدت هندن تقتاأتأت اتهدنت  .ت

 ل  تررقتاررأتهد نه دررق تن دررحتهاأت رر اتأمرر تلت لررتقتهد   نأرر كتهدنت دتررقتهدةتالثرراني:
بدررا تهدئررات ررلتهلررلهلتهدنررال تهدع دتررقتد ررتنتهائررتة تأمرر تتررا تلتهااهلهكتهد ل  تررقتدمنررنهكت
هد ملررراتهتق تند رررهحتهدنرررن تهد ملررراتهتقتلرررلأقتهت ررر  تهدنرررلهلتارررأتهد نه درررق تا د نه دررر كتهدترررأت

ة تن لررتناهت ته ئرركتاتدرر تهدنررن تهد لررمئقتهد ملرراتهتقتاررأتهدت ررايتاأترراهءهكتتررنهكتهائررت
  هركت عظ درر تتررت تاررأتظررلن ت  هتررقت    سررق تدرر تت ررلتهائررتة تداترر تهدنترركتهد رر اأتدمت اررتات

تنهدتئشتاتهد يتتت ن تات .



 مركز التخطيط الفمسطيني

876 

ت تأتاأتهد لتبقتهدث هتقتهدتداتاهكتهداه مترقتهده بعرقت رلتهد   أر كتهد ملراتهتقتهد لرمئقت
لتلررباد تنه  لرر أد تدلررت ا تنهأل هئررقتهدعلرر لتقتدرربعتتهد  رر س تهد ملرراتهتقتنهدتررأتاتبررات رر

تهدن هنلتندمنلهلتهد ملاتهأتهد نئا.

ثرر تها تلهترر كتهأل هتررقتهالررلهستمتقتدم  ت ررراتهد ملرراتهأت ررلت ررة ت لهتبررقتهات ررر اكت
نهدئل ررقتنت هترراتهدع ررةءتد رر تدرر ت ررلتمثرر لت اتررل تأمرر تت لررختهد  ت رراتهد ملرراتهأتنهه شرر  ت

تها لتهد ملاتهأ.

ها ترله تهات رلت رة تهدته ترقتبشر  تاعر  تارأت  ارقتت ر ليتددر هتناتت  لتنلراتئر 
هد   اكتنتت ت درحتبتع تر تلرت ا تهدنر هنلتنهدعرا تنئنرن تهد رنهالتهاهلر هتقتنهدن هنهترقتنترناتلت
هأل رررلتهاتت ررر ايتنها ت ررر أأتنتع تررر تهد نهاهرررق.تثررر ت ةئنرررقتن ت بعرررقتن ئ لررربقتهد ترررنلاتلت

ت  هت تبش  تاع  .

تررو لتهدن ررناتهد ملرراتهأتأمرر ت للرر تهد ملرراتهتقتاررأتتن ررلت  رر ت مرر تتررنه لتألرر لي
ظررر تهلرررت لهلتهائرررتة  تابرررات رررلتامررربتترررناتلتهدئ  ترررقتهداندترررقتهدلت لرررتقتنهدعلررر لتقتدمشرررعبت
هد ملررراتهأتنتلرررتت تنهدلرررعأتهدررر تهدتئرررللتنهالرررتنة تب دنلررر س تهدابمن  لرررتقتهدررر ت  هررربتاأررر ت

دعل لتقتهد ملاتهتقتهلتد تت لت ه حتترال تهلت لهلتهد ن ن قتب دنل س تهدشعبتقتنتع ت تهدنالهكته
ارررأتتع ت  ررر تب دنلررر س تهدنت دترررقتامترررت تتع ت  ررر تبلارررات لرررتنه  تارررأتهدتهظرررت تنهاهلرررب اتنهد  ررر ء ت

تهأل هتقتنهد د لهكتهدنت دتق.
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 القومي حتديات قانونية لألمن

 الفلسطيني  
 

 محمد عوض التمبانيأ.
 

 متهيد :

اجتهد الزمالء الباحثيف في دائرة أبحػاث اممػف المػ مي الطينػطييي فػي مرتػز الت طػيط 
الطينطييي في مضػمار البحػث  ػف مطهػـ   ػامؿ   اضػة لطتػرة اممػف المػ مي  انػماطها  يػ  

اممػػػف المػػػ مي الطينػػػطييي بةيػػػ  مجم  ػػػا تعريػػػؼ التػػػالي:  يعػػرؼ الحالػػا الطينػػػطيييام   ػػػدم ا ال
اإلجراءات  التدابير التي تت ذها ميظما التحريػر الطينػطيييا لحمايػا حمػ ؽ ال ػعب الطينػطييي 
 م ر    ال طيي في م اجها أي تهديدات دا ييا أ   ارجيام  بمػا يحمػؽ ال لػ ؿ لاهػداؼ 

   . الع دة ال طييا في البماء  الحريا  االنتمالؿ 

أبعػػػػاد م تيطػػػػا  نيانػػػيا  ا تلػػػػاديا  اجتما يػػػػا  لػػػ  اممػػػػف المػػػػ مي إف مطهػػػـ   ييػػػ  فػػػػ
  اي ييا   نػتريا  ييرهػا...م تتمحػ ر حػ ؿ تحميػؽ امهػداؼ ال طييػا  حمايػا ملػالة الػ طف 
 يػػػػ  تافػػػػا اللػػػػعد  فػػػػي ممابػػػػؿ تهديػػػػدات  م ػػػػاطر دا ييػػػػا   ارجيػػػػا م  نػػػػبؿ م اجهػػػػا تيػػػػؾ 

 .  الم اطر  التهديدات
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 يػػرا الباحػػث أف ليبعػػد المػػاي يي م ضػػك مهػػـ مػػف فتػػرة اممػػف المػػ مي الطينػػطييي فػػي 
م اجهػا التهديػػدات ال ارجيػػا  الدا ييػا  فالبعػػد المػػاي يي يحطػػظ  يرا ػب  يتػػد ؿ لضػػماف الميعػػا 
ال طييا أفرادًا  مؤننات  د لا مػف التهديػدات الم تيطػام  ذلػؾ مػف  ػدة أبعػاد رئينػيا يتيا لهػا 

  تبا ًا:

 البعد القانوني الداخلي :أواًل

ينتيد اممػف االجتمػا ي  اال تلػادي  امميػي  النيانػي الػدا يي  يػ  أنػس  اي ييػا  
مػػػػف إطػػػػار دنػػػػت ري  اطػػػػار  ػػػػاي ييم يحػػػػدد الحمػػػػ ؽ  ال اجبػػػػاتم  د ر المؤننػػػػات   ظائطهػػػػا 

 امػػام   مهامهػػا  ا تلالػػاتهام  حمػػ ؽ امفػػراد  ضػػماياتهام  تػػذا ميظ مػػا العدالػػا مػػف ييابػػا
اممف العاـ  محطاظ  ي  اليظاـ العاـ بمت يات تحرص  ي  ال  ضاء  مؤننات  اي ييا فا يا  

 اللحا العاما  النتييا العاما  اآلداب العامام مف  الؿ اليل ص الماي ييام  آليات تطبيؽ 
 . 1الماي فم   نائؿ ايطاذ الماي ف

 تت افػػؽ مػػػك معػػايير العدالػػػا  اع الماي ييػػا العامػػػا نػػييما  لػػػحيا تيمػػا تايػػت ام ضػػػ 
حلػف  مييػك مػف  نيادة الماي فم تايت الحالا االجتما يا  اال تلاديا  النيانيا في  ضك م

بمػا يعػزز  يحطػظ اثيػيف مػف أهػـ مرتتػزات اممػف المػ مي الطينػطييي  همػا: الهزات   االزماتم 
ه يتػػ  ال طييػػا  الثمافيػػا أ اًل حمايػػا حمػػ ؽ ال ػػعب الطينػػطييي التاري يػػا  النيانػػيا  الطبيعيػػا   

أييمػػا  جػػدم  تعزيػػز مم مػػات بمائػػ  فػػي فينػػطيفم  ثاييػػًا الحطػػاظ  يػػ   حػػدة ال ػػعب الطينػػطييي 
 .2 متتنبات   م اردهم   حداييا تمثيي   انتمالؿ  راره 

تػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي م اجهػػػا جميػػػا مػػػف المهػػػددات التػػػي تمػػػس ب ػػػتؿ  طيػػػر اممػػػف المػػػ مي 
تهػػػدد  حػػػدة اليظػػػاـ النيانػػػي الطينػػػطيييم  اله يػػػا ال طييػػػا الطينػػػطيييم  مرتتزاتػػػ  الحي يػػػام   

                                                           

( م دار الممداد ليطبا ا م يزة 5يانيا المعالر  يظاـ الحتـ في االنالـ م ط )د. فتحي ال حيدي م اليظـ الن 1
  ما بعدها. 100م ص 2011م 
مرتز الت طيط  –ايظر: مرتتزات اممف الم مي الطينطييي م دائرة أبحاث اممف الم مي الطينطييي  2

 الطينطييي .
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الطينطيييام  تهدد مم مات بمػاء  لػم د المػ اطف الطينػطييي  تمنػت  بالث ابػت ال طييػام  مػف 
 : في مجاؿ البعد الماي يي الدا يي أهـ تيؾ المهددات

 .  ضعؼ اإلطار الدنت ري في فينطيف   دـ احترام 
 يػػػس الت ػػػريعي الطينػػػطييي  ازد اج العمػػػؿ الت ػػػريعي فػػػي تعطػػػؿ ال ظيطػػػا الر ابيػػػا ليمج

 فينطيف .
 .االيمناـ المضائي في فينطيف 
 .ايمناـ المؤننات  االجهزة التابعا لينيطا التيطيذيا في فينطيف 
  دـ  درة النيطا ال طييا  ي  بنط يط ذها  ممارنا أ ماؿ النيادة  يػ  تامػؿ ا يػيـ 

 الد لا.
 الم اطييف . اال تداءات  ي  حم ؽ  حريات 
  االيمناـ النياني الدا يي الطينطييي  تعزيػزه  تذذيتػ  لتيػؾ المهػددات النػابؽ اإل ػارة

 إليها .

  ييػ  ينػػع  فػػي هػػذا الم ضػػك لعػػرض نػريك لتيػػؾ الج ايػػب الماي ييػػا   ال تهػػا بػػاممف 
 الم مي الطينطيييم  ذلؾ  ي  اليح  اآلتي : 

 :االطار الدستوري لنظام الحكم في فمسطين   -1

إف نػػػالما اليظػػػاـ الدنػػػت ري فػػػي فينػػػطيف   ػػػ ة المؤننػػػات الدنػػػت ريا  ت افمهػػػا مػػػك  
المػػاي ف امنانػػي  با تبػػاره دنػػت ر مؤ ػػت ليد لػػا الطينػػطيييام نػػ اء رئانػػا النػػيطا ال طييػػا أ  
رئانا مجيس ال زارة أ  نيطا ت ريعيا أ  نيطا  ضائيام  آليات  ميهػا  حػد د ا تلالػاتها 

ار دنت ري لحية ي تؿ ميعا لييظاـ النياني مف الياحيا الدنػت ريا فػي م تؿ ذلؾ في إط 1
م اجهػػا فػػراغ المؤننػػات أ  االيتمػػاص مػػػف د رهػػام أ  ملػػادرة لػػالحياتهام أ  تطتيػػت  حػػػدة 

مػا يضػرب اممػف المػ مي الطينػطييي  ام   ر جهػا  ػف ال ػر يا الدنػت رياالمؤننات الدنت ري
 في لميم   يدمي  .

                                                           

وما  08، ص 0266(، دار المقداد للطباعة، غزة ، 8(، ط ) 0262 -9>>6ورات الدستورٌة فً فلسطٌن )د. فتحً الوحٌدي، المبادئ الدستورٌة العامة مع شرح التط 1

 بعدها . 
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اهيـ  المبػادئ  يػ  الحالػا الطينػطيييا اليػـ  فػي ظػؿ تجػذر االيمنػػاـ  بتطبيػؽ تيػؾ المطػ
 حتػ    ػت إ ػداد هػذه  م1 2007النياني الطينطييي الػدا ييم  انػتمرار آثػاره ميػذ ميتلػؼ 

ال ر ػػا م يجػػد أف المػػاي ف امنانػػي الطينػػطييي  ػػد تػػـ إهػػدار مػػ اده  يل لػػ م  تجػػا زه   ػػدـ 
مارنػات  التػػي تتلػؿ بالمؤننػػات الدنػت ريا الت ػػريعيا احترامػ  فػي التثيػػر مػف النيانػػات  الم

إرنػػػاء  2005 المضػػػائيا  التيطيذيػػػام فمػػػد حػػػا ؿ المػػػاي ف امنانػػػي الطينػػػطييي المعػػػدؿ لنػػػيا 
م ميهػػػا تمريػػػر مبػػػادئ نػػػيادة المػػػاي فم  -منػػػتمرة فػػػي اميظمػػػا الديممراطيػػػا  -مبػػػادئ دنػػػت ريا 

 يظػػػػـ ممارنػػػػا   2يت ابػػػػات العامػػػػام  الطلػػػػؿ بػػػػيف النػػػػيطاتم  النػػػػيادة لي ػػػػعبم  د ريػػػػا اال
. 3الحت مػػا لمهامهػػا  تطيػػب ييػػؿ الثمػػا مػػف  بػػؿ المجيػػس الت ػػريعي لمبا ػػرتها ال تلالػػاتها 

 مػػك ذلػػؾ فااليت ابػػات مجمػػدة ميػػذ نػػي اتم   ييػػ  لػػـ تعػػد النػػيادة لي ػػعب يمارنػػها مػػف  ػػالؿ 
مبا ػرتها لمهامهػا النيطات الثالث م  حتػ  حت مػا ال فػاؽ الػ طيي تػـ الت افػؽ النيانػي  يػ  

 .4  اليتها الماي ييا د ف الحاجا لعرضها  ي  المجيس الت ريعي الطينطييي  يييها ليثما 

  ييػػػ  فالنػػػيطات الت ػػػريعيا  التيطيذيػػػا تمػػػارس مهامهػػػا د ف يطػػػاء دنػػػت ري  بتجاهػػػؿ 
محتػػاـ المػػاي ف امنانػػي الطينػػطيييم فمػػك تعطػػؿ  مػػؿ المجيػػس الت ػػريعي الطينػػطيييم   ػػدـ 

ء ايت ابػػات ت ػػريعيا  رئانػػيا  تػػؿ ذلػػؾ ييػػذر بطػػراغ دنػػت ري يهػػدد ب ػػتؿ  طيػػر انػػتمرار إجػػرا
اليظػػاـ النيانػػي   حدتػػ م  يهػػدد بػػا ي مرتتػػزات اممػػف المػػ مي الطينػػطييي فػػي ج ايػػب  ديػػدة  

 نيعرض لبعضها  الؿ بياف با ي اليماط الماي ييا محؿ البحث . 
 عي الفمسطيني :الوظيفة التشريعية والرقابية لممجمس التشري -2
 الػذي يعيػي  ػدـ  5تد الماي ف امناني الطينطييي  ي  مبدأ الطلػؿ بػيف النػيطاتم أ

ترتيػػز  ظػػائؼ الد لػػا  ا تلالػػاتها الرئينػػيا فػػي يػػد  احػػدةم بػػؿ ت زيعهػػا  يػػ  هيئػػات  امػػا 
                                                           

 منذ سٌطرت حركة حماس بالقوة العسكرٌة على المؤسسات المدنٌة والعسكرٌة فً قطاع غزة وانفرادها بحكم القطاع بحكم األمر الواقع . 1

( منه على ما ٌلً:" نظام الحكم فً فلسطٌن نظام دٌمقراطً نٌابً ٌعتمد 8، كما تنص المادة ) 0228ساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة ( من القانون األ9 -0راجع المواد ) 2

ٌعً الفلسطٌنً ". والمجلس التشر على التعددٌة السٌاسٌة والحزبٌة وٌنتخب فٌه ربٌس السلطة الوطنٌة انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسبولة أمام الربٌس

مدة المجلس التشرٌعً أربع سنوات من تارٌخ انتخابه وتجري :(6/ :7مدة رباسة السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة هً أربع سنوات، وتنص المادة ) (69كما تنص المادة )

 .االنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورٌة

. 0228دل لسنة ( من القانون األساسً الفلسطٌنً المع98راجع المادة ) 3
 

لى اإلنترنت على رابط : انظر اتفاق الشاطا للمصالحة الداخلٌة ، لدى تقرٌر بعنوان : فتح وحماس أسباب االنقسام وافاق المصالحة ، مركز وفا للدراسات، منشور ع 4

(http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/126-2014-06-14-17-28-12.  ) 

 . 0228( من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة 0راجع المادة ) 5

http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/126-2014-06-14-17-28-12
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متعػػػددة  أي ت زيػػػك  ظػػػائؼ الد لػػػا  يػػػ  ثػػػالث هيئػػػاتم النػػػيطا الت ػػػريعيا ل ظيطػػػا الت ػػػريكم 
دارة المرافؽ  ت فير ال دماتم  النيطا المضائيا ليطلؿ فػي  النيطا  التيطيذيا لتيطيذ الم اييف  ا 

 .1المياز ات  فؽ أحتاـ الماي ف
 أحد أهـ يتائج تطبيؽ مبدأ الطلؿ بيف النيطات بػةف تتػ ل  النػيطا الت ػريعيا  ظيطػا 

 نف الم اييفم  تذا  ظيطا الر ابا  ي  أ ماؿ النيطا التيطيذيا.
ج ع ل ضك تيؾ المبادئ الدنت ريا م ضك التيطيذ فػي فينػطيف م ينػجؿ انػتمرار  بالر  

تعطػػؿ أ مػػاؿ المجيػػس الت ػػريعي لنػػي ات ط ييػػا  حتػػ    ػػت إ ػػداد هػػذه ال ر ػػا  أ اًل بنػػػبب 
ممارنات نيطات االحتالؿ اإلنرائييي الذير  ر يا   ن اء بتمييػد حريػا تيمػؿ اليػ ابم  لػ اًل 

س الت ريعي الطينطيييم  ثاييًا بنبب االيمناـ النيانػي الػدا ييم ال تماؿ   رات ي اب المجي
 مػػا يػػتج  يػػػ  مػػف  ػػػدـ تحمػػؽ د رة ايعمػػػاد لػػحيحا  فػػؽ يلػػػاب  ػػاي يي نػػػييـ  فػػؽ امنػػػس 
الماي ييا  الدنت ريام   يي   دـ تجديد متتب المجيس الت ريعي مف رئػيس ليمجيػس الت ػريعي 

 يػ  أ مػاؿ النػيطا التيطيذيػام  تػرؾ يػد النػيطا   ي اب رئيسم أدا ذلؾ لتعطؿ  ظيطا الر ابا
دارات  امػػا  –التيطيذيػػا  مطيمػػا اليػػد  متحػػررة  -بمػػا تمثيػػ  مػػف  زارات  أجهػػزة  هيئػػات  امػػا  ا 

 .2مف أي ر ابا برلماييا 
هػػذا ال ضػػك يضػػرب المبػػادئ الديممراطيػػام  نػػيادة المػػاي ف فػػي ممتػػؿم  يهػػدد انػػتمرار 

دائ م  ت ؼ ايحرافات م   ر ج   ف الملػيحا العامػام  احتػراـ اليظاـ النياني  آليات تم يـ أ
الدنػػػت ر  المػػػاي فم  أنػػػس الحتػػػـ الر ػػػيد  نػػػيادة المػػػاي فم اممػػػر الػػػذي يمػػػس ب ػػػتؿ  طيػػػر 
بمرتتػػػػزات اممػػػػف المػػػػ مي الطينػػػػطييي الجمػػػػا ي  الطػػػػردي مػػػػف انػػػػتمرار ليمؤننػػػػات الحت ميػػػػا 

  اي ييػا مػف  بػؿ يػ اب المجيػس الت ػريعي  العاما  حنف أدائها لمهامهػام تحػت ر ابػا نيانػيا 
مػػف  ػػالؿ الر ابػػا  يػػ  انػػت دامها ليمػػاؿ العػػاـ   انػػتهدافها الملػػيحا العامػػا فػػي تػػؿ  راراتهػػا 
 أ مالهػػام مػػا يهػػدد أيضػػا اممػػف الطػػردي ليمػػ اطف نػػ اء فػػي أميػػ  اللػػحي أ  اال تلػػادي أ  

التػػػي يطتػػػرض فػػػي تيػػػؾ  االجتمػػػا ي أ  ييرهػػػا مػػػف ال جػػػ ه م  يهػػػدد منػػػت ا  جػػػ دة ال ػػػدمات

                                                           

ا المبدأ فً مواجهة الظلم ال ٌخفى على احد أهمٌة مبدأ الفصل بٌن السلطات فً منع االستبداد وضمان احترام الدستور وتطبٌق مبدأ سٌادة القانون، وقد ظهر هذ 1

تحً الوحٌدي، أصول الفكر واالستبداد ومصادرة حقوق وحرٌات األفراد وفً مواجهة منع مشاركة الشعب فً الحٌاة السٌاسٌة وفً صنع القرارات وإدارة البالد. انظر: ف

 وما بعدها . 7;، ص 6>>6السٌاسً، مطابع المقداد، غزة، 

)  0266(، تقرٌر صادر عن المركز الفلسطٌنً لحقوق اإلنسان ، غزة ، 0266 -:022البرلمانٌة خالل فترة االنقسام السٌاسً الفلسطٌنً )العملٌة التشرٌعٌة والرقابٌة  2

 وما بعدها  66نسخة الكترونٌة (، ص 
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المؤننػػات أف تمػػدمها ليمػػ اطفم فػػي نػػبيؿ تػػد يـ لػػم ده فػػي أرض فينػػطيفم  يحمػػؽ رضػػاه 
 ي  أداء المؤننات العاما  ي يؽ مي  م اطف إيجابي يد ـ  ينيد المؤننات العاما  ي ػعره 

ائهػػام بااليتمػػاء ليػػ طف  التمنػػؾ بث ابتػػ م ال أف يتػػ ف يا مػػًا  يػػ  المؤننػػات العامػػا رافضػػًا مد
مطضػػاًل ليهجػػػرة  يػػػ  البمػػػاء  البيػػػاء  اللػػم د  يػػػ  امرض الطينػػػطيييام يتيجػػػا ييػػػاب الر ابػػػا 

 .يا  تط رها  حنف أدائها ل ظائطهاالبرلماييا  ي  امداء  الهياتؿ اإلدار 
: التػػػي تعػػػد أداة تحتػػػـ  تػػػيظـ ممارنػػػا أماااا الوظيفاااة التشاااريعية لممجماااس التشاااريعي

ت العامػػا  ال الػػام فالت ػػريك مػػف  ػػ اييف   ػػرارات بمػػ اييف  لػػ ائة الحمػػ ؽ  ال اجبػػات  االلتزامػػا
حت ميػػا   ػػرارات  زاريػػا ت ػػتؿ أد ات لحطػػظ الملػػالة العامػػا  اليظػػاـ العػػاـ ب ػػتؿ متػػ ازف مػػك 

 .1ملالة  حم ؽ امفرادم  تيظيـ العمؿ الحت مي  النيطات العامام  ل ف اليظاـ العاـ 
ريعيا فػػي فينػطيف يجػد بػةف تيػؾ ال ظيطػا ت تيػػؼ  بإلمػاء يظػرة  يػ   ا ػك ال ظيطػا الت ػ

ب ػتؿ جػػذري فػػي اال تلػػاص  الممارنػػا فػػي المحافظػات ال ػػماليا  يهػػا فػػي محافظػػات يػػزةم 
  فؽ الت ضية التالي :

 الوظيفة التشريعية في محافظات الضفة :   
 2007حزيػػػػػراف  14 امػػػػػت المجم  ػػػػػات العنػػػػػتريا التابعػػػػػا لحرتػػػػػا حمػػػػػاس لػػػػػبيحا 

مجهػػزة اممييػػا فػػي محافظػػات يػػزة  نػػيطرت  ييهػػام مػػا د ػػا الػػرئيس محمػػ د بمهاجمػػا ممػػار ا
بعػػػد اتطػػػاؽ متػػػا  2007 بػػػاس إلػػػ  إ الػػػا حت مػػػا ال حػػػدة ال طييػػػا التػػػي ت ػػػتيت فػػػي  ػػػباط 

ليملػػالحا بػػيف حرتتػػي فػػتة  حمػػاسم  ا  ػػالف حالػػا الطػػ ارئ  ت ػػتيؿ حت مػػا طػػ ارئ برئانػػا 
لػػدار الػػرئيس العديػػد مػػف  تطبػػؽ مػػف  تنػػريمػػرارات بمػػ اييف التػػي ال الػػدتت ر نػػالـ فيػػاضم  ا 

م  ذلؾ انتيادا لحالا الط ارئ التي أ ييت مف  الؿ  2الياحيا المتاييا في الضطا الطينطيييا 
ب تؿ مت افؽ مك الماي ف امناني  لم اجهػا  3 2007( لنيا 9إلدار الرئيس ليمرنـ  ر ـ )

                                                           

جامعة بٌرزٌت  –(، معهد الحقوق 6قانون والسٌاسة رقم )( اآللٌات، اآلثار، الحلول، سلسلة ال0260 -:022د. احمد الخالدي، وآخرون، الحالة التشرٌعٌة فً فلسطٌن ) 1

 وما بعدها. 676، ص 0260، 

بالدولة ، وقد عملت وٌقصد حالة الطوارئ هً نظام استثنابً ٌخول السلطة الحاكمة اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابٌر االستثنابٌة لمواجهة الخطر المحدق   2

نظٌم هذا الحق الن السلطة تغري مالكها فٌخرج عن الغاٌة التً منح من أجلها الصالحٌة االستثنابٌة. انظر: عمار جاموس، حالة االتفاقٌات الدولٌة والدساتٌر عل ت

( 0260 -:022وتطبٌقها فً الواقع الفلسطٌنً ، بحث منشور ضمن كتاب ، الحالة التشرٌعٌة فً فلسطٌن ) 0226الطوارئ فً القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة 

 . 2>، ص  0260جامعة بٌرزٌت ،  –( ، معهد الحقوق 6اآللٌات ، اآلثار ، الحلول ، سلسلة القانون والسٌاسة رقم )

 :022/;/66( من الوقابع الفلسطٌنٌة ) الجرٌدة الرسمٌة( بتارٌخ 6:بشأن إعالن حالة الطوارئ والمنشور فً العدد ) :022لسنة  >من المرسوم رقم  )6تنص المادة ) 3

سلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، : " إعالن حالة الطوارئ فً جمٌع أراضً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بسبب الحرب اإلجرامٌة فً قطاع غزة، واالستٌالء على مقار أجهزة ال
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نانػػي الطينػػطييي المعػػدؿ لنػػيا حالػػا العلػػياف المنػػية فػػي  طػػاع يػػزةم فمػػد يظػػـ المػػاي ف ام
أحتاـ حالا الط ارئ بحيث تت ف لػالحيا ات ػاذ هػذه اإلجػراءات  التػدابير االنػتثيائيا  2005

لػػرئيس النػػيطا التيطيذيػػا )الػػرئيس ( مػػف  ػػالؿ مرانػػيـ   ػػرارات يلػػدرها بهػػذا ال ػػةف م أ  مػػف 
ف لػػػالحيات  ػػػالؿ مجيػػػس الػػػ زراء بت  يػػػؿ مػػػف رئػػػيس النػػػيطا أ  ب ػػػتؿ منػػػتمؿ بمػػػا لهػػػا مػػػ

 .1بإلدار الي ائة  اميظما المنتميا 
النػػابؽ اإل ػػارة إليػػ   تعطػػؿ  مػػؿ  -ال ضػػك البرلمػػاييفبنػػبب حالػػا الطػػ ارئ  بنػػبب 

أدا ذلػؾ إلػ  أف يتػ ل  النػيد رئػيس النػيطا ال طييػا الطينػطيييا  ظيطػا  -المجيس الت ريعي 
لداره   ػرا 2الت ريك بنبب  دـ ايعماد المجيس الت ريعي  تطبػؽ فػي ت المػرارات بمػ اييف م  ا 

تمتيػػك المحػػاتـ الم ػػتيا فػػي يػػزة بعػػد االيمنػػاـ  ػػف تطبيمهػػام تمػػا ال الضػػطا الطينػػطيييا بييمػػا 
 تطبمها امجهزة  اإلدارات الحت ميا التابعا لحرتا حماس في  طاع يزة .

 أما عن الوظيفة التشريعية في محافظات غزة :
 -رتا مػػػف بػػػا ي التتػػػؿ البرلماييػػػا ام ػػػرا د ف م ػػػا -تعمػػػد تتيػػػا التذييػػػر  اإللػػػالح 

اجتما ػػػػات فػػػػي ممػػػػر المجيػػػػس الت ػػػػريعي الطينػػػػطييي فػػػػي يػػػػزة م مرتتػػػػزة  يػػػػ   ػػػػرار با تمػػػػاد 
ت تيالت الي اب المعتمييف لذيرهـ مف الي ابم بد  ا  دـ النماح لم ات االحػتالؿ فػي تعطيػؿ 

ص فػػي المػػاي ف امنانػػي ال ػػر يا الطينػػطيييام  م اجهػػا نيانػػا ا تمػػاؿ اليػػ ابم  ييػػاب أي يػػ
يميك هذه التػ تيالت م بييمػا تعتبػر بػا ي التتػؿ البرلماييػام  تػذا العديػد مػف مؤننػات المجتمػك 
المػػديي  الحم  يػػا تيػػؾ الجينػػات بةيهػػا جينػػات ييػػر  اي ييػػا   ميهػػا المرتػػز الطينػػطييي لحمػػ ؽ 

حيا رئػػيس م  تمػػـ  بنػػف  ػػ اييف تطبػػؽ فمػػط فػػي  طػػاع يػػزةم  تلػػدر متجػػا زة لػػال3اإلينػػاف 
( مػػف المػػاي ف امنانػػي 41النػػيطا ال طييػػا فػػي تلػػديؽ المػػ اييف منػػتيدة  يػػ  يػػص المػػادة )

                                                                                                                                          

من واالستقرار للمواطنٌن وحماٌة المؤسسات الشرعٌة واالنقالب العسكري والعصبان المسلح من المٌلشٌات الخارجة عن القانون على الشرعٌة الفلسطٌنٌة بهدف تحقٌق األ

 .الفلسطٌنٌة ولمدة ثالثٌن ٌوماً " 
 .  622عمار جاموس ، مرجع سابق ، ص  1

ارثة عند وجود تهدٌد لألمن القومً بسبب حرب أو غزو أو عصٌان مسلح أو حدوث ك -6: 0228( من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة 662كما تنص المادة )

ٌجوز تمدٌد حالة الطوارئ لمدة ثالثٌن ٌوماً أخرى بعد موافقة  -0من ربٌس السلطة الوطنٌة لمدة ال تزٌد عن ثالثٌن ٌوماً. مرسومطبٌعٌة ٌجوز إعالن حالة الطوارئ ب

 ... ٌحق للمجلس التشرٌعً أن ٌراجع اإلجراءات والتدابٌر كلها أو بعضها التً اتخذت أثناء حالة الطوارئ - 7بأغلبٌة ثلثً أعضابه. طينطيييال المجلس التشرٌعً
ل التأخٌر فً غٌر أدوار على ما ٌلً : لربٌس السلطة الوطنٌة فً حاالت الضرورة التً ال تحتم 0228( من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة 76تنص المادة ) 2

لها قوة القانون، وٌجب عرضها على المجلس التشرٌعً فً أول جلسة ٌعقدها بعد صدور هذه القرارات وإال زال ما كان لها من  قراراتانعقاد المجلس التشرٌعً، إصدار 

 قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشرٌعً على النحو السابق ولم ٌقرها زال ما ٌكون لها من قوة القانون. 

 وما بعدها . 66العملٌة التشرٌعٌة والرقابٌة البرلمانٌة خالل فترة االنقسام ، مرجع سابق، ص  3

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42923&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14138_36
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 يػػرا الباحػػث أف تتيػػا التذييػػر  اإللػػالح تعتمػػد فػػي إلػػدارها ليمػػ اييف  يػػ  مػػادة  1المعػػدؿم 
إجرائيا هدفها  دـ تعطيؿ إلدار الم اييف   ضك نمؼ زميي لذلؾم  في ذات ال  ت تتجاهؿ 

تتيػػا البرلماييػػا اللػػالحيا الدنػػت ريا ليػػرئيس  فػػي رد تيػػؾ المػػ اييف  رفػػض إلػػدارها فػػي تيػػؾ ال
حػػاؿ ا تػػػراض الػػػرئيس  ييهػػا م   ػػػدـ امػػػتالؾ تيػػؾ التتيػػػا لاييبيػػػا البرلماييػػا إل ػػػرار م ػػػاريك 
الم اييف ريـ ا تراض الرئيس  ييهام  ذلؾ  ي  فرض ا تراؼ الرئيس بلحا ايعماد المجيػس 

 الت ريعي.
ؾ أدا ال ػػتالؿ المراتػػز الماي ييػػا بػػيف المػػ اطييف  اإل ػػالؿ بمبػػدأ المنػػا اة أمػػاـ تػػؿ ذلػػ

 ت  ػػػؼ منػػػيرة ت حيػػػد المػػػ اييف  التػػػي بػػػذلت النػػػيطا ال طييػػػا فػػػي نػػػبيؿ  2المػػػاي ف  المضػػػاءم 
ت حيػػػد المػػػ اييف الم ر ثػػػا مػػػف حمػػػب زمييػػػا  ؿ لذايػػػا  جهػػػد تبيػػػر  مػػػاؿ تبيػػػر لي لػػػ تحميمهػػػا 

الجذرافي  الدنت ري لحاؿ تؿ مف الضطا الذربيا   طاع يزة  بؿ ماضيام  إل  جايب الطلؿ 
تةنػػػػػيس النػػػػػيطا ال طييػػػػػا الطينػػػػػطيييام  لانػػػػػؼ الػػػػػد  ؿ فػػػػػي مرحيػػػػػا جديػػػػػدة مػػػػػف االزد اج 
الت ريعيم  أثػره  يػ  مبػدأ نػيادة المػاي فم  حمػ ؽ  حريػات المػ اطييفم   يػ  بييػا المؤننػات 

 النػعي لتحميػؽ متانػب حزبيػا  المياتطػا النيانػيالعاما  ت تيالتها اإلداريػام  فػي إطػار مػف ا
 ل يػػػؽ   ػػػائك جديػػػػدة  يػػػ  امرضم بعيػػػػدًا  ػػػف نيانػػػػا ت ػػػريعيا  اضػػػػحا  م حػػػدة تنػػػػتهدؼ 

 . 3المليحا العاما  احتياجات الم اطييف د ف أي احتراـ ليمبادئ الدنت ريا  
رتتػػزات هػػذا ال ا ػػك لينػػيطا الت ػػريعيا  لي ظيطػػا الت ػػريعيا يهػػدد ب ػػتؿ جيػػي  مؤتػػد م

دارتهػا  ت جيػ   ميهػااممف الم مي الطينطيييم فيـ تعد إي اء المؤننػ  فػؽ اطػار  ات العامػا  ا 
 اي يي ينتهدؼ المليحا العاما  أمف الػ طف  المػ اطفم بػؿ منػباب أ ػرا يتجػت  ػف حالػا 
االيمنػػاـ الػػدا ييم فهػػدد ب ػػتؿ تبيػػر  اي ييػػا  دنػػت ريا المؤننػػات م   حػػدة الجهػػاز الحتػػ مي 

ة النػػيطا التيطيذيػػا  ممارنػػػتها ال تلالػػاتهام مػػا يػػيعتس بالنػػػيب  يػػ  اممػػف الطػػػردي   حػػد
ليم اطف    درت  لالحيا تيؾ المؤننات  ي  تيطيػذ المػاي ف  تػ فير ال ػدمات  االحتياجػات 

                                                           

ٌصدر ربٌس السلطة الوطنٌة القـوانٌن بعد إقرارها من المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً  -6: "  0228( من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة 76تنص المادة ) 1

بمالحظاته وأسباب اعتراضه وإال اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً فً  خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ إحالتها إلٌه، وله أن ٌعٌدها إلى المجلس خالل ذات األجل مشفوعة

ً المجلس ا رد ربٌس السلطة الوطنٌة مشروع القانون إلى المجلس التشرٌعً وفقاً لألجل والشروط الواردة فً الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانٌة فإذ -0الجرٌدة الرسمٌة . 

 " .الجرٌدة الرسمٌةالتشرٌعً، فإذا أقره ثانٌة بأغلبٌة ثلثً أعضابه أعتبر قانوناً وٌنشر فوراً فً 

 . 0228( من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  >راجع المادة )  2

 .وما بعدها 72، ص العملٌة التشرٌعٌة والرقابٌة البرلمانٌة خالل فترة االنقسام ، مرجع سابق 3

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42875&Ed=1
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امنانػػيام  احتػػراـ حمػػ ؽ المػػ اطف  حرياتهػػا العامػػا  امنانػػيا بمػػا يعػػزز لػػم ده  يػػ  أرض 
 فينطيف .

ديػػػد هػػػذا ال ضػػػك الت ػػػريعي لمرتتػػػز مهػػػـ مػػػف مرتتػػػزات اممػػػف المػػػ مي تمػػػا يتضػػػة ته
الحطػاظ  يػ   حػدة ال ػعب الطينػطييي   متتنػبات   مػ ارده م   حداييػا الطينطييي  ه  مرتتػز 

تمثيي   انتمالؿ  راره م مف  الؿ تهديػد متتنػبات ال ػعب الطينػطييي  مػ ارده حيػث التضػحيا 
 التيطيذيػػػا   حػػػدة المػػػ اييف تمتتنػػػبات حممهػػػا ال ػػػعب  ب حػػػدة المؤننػػػات الحت ميػػػا  الت ػػػريعيا

الطينطييي ال يي   يها باتجاه إ اما مؤننات فا يا   يا م حػدة م ػتيا  فػؽ المػاي فم تتػ ف 
 ػػادرة  يػػ  المنػػاهما فػػي الم ػػر ع الػػ طيي  متطيبػػات الد لػػا الطينػػطيييام  تػػذا الحطػػاظ  يػػ  

ء مؤننػػات حت مػا   امػا م ازيػام  تػػادر مػ ارد ال ػعب الطينػطييي تػـ تهديػػده مػف  ػالؿ إي ػا
حتػػػػ مي مػػػػ ازي ليمػػػػ ظطيف العمػػػػ مييفم مػػػػا أدا لتضػػػػ ـ  ظيطػػػػي  ارهػػػػاؽ فػػػػي الم ازيػػػػا العامػػػػا 
 لػػػع با فػػػي ت حيػػػد تيػػػؾ المؤننػػػاتم  انػػػتيعاب االؼ المػػػ ظطيف  تػػػ فير م ازيػػػات ت ػػػذيييا 

  الػػا  –نػػـ  ليمؤننػػات الرنػػميا م  تػػـ اليجػػ ء المطػػرض  الذيػػر مبػػرر لزيػػادة الضػػرائب  الر 
بما ال يرا ػي الحالػا اال تلػاديا  االجتما يػا ليمػ اطييف  الم ػتذييف فػي  -في محافظات يزة 

المطا ػػات اال تلػػاديا الم تيطػػا م تػػؿ ذلػػؾ ارهػػؽ المػػ اطف  حػػرؼ أ ل يػػات اإليطػػاؽ العػػاـ  ػػف 
د ػػػػـ ال ػػػػرائة الضػػػػعيطا  اله ػػػػا  ال طػػػػط اإليمائيػػػػا   التط يريػػػػا باتجػػػػاه نػػػػد العجػػػػز المػػػػالي 

 .1 الر اتب  امج ر  الميزاييات الت ذيييا 
 االنقسام القضائي في فمسطين :  -3

د ر مهػػـ ال  2ينػػيد ليمضػػاء فػػي اميظمػػا الديممراطيػػا التػػي تعيػػي مبػػدأ نػػيادة المػػاي ف 
يمتلػػر  يػػ  الطلػػؿ فػػي المياز ػػات بػػيف امفػػرادم أ  حمايػػا المجتمػػك مػػف  ػػالؿ ت  يػػك الجػػزاء 

بػػؿ يتػػػ ل  المضػػػاء مهمػػػا أتبػػر  أجػػػؿ   هػػػي لػػػ ف الحمػػػ ؽ  الميانػػب  يػػػ  مرتتبػػػي الجػػػرائـ 
 . 3 الحريات العاما  متابعا تطبيؽ الماي ف  التلدي لي ر ج  ي  أحتام  

                                                           

% من إجمالً اإلٌرادات على حساب المٌزانٌات التشغٌلٌة للوزارات الخدماتٌة وكذا 2>اصة قطاع األمن اكثر من ففً محافظات عزة وصلت اإلنفاق على الرواتب وخ 1

، بٌان صحفً صادر عن أمان على حساب المٌزانٌات التطوٌرٌة . انظر : أمان تناقش بٌانات الموازنة العامة فً حكومة غزة والحسابات الختامٌة خالل سنوات االنقسام 

 (www.aman-palestine.org/ar/activities/5896.html#sthash.mFkfQwUR.dpufور على االنترنت على رابط : )، منش

: " مبدأ سٌادة القانون أساس الحكم فً فلسطٌن، وتخضع للقانون جمٌع السلطات واألجهزة  0228( من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  9تنص المادة )  2

 ؤسسات واألشخاص ".والهٌبات والم

 .0228( من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  62راجع المادة )  3
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فيبنػػػط المضػػػاء اإلداري ر ابتػػػ   يػػػ  جميػػػك المػػػرارات اإلداريػػػا اللػػػادرة  ػػػف النػػػيطا 
ت الم الطػا ليمػاي ف التيطيذيا مف  زارات  هيئات  مؤننػات  امػام فيميػؾ المضػاء إلذػاء المػرارا

 .1 تاًل أ  م ض  ًا أ  نببًا أ  يايا

 يرا ػػػػػب المضػػػػػاء الدنػػػػػت ري ممارنػػػػػا النػػػػػيطا الت ػػػػػريعيا  النػػػػػيطا التيطيذيػػػػػا ل ظيطػػػػػا 
الت ػػريكم  نػػف  ا  ػػرار الم ا ػػد الماي ييػػا  مػػدا تطابمهػػا مػػك أحتػػاـ الدنػػت رم  ي ػػتؿ المضػػػاء 

 .2إحدا أهـ ضمايات احتراـ الحم ؽ  الحريات العاما

 لتي تمـ  النيطا المضائيا بهػذا الػد ر المهػـ يجػب أف تتػ فر لهػا مم مػات  ضػمايات 
   يالر تضك مبدأ الطلؿ بيف النيطات م ضك التيطيذ  ت فر انتمالليا  فعاليا ليمضاء.

 بإلمػػػػاء يظػػػػرة نػػػػريعا  يػػػػ   ا ػػػػك النػػػػيطا المضػػػػائيا فػػػػي فينػػػػطيف يػػػػدرؾ أف نػػػػيطتيا 
فهػػي تطتمػػد لي حػػدة  لالنػػتمالليا  ليطعاليػػا المطيػػ ب ميهػػا  المضػػائيا  ػػاجزة  ػػف الميػػاـ بالػػد ر 

  اليجا ا  ثما الجمه ر.

فػػال المحتمػػا الدنػػت ريا العييػػا الدائمػػا  ػػتيت ريػػـ أف ت ػػتييها يعػػد انػػتحماؽ دنػػت ري 
اليػ ر حتػ   م  لتيها لـ تر 2002ذ ميتلؼ  اـ  رره الماي ف امناني الطينطييي المعدؿ مي

ف نػػػػيجيب اليظػػػاـ الدنػػػػت ري العديػػػد ممػػػػف امزمػػػات التػػػػي  اجهتػػػػ م اآلف ريػػػـ أف  ج دهػػػػا تػػػا
 المتعيما باللالحيات  تطنير الماي ف امناني م فتؿ طػرؼ نيانػي يطنػر المػاي ف امنانػي 
بما ي دـ ملالح  الحزبيا  تؿ طػرؼ يػد ي أف  راراتػ   اي ييػام بييمػا يمتػف الطلػؿ فػي ذلػؾ 

ئيا منػػتميا ميزهػػا  ػػف العمػػؿ النيانػػي  الهػػ ا مػف  ػػالؿ المحتمػػا الدنػػت ريا  هػػي هيئػػا  ضػػا
 . 3النياني 

فالمضػػاء فػػي فينػػطيف ييػػر م حػػد يعػػايي مػػف ازد اجيػػا مؤننػػيا  هيتييػػام بػػيف  ضػػاة 
معييػػيف  فػػؽ المػػاي ف  لػػديهـ درجػػاتهـ  مراتػػزهـ ال ظيطيػػا فػػي المحػػاتـ   لتػػيهـ ممي  ػػ ف مػػف 

                                                           

 . 0226( لسنة 8( من قانون تشكٌل المحاكم النظامٌة الفلسطٌنً رقم )67 -66راجع المواد ) 1

علٌا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم اإلدارٌة والمحكمة الدستورٌة العلٌا : " تتولى المحكمة ال 0228( من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة 627تنص المادة ) 2

." ... 

دستورٌة القوانٌن واللوابح أو  -وتتولى النظر فً: أ قانونتشكل محكمة دستورٌه علٌا ب -6: " 0228( من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة 626تنص المادة ) 3

 تفسٌر نصوص القانون األساسً والتشرٌعات.  -النظم وغٌرها. ب

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42918&Ed=1
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لممابؿ  ضاة معيييف مف  بؿ حت ما الع دة لميلا المضاء مداء الد ر المطي ب ميهـم  في ا
اممر ال ا ك  في  طاع يزة يطتمر تعيييهـ ليعديػد مػف اليػ احي الماي ييػا اإلجرائيػا  الم ضػ  يا 
 لتػػػيهـ يت لػػػ ف  ظيطػػػا المضػػػاء  تعييػػػيهـ فػػػي التثيػػػر مػػػف الحػػػاالت لػػػـ يتػػػف بعيػػػد  ػػػف الهػػػ ا 

 .1النياني ليجها الحاتما في  طاع يزة 

ء المضػػاة لتعييمػػات  ا  ػػراؼ مجيػػس  ضػػاء أ يػػ  م تيػػؼ  ي ضػػك تػػؿ  نػػـ مػػف هػػؤال 
 ػػػف اآل ػػػرم باإلضػػػافا لاليمنػػػاـ المضػػػائي الجذرافػػػي بػػػيف  ضػػػاء فػػػي  طػػػاع يػػػزة ي تيػػػؼ فػػػي 
 ضػػػع  اإلداري  المػػػاي يي  ػػػف المضػػػاء الم جػػػ د فػػػي الضػػػطا الطينػػػطيييام  تػػػؿ  ضػػػاء يطبػػػؽ 

 .2  اييف م تيطا  ف اآل ر في ازد اج ت ريعي  اضة  مرير 

يعػػايي المضػاء مػػف  ػدـ االنػػتمالليا  ػف النػػيطا التيطيذيػام  مػػف تػد ؿ نػػافر مػػف تمػا 
النػػيطا التيطيذيػػا فػػي مهامػػ م  يعػػايي مػػف التػػةثير  يػػ  المضػػاة ب ػػتؿ مبا ػػر أ  ييػػر مبا ػػرم 
تمػػا يػػتـ حرمػػاف النػػيطا المضػػائيا مػػف المتطيبػػات التػػي تضػػمف لهػػا ممارنػػا د ره  يػػ  أتمػػؿ 

جراءاتػػ  تتنػػـ بػػالبطء   جػػ م حيػػث ت اجػػ  أحتػػاـ المضػػاء تػػة ير فػػي التيطيػػذ أ  رفػػض ليتيطيػػذم  ا 
ال ػػديد  تػػراتـ المضػػايام مػػك ضػػعؼ فػػي تةهيػػؿ بعػػض المضػػاة  مػػك  جػػ د  ػػ ائب فػػي طريمػػا 
تعييػػيهـ  تػػر يتهـ   ػػدـ بعػػدها  ػػف الهػػ ا النيانػػي لطريػػؽ نيانػػي أ  آ ػػرم مػػك ييػػاب تطبيػػؽ 

مػػا الجمهػػ رم نػػ اء المتماضػػييف أ  معػػايير مهييػػا  اضػػحا  لػػارمام تػػؿ ذلػػؾ أفمػػد المضػػاء ث
هػػدار التثيػػر مػػف حمػػ ؽ المػػ طييفم   هػػذا الت لػػيؼ  3الػػرأي العػػاـم مػػا أدا لضػػياع العدالػػا  ا 

ي ػػػمؿ المضػػػاء اليظػػػامي  المضػػػاء ال ػػػر ي الػػػذي ي ضػػػك لمجينػػػيف  ضػػػاء  ػػػر ي  تعػػػديالت 

                                                           

ة الضمٌر ة جدٌدة "، مؤسسد. عبد القادر جرادة ، وسامر موسى، الوالٌة القضابٌة الفلسطٌنٌة الواقع وآفاق مالحقة المجرمٌن الدولٌٌن" مسار نحو استراتٌجٌة وطنٌ 1

 .وما بعدها 06، نسخة الكترونً، ص 0266لحقوق اإلنسان، غزة، 

األجسام القضابٌة فً من مظاهر ذلك االختالف استحداث محكمة جرابم الفساد وهٌبة مكافحة الفساد ذات اختصاصات قضابٌة فً المحافظات الشمالٌة وعدم وجود تلك  2

 الساري فً محافظات الضفة فقط دون غزة . 0262لسنة  محافظات غزة . وفق قرار بقانون مكافحة الفساد
سً الفلسطٌنً على مبدأ د . عدنان الحجار ، سٌادة القانون وواقع القضاء خالل فترة االنقسام السٌاسً فً قطاع غزة ، بحث منشور ضمن كتاب: اثر االنقسام السٌا  3

د. عبد القادر جرادة ، وآخر ، وما بعدها . و  629، ص 0267،  جامعة بٌرزٌت ، رام هللا –د الحقوق فً قطاع غزة " معالجات قانونٌة مختارة "، معه سٌادة القانون

 وما بعدها . 66الوالٌة القضابٌة الفلسطٌنٌة ، مرجع سابق ، ص 
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الطينػػطيييا  اي ييػػا متعيمػػا باإلطػػار المػػاي يي لعمػػؿ المضػػاء ال ػػر ي م تيطػػا  يهػػا فػػي الضػػطا 
 1 يها في محافظات يزة.

هػػذا ال ا ػػك المضػػائي الطينػػطييي يهػػدد مرتتػػزات اممػػف المػػ مي الطينػػطييي  يطمػػد اليظػػاـ 
النيانػػي  يظػػاـ الحتػػـ فػػي فينػػطيف العديػػد مػػف ج ايػػب الميعػػا  المتايػػا فػػي م اجهػػا امزمػػات 

ؿ بػػيف النػػيطاتم  المهػػددات الدا ييػػا  ال ارجيػػام فهػػذا ال ا ػػك يمػػس ب ػػتؿ  طيػػر مبػػدأ الطلػػ
 مبدأ نيادة الماي فم  مبدأ المنا اة أماـ المػاي ف  المضػاء م تمػا يمػس اممػف الطػردي ليمػ اطف 
لذػػاء المػػرارات اإلداريػػا   ييػػتمص مػػف حػػؽ التماضػػي ليمػػ اطييف  ا تلػػاـ النػػيطات الحاتمػػام  ا 

يطيذيػػا   تمػػس الم الطػا ليمػػاي فم أ  م اجهػػا المػػرارات التعنػطيا التػػي  ػػد تلػػدر  ػف النػػيطا الت
حريتػػػػ  ال  لػػػػيام  حم  ػػػػ  امنانػػػػيا تػػػػالحؽ فػػػػي التعبيػػػػرم أ  التجمػػػػك النػػػػيميم أ  ت ػػػػتيؿ 
الجمعيػػػات  االتحػػػاداتم  ممارنػػػا العمػػػؿ العػػػاـ بػػػد ف مالحمػػػا أمييػػػا مػػػا يهػػػدد اممػػػف الطػػػردي 
ليم اطفم تما يحرر النيطات الت ريعيا  التيطيذيا مف الر ابا المضائيام  هي  يلػر هػاـ فػي 

أ الطلؿ بيف النيطاتم يمػتف اليظػاـ النيانػيم  يحمػؽ تطبيػؽ لمبػادئ الديممراطيػا  الحتػـ مبد
الر يد  في م اجها التعنؼ  االنتبداد  احتتار النيطا  ال ر ج  يػ  أحتػاـ المػاي ف م   ييػ  
فإ ػػػادة انػػػػتمالليا النػػػػيطا المضػػػائيا   حػػػػدتها  يلػػػػر مهػػػػـ لتػػػد يـ مرتتػػػػزات اممػػػػف المػػػػ مي 

 اللعيد الطردي  الجما ي  ال طيي . الطينطييي  ي 

 السمطة التنفيذية في فمسطين : -4

مػػك تةنػػػيس النػػيطا ال طييػػػا الطينػػطيييا تةحػػػد مؤننػػات ميظمػػػا التحريػػر الطينػػػطيييا 
تايػت النػػيطا التيطيذيػػا تتتػػ ف مػػف جنػػـ  احػػد يضػػـ أ ضػػاء اليجيػػا التيطيذيػػا لميظمػػا التحريػػر 

ا رئػػيس اليجيػػا التيطيذيػػا لميظمػػا التحريػػر تحػػت   زراء النػػيطا ال طييػػا برئانػػا رئػػيس النػػطي
منػم  مجيػػس النػػيطام   تػػاف ييػػاط بهػػذا المجيػس باإلضػػافا ل ظػػائؼ النػػيطا التيطيذيػػا تػػذلؾ 

م  مػػك تطػػ ر  مػػؿ النػػيطا ال طييػػا  ايت ػػاب مجيػػس 2ممارنػػا  ظيطػػا الت ػػريك  نػػف المػػ اييف 
ـ التح ؿ في  تؿ الحتـ مػف ت ريعي فينطيييم   فؽ تعديالت الماي ف امناني الطينطييي ت

اليظػػػاـ ام ػػػػرب لييظػػػاـ الرئانػػػػي حيػػػث ال  جػػػػ د لمجيػػػس  رئػػػػيس مجيػػػس  زراءم إلػػػػ  اليظػػػػاـ 
                                                           

( " اآللٌات ،  0260-:022رٌعٌة فً فلسطٌن )أ . سما سقف الحٌط ، أثر االنقسام السٌاسً الفلسطٌنً على القضاء الشرعً ، بحث منشور ضمن كتاب : الحالة التش 1

 وما بعدها. >09، ص 0260جامعة بٌرزٌت ، رام هللا ،  –( ، معهد الحقوق 6اآلثار ، الحلول" ، سلسلة القانون والسٌاسة رقم )

 .8>>6/>/;0( من االتفاقٌة الفلسطٌنٌة االسرابٌلٌة المرحلٌة الموقعة فً  6 -6راجع المواد ) 2
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البرلمػػايي ب جػػ د رأنػػيف لينػػيطا التيطيذيػػا ام ؿ رئػػيس النػػيطا الميت ػػب مبا ػػرة مػػف ال ػػعب   
 . 1عيرئيس مجيس ال زراء المتيؼ مف رئيس النيطا  الذي يحلؿ  ي  ثما المجيس الت ري

 تيػػػػاط بالنػػػػيطا التيطيذيػػػػا تيطيػػػػذ المػػػػ اييفم  تػػػػ فير ال ػػػػدمات ليمػػػػ اطييف  النػػػػهر  يػػػػ  
الحطاظ  ي  اليظاـ العػاـم مػف  ػالؿ مؤننػات  هيئػات  زارات  مػا يتبعهػا مػف إدارات  أجهػزة 

 مدييا  أمييا .

فػػػي الحالػػػا الطينػػػطيييا هيػػػاؾ تػػػدا ؿ فػػػي المهػػػاـ  اال تلالػػػات بػػػيف د ائػػػر ميظمػػػا 
الطينطيييام  بيف  زارات  هيئات النيطا ال طييام  حت  فػي إطػار مؤننػات النػيطا  التحرير

ال طييا يتج  ف حالا االيمناـ النياني الدا يي أجنػاـ متمابيػا  متلػار ا  مزد جػا مػف تػؿ 
الت ػػتيالت الرنػػميا الحت ميػػام فيتػػؿ  زارة فػػي الضػػطا الذربيػػا  زارة رديطػػا لهػػا فػػي  طػػاع يػػزة 

ئا  اما هياؾ ين ا ممابيػا لهػا فػي  طػاع يػزةم  تػذا تػادر حتػ مي مػزد ج  لتؿ نيطا أ  هي
 احػػد معػػيف  فػػؽ إجػػراءات تعيػػيف  اي ييػػا مػػف  بػػؿ النػػطيا ال طييػػا الطينػػطيييا  تػػادر حتػػ مي 
آ ػػر معػػيف مػػف  بػػؿ حت مػػا اممػػر ال ا ػػك فػػي محافظػػات يػػزةم  هػػ  ال ا ػػك الػػذي انػػتمر ريػػـ 

ل فػػػاؽ الػػػ طييم مػػػا ايعتػػػس  يػػػ  أداء الجهػػػات مػػػر ر أتثػػػر مػػػف  ػػػاـ  يػػػ  ت ػػػتيؿ حت مػػػا ا
الحت ميػػا لمهامهػػا   اجباتهػػا  ا تلالػػاتها  تمتييهػػا مػػف العمػػؿ  تػػ فير المػػ ارد  المنػػتيزمات 
امنانػػيا لممارنػػػتها لمهامهػػػا م اممػػر الػػػذي ايعتػػػس نػػػيبًا  يػػ  الم ازيػػػا العامػػػا   يػػػ  امداء 

 .2  ي  ال دمات الممدما ليجمه ر

تؿ تبيػر  يػ  اممػف المػ مي الطينػطيييم  مرتتزاتػ  المتعػددة نػ اء هذا ال ا ك يؤثر ب ػ
 حدة اليظاـ النيانيم أ   حدة التمثيؿ الطينػطيييم أ  انػتمرار اليظػاـ    تػ   مم مػات الحتػـ 

 الر يدم  بالتةتيد يؤثر  ي  لم د الم اطف  ي  أرض   ييي  لحم    الماي ييا .

  ممارسة دولة فمسطين لمسيادة الوطنية : -5

اذا تايت الد لا هي مجم ع ب ري يميـ بلطا منتمرة  ي  إ ييـ معيف  ي ضك لنيطا 
نيانػػػيام  بميػػػاـ الد لػػػا تتمتػػػك بالنػػػيادة  التػػػي تعيػػػي مجم  ػػػا اال تلالػػػات التػػػي تيطػػػرد بهػػػا 

                                                           

 وما بعدها . 6;6لوحٌدي ، المبادئ الدستورٌة العامة مع شرح التطورات الدستورٌة ،مرجع سابق ، ص د. فتحً ا 1

( ، صادر عن أمان ) االبتالف 87( ، تقرٌر ضمن  سلسلة تقارٌر رقم )0النزاهة والشفافٌة فً إجراءات تعٌٌن المناصب العلٌا فً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ، الجزء ) 2

.0اهة والمساءلة (، رام هللا ، بدون سنة نشر ، نسخة الكترونٌة ، ص من أجل النز
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النيطا النيانيا في الد لا  تجعها نيطا آمرة  ييام لها  درة  يػ  فػرض إرادتهػا  يػ  ييرهػا 
فراد م   يي  فيينيادة  جهيف  ارجي نيبي بم جب  ال ت ضك الد لا مي د لا مف الهيئات  ام

أجيبيػػام أمػػا ال جػػ  الػػدا يي لينػػيادة اإليجػػابي بمعيػػ  أف تتػػ ف ليد لػػا النػػيادة  يػػ  ييرهػػا مػػف 
 الهيئات  امفراد  ي  إ ييـ 

 1الد لا تمارس نيادتها بانتمالؿ تامؿ .

ي م اجهػا الػد ؿ ام ػرا ت حػدة  احػدة متميػزة فالنيادة هي التي تجعؿ الد لا تظهر فػ
لهػػا   لػػيا  اي ييػػا د ليػػا منػػتميا تعطيهػػا المػػدرة  يػػ  اتتنػػاب الحمػػ ؽ  تحمػػؿ ال اجبػػات م 
 هيا ينتيـز التمييز بيف النيادة الماي ييا  النيادة الطعييػا  ذلػؾ فػي حالػا  جػ د احػتالؿ اجيبػي 

ي ييػػػا ليد لػػػا ريػػػـ  جػػػ د االحػػػتالؿ أي التمتػػػك إل يػػػيـ الد لػػػا أ  جػػػزء ميػػػ  م فتبمػػػ  النػػػيادة الما
بال  ليا الد ليا المنتميا  ػف الد لػا امجيبيػام أمػا النػيادة الطعييػا  ممارنػتها ال ا عيػا  يػ  
اإل ييـ  د تتػ ف ميتملػا بنػبب  جػ د االحػتالؿ بحيػث تتػ ف نػيطات الد لػا مميػدة فػي  ػدرتها 

 2 ي  التلرؼ  ممارنا أ ماؿ النيادة .

ي ممارنا النيادة في فينطيفم  التي يجب أف تيػاط بالمؤننػات الدنػت ريا  بالبحث ف
 النػػػػيطات الػػػػػثالث الت ػػػػػريعيا  التيطيذيػػػػا  المضػػػػػائيا يجػػػػػد ايػػػػػ  ريػػػػـ حلػػػػػ ؿ فينػػػػػطيف  يػػػػػ  

يتملػا بنػبب  بالتػالي النػيادة الماي ييػام إال أف النػيادة الطعييػا م 3ال  ليا الماي ييا الد ليػا 
رار االحػػػتالؿ اإلنػػػرائيييم  انػػػتمرار االيمنػػػاـ النيانػػػي الػػػدا يي انػػػتم ػػػامييف رئينػػػييف  همػػػا 

  ذلؾ  ي  اليح   التالي :  4الطينطييي 

ام ؿ فػػي االيمػػاص مػػف  يعنػػتري اإلنػػرائييي العامػػؿ الرئينػػيعتبػػر  جػػ د االحػػتالؿ ال
 النيادة ال طييا الطينطيييا الطعييا  يبرز ذلؾ جييًا في  دد مف الج ايب أهمها : 

                                                           

 .02د. فتحً الوحٌدي، النظم السٌاسٌة المعاصرة ونظام الحكم فً اإلسالم، مرجع سابق ، ص  1

 وما بعدها . 072، ص 0260(، مكتبة القدس، غزة ، 7د. عبد الرحمن أبو النصر، القانون الدولً العام، ط ) 2

متحدة ودولة كاملة كٌد الشخصٌة القانونٌة الدولٌة لدولة فلسطٌن من خالل االعتراف بها من قبل عشرات الدول وكذا الحصول على صفة دولة مراقب فً األمم التم تأ 3

 العضوٌة فً عدد من المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة وانضمامها لعدد من المواثٌق والمعاهدات الدولٌة .

تأثٌرها على  ر الصفحات السابقة من الورقة والتً تناولت تأثٌر االنقسام السٌاسً الداخلً على السلطة القضابٌة والتنفٌذٌة والتشرٌعٌة والتً ٌنعكسلتجنب التكرار انظ 4

 ممارسة السٌادة الوطنٌة الموحدة .
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: لالحػػػتالؿ اإلنػػػرائييي نػػػيطرة تبيػػػرة  يػػػ  المعػػػابر الحد ديػػػا  يمػػػاط العبػػػػ ر المعاااابر
الحد ديػػػػا نػػػػ اء مػػػػك إنػػػػػرائيؿ  الممػػػػر اممػػػػفم أ  مػػػػك ملػػػػػر أ  امردف نػػػػ اء بمػػػػ ة الجػػػػػيش 

 . 1اإلنرائييي أ   فؽ يل ص االتطا يات المرحييا الطينطيييا  اإلنرائيييا 

طينػػطيييا  يػ  بنػػط نػيادتها  يػػ  المػػ ارد :  ػػدرة النػيطا ال الماوارد الماليااة والطبيعيااة
الماليػا  الطبيعيػا الطينػػطيييا مميػدة باتطا يػات  أحتػػاـم  ال ي طػ  تػةثير المػػ ارد الماليػا فػي رنػػـ 

 .2 تيطيذ ال طط  النيانيات اال تلاديا  النيانيا  االجتما يا  التيم يا  اليضاليا 

لتت يف الد لا ي تؿ اال تلاص  : أي اإل ييـ الطينطييي  حد دهم الرتف الثايياألرض
المتػػايي ليمػػ اييف  ال اليػػا الت ػػريعيا  المضػػائيا   الئيػػا المؤننػػات التيطيذيػػا م هػػذا العيلػػر أي 
امرض ال تمارس النيطا ال طييا النيادة ن ا  يػ  منػاحات محػددة ميهػا فمػط د ف ييرهػا  

اإلنػػػػرائيييا  يػػػ  امجػػػػ اء  بنػػػبب  جػػػ د االحػػػػتالؿ  االتطا يػػػات االيتماليػػػػام باإلضػػػافا لينػػػيطرة
 . 3 المياه الطينطيييا 

 فؽ أحتاـ االتطا يات االيتماليا ليس ليماي ف الطينػطييي أ  المضػاء  الوالية القضائية :
حتػػ  لػػ  ارتتػػب جػػـر  -الطينػػطييي  اليػػا  ضػػائيا  يػػ  أي  ػػ ص يحمػػؿ الجينػػيا اإلنػػرائيييا

نػييم  ليجايػب اإلنػرائييي لمحاتمتػ  م  مطيػ ب ت -دا ؿ ميػاطؽ النػيطا ال طييػا الطينػطييي 
.  هػػذا االلتػػزاـ ال يػػزاؿ نػػاري 4فػػي إنػػرائيؿ  أمػػاـ المضػػاء اإلنػػرائييي  فػػؽ المػػاي ف اإلنػػرائييي 

 لػػـ تػػتمتف النػػيطا الطينػػطيييا مػػف تعدييػػ م  لػػـ تػػتمتف مػػف االحتطػػاظ بػػةي إنػػرائييي دا ػػؿ أي 
لعنػػتريا  يػػ  ا تحػػاـ هػػذا المرتػػز مرتػز ت  يػػؼ فينػػطييي الف الجػػيش اإلنػػرائييي لديػػ  المػػدرة ا

  أ ذه  ي ة .

: إف  جػػػ د االحػػػتالؿ يػػػؤثر ب ػػػتؿ تبيػػػر  يػػػ  ممارنػػػا  تاااوفير الخااادمات لمماااواطنين
النػػػيادة ال طييػػػا  فػػػي تمػػػديـ ال ػػػدمات العامػػػا ليمػػػ اطييف نػػػ اء  دمػػػا اممػػػف بتحديػػػد ميػػػاطؽ 

ل ثائؽ الرنػميا  تعػدييها ايت ار الم ات الطينطيييا  ض ابط  ميها   دراتها م أ  في انت راج ا
م أ  فػػي تيظػػيـ  تػػ فير حريػػا التيمػػؿ  اإل امػػا  النػػطرم  فػػي تطػػ ير البييػػا التحتيػػا مػػف  ػػبتات 

                                                           

 .8>>6/>/;0( من االتفاقٌة الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة المرحلٌة الموقعة فً 62 ->0راجع المواد ) 1

 .8>>6/>/;0( من االتفاقٌة الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة المرحلٌة الموقعة فً 07راجع المادة ) 2

 .8>>6/>/;0( من االتفاقٌة الفلسطٌنٌة االسرابٌلٌة المرحلٌة الموقعة فً  66 -62راجع المواد ) 3

 .  8>>6( من اتفاقٌة واشنطن :6راجع المادة ) 4



 مركز التخطيط الفمسطيني

991 

مياه  تهرباء  اتلػاالت م  مػف إلػدار التػرا يص  ممارنػا الر ابػا  يػ  ي ػاطات المػ اطييف 
 . 1في تافا المياطؽ 

 واقع حقوق اإلنسان الفمسطيني : -6

نػػػاف  ضػػػمايات التمتػػػك بهػػػا لػػػـ تعػػػد منػػػةلا يحتمهػػػا مبػػػدأ نػػػيادة إف  ضػػػايا حمػػػ ؽ اإلي
الد لػا   ػدـ التػد ؿ فػي ال ػػؤ ف الدا ييػا ليػد ؿ م بػؿ أ ػذت هػػذه المضػايا بعػد د لػي   ػػالمي 
تحميهػػا اتطا يػػات د ليػػام  م اثيػػؽ د ليػػا م  م ا ػػؼ د ليػػا م تيطػػا تلػػدر  ػػف ميظمػػات د ليػػا 

 .2 محاتـ د ليا  

 تعرض الم اطف الطينطييي لي  يف مف االيتهاتات: في الحالا الطينطيييا ي

: االيتهاتػػات التػػي تمػػـ  بهػػا نػػيطات االحػػتالؿ اإلنػػرائييي تجػػاه المػػ اطييف النااوع األو 
 مييػػػػات  تػػػػؿ  تلػػػػطيا  ػػػػارج يطػػػػاؽ المػػػػاي فم  اال تػػػػداء  يػػػػ  النػػػػالما  نػػػػ اء مالطينػػػػطييييف

الطبيعػػي ممػػاتف أ ػػرام أ  الجنػػديام أ  ا تمػػاؿ تعنػػطيم أ  ابعػػاد  يمػػؿ  لػػري مػػف المػػ طف 
اال تحامػػات ليميػػازؿ  تطتي ػػهام  ميػػك حريػػا التيمػػؿم  ميػػك حريػػا العبػػادةم   تمييػػد حريػػا التعيػػيـ 
 العمػػػػػؿم  تػػػػػدمير الممتيتػػػػػات  ام يػػػػػاف المدييػػػػػا  االنػػػػػتمرار فػػػػػي االنػػػػػتيطافم  ييرهػػػػػا مػػػػػف 

تػػػات جنػػػػميا ام  التػػػي تمػػػارس ب ػػػتؿ ممػػػيهج  ت ػػػتؿ ايته3االيتهاتػػػات اإلنػػػرائيييا المنػػػتمرة 
 ما يعد جرائـ حرب تنت جب المالحما مف  بؿ المحتما  4 مالحمهام  التطا يات جييؼ امربك

 .5الجيائيا الد ليا  تتطيب م  ؼ مف اممـ المتحدة  ييرها مف الميظمات الد ليا 

: االيتهاتػػات التػػي تمػػك مػػف  بػػؿ النػػيطات الطينػػطيييا ينػػتيـز المطالبػػا  النااوع الناااني
 ؽ المػػػ اطف الطينػػػطييي المنػػػي با مػػػف  بػػػؿ نػػػيطات االحػػػتالؿ اإلنػػػرائييي    ػػػؼ بإحمػػػاؽ حمػػػ

ايتهاتػ  لتيػػؾ الحمػ ؽ مػػف  ػالؿ اليجػػ ء ليمحافػػؿ الد ليػا  الميظمػػات الد ليػا  المطالبػػا بػػاحتراـ 
االتطا يات الد ليا م تؿ ذلؾ ينتيـز اف يت ف نجؿ احتراـ النيطات العاما الطينػطيييا لحمػ ؽ 

 ابي .اإليناف نجؿ إيج
                                                           

 .8>>6/>/;0( من االتفاقٌة الفلسطٌنٌة االسرابٌلٌة الموقعة فً  ;6-:6-67 -66-60 – 66 -62راجع المواد ) 1

 وما بعدها. 082د .محمد سامً عبد الحمٌد و مصطفى سالمة حسٌن ، مرجع سابق ، ص  2

 وما بعدها . 9، غزة ، نسخة الكترونٌة ، ص  ، الصادر عن المركز الفلسطٌنً لحقوق االنسان 0267الملخص التنفٌذي للتقرٌر السنوي  3

 . ::>6والصادر عام  >7>6( من البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌة جنٌف الرابعة لسنة 8;راجع المادة ) 4

 ( من نظام روما للمحكمة الجنابٌة الدولٌة .;راجع المادة ) 5
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تما أف تمتك الم اطف الطينطييي بحم     حريات  امنانيا ت ػتؿ  امػؿ حمايػا  ميعػا 
لامػػػف المػػػ مي الطينػػػطييي  فهػػػذا المػػػ اطف هػػػ  المطيػػػ ب ميػػػ  اللػػػم د فػػػي أرضػػػ   التمنػػػؾ 
بحم  ػػ   ث ابتػػ  ال طييػػا  تػػػد يمها فػػي م اجهػػا المحتػػؿ  ممارنػػػات م مػػا ي جػػب حمايػػا حمػػػ ؽ 

نياؽ تثبيت  في أرض م فةي م جػات هجػرة فينػطيييا نت ػتؿ ايتتانػا  الم اطف الطينطييي في
ليضاؿ ال عب الطينطييي  تحميؽ بدايا  ػ دة جزئيػا لػارض الطينػطيييا فػي م اجهػا الت ػتت 

  التهجير الملري .

 لتف في الممابؿ نجيت المؤننات الحم  يا ايتهاتات  انعا   ديػدة لحمػ ؽ المػ اطف 
د إ داد تمرير ت ثيمي بها  لتف ي ير الهـ تيؾ االيتهاتات المنػتمرة الطينطيييم لنيا هيا بلد

 هػػي : ايتهػػاؾ حػػؽ المػػ اطف الطينػػطييي فػػي الحيػػاةم  االحتجػػاز التعنػػطي  يػػ   يطيػػا نيانػػيا 
بايتهػػػاؾ الحػػػؽ فػػػي الحريػػػا ال  لػػػيا  نػػػالما اإلجػػػراءات الماي ييػػػا م  تػػػذلؾ التعػػػذيب  نػػػ ء 

حػػاتـ الطينػػطيييا م  االيتهػػاؾ المنػػتمر ليحػػؽ فػػي التجمػػك المعاميػػا م   ػػدـ احتػػراـ  ػػرارات الم
النػػيمي  ت ػػتيؿ اليمابػػات م  اإل ػػالؿ الجيػػي لضػػمايات المحاتمػػا العادلػػا م  المنػػاس بحريػػا 
التعبيػػػر  الحريػػػات اإل الميػػػا م مػػػك  ػػػدـ تمريػػػب الحػػػؽ فػػػي النػػػتف المالئػػػـ   الػػػا لييػػػازحيف 

ا م مػػػك انػػػتمرار تعطػػػؿ االيت ابػػػات العامػػػا  الم ػػػرديف جػػػراء اال تػػػداءات  الجػػػرائـ اإلنػػػرائييي
 المحييػا م  ايعتػاس اثػر االيمنػاـ الػدا يي ب ػتؿ تبيػر  يػ  الحمػ ؽ اال تلػاديا  االجتما يػا 
ليمػػ اطييف  تػػده ر  تػػديي ال ػػدمات العامػػا الممدمػػا لهػػـ نػػ اء اللػػحيا أ  التعييميػػا أ  الميػػاه 

 . 1 التهرباء  الطا ا  ييرها مف ال دمات العاما 

 البعد القانوني اخلارجي: نيًاثا

ي ػػتؿ البعػػد  امد ات الماي ييػػا أحػػد  نػػائؿ م اجهػػا التهديػػدات التػػي تنػػتهدؼ اممػػف  
الم مي الطينطييي   الا في م اجهػا االيتهاتػات  اال تػداءات اإلنػرائيييام  الم ا ػؼ الد ليػا 

ازات  ت اجػػػػػ  بلػػػػػطا  امػػػػػام  انػػػػػت داـ أد ات المػػػػػاي ف الػػػػػد لي ترافعػػػػػا  طييػػػػػا تػػػػػراتـ اإليجػػػػػ
 اال تداءات  الم اطر   ال ارجيا .

                                                           

ة لحقوق اإلنسان) (، الصادر عن الهٌبة المستقل0267ون االول / كان 66 –كانون الثانً  6وضع حقوق اإلنسان فً دولة فلسطٌن بٌن ) -التقرٌر السنوي العشرون  1

، الصادر عن المركز الفلسطٌنً لحقوق اإلنسان  0267وما بعدها . والملخص التنفٌذي للتقرٌر السنوي  6;وما بعدها ، ص  08، ص  0268(، رام هللا، نسخة الكترونٌة

 وما بعدها.  69، مرجع سابق  ، ص 
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 هيػػػا تبػػػرز أد ات االيضػػػماـ لالتطا يػػػات الد ليػػػا م  العضػػػ يا فػػػي الميظمػػػات اإل ييميػػػا 
م  مػا 1 الد ليا  المت للػام  اليجػ ء ليمحػاتـ الد ليػا ت نػائؿ نػيميا لحػؿ اليزا ػات الد ليػا 

المػاي ييم  اال تػراض المػاي ييم  تمػديـ  ييتج  يها مف آثار  اي ييا: مػف المػدرة  يػ  االحتجػاج
الطيبات  الدف ع م  الحؽ في الردم  طيػب انتلػدار المػرارات  امحتػاـ  الطتػا ا المضػائيام أ  
الم ارتا في ا تراح أ  تعديؿ م اريك المػراراتم  فػي  مػؿ اليجػاف الد ليػا  مػا ييػتج  يهػا مػف 

 . 2 رارات د ليا 

 ممػف المػ مي الطينػطييي مػف  ػالؿ بيػديف أنانػييفلمح ر المػاي ف الػد لي لاا يعرض 
 ام ؿ العض يا في الميظمات الد ليام  الثايي االيضماـ ليمعاهدات الد ليام  ذلؾ تما ييي :

 عضوية فمسطين في المنظمات الدولية: -1

 ميت ميظما التحرير الطينطييي تممثؿ  ر ي   حيد لي عب الطينطيييم  ي  طرؽ 
د ػػػـ د لػػػي ليضػػػاؿ ال ػػػعب الطينػػػطييي فػػػي تمريػػػر ملػػػيره  م اجهػػػا الميػػػ ات الد ليػػػا لجيػػػب 

االحتالؿ اإلنرائيييم  ه  ما يةتي مػد مًا لمرتتػزات اممػف المػ مي الطينػطييي   الػا مرتتػز 
تعزيػػػز الحمػػػ ؽ ال طييػػػا مػػػف  ػػػالؿ تمتػػػيف  ػػػبتا العال ػػػات الطينػػػطيييا مػػػك الػػػد ؿ  ال ػػػع ب 

 ال ميما  اللديما  الميظمات الد ليا .

هػػػػذا المجػػػػاؿ  ميػػػػذ اال تػػػػراؼ بميظمػػػػا التحريػػػػر ممثػػػػؿ  ػػػػر ي   حيػػػػد لي ػػػػعب  فػػػػي 
الطينػػطيييم نػػعت ميظمػػا التحريػػر إلػػ  انػػػتعادة التياييػػا الطينػػطيييا  تعزيزهػػام  العمػػؿ  يػػػ  
ا تػػراؼ العػػالـ بهػػذه التياييػػا  بهػػدؼ حمايػػا  تمريػػر حمػػ ؽ ال ػػعب الطينػػطيييم  د ػػـ يضػػال  

جراءات  ن اء   ي  لعيد الػد ؿ أ  الميظمػات الد ليػا اإل ييميػا  العالميػا  م اجها االحتالؿ  ا 
أ  مػػػف  ػػػالؿ االيضػػػماـ لالتطا يػػػات الد ليػػػا م تػػػؿ ذلػػػؾ ييػػػدرج ضػػػمف تعزيػػػز مرتتػػػزات اممػػػف 

 الم مي الطينطييي .

                                                           

 وما بعدها. 82:، ص 6>>6هٌف ، القانون الدولً العام ، منشأة المعارف ، اإلسكندرٌة ،  د. علً صادق أبو 1

وما بعدها . د. محمد سامً عبد الحمٌد و مصطفى سالمة حسٌن ، القانون الدولً  >06، ص6;>6د. محمد السعٌد الدقاق، التنظٌم الدولً، الدار الجامعٌة، بٌروت،  2

االفتابٌة لمحكمة العدل الدولٌة ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتب ،  وما بعدها.   د. احمد حسن الرشٌدي ، الوظٌفة 9:، ص  >;>6روت ، العام ، الدار الجامعٌة ، بٌ

 . وما بعدها ;، ص  6>>6القاهرة ، 
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  يعد تتبك تط ر تمثيؿ ميظما التحرير الطينطيييا في الميظمات الد ليا مػد اًل مهمػًا 
تةتيػػد التياييػػا الطينػػطيييام  جيػػب الػػد ـ الػػد لي لمضػػيت م  ذلػػؾ  يػػ  إلدراؾ ال نػػائؿ الد ليػػا ل

 اليح  االتي : 

ـ (  1974 ػػتؿ المػػرار اللػػادر باإلجمػػاع مػػف مػػؤتمر الممػػا العربيػػا النػػابك ) الربػػاط 
 1أف ميظمػػا التحريػػر الطينػػطيييا د ف نػػ اها هػػي الممثػػؿ ال ػػر ي ال حيػػد لي ػػعب الطينػػطييي 

تامػػؿ العضػػ يا فػػي جامعػػا الػػد ؿ العربيػػا تإحػػدا الميظمػػات   ػػذيها ممعػػد فينػػطيف تعضػػ  
الد ليا اإل ييميا  ط ة مهما  أنانيام فتحت الباب لحل ؿ ميظما التحريػر الطينػطيييا  يػ  
لطا مرا ب  ظيطي في الجمعيػا العامػا لامػـ المتحػدة  ذلػؾ بمػرار مػف الجمعيػا العامػا لامػـ 

 14انػػػعا  الع ػػػريف ليجمعيػػػا العامػػػا بتػػػػاري  )( اللػػػادر فػػػي الػػػػد رة الت3210المتحػػػدة ر ػػػـ )
( فمػػد  ضػػ  هػػذا المػػرار بػػةف تػػد   ميظمػػا التحريػػر الطينػػطيييا لال ػػتراؾ فػػي 1974أتتػػ بر 

 انػػتيادا  يػػ   2د رات الجمعيػػا العامػػا فػػي ميا  ػػات الجينػػات التػػي تتيػػا ؿ  ضػػيا  فينػػطيف .
تلػادي  االجتمػا ي ذلؾ حليت ميظما التحرير  يػ  لػطا مرا ػب  ظيطػي فػي المجيػس اال 

 ػػػاـ المجيػػػس   1977م  فػػػي أبريػػػؿ  3 1974أحػػػد امجهػػػزة الرئينػػػا لامػػػـ المتحػػػدة ميػػػذ  ػػػاـ 
اال تلػػادي  االجتمػػا ي بتعػػديؿ  ػػر ط العضػػ يا فػػي اليجيػػا اال تلػػاديا  االجتما يػػا لذربػػي 
آنيا ) اإلنت ا ( بحيث يمتػف إدراج ميظمػا التحريػر الطينػطيييا فػي  ضػ يتها م   ػد حلػيت 

 1977.4يظما التحرير الطينطيييا  ي  العض يا التاميا في ) اإلنت ا ( في ي لي  م

( بمػػػػية 3237م ألػػػػدرت الجمعيػػػػا العامػػػػا المػػػػرار ر ػػػػـ ) 1974يػػػػ فمبر  22بتػػػاري    
ميظمػػػا التحريػػػر لػػػطا المرا ػػػب الػػػدائـ م  الػػػذي  ضػػػ  أف تػػػد   ميظمػػػا التحريػػػر الطينػػػطيييا 
ليحض ر في جينات الجمعيا العاما بلطا دائما ن اء تايت  ضيا فينطيف مف بيف المضايا 

 5ال  ممارنػػا  ػػػدد مػػػف اال تلالػػػات  اللػػػالحيات  .المعر ضػػا  يػػػ  الجمعيػػػا العامػػػا أـ 

                                                           

 .708، ص  :;>6دار نشر ، ( ، دابرة الثقافة ، منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ، بدون :;>6 ->6;6( وثٌقة مختارة )2;0وثابق فلسطٌن ، ) 1
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، على الرابط : ورقة أساسٌة تتعلق بالحالة الفلسطٌنٌة ، وضع فلسطٌن فً األمم المتحدة ، منشورات بعثة المراقبة الدابمة لفلسطٌن لدى األمم المتحدة  4
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 ارتت بعثا ميظما التحرير الطينػطيييا د ف حػؽ التلػ يت فػي العديػد مػف  1974 ميذ  اـ 
المػػػؤتمرات الد ليػػػا تحػػػت ر ايػػػا الجمعيػػػا العامػػػا أ  المجيػػػس اال تلػػػادي  االجتمػػػا ي لامػػػـ 

ذيػػػػا العػػػػالمي   مػػػػؤتمر اممػػػػـ المتحػػػػدة يػػػػذتر ميهػػػػا : المػػػػؤتمر العػػػػالمي لينػػػػتاف  مػػػػؤتمر امي
 1المتحدة الثالث لماي ف البحار .

أ يػػف المجيػػس الػػ طيي الطينػػطييي فػػي الجزائػػر انػػتمالؿ  1988يػػ فمبر  15 بتػػاري  
د لػػػا فينػػػطيف م   ػػػرأ الػػػرئيس الراحػػػؿ / يانػػػر  رفػػػات  ثيمػػػا إ ػػػالف االنػػػتمالؿ م  ال ػػػ  هػػػذا 

( د لا باال تراؼ بهػذا اإل ػالف 105ت اتثر مف )اإل الف ترحيبًا  ا ترافًا د ليًا  انعًا فمد  ام
   2في ممدمتهـ الجمه ريا الجزائريا .

  د رحبت الجمعيا العاما بإ الف انتمالؿ د لا فينطيف م تما  ررت الجمعيػا العامػا 
بػػػداًل مػػػف تنػػػميا ميظمػػػا التحريػػػر  1988دينػػػمبر  15أف تنػػػت دـ انػػػـ فينػػػطيف ا تبػػػارًا مػػػف 

س بمرتػػز المرا ػػب الػػدائـ لميظمػػا التحريػػر الطينػػطيييا   ظائطهػػا فػػي الطينػػطيييا م د ف المنػػا
 3اممـ المتحدة .

  د نعت الميادة الطينطيييا ليحل ؿ  ي  العضػ يا التاميػا فػي اممػـ المتحػدة م   ػد 
 دـ الػرئيس محمػ د  بػاس طيػب د لػا فينػطيف لاليضػماـ إلػ   ضػ يا اممػـ المتحػدة لامػيف 

م انػػػػتيادا إلػػػػ  الحمػػػػ ؽ الطبيعيػػػػا  2011نػػػػبتمبر  23ذلػػػػؾ بتػػػػاري  العػػػػاـ لامػػػػـ المتحػػػػدة م   
ل   رار الجمعيا العاما لامـ المتحدة  ) ( 2-د 181 الماي ييا  التاري يا لي عب الطينطييي  ا 

م  لتػػف لػػـ تػػتمتف الميػػادة مػػف الحلػػ ؿ  يػػ  تيػػؾ العضػػ يا لعػػدـ  1947يػػ فمبر  29المػػؤرخ 
ب الطيػب بنػبب ل ات فػي مجيػس اممػف إلػ  جايػتمتف فينطيف مف تجييد  دد تاؼ مف ام

 4.ضذ ط أمريتيا تبيرة

                                                           

 (.www.un.orgورقة أساسٌة تتعلق بالحالة الفلسطٌنٌة ، وضع فلسطٌن فً األمم المتحدة ، على الرابط : ) 1

 .0260أكتوبر  >0(، تارٌخ الدخول :  http://ajrasal3awda.ahlamontada.netتقرٌر حول إعالن االستقالل ، ملتقى اجراس العودة ، على الرابط : ) 2

 (.;:( ، الجلسات العامة ، الجلسة )76الوثابق الرسمٌة للجمعٌة العامة ، الدورة ) 3

 وما بعدها . 79ٌاسر غازي عالونه ، فلسطٌن وعضوٌتها كدولة فً األمم المتحدة ، الهٌبة المستقلة لحقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص  4
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ميظمػا اممػـ  ي  العض يا التاميا فػي  2011  د حليت د لا فينطيف في أتت بر 
ت الد ليا المت للػا المرتبطػا م  هي إحدا ال تاالالمتحدة ليتربيا  العيـ  الثمافا )الي ينت (

 . 1باتطا يات مك ميظما اممـ المتحدة  ذلؾ بمرار مف تيؾ الميظما بةييبيا ناحما 

 يػػ  لػػطا د لػػا مرا ػػب فػػي  2012  ػػد مهػػدت تيػػؾ العضػػ يا لحلػػ ؿ فينػػطيف  ػػاـ 
اممـ المتحدة بعد أف  دـ الرئيس الطينطييي من دة م ر ع  رار ليحل ؿ  ي  تيؾ العضػ يا 

.   ػػد ترتػػب  يػػ  هػػذه العضػػ يا  ػػدد مػػف 2 2012ت ػػريف الثػػايي  8عيػػا العامػػا  بتػػاري  ليجم
 3اليتائج المهما ميها  :

  اتتناب فينػطيف ل ضػعيتها الماي ييػا تد لػا م  أحػد أ ػ اص المػاي ف الػد لي بتعامػؿ
 المجتمك الد لي معها  ي  هذا امناس م ؿ مرة في تاري  فينطيف.

 يا بػػػةف امرض الطينػػػطيييا هػػػي أرض متيػػػازع  ييهػػػام  تةتيػػػد إيهػػػاء المػػػزا ـ اإلنػػػرائيي
بما فيها  67جديد لتؿ  رارات اممـ المتحدة النابما  ي  أيها ارض فينطيييا محتيا ميذ  اـ 

المدسم  هي اآلف أرض الد لا الطينطيييا ال ا عا تحت االحتالؿ اإلنرائييي  ال اجب تحريرهػا 
ره. باإلضافا ليتمتك بالمزايا  الحمػ ؽ التػي يػيص  ييهػا  تمتيف  عبها مف حم  في تمرير ملي

 ميثاؽ اممـ المتحدة .
  العضػػػ يا بلػػػطا مرا ػػػب ليد لػػػا الطينػػػطيييا فػػػي اممػػػـ المتحػػػدة تطػػػتة أبػػػ اب ايضػػػماـ

الد لػػػا إلػػػ  جميػػػك االتطا يػػػاتم  العهػػػ د الد ليػػػام  ال تػػػاالت المت للػػػام  امجهػػػزة الرئينػػػا م 
تما العدؿ الد ليام  المحتما الجيائيا الد ليام مما يعزز التياييا  الميظمات الد ليا م  في مح

النيانػػػيا  الماي ييػػػػا  الدبي مانػػػػيا  يػػػػ  اللػػػػعيد الػػػد ليم  يمػػػػية المضػػػػيا الطينػػػػطيييا  نػػػػائؿ 
 اي ييػػا جديػػدة يمتيهػػا انػػتعمال  نػػ اء إل ػػرار الحمػػ ؽ ال طييػػا الطينػػطيييام أ  مالحمػػا مجرمػػي 

 ئمهـ ضد اإليناييا أ  جرائـ الحرب .الحرب اإلنرائييييف  ف جرا
 

                                                           

اللجنة التنفٌذٌة ترحب بقرار الٌونسكو وتعتبره مقدمة لالعتراف بالعضوٌة الكاملة فً االمم  (بعنوان دابرة شؤون المفاوضات ، منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ، خبر  1

 .0260أكتوبر  9( تارٌخ الدخول للموقع : http://www.nad-plo.org/ 1المتحدة (، على الرابط : )

 .62/66/0260، السنة السابعة عشر ، بتارٌخ  9279ٌفة األٌام الفلسطٌنٌة عدد: نقال عن صح 2

ه ، فلسطٌن وعضوٌتها كدولة فً السفٌر نبٌل الرمالوي ، مقال بعنوان :" العضوٌة الكاملة للدولة فً األمم المتحدة والبدابل الممكنة "، مرجع سابق . ٌاسر غازي عالون 3

القانونٌة والسٌاسٌة ، جامعة  فلسطٌن فً األمم المتحدة األبعاد  وما بعدها . البٌان الختامً للمؤتمر الدولً حول عضوٌة ;0ص  مرجع سابق ،م  األمم المتحدة

 (.http://www.hebron.edu، على الرابط )0260إبرٌل  >6الخلٌل  بتارٌخ : 

http://www.unesco.org/new/ar/unesco/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/
http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=151
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 انضمام فمسطين لالتفاقيات الدولية : -2

نػػعت ميظمػػا التحريػػر الطينػػطيييا لتةتيػػد ال  لػػيا الماي ييػػا الد ليػػا لد لػػا فينػػطيفم 
  ػػدرتها  يػػػ  االيضػػماـ ليمعاهػػػدات  االتطا يػػات الد ليػػػام  يػػػ   ػػدـ المنػػػا اة مػػك بػػػا ي الػػػد ؿ 

ييػا  النيانػيا لتيػؾ المعاهػدات  االتطا يػات بمػا ي ػدـ حمػ ؽ ال ػعب لالنتطادة مػف اآلثػار الماي  
 الطينطييي .

  ػػػد تايػػػت االتطا يػػػات المت يػػػا ليمػػػاي ف الػػػد لي لحمػػػ ؽ اإلينػػػاف يلػػػب أ ػػػيف الميػػػادة 
الطينطيييا م  نعت لالنتطادة مف أحتامهام بما يل ف حم ؽ ال عب الطينطيييم الػذي يػرزح 

تيمػػػت اإلدارة الطيدراليػػػا لي ػػػئ ف  1989/ي ييػػػ  21بتػػػاري   تحػػػت االحػػػتالؿم  فػػػي هػػػذا النػػػياؽ
ال ارجيػػػا فػػػي الحت مػػػا الن ينػػػريا تتػػػاب مػػػف الميػػػد ب الػػػدائـ لطينػػػطيف لػػػدا اممػػػـ المتحػػػدة 
بجييؼ  بةف اليجيا التيطيذيا لميظما التحرير الطينطيييا  ررت االيضػماـ إلػ  اتطا يػات جييػؼ 

م   د ا طرت الحت ما الن ينريا الد ؿ 1977نيا  الحميها االضافييف ل 1949امربعا لعاـ 
 1989.1نبتمبر  13امطراؼ بذلؾ في 

 بعػػػد حلػػػ ؿ فينػػػطيف  يػػػ  لػػػطا د لػػػا مرا ػػػب فػػػي اممػػػـ المتحػػػدة فػػػتة البػػػاب أمػػػاـ 
ايضػػػماـ فينػػػطيف لالتطا يػػػات  المعاهػػػدات الد ليػػػا  بالطعػػػؿ تػػػـ االيضػػػماـ لعػػػدد مػػػف االتطا يػػػات 

 الد ليا  فؽ الت ضية التالي :

بتنػػييـ  زارة  4/2014الم جػػا ام لػػ  لاليضػػماـ لالتطا يػػات الد ليػػا تايػػت مطيػػك  ػػهر
( مػػػف االتطا يػػػات 16ال ارجيػػػا الطينػػػطيييا رنػػػميا  ثػػػائؽ ايضػػػماـ د لػػػا فينػػػطيف إلػػػ   ػػػدد )

 المعاهػػدات  البر ت تػػ الت الد ليػػا إلػػ  الجهػػات الم تلػػا م   ػػد تي  ػػت تيػػؾ االتطا يػػات بػػيف 
 لي لحمػػػػ ؽ اإلينػػػػاف أ  المػػػػاي ف الػػػػد لي اإلينػػػػايي أ  المػػػػاي ف الػػػػد لي ال الػػػػا بالمػػػػاي ف الػػػػد

 .2الدبي ماني أ  متافحا الطناد  ييره 

                                                           

( 6والدول المصدقة والموقعة ( صادر عن بعثة اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر بالقاهرة ، ط ) موسوعة اتفاقٌات القانون الدولً االنسانً ) النصوص الرسمٌة لالتفاقٌات 1

 . 090، ص 

 - 0.ومرفقها: الالبحة المتعلقة بقوانٌن وأعراف الحرب البرٌة :2>6اتفاقٌة الهاي المتعلقة بقوانٌن وأعراف الحرب البرٌة لسنة  -6هذه االتفاقٌات الدولٌة هً :  2

 -8المتحدة لمكافحة الفساد.  اتفاقٌة األمم -7والمعاقبة علٌها.  اتفاقٌة منع جرٌمة اإلبادة الجماعٌة -6 .جرٌمة الفصل العنصري والمعاقبة علٌها ة الدولٌة لقمعاالتفاقٌ

 -:الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري.  االتفاقٌة -9اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة . 

اتفاقٌة  -66اتفاقٌة حقوق الطفل .  - 62اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة . ->اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  -;اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات . 
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أمػػا الم جػػا الثاييػػا مػػف االتطا يػػات الد ليػػا التػػي  ػػدمت د لػػا فينػػطيف طيػػب االيضػػماـ  
( مػػػػػػف االتطا يػػػػػػات  البر ت تػػػػػػ الت 18 ت ػػػػػػمؿ  ػػػػػػدد ) 31/12/2014إليهػػػػػػا فتايػػػػػػت بتػػػػػػاري  

 1يات الد ليا أهمها االيضماـ لميثاؽ ر ما اليظاـ امناني ليمحتما الجيائيا الد ليا . اإل ال

فينػػػػطيف تيضػػػػـ رنػػػػميًا إلػػػػ  اتطا يػػػػا اممػػػػـ المتحػػػػدة  12/2015/ 12 ا يػػػػرًا بتػػػػاري  
اإلطاريا لتذير المياخ  اتطاؽ باريس م  ذلؾ بتنييـ لؾ االيضماـ الم  ػك مػف الػرئيس محمػ د 

 2لعاـ لامـ المتحدة باف تي م ف م بلطت  الجها ال ديعا لالتطا يا . باس إل  االميف ا

 في ذات ال  ت الذي يمتف االيضماـ لتيػؾ االتطا يػات الد لػا  ييرهػا د ػـ نيانػي    
 اي يي  تميي لحم ؽ ال عب الطينطييي م  في ذات ال  ت فإف ذلؾ االيضػماـ يرتػب التزامػات 

 :  3العديد مف اإل تاليات  المضايا  ميها   اي ييا  نيانيا  ي  فينطيفم  يثير

 ج د فػراغ دنػت ري  ت ػريعي بييػت يحتػاج إلػ  نػد ب ػةف تحديػد الجهػا الميػاط بهػا  -
جػػػػػراءات هػػػػػذه التلػػػػػديؽ م مػػػػػثال : م افمػػػػػا النػػػػػيطا  لػػػػػالحيا التلػػػػػديؽ  يػػػػػ  المعاهػػػػػدات  ا 

فا إلػ  تلػديؽ الت ريعيا ن اء المجيس ال طيي أ  المجيس الت ريعي  بةييبيا معييا  باإلضا
 الرئيسم  ه  ما تحدده  ادة الدناتير أ  الم اييف امنانيا .

                                                                                                                                          

البروتوكول األول اإلضافً لالتفاقٌات جنٌف الرابعة الخاص بحماٌة  -67اتفاقٌات جنٌف األربع .  -66للعالقات القنصلٌة .  اتفاقٌة فٌٌنا -60فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌة. 

اعٌة العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتم -69 .العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة -68ضحاٌا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولً . 

 وما بعدها. 06وضع حقوق اإلنسان فً دولة فلسطٌن ، مرجع سابق  ، ص  -انظر : التقرٌر السنوي العشرون  .والثقافٌة

اتفاقٌة   -2 اتفاقٌة منع الجرابم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعٌن بحماٌة دولٌة. -6هً :   66/60/0267االتفاقٌات الدولٌة التً تم تقدٌم طلب  االنضمام الٌها بتارٌخ  1

اتفاقٌة بازل بشأن التحكم بنقل النفاٌات  -7 .اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة -6عدم تقادم جرابم الحرب والجرابم المرتكبة ضد اإلنسانٌة. 

االتفاقٌة المتعلقة بقانون استخدام المجاري المابٌة الدولٌة فً األغراض غٌر  -:.اتفاقٌة التنوع البٌولوجً -9اتفاقٌة قانون البحار. -8الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

البروتوكول الثالث التفاقٌات جنٌف  ->البروتوكول الثانً االضافً التفاقٌة جنٌف والخاص بحماٌة ضحاٌا النزاعات المسلحة ذات طابع غٌر دولً. -;.:>>6المالحٌة 

اتفاقٌة بشأن سالمة موظفً األمم  -60حقوق السٌاسٌة للمرأة.  اتفاقٌة-66.نظام روما األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة- 62مٌزة.الملحق اإلضافً الخاص بتبنً إشارة م

حكمة الجنابٌة الدولٌة. اتفاق امتٌازات وحصانات الم -67بشأن االعتراف وتنفٌذ أحكام المحكمٌن األجنبٌة. ;8>6اتفاقٌة نٌوٌورك لعام  -66المتحدة واألفراد المرتبطٌن بها.

اتفاقٌة حظر أو تقٌٌد استعمال أسلحة تقلٌدٌة معٌنة ٌمكن اعتبارها مفرطة الضرر  -:6معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووٌة.  -69اإلعالن بموجب معاهدة روما. -68

وضع حقوق اإلنسان فً دولة  -نقودٌة. انظر: التقرٌر السنوي العشرون اتفاقٌة بشأن الذخابر الع -;6( وعدد من البروتوكوالت الخاصة .2;>6أو عشوابٌة األثر )

 وما بعدها. 06فلسطٌن ، مرجع سابق ، ص 

 (.http://www.wafa.psوكالة االنباء الفلسطٌنٌة وفا على الرابط : ) 2

ام فلسطٌن للعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، ورقة عمل غٌر منشورة ، مقدمة خالل الٌوم االبعاد القانونٌة النضم أ . محمد عوض أحمد التلبانً ، 3

 .0268التدرٌبً المنظم من قبل مركز مساواة ، غزة ، 

http://www.wafa.ps/
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 ػػدـ انػػت داـ الجهػػا الملػػد ا  يػػ  االيضػػماـ ليمعاهػػدات الد ليػػا لحمهػػا المػػاي يي  -
فػػػي الػػػتحطظ  يػػػ  بعػػػض أحتػػػاـ تيػػػؾ المعاهػػػدات الد ليػػػا أي  ػػػدـ التزامهػػػا بةحتػػػاـ اليلػػػ ص 

 المتحطظ  ييها .
ييػػػػػا الضػػػػػر ريا الالحمػػػػػا لاليضػػػػػماـ أ  التلػػػػػديؽ  يػػػػػ  ييػػػػػاب اإلجػػػػػراءات الماي   -

المعاهػػدات الد ليػػا م  ميهػػا ي ػػر أحتامهػػا فػػي الجريػػدة الرنػػميا  ػػالؿ آجػػاؿ معييػػام مػػف أجػػؿ 
االحتجػػػاج بهػػػا  تحمػػػؽ العيػػػـ بهػػػا م  تػػػذلؾ ييػػػاب إجػػػراءات  اي ييػػػا تػػػؤدي إلػػػ  دمػػػج أحتػػػاـ 

 ا الماي ييا الدا ييا الطينطيييا  .المعاهدات الد ليا التي تـ االيضماـ إليها  ضمف الميظ م
 ػػدـ  جػػ د نػػيد ت ػػريعي يحػػدد الميمػػا الماي ييػػا محتػػاـ المعاهػػدات الد ليػػا  مماريػػا  -

بالماي ف الدا يي   الا في حاؿ التعارض هؿ العي يا محتاـ المعاهدات أـ ليماي ف الدا يي 
. 

الد ليػػػام هػػػؿ باإلضػػػافا ل  ػػػؼ المضػػػاء الطينػػػطييي الميمنػػػـ مػػػف أحتػػػاـ االتطا يػػػات  -
المضاء ميـز بتطبيؽ أحتػاـ العهػد مػف تيمػاء يطنػ     هػؿ يميػؾ المتماضػييف االحتجػاج بةحتػاـ 
المعاهدات الد ليا ريـ م الطتها محتاـ المػاي ف أ  فػي حػاؿ  ػدـ  جػ د يػص ت ػريعي دا يػي 
يعػػالج المنػػةلا   فػػي ظػػؿ  ػػدـ تطبيػػؽ المحػػاتـ الم ػػتيا فػػي محافظػػات يػػزة محتػػاـ المػػرارات 

 م اييف اللادرة مف رئيس النيطا الطينطيييا .ب

 يػػػػد محا لػػػػا اإلجابػػػػا  يػػػػ  اإل ػػػػتاليات النػػػػابما يجػػػػب  ػػػػدـ تجاهػػػػؿ حالػػػػا االيمنػػػػاـ 
النيانػػػي الػػػدا ييم  تبعاتهػػػا  يػػػ  اليظػػػاـ المػػػاي يي  المضػػػائي فػػػي فينػػػطيفم  تعطيػػػؿ  مػػػؿ 

يضػػماـ ليمعاهػػدات النػػيطا الت ػػريعيا  ايمنػػاـ الهيئػػات المضػػائيا م فػػي ال  ػػت الػػذي يتطيػػب اال
الد ليػػا ات ػػاذ م ا ػػؼم  تحميػػؽ الت افػػؽ بػػيف ام ضػػاع الماي ييػػا الدا ييػػام  الممارنػػا العمييػػام 

  بيف االلتزامات الد ليا.
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 املصادر و املراجع 

 الكتب العامة والخاصة : 
( اآلليػػػاتم اآلثػػػارم 2012 -2007د. أحمػػػد ال الػػػديم  ا ػػػر فم الحالػػػا الت ػػػريعيا فػػػي فينػػػطيف ) .1

 .2012جامعا بيرزيت م  –(م معهد الحم ؽ 1لحي ؿم نينيا الماي ف  النيانا ر ـ )ا
د. أحمد حنف الر يدي م ال ظيطا االفتائيا لمحتما العدؿ الد ليػا م الهيئػا الملػريا العامػا ليتتػبم  .1

 . 1993الماهرة م 
مالحمػػا المجػػرميف  د.  بػػد المػػادر جػػرادةم  نػػامر م نػػ م ال اليػػا المضػػائيا الطينػػطيييا ال ا ػػك  آفػػاؽ .2

 2013الد لييف   منار يح  انتراتيجيا  طييا جديدة  م مؤننػا الضػمير لحمػ ؽ االينػافم يػزة م 
 م ين ا التتر ييا.

(م دار الممػػػػداد 5د. فتحػػػي ال حيػػػػديم الػػػػيظـ النيانػػػػيا المعالػػػػرة  يظػػػػاـ الحتػػػػـ فػػػػي االنػػػػالـم ط ) .3
 . 2011ليطبا ام يزةم 

 ( م 5(م ط ) 2010 -1996التطػػ رات الدنػػت ريا فػػي فينػػطيف ) المبػػادئ الدنػػت ريا العامػػا مػػك  ػػرح
 . 2011دار الممداد ليطبا ا م يزة م 

  1991أل ؿ الطتر النيانيم مطابك الممدادم يزةم . 
 .2012(م متتبا المدسم يزة م 4د.  بد الرحمف أب  اليلرم الماي ف الد لي العاـم ط ) .4
ميظمػػا التحريػػر الطينػػطيييا فػػي اممػػـ المتحػػدة م د. ملػػطط  نػػيد  بػػد الػػرحمف م ال ضػػك المػػاي يي ل .5

 .1988( م دار اليهضا  العربيا م الماهرة م 1ط )
 .1981د. محمد النعيد الد اؽم التيظيـ الد ليم الدار الجامعيام بير تم  .6
د. محمػد نػػامي  بػػد الحميػد   ملػػطط  نػػالما حنػيف م المػػاي ف الػػد لي العػاـ م الػػدار الجامعيػػا م  .7

 .1989بير ت م 
 .1990د.  يي لادؽ أب  هيؼ م الماي ف الد لي العاـ م مي ةة المعارؼ م االنتيدريا م  .8
( م 1977 -1947 ينػػػػ  ال ػػػػعيبيم التياييػػػػا الطينػػػػطيييام الػػػػ  ي الػػػػذاتي  التطػػػػ ر المؤننػػػػاتي ) .9

 .1979مرتز امبحاث م ميظما التحرير الطينطيييا م بير ت م 
 األبحاث: 

 ف   ا ػػػك المضػػػاء  ػػػالؿ فتػػػرة االيمنػػػاـ النيانػػػي فػػػي  طػػػاع يػػػزة م د.  ػػدياف الحجػػػارم نػػػيادة المػػػاي .1
بحػث مي ػػ ر ضػػمف تتػػاب: اثػػر االيمنػػاـ النيانػػي الطينػػطييي  يػػ  مبػػدأ نػػيادة المػػاي ف فػػي  طػػاع 

 .2014جامعا بيرزيت م راـ اهلل م  –يزة   معالجات  اي ييا م تارة  م معهد الحم ؽ 
ييػػا اليضػػماـ فينػػطيف ليعهػػد الػػد لي ال ػػاص بػػالحم ؽ امبعػػاد الماي   محمػػد  ػػ ض أحمػػد التيبػػايي م .1

م  ر ػا  مػؿ ييػر مي ػ رة م ممدمػا  ػالؿ اليػـ  التػدريبي المػيظـ مػف  بػؿ مرتػز  المدييػا  النيانػيا
 .2015منا اةم يزة م 
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 تطبيمهػا فػػي  2003 مػار جػام سم حالػا الطػ ارئ فػي المػػاي ف االنانػي الطينػطييي المعػدؿ لنػيا  .2
( 2012 -2007ث مي ػػ ر ضػػمف تتػػابم الحالػػا الت ػػريعيا فػػي فينػػطيف )ال ا ػػك الطينػػطيييم بحػػ

جامعػػػا بيرزيػػػتم  –(م معهػػػد الحمػػػ ؽ 1االليػػػاتم اآلثػػػارم الحيػػػ ؿم نينػػػيا المػػػاي ف  النيانػػػا ر ػػػـ )
2012. 

نما نمؼ الحيط م أثػر االيمنػاـ النيانػي الطينػطييي  يػ  المضػاء ال ػر ي م بحػث مي ػ ر ضػمف  .3
(   اآلليػػات م اآلثػػار م الحيػػ ؿ  م نينػػيا  2012-2007فينػػطيف ) تتػػاب : الحالػػا الت ػػريعيا فػػي

 .2012جامعا بيرزيت م راـ اهلل م  –( م معهد الحم ؽ 1الماي ف  النيانا ر ـ )
 التقارور وغريها :

يانػػػػر يػػػػازي  ال يػػػػ م فينػػػػطيف   ضػػػػ يتها تد لػػػػا فػػػػي اممػػػػـ المتحػػػػدة م الهيئػػػػا المنػػػػتميا لحمػػػػ ؽ  .1
 .  2011( م راـ اهلل م فينطيف م 76ينيا تمارير  اي ييا ر ـ )اإلينافم دي اف المظالـ م ن

( م 2اليزاها  ال طافيا في اجراءات تعييف الميالب العييا في النػيطا ال طييػا الطينػطيييا م الجػزء ) .1
( م لػادر  ػف امػاف ) االئػتالؼ مػف أجػؿ اليزاهػا  المنػاءلا 54تمرير ضمف  نينيا تمػارير ر ػـ )

 ا ي ر م ين ا التتر ييا .(م راـ اهللم بد ف ني
م اللػػادر  ػف المرتػػز الطينػػطييي لحمػ ؽ االينػػافم يػػزةم 2014المي ػص التيطيػػذي ليتمريػر النػػي ي  .2

 م ين ا التتر ييا . 2015
 31 –تػػاي ف الثػػايي  1التمريػػر النػػي ي الع ػػر ف م  ضػػك حمػػ ؽ اإلينػػاف فػػي د لػػا فينػػطيف بػػيف ) .3

تميا لحمػ ؽ االينػاف) ينػ ا التتر ييػا (م راـ اهللم (م اللادر  ف الهيئػا المنػ2014تاي ف اال ؿ/ 
2015. 

تمريػػػػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ ا ػػػػػػػػػػػػػػػالف االنػػػػػػػػػػػػػػػتمالؿ م ميتمػػػػػػػػػػػػػػػ  اجػػػػػػػػػػػػػػػراس العػػػػػػػػػػػػػػػ دة م  يػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػرابط :  .4
(http://ajrasal3awda.ahlamontada.net .) 

فػػتة  حمػػاس انػػباب االيمنػػاـ  افػػاؽ الملػػالحا م تمريػػر لػػادر  ػػف مرتػػز  فػػا ليدرانػػاتم مي ػػ ر  .5
-http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/126اليتريػػػػت  يػػػػ  رابػػػػط : ) يػػػ  ا

2014-06-14-17-28-12.) 
(م 2013 -2007العمييػػا الت ػػريعيا  الر ابيػػا البرلماييػػا  ػػالؿ فتػػرة االيمنػػاـ النيانػػي الطينػػطييي ) .6

     ) ين ا التتر ييا(. 2013تمرير لادر  ف المرتز الطينطييي لحم ؽ االينافم يزة م 
 .10/11/2012م النيا النابعا   ر م بتاري   6046لحيطا االياـ الطينطيييا  دد:  .7
اليجيػا التيطيذيػا ترحػب بمػرار  (دائرة  ؤ ف المطا ضات م ميظما التحرير الطينطيييا م  بػر بعيػ اف  .8

الي ينػػػػػت   تعتبػػػػػره ممدمػػػػػا لال تػػػػػراؼ بالعضػػػػػ يا التاميػػػػػا فػػػػػي االمػػػػػـ المتحػػػػػدة(م  يػػػػػ  الػػػػػرابط : 
(plo.org/ 1-http://www.nad : تاري  الد  ؿ ليم  ك )2012أتت بر  6. 

النطير يبيؿ الرمال ي م مماؿ بعي اف :  العض يا التاميػا ليد لػا فػي اممػـ المتحػدة  البػدائؿ الممتيػا  .2
م  يػػػػػػػػ  الػػػػػػػػرابط :  2012 فػػػػػػػػام أتتػػػػػػػػ بر  - م  ػػػػػػػػف  تالػػػػػػػػا االيبػػػػػػػػاء  المعي مػػػػػػػػات الطينػػػػػػػػطيييا 

(http://www.wafa.ps.) 

http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=151
http://www.wafa.ps/
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أمػػاف تيػػا ش بيايػػات الم ازيػػا العامػػا فػػي حت مػػا يػػزة  الحنػػابات ال تاميػػا  ػػالؿ نػػي ات االيمنػػاـم  .9
 بياف لحطي لادر  ف اماف م مي  ر  ي  االيتريت  ي  رابط :

 www.aman-palestine.org/ar/activities/5896.html#sthash.  mFkfQwUR.dpuf 
 القوانني والوثائق واالتفاقيات الدولية : 

  2005الماي ف االناني الطينطييي المعدؿ لنيا  .1
  الف حالا الط ارئ .ب ةف إ 2007لنيا  9المرنـ  ر ـ  .2
 . 2001( لنيا 5 اي ف ت تيؿ المحاتـ اليظاميا الطينطييي ر ـ ) .3
 . 2010 اي ف متافحا الطناد لنيا  .4
االتطا يػػػػػػا الطينػػػػػػطيييا االنػػػػػػرائيييا المرحييػػػػػػا حػػػػػػ ؿ الضػػػػػػطا الذربيػػػػػػا   طػػػػػػاع يػػػػػػزة الم  عػػػػػػا فػػػػػػي  .5

28/9/1995. 
 . 1977 اللادر  اـ  1949البر ت ت ؿ االضافي اال ؿ التطا يا جييؼ الرابعا لنيا  .6
 يظاـ ر ما ليمحتما الجيائيا الد ليا . .7
م نػػػػ  ا اتطا يػػػػات المػػػػاي ف الػػػػد لي االينػػػػايي ) اليلػػػػ ص الرنػػػػميا لالتطا يػػػػات  الػػػػد ؿ الملػػػػد ا  .8

 . 262( م ص 3 الم  عا ( لادر  ف بعثا اليجيا الد ليا ليلييب االحمر بالماهرة م ط )
 (.78( م الجينات العاما م الجينا )43الد رة )ال ثائؽ الرنميا ليجمعيا العاما م  .9

بعثػا المرا بػا  ر ا أنانيا تتعيؽ بالحالا الطينطيييا م  ضك فينطيف في اممػـ المتحػدة م مي ػ رات  .10
 (.www.un.orgم  ي  الرابط : ) الدائما لطينطيف لدا اممـ المتحدة

مافػػػػػا م ميظمػػػػػا التحريػػػػػر ( م دائػػػػػرة الث1987 -1839(  ثيمػػػػػا م تػػػػػارة )280 ثػػػػػائؽ فينػػػػػطيف م ) .11
 .1987الطينطيييا م بد ف دار ي ر م 

البيػػػػاف ال تػػػػامي ليمػػػػؤتمر الػػػػد لي حػػػػ ؿ  ضػػػػ يا  فينػػػػطيف فػػػػي اممػػػػـ المتحػػػػدة امبعػػػػاد الماي ييػػػػا  .12
م  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط 2012إبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  19 النيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا م جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  : 

(http://www.hebron.edu.) 
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