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  ةجلسة سياسات عام
  "آليات منع تكريس االنفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة" 

  
وت، سمير     سالم فّياض، عزمي : ) مع حفظ األلقاب(الحضور  ال زق الشعيبي، أحمد مجدالني، محمد اشتية، جم

ا  ة، راجي الصوراني،           حليلة، داوود تلحمي، سامي عبد الش و نحل ة أب و سرّية، نادي اد السّراج، رجب أب في، إي
  .ف، زينب الغنيمي، مخيمر أبو سعدة، طالل عوآلحسن الكاش

  
ول، ميساء             ": مفتاح"الحضور من  دان، شادية الغ م وه و رقطي، ري ي فيضي، بيسان أب ان عشراوي، ليل حن

  .هنديلة
  

  :مقدمة
تثنائي  اذ واالس ي يتطور الوضع الش اه مأسسة ف ت باتج رور الوق ع م زة م اع غ ة و قط ةالقضايا األمني  األنظم

داخلي  بشكل  واإلداريةالمالية  ائم          . يعزز االنقسام ال يس فقط تشخيص الوضع الق ه من الضروري، ل دو أن و يب
ردّ   أيضًا وإنما المطلوب  ة وال ع المفروض      هو البحث في آيفية عالج األزم ى سياسة األمر الواق اك، في   ة عل هن

  .الوضع المفروض في قطاع غزةالجميع آلية واضحة للخروج من  فيه يرى قت الو
  

ى الساحة الفلسطينية      مهّمًا فييشّكل العنصر األمني عامال في هذه المرحلة،  ًا عل ائم حالّي ففي ظل   . الخالف الق
ة األمن         ة السياسية وال يتحمل التعددي ة، يتحمل المجتمع الفلسطيني التعددي ة تحت أي ظرف،    الظروف الراهن ي

ى أن يتكرس االنفصال               ة، إل ات الحالي ائم في غزة في ظل المعطي تم التسليم بالوضع الق وهناك خوف من أن ي
  .بشكل آّلي

  
واب في قطاع غزة، وعقب تشكيل مجلس عدل            و، على ضوء ذلك وآيالت الن بعد انعقاد المجلس التشريعي بت

ة عن     في القطاع، وعلى ضوء مأسسة األجهزة منفصلأعلى  األمنية والسياسية على أسس فئوية، يجب اإلجاب
ما هو الدور المطلوب لمنع تكريس أشكال االنفصال؟ ما هو دور قطاع غزة للخروج من المأزق : األسئلة التالية

ة الحقوق األساسية         ا هي سبل حماي الحالي؟ وآيف يمكن توظيف حرآة جماهيرية منظمة إلفشال االنفصال؟ م
اتيةللشعب الفلسطين ة والمؤسس ى القانوني ى البن اظ عل ن الحف دة الشعب  ي ؟ وآيف يمك ى وح افظ عل ي تح الت

  الفلسطيني؟
  

  :رؤى تنظيم العالقة بين الضفة والقطاع
اتطرحت   ر وجه ددة نظ ه   متع بعض أن رى ال اع، إذ ي ين الضفة والقط ة ب يم العالق ات تنظ ل  –حول آلي ي ظ ف

ين منفصلتين في    بفصل ا يصعب التفكير -المعطيات الحالية ين محليت ل منه  لضفة عن القطاع بإنشاء إدارت ا،  آ م
ك سيعّرض قطاع غزة     ة     -بشكل خاص   -حيث أن ذل د من العزل ى مزي وطني      إل ى المشروع ال لبًا عل ؤثر س . و ي

ا         القطاع تاريخيًا، آان ة الن ى حرآ دًا عل اح االقتصادي والتجاري معتم ذا    يزدهر باالنفت ا أن ه س والبضائع، آم
  .لن يسبب سوى مزيدًا من االنقسام والعزلة لن يحّل الخالف السياسي الحاّد على الساحة الفلسطينية و الخيار

  
ه   بإعادة األمور المطالبةأنه ال يمكن تجاهل الواقع الموجود على األرض و ويرى البعض اآلخر إلى ما آانت علي

فرص وفي ظل الخالف الوطني القائم، فإن . رهخارج القطاع أن تديال يمكن ألية إدارة من ، آما حزيران 14قبل 
اعي      .غزة من الناحية العملية بالمعنى التقليدي ليست قريبة عودة الشرعية إلى ًا، اتسم النظامين االجتم تاريخّي

ا في القطاع         مختلفة عنهما في الضفة،  غزة بسماتواالقتصادي في قطاع  وانين المعمول به حيث ارتبطت الق
األردن    و تلك المعمو بمصر ا في الضفة ب ذا، يجب أن يعطى القطاع مساحة      .ل به ة  ل ة    آافي لتشكيل إدارة محلّي

ة   لدعم من الحكومة المرآزيةوتلقى اتقّدر احتياجاته األساسية  ة الدول ى أن في إطار المرآزي تبقى القضايا    ، عل
ين الضفة     سيخفف هذا الخيار من الموقف النمط. الحكومة المرآزية المرآزية آالسيادة في يد اد ب ي السلبي الح

  .والقطاع و يعطي هامشًا أوسع للحوار والوحدة
  
 
 



 
 

 

  إمكانيات االنفصال
و استطاع . ليس حالة اضطرارية عابرة وإنما هناك مشروع متكامل يدفع باتجاه االنفصال 14/6ما حدث عشية 

اد    ادة الق اب القي لطة وغي ع السيء للس ل الواق ي ظ ه ف زًا ل د حّي ط أن يج ذا المخط رأي  ه ي ال أثير ف ى الت رة عل
  .ومع مرور الوقت، فإن االنفصال يتعزز ليس فقط اقتصاديا وأمنيا وإنما أيضًا سيكولوجيًا.العام

  
او ول آم وطن،     ح احي ال ين جن ة ب يم العالق إن رؤى تنظ اكف ّددة  هن ر متع ات نظ ات   وجه ق بإمكاني ا يتعّل فيم

أي المراحل، أن       ث، حي نفصال االمن   من يرى أن ال خوف على القطاع هناكف. االنفصال م تستطع غزة، وال ب ل
ى قمع         . تكون منفصلة درتها عل ا وبق ى القطاع ال يستهان به وبالرغم من أن سلطة األمر الواقع المفروضة عل

ذه السياسة       ة ه ك من     . المواطن، إال أن الناس في طور مقاوم ى ذل يس أدّل عل ة    ول ة الصحافيين للبطاق مقاوم
ات الشعبية لسلطة           الصحافية المفروضة،   ى، ورفض الفعالي دل األعل ة المحامين والقضاة لمجلس الع ومقاطع

  .النفصال ألن إمكانيته غير قائمة أصًالنخاف من ا أن اللهذا، يجب . حماس في غزة
  

ا  نظر أوتطرح وجهة  تكريسه  في  خرى أن العوامل اإلقليمية لها دور آبير ليس فقط في استمرار االنفصال وإنم
هناك جهات عربية ودولية لها مصلحة في استخدام الورقة الفلسطينية لتحسين شروطها التفاوضية مع     . أيضًا

ذا االنقسام   مصلحة آبيرة في   -د أول من ضرب المشروع الوطنيآمستفي-آما أن إلسرائيل . المتحدة الواليات ه
ين السقف التفاوضي لها آي يقبل الفلسطينيون  ن أجل تحسعلى األرض، وذلك مبإجراءاتها وتدابيرها  هوتعزيز

  .الضفة الغربية ما يخص بالقليل في
  
ة و  وهناك أيضًا مسؤولية مباشرة لحماس من خالل  ى األرض   من خالل  ارتباطها بمصالح إقليمي ا عل  إجراءاته

ّواب، وتشكيل            وآيالت الن اع المجلس التشريعي في القطاع بت ابي باجتم مجلس عدل   بقيامها بتشكيل غطاء ني
ثالث      القوة التنفيذية آشرطة، وتشغيل  أعلى، و د أوجدت السلطات ال ذا  تكون ق ام سياسي،     به ة ألي نظ المكون

  .بشكل أآبرنفصال مما يدفع باتجاه تكريس اال
  

 :الوضع السياسي واالقتصادي في غزة
ابر   يعيش قطاع غزة وضعًا اقتصاديا ومعيشيًا ص اج     أ. عبًا في ظل الحصار وإغالق المع ى توّقف اإلنت ك إل دى ذل

اج الزراعي و الصناعي من            من القطاع لعدم توّف ة تصدير االنت دم إمكاني ام للتصنيع، و لع ة الخ واد األولي ر الم
ال             . القطاع ون شخص، وخاصة مع توقف أعم ع ملي ى رب اطلين عن العمل إل أدى الحصار إلى ارتفاع عدد الع

  .ي واألزهار في موسمهما، ومنع تصدير التوت األرضالتشييد والبناء
  

ة   وبالرغم من أن  ا ليست آافي راً دفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع يعتبر خطوة مهمة، إال أنه لشح   ، نظ
  .المواد األساسية المتوفرة وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن بشكل آبير

  
  سياسة الحكومة والحصار

  
ى الشعب الفلسطيني في     الرافض لالنفصال والحصار المفروض  قفها أّآدت الحكومة مرارًا وتكرارًا على مو عل

زة، إال أ  اع غ هقط ب ن تقط       يج حة تل دة واض يم أجن ى تنظ ل عل ل العم اجعوام اع  االحتج ي القط دعمها و ف ت
وطن،     من أجل إعادة اللحمة الوطنية ومنع وتستثمرها احي ال ين جن ر إسرائيل    وتكريس االنفصال ب ى ال تجّي حت
  .تهفلسطينية لضرب المشروع الوطني برمائم حاليًا على الساحة الالخالف الق

   
رائيل  دت إس د تعّم ة  فق اع سياس ادة    اتب اع لزي اه القط طينية تج ة الفلس ة الحكوم ول سياس ليل ح داع والتض الخ

ى الساحة الفلسطينية، وخاّص ق االنقسام الحاصل عل ا يتعّل ابر بقضيةة فيم تح المع ابر هو ف. ف تح المع رار ف ق
ى   ، وهي تحاول اآلن وضع الالتشاءاألساس وتاريخّيًا قرار أحادي الجانب تتخذه إسرائيل آيفما ووقتما ب ة عل ئم

ع     تقوم بها الحكومةالتي حثيثة الجهود الرغم ، بفي سياستها تجاه القطاعة الفلسطينية لطالس ابر ورف تح المع لف
  .الحصار إنهاءجميع خيارات  إسرائيل رفضت ال أنإ ،جانب الفلسطيني من المعابرالحصار عن القطاع وإدارة ال

  
ة  د الحكوم ليل، تؤآ ع التض طينية و لمن ا  الفلس رفضأنه ار االقتصادي  ت ة الحص رى أنو سياس د، ت ر مفي ه غي

ي ظل ي وخاصة ف اق الت واالً  تأد وجود األنف ا حماس أم ر مشروعة تحقق منه ارة غي ة تج ار حرآ ى ازده  إل
  .العاديية للمواطن عيشنقدية، وال تنهض باألوضاع الم

  



 
 

 

  :التوصيات
ا أن   .النفصال والحصار المفروض على قطاع غزة  ل رفضها تأآيدتستمر الحكومة في أن  .1  تتخذ وعليه

وات ا راءات والخط ةإلج اه  الواضحة والعملي ينباتج ة ب ادة اللحم ي  إع تمرار ف وطن واالس احي ال جن
 .تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين

اء من   .2 و بمراسيم            ضرورة االنته ة وقطاع غزة ول دة للضفة الغربي وانين الفلسطينية الموّح رار الق إق
 .رئاسية

 .المتاحة آافةتعده الحكومة وتجّند له إمكاناتها وضع برنامج تعزيز اقتصادي  .3
ة عرالحالة الجماهيرية ودعم صمودها و   االحتكام إلى .4 ع     اي ا لسلطة األمر الواق ع     مقاومته من أجل من

 .تكريس االنفصال
المحافظة على المؤسسات الدستورية آإطار جامع للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها مؤسستي الرئاسة  .5

 .عدم السماح بالتالعب في أدوارها ووظائفهاي ووالمجلس التشريع
ة للشعب الفلسطيني     .6 ات النزيهة     ضرورة العمل للحفاظ على االنجازات الديمقراطي د االنتخاب خاصة بع

 .2005/لثانيالتي أجريت في آانون ا
 .ورأب الصدع القائم في السياسة الفلسطينية االحتكام للحوار العقالني لحل األزمة .7
 .أن تمنح الحكومة امتيازات إلنشاء شرآات ونقابات مشترآة بين الضفة والقطاع .8
رار         .9 ة عدم تك ى خلفي ام السياسي الفلسطيني عل يجب إعادة صياغة استراتيجيات وأدوات وآليات النظ

 .غزة الوضع في
 . المعيشية اليومية للمواطنين للنهوض باألوضاعإدماج المؤسسات األهلية لبلورة أفكار ومقترحات  .10
 

  


