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كلمة “مفتاح”

تســعى المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العالمــي والديمقراطيــة «مفتــاح» إلــى تعزيــز البيئــة الحواريــة،

وتمكيــن مكونــات المجتمــع القياديــة مــن المشــاركة فــي تعزيــز الديمقراطيــة ومبــادئ الحكــم الصالــح ،ورفــع الوعــي

المجتمعــي تجــاه حقــوق المواطنــة وواجباتهــا ،مــن خــال تمكيــن قيــادات نســوية وشـ ّـابة فــي المشــاركة السياســية

واالنخــراط المجتمعــي فــي المجــال العــام ،والتأثيــر فــي صنــع القــرار ورســم السياســات العامــة ،بمــا يحقــق العدالــة

االجتماعيــة والحقــوق للمواطنيــن ،وذلــك باالســتناد إلــى مبــادئ حقــوق اإلنســان والقــرارات األمميــة ذات الصلــة،

ومنهــا القــرار األممــي  ،1325واتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (ســیداو).

الملحــة
وفــي ظــل االنقســام السياســي ،وتوســيع دائــرة الحــوار والنقــاش حــول القضايــا االجتماعيــة والسياســية
ّ

علــى المســتويين النخبــوي والمجتمعــي ،الرامــي إلــى تعزيــز مشــاركة النســاء فــي جهــود األمــن والســام ،وتعزيــز
الرقابــة المجتمعيــة علــى جهــود المصالحــة الوطنيــة وإنهــاء االنقســام الفلســطيني ،وتعزيــز قيــم ومبــادئ الســلم
األهلــي باعتبــاره ركنــاً جوهريــاً لحمايــة المجتمــع الفلســطيني ،والحفــاظ علــى هويتــه ضمــن التحديــات التــي تواجههــا

القضيــة الفلســطينية؛ تــم إعــداد هــذا الدليــل اإلرشــادي الــذي يأتــي مســاهمة مــن مؤسســة «مفتــاح» فــي دعــم

جهــود النشــطاء والغاعليــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي كشــركاء فــي تعزيــز وإرســاء أركان الســلم األهلــي
والخطــاب الوحــدوي داخــل المجتمــع الفلســطيني ،للضغــط باتجــاه تحقيــق الوحــدة الوطنيــة ،وتعزيــز قيــم الحــوار
والديمقراطيــة وحقــوق المواطنــة لجميــع الفلســطينيين والفلســطينيات فــي محافظــات الوطــن كافــة.

تتقــدم مؤسســة «مفتــاح» بالشــكر لــكل مــن ســاهم فــي إعــداد هــذا الدليــل النوعــي والمهــم ،الــذي تــم تطويــره
بمشــاركة واســعة مــن النشــطاء والنشــيطات والمؤسســات ذات الصلــة ،وبالتشــاور مــع عــدد مــن الحقوقييــن
والقانونييــن ،لمــا يشــكله مــن رافــد ومرجعيــة لعمــل العديــد مــن االئتالفــات الوطنيــة ومؤسســات المجتمــع
المدنــي ،وتلــك الجهــود الراميــة باتجــاه دفــع أجنــدة المــرأة للســام واألمــن فــي فلســطين .يأتــي هــذا الدليــل كأحــد

مخرجــات «مفتــاح» مــن خــال مشــروع تعزيــز مشــاركة النســاء فــي بنــاء الســلم واألمــن ،وبتمويــل مــن أوكســفام.

يوسف دجاني
عن مجلس إدارة مفتاح
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ـتكماال لجهــود «مفتــاح» المتواصلــة فــي رفــد أجنــدة الســام واألمــن للنســاء الفلســطينيات تحــت االحتــال،
اسـ
ً
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تمهيد عام

يأتــي هــذا الدليــل ضمــن التوجهــات االســتراتيجية للمبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العالمــي
والديمقراطيــة «مفتــاح» ،فــي تعزيــز البيئــة الحواريــة ،وتمكيــن مكونــات المجتمــع الفلســطيني القياديــة،
أوال ،تجــاه حقــوق المواطنــة والمشــاركة السياســية ،والتأثيــر فــي
مــن خــال رفــع الوعــي المجتمعــيً ،

عمليــة صنــع القــرار ورســم السياســات العامــة ،بمــا يحقــق الحمايــة والعدالــة ،وصــون الحريــات والحقــوق

انســجاماً مــع االتفاقــات الدوليــة ،ال ســيما تلــك التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطين ،والتــي تضفــي طابع
اإللــزام لجهــة مواءمــة القوانيــن الوطنيــة الفلســطينية مــع أحــكام مــا ورد فــي تلــك القوانيــن الدوليــة.

وتهــدف مؤسســة «مفتــاح» ،مــن وراء هــذا الدليــل اإلرشــادي إلــى تقويــة قــدرات الفاعــات فــي الحركــة

النســوية ،وتعزيــز دورهــن فــي عمليــات التوعيــة والتأثيــر وتشــكيل االئتالفــات القاعديــة والنســوية،

ارتباطــاً بالقــرار األممــي ( ،)1325بمــا يعــزز وصــول النســاء إلــى مواقــع صنــع القــرار والمشــاركة فــي حمايــة
األمــن االجتماعــي والســلم األهلــي ،مــن خــال رفــد المــرأة الفلســطينية التــي تعانــي مــن تعقيــدات
االحتــال واالنقســام الداخلــي ،بالخبــرات والمعلومــات والمهــارات الالزمــة لتعزيــز مكانتهــا ومشــاركتها

الفاعلــة فــي جهــود حمايــة األمــن والســلم األهلــي واالجتماعــي؛ فالنســاء فــي العالــم وفــي دول عربيــة متعــددة
لعبــن دوراً مهمــاً فــي صناعــة التغيــرات السياســية واالجتماعيــة ،وقدمــن مبــادرات ســاهمت فــي عمليــات التحــول

الديمقراطــي وحمايــة الســلم األهلــي علــى الرغــم مــن كل التحديــات ،إضافــة الــى تقويــة أدوارهــن فــي عمليــة
الرقابــة المجتمعيــة علــى جهــود المصالحــة الوطنيــة ،والضغــط إلنهــاء االنقســام ،علــى قاعــدة االســتفادة مــن
التجــارب الدوليــة والعربيــة.

ـا
ـا ومنظمــاً ومتسلسـ ً
كمــا سيشــكل هــذا الدليــل – الــذي حــرص ُمعـ ُّـده علــى أن يكــون موثقــاً ومكثفــاً ومتكامـ ً
– مرجعــاً مبســطاً وكافيــاً لتســتند إليــه لجنــة «وفــاق» ،فــي عقــد عــدد مــن اللقــاءات الجماهيريــة وورش العمــل

كمتطلــب جوهــري لرفــع مناعــة المجتمــع الفلســطيني فــي مواجهــة التحديــات الخارجيــة والداخليــة ،التــي يأتــي

ـاء االنقســام وحمايــة الســلم األهلــي.
علــى رأســها إنهـ ُ

ويتألــف هــذا الدليــل مــن أربعــة فصــول مترابطــة ومتكاملــة ،حيــث يركــز األول علــى مقدمــة وتعريــف للمفاهيــم

والمصطلحــات الــواردة فــي الدليــل ،فيمــا يشــمل الفصــل الثانــي اإلطــار الحقوقــي لمشــاركة النســاء السياســية

ودورهــن فــي عمليــة المصالحــة ،فيمــا يركــز الفصــل الثالــث علــى قضايــا الســلم األهلــي فــي فلســطين والتحــول
الديمقراطــي والعدالــة االنتقاليــة والحــركات االجتماعيــة ،ويقــدم الفصــل الرابــع إطــاراً عمليــاً تطبيقيــاً يضم مجموعة
مــن األنشــطة واألدوات والمهــارات التطبيقيــة التــي يحتاجهــا كل ميســر أو مــدرب/ة أو منشــط/ة إلدارة أنشــطة

توعويــة وتدريبــة؛ ســواء أكانــت ورش عمــل أم لقــاءات جماهيريــة .كمــا يشــمل الدليــل مجموعــة مــن المالحــق

الخاصــة باتفاقيــات المصالحــة وبعــض القــرارات الدوليــة ذات الصلــة بالدليــل.
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المختلفــة فــي فلســطين ،التــي تســتهدف رفــع وتوســيع رقعــة الحــوار المجتمعــي ،وتعزيــز قيــم الســلم األهلــي،
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ومصطلحات عامة
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مقدمة

مقدمة الدليل اإلرشادي
أوال:
ّ
ً
يســعي هــذا الدليــل إلــى تجميــع الخبــرات المعرفيــة والعمليــة فــي مجــال الســلم األهلــي ،مــع
إيــاء االعتبــار لوضــع إطــار معرفــي حقوقــي قــادر علــى دعــم تحــركات المــرأة للعمــل بمنهجيــة

الحاجة إلى الدليل
يقــدم الدليــل نظــرة عامــة عــن قضايــا الســلم األهلــي فــي فلســطين وأدوار المــرأة الفلســطينية ومســاهماتها فــي

تحقيقــه وفقــاً للقوانيــن المحليــة والمعاييــر والمواثيــق الدوليــة .لــذا ،تكمــن الحاجــة للدليــل فــي كونــه أداة إرشــادية

وتدريبيــة تفاعليــة تركــز محتوياتــه علــى مجــاالت الســلم األهلــي والتحــول الديمقراطــي والموضوعــات المرتبطــة

بهــدف تعزيــز المعــارف والخبــرات فــي هــذا الســياق للمســتهدفين مــن الدليــل.

المستفيدون المستهدفون
•الدليــل مصمــم لتطويــر قــدرات عضــوات لجنــة «وفــاق» باعتبارهــن المســتفيدات ،بشــكل مباشــر ،إضافــة
إلــى كونهــن يتحملــن مســؤولية مباشــرة عــن تنظيــم العديــد مــن ورش العمــل واللقــاءات الجماهيريــة التــي
تســتهدف النســاء والشــباب (ذكــوراً وإناثــاً ) فــي فلســطين ،مــن أجــل توســيع قاعــدة الحــوار المجتمعــي وتعزيــز

قيــم ومبــادئ الســلم األهلــي باعتبــاره ركنــاً جوهريــاً لحمايــة المجتمــع الفلســطيني والحفــاظ علــى هويتــه
ضمــن التحديــات التــي تواجههــا القضيــة الفلســطينية.
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واحتــراف فــي ســبيل تنفيــذ أدوارهــا لتحقيــق الســلم األهلــي.

•تســتفيد مــن الدليــل الفاعــات والفاعلــون والمنظمــات النســوية الشــريكة والمؤسســات األهليــة ،التــي
ترغــب فــي تدريــب أعضائهــا وموظفيهــا والمتطوعيــن والفئــات المســتهدفة لديهــا علــى قضايــا الســلم

األهلــي فــي فلســطين وســبل تعزيــزه.

•يســتفيد مــن الدليــل المعنيــون كافــة مــن نســاء ورجــال ،وممــن يســعون إلــى تعزيــز مشــاركة النســاء وإنهــاء
االنقســام واســتعادة الوحــدة وإتمــام المصالحــة وحمايــة النســيج االجتماعــي وصيانــة أســس الســلم األهلــي.
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•يهــدف الدليــل إلــى تحســين معــارف لجنــة «وفــاق» فــي القضايــا ذات العالقــة بالســلم األهلــي والتحــول
الديمقراطــي ،بمــا يعــزز مــن مشــاركة النســاء ودورهــن ومســاهمتهن فــي جهــود حمايــة األمــن والســلم
االجتماعــي.

•اإلســهام فــي تقويــة أدوار المــرأة فــي عمليــة الرقابــة المجتمعيــة علــى جهــود المصالحــة الوطنيــة ،والضغــط
إلنهــاء االنقســام ،علــى قاعــدة االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة والعربيــة.

•تحســين قــدرات النســاء علــى التخطيــط والتنظيــم واإلدارة لــورش العمــل واللقــاءات التفاعليــة الحواريــة
مــع القطاعــات المختلفــة ،بمــا يضمــن تعزيــز الســلم المجتمعــي واألهلــي ،فــي ظــل تعقيــدات المشــهد
الفلســطيني الراهــن.

ثانياً  :مصطلحات أساسية  /كشاف المفاهيم
يعالــج هــذا الفصــل ويتضمــن اســتعراضاً لجملــة مــن المفاهيــم الــواردة فــي الدليــل ذات العالقــة
بمشــاركة النســاء وحمايــة الســلم واألمــن المجتمعــي ،بهــدف تأصيلهــا وتعزيــز المعرفــة والوعــي
المفاهيــم العامــة المتداخلــة ،ونــورد أهــم المفاهيــم والمصطلحــات تباعــاً :

الســلم األهلــي

يعنــي رفــض أشــكال القتــال والخــاف كافــة ،أو الدعــوة إليهــا والتحريــض عليهــا ،أو حتــى

تحــرم التصــادم حتميــاً  ،وتأســيس أيديولوجيــة االختــاف والتنظيــر ،علــى اعتبــار أن الســلم
تبريرهــا ،ونشــر ثقافــة ّ
األهلــي والمجتمعــي يــؤدي إلــى منــع وقــوع الحــروب األهليــة فــي المجتمــع ،بوصفهــا «الشــر المطلــق.»1

التحــول الديمقراطــي

عمليــة تشــير إلــى تغييــر النظــام السياســي ،مــن صيغــة غيــر ديمقراطيــة إلــى صيغــة

أكثــر ديمقراطيــة ،أو إنــه عمليــة تدريجيــة تتحــول إليهــا المجتمعــات عــن طريــق تعديــل مؤسســاتها السياســية،

واتجاهاتهــا ،مــن خــال عمليــات وإجــراءات ترتبــط بطبيعــة األحــزاب السياســية وبنيــة الســلطة التشــريعية ونمــط
الثقافــة السياســية الســائدة وشــرعية الســلطة السياســية.2

التــداول الســلمي للســلطة مؤشــر جوهــري يــدل علــى وجــود تحــول ديمقراطــي؛ فالتــداول علــى الســلطة

بيــن مختلــف القــوى السياســية ،يجــب أن يكــون وفــق نتائــج االقتــراع العــام ،ومــا أســفرت عنــه اختيــارات الناخبيــن،

ويقصــد بــه ،أيضــاً  ،تلــك العمليــة التــي تســمح للشــيء بحلــول بديل محله ،علــى قاعدة االعتراف بشــرعية االختالف.3
1
2
3

إيالف ،مفهوم السلم األهلي ،شباط/فبرابر https://cutt.us/2XvlW ،2019
ويكيبيديا الموسوعة الحرةhttps://cutt.us/ft0EA :
التداول السلمي على السلطة ،الجماعة العربية للديمقراطية ،آب/أغسطس https://cutt.us/u4tuI :2017
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بشــأنها ،مــع إيضــاح بعــض المصطلحــات التــي تثيــر االلتبــاس ،إضافــة إلــى التمييــز بيــن عــدد مــن

المجتمــع المدنــي

مجموعــة المؤسســات والتنظيمــات والنقابــات والهيئــات االجتماعيــة غيــر الحكوميــة،

التــي يمكــن أن تشــكل مجموعــات ضغــط ،مــن خــال قيامهــا بــدور الوســيط بيــن المواطــن والدولــة.

الحــركات االجتماعيــة

«سلســلة متواصلــة مــن التفاعــات بيــن القــادة فــي الســلطة ،وبيــن مجموعــة مــن

األشــخاص يقومــون بمســؤولية التمثيــل لقاعــدة شــعبية تفتقــد إلــى تمثيــل رســمي فــي مســتوى تطلعاتهــا ،بهدف
إجــراء تغييــر فــي ممارســة الســلطة فــي إطــار تدعيــم وتعزيــز هــذه المطالــب بسلســلة فعاليــات تؤيدهــا».4
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العدالــة االنتقاليــة

نظــام يهــدف إلــى التعامــل مــع إرث االنتهــاكات بطريقــة واســعة وشــاملة تتضمــن

العدالــة الجنائيــة ،وعدالــة إصــاح الضــرر ،والعدالــة االجتماعيــة ،والعدالــة االقتصاديــة .وهــي ،إضافــة إلــى ذلــك،
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ترتكــز علــى اعتقــاد مفــاده أن السياســة القضائيــة والعدالــة يجــب أن تتضمــن تدابيــر تتوخــى هدفــاً مزدوجــاً  ،وهــو

المحاســبة علــى جرائــم الماضــي ،ومنــع الجرائــم الجديــدة.5

العنــف السياســي ثمــة اتفــاق عــام بيــن أغلــب الباحثيــن ،علــى أن العنــف يصبــح سياســياً عندمــا تكــون أهدافــه

يعرفــه معظــم الباحثيــن بأنــه« :اســتخدام القــوة الماديــة ،أو التهديــد باســتخدامها،
أو دوافعــه سياســية ،ولذلــك ّ
أو إلحــاق األذى والضــرر باآلخريــن لتحقيــق أهــداف سياســية» .ويدخــل فــي هــذا المفهــوم كافــة أعمــال الشــغب
واألذى والتدميــر ،التــي ُيقصــد منهــا تحقيــق أهــداف سياســية .وتتعــدد القــوى التــي تمــارس العنــف السياســي ،كمــا
ـواء كانــت موجهــة للدولــة أو لطائفــة أو للنســاء
تتبايــن بالطبــع ،األهــداف السياســية ،التــي تســعى إلــى تحقيقهــا؛ سـ ً

الموجــه مــن النظــام واألجهــزة
أو لــذوي اإلعاقــة أو لغيرهــم مــن القطاعــات ،كمــا يشــمل العنــف السياســي العنــف
ّ

األمنيــة إلــى المواطنيــن ،أو إلــى جماعــات وعناصــر معينــة منهــم ،بهــدف تقليــص دور القــوى المعارضــة ،أو منــع
جماعــات مطلبيــة مــن الحصــول علــى حقوقهــا.

4
5

Charles Tilly, Social Movement as Historically Specific Clusters of Political Performance, Berkeley Journal of Sociology, No.
.38, 1994, PP. 1-30
المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،ما هي العدالة االنتقالية؟https://cutt.us/UTscB :

المواطنــة تعتبــر المواطنــة رابطــة سياســية واجتماعيــة وقانونيــة مــا بيــن المواطــن والدولــة ،يترتــب عليهــا منــح

ـوق للمواطــن علــى مختلــف األصعــدة؛ كالحــق فــي االنتخــاب والترشــح ،والحــق فــي تولــي المناصــب العامــة ...
حقـ ٍ
إلــخ ،ومــن جانــب آخــر يلتــزم بــأداء مجموعــة مــن الواجبــات تجــاه الدولــة الّ تــي ينتمــي إليهــا ،كمــا تُ عـ ِّـرف دائــرة المعــارف

البريطانيــة المواطنــة بأنَّ هــا« :العالقــة بيــن فــرد ودولــة يحددهــا القانــون ،وبمــا تتضمنــه تلــك العالقــة مــن واجبــات
وحقوق» .6

األديــان الســماوية والمواثيــق الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة حمايتهــا باعتبارهــا وحــدة واحــدة غيــر قابلــة للتجزئــة،

وهــي ترتبــط ببعضهــا ارتباطــاً وثيقــاً  ،بحيــث يســتحيل إعطــاء أولويــة ألحــد تلــك الحقــوق علــى حســاب األخــرى.
فحقــوق اإلنســان؛ ســواء أكانــت مدنيــة أم سياســية أم اقتصاديــة أم اجتماعيــة أم ثقافيــة هــي حقــوق متســاوية غيــر
قابلــة للتجزئــة ،والــدول تحــت طائلــة اإللــزام القانونــي بإعمــال تلــك الحقــوق وضمــان تمتــع مواطنيهــا بهــا.

انتهــاكات حقــوق اإلنســان

حرمــان الســلطات أحــداً مــا حقــاً مــن حقوقــه ،أو أن تنتقــص منــه ،أو أن تمنعــه

مــن الحصــول عليــه ،وبــأي شــكل مــن األشــكال.

المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان

مصطلــح يطلــق علــى الناشــطين/ت فــي مجــال تعزيــز واحتــرام

وحمايــة حقــوق اإلنســان ،ســواء أكانــوا منظمــات أم أفــراداً  ،وبمــا يضمــن تمتــع البشــر بهــا دون تمييــز.

حريــة الــرأي

عمليــة فكريــة يتوالهــا العقــل ،تعتمــد علــى عــدد مــن المقدمــات والفرضيــات الســتخالص النتائــج،

أو لبيــان الــكل مــن الجــزء أو الجــزء مــن الــكل ،ســواء أكانــت المحاولــة صائبــة أم خاطئــة ،وبالتالــي فإنــه ال عبــرة
باألفــكار التــي تبقــى قيــد الذهــن ،وللــرأي ركنــان :مرســل ومرســل إليــه.

حريــة التعبيــر تعنــي الحريــة فــي التعبيــر عــن األفــكار واآلراء عــن طريــق الــكالم أو الكتابــة أو العمــل الفنــي بــدون
رقابــة أو قيــود حكوميــة ،شــريطة عــدم تعارضهــا مــع القوانيــن الديمقراطيــة.
6
7

الموسوعة السياسيةhttps://cutt.us/nR2gG:
األمم المتحدة ،مكتب المفوض الساميhttps://cutt.us/Xw3nz، 2- https://cutt.us/Uug9m :
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حقــوق

اإلنســان المعاييــر األساســية التــي ال يمكــن للنــاس ،مــن دونهــا ،أن يعيشــوا بكرامــة كبشــر .7وتكفــل

الشــفافية

يشــير مفهــوم الشــفافية إلــى حريــة الوصــول إلــى المعلومــات ،ومــا يقابلهــا مــن االلتــزام باإلفصــاح

عــن هــذه المعلومــات ،ويغطــي مفهــوم الشــفافية كمــا يــرى البعــض ثالثــة مجــاالت رئيســية هــي :إجــراءات العمــل،
تخصيــص المــوارد ،أســلوب اتخــاذ القــرار.

المســاءلة (المحاســبة) يشــير مفهــوم المســاءلة إلــى وجــود طــرق وأســاليب متقنــة ومؤسســية تمكــن مــن
مســاءلة الشــخص المســؤول ،ومراقبــة أعمالــه وتصرفاتــه فــي إدارة الشــؤون العامــة ،مــع إمكانيــة إقالتــه إذا مــا

تجــاوز الســلطة أو أخــل بثقــة النــاس ،وهــذه المســاءلة مضمونــة بحكـــم القانــون ،ومتحققــة بوجــود قضـــاء مســتقل
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ومحايــد.
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النــوع االجتماعــي

المصطلــح يشــير إلــى التفرقــة بيــن الذكــر واألنثــى علــى أســاس الــدور االجتماعــي لــكل

منهمــا تأثــراً بالقيــم الســائدة .وفــي هــذا الســياق ،تتطلــب عمليــة اســتجالء مفهــوم «النــوع االجتماعــي» التمييــز
بينــه وبيــن مفهــوم الجنــس أو «النــوع البيولوجــي» ،فبينمــا يقتصــر مصطلــح الجنــس علــى االختالفــات البيولوجيــة

بيــن الرجــل والمــرأة ،فيمــا نجــد أن مصطلــح النــوع االجتماعــي مفهــوم دينامــي ،حيــث تتفــاوت األدوار التــي يلعبهــا

الرجــال والنســاء تفاوتــاً كبيــراً بيــن ثقافــة وأخــرى ،ومــن جماعــة اجتماعيــة إلــى أخــرى فــي إطــار الثقافــة نفســها،

فالعــرق ،والطبقــة االجتماعيــة ،والظــروف االقتصاديــة ،والعمــر ،عوامــل تؤثــر علــى مــا يعتبــر مناســباً للنســاء مــن

أعمــال.

المشــاركة السياســية للنســاء

وتعنــي مســاهمة النســاء فــي صنــع القــرارات ،وفــى إدارة شــؤون البــاد،

وتبــوء المناصــب العامــة ،وتعتبــر المشــاركة السياســية جــزءاً ال يتجــزأ مــن الديمقراطيــة ،وأحــد أهــم األدوات
ُّ
لتحقيقهــا ،حيــث ال يمكــن الحديــث عــن نظــام ديمقراطــي وعصــري ،دون مشــاركة المواطنيــن الفاعلــة فــي اختيــار

ممثليهــم ومحاســبتهم وعزلهــم.

المســاواة بيــن الجنســين حــق إنســاني أساســي يشــير إلــى المعاملــة المتســاوية بيــن الرجــل والمــرأة ،فيمــا
يتعلــق بحقوقهــم فــي إطــار التشــريعات والسياســات الوطنيــة ،ومنحهــم فرصــاً متســاوية للوصــول إلــى المــوارد

والخدمــات ،وهــي تعنــي امتــاك المــرأة الفــرص ذاتهــا التــي يمتلكهــا الرجــل ،بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى المشــاركة
فــي الحيــاة العامــة.

التمييــز ضــد المــرأة

أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد ،يتــم علــى أســاس الجنــس ،ويكــون مــن آثــاره أو

أغراضــه النيــل مــن االعتــراف للمــرأة بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي المياديــن السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة ،أو فــي أي ميــدان آخــر ،أو إبطــال االعتــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو تمتعهــا بهــا

وممارســتها لهــا ،بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة ،وعلــى أســاس المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل.

امــرأة لكونهــا أنثــى ،يخلــق لهــا معانــاة جســدية ،نفســية ،بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،ومــن أمثلتــه :الخــداع ،أو

التهديــد ،أو االســتغالل ،أو التحــرش ،أو اإلكــراه ،أو العقــاب ،أو إجبارهــا علــى البغــاء أو أي وســيلة أخــرى ،وإهانــة

كرامتهــا اإلنســانية ،أو تقليــل احترامهــا لذاتهــا أو شــخصيتها ،أو االنتقــاص مــن إمكانياتهــا الذهنيــة والجســدية.
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العنــف ضــد النســاء

مــؤذ أو مهيــن يرتكــب بــأي وســيلة ،بحــق أي فتــاة أو
ٍ
أي عمــل أو تصــرف عدائــي أو
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الفصل الثاني

اإلطار الحقوقي للمشاركة
السياسية للنساء والشباب
ودورهم/ن في المصالحة

يعالــج ويتضمــن هــذا الفصــل المعاييــر الدوليــة التــي تكفــل حقــوق النســاء
وتعــزز مــن مشــاركتهن السياســية ،والمواطنــة وحريــة الــرأي والتعبيــر
والتعدديــة والتســامح ودور النســاء فــي إتمــام المصالحــة وحمايــة الســلم
األهلــي.

أوال :حقوق النساء والمشاركة السياسية
ً
كفلــت العديــد مــن االتفاقيــات والتشــريعات الدوليــة للنســاء حقوقهــن بالمســاواة دون تمييــز

مــع الرجــال ،ومنهــا :اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان للعــام 1948م ،والعهــد الدولــي الخــاص
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للعــام 1966م ،فــي مادتيــه ( )2و( ،)3إضافــة إلــى اتفاقيــة
الحقــوق السياســية للمــرأة للعــام 1952م ،واتفاقيــة جنســية المــرأة المتزوجــة للعــام 1957م،

واتفاقيــة الرضــا بالــزواج والحــد األدنــى لســن الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج للعــام 1963م،
واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة للعــام 1979م «ســيداو»،
وإعــان الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة للعــام 1993م.

واقــع النســاء الفلســطينيات مــا زال موضــوع مشــاركة المــرأة فــي صنــع القــرار ،موضوعــاً جدليــاً يســتحوذ
علــى اهتمــام الناشــطين فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،وبخاصــة فــي المنطقــة العربيــة.

8

وفــي األراضــي الفلســطينية ،ال تــزال النســاء يتعرضــن إلــى انتهــاكات عديــدة ومــن مصــادر مختلفــة ،إلــى جانــب
التعقيــدات السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة ،التــي فاقمــت معاناتهــن.

8

أهمية دور المرأة في صنع القرار السياسي ،بيروت الشرق األوسط ،نيسان/أبريل https://cutt.us/QHuKC :2017
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بالحقــوق المدنيــة والسياســية للعــام 1966م فــي مادتــه ( ،)1/2والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق

19

مشروعية المشاركة السياسية للنساء الفلسطينيات
•فــي المواثيــق الدوليــة :كفلــت العديــد مــن التشــريعات الدوليــة ،وفــي مقدمتهــا :اإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان للعــام 1948م فــي مادتــه رقــم ( ،)21وكذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية للعــام 1966م ،فــي مادتيــه رقــم ( )22و( ،)25إضافــة إلــى اتفاقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة
للعــام 1952م ،واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة «ســيداو» للعــام

1979م فــي مادتهــا ( ... ،)7إلــخ ،حــق مشــاركة النســاء سياســياً دونمــا أي تمييــز علــى أي أســاس ،ودعــت

20

الــدول إلــى ضــرورة مواءمــة قوانينهــا الداخليــة مــع أحــكام هــذه االتفاقــات ،بهــدف إزالــة القيــود التــي تحــول

دون مشــاركة فعليــة للنســاء فــي مجتمعاتهــم.
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•فــي القوانيــن الفلســطينية :أكــد القانــون األساســي الفلســطيني المعــدل للعــام 2005م ،فــي المــادة (/25
ف )3علــى «حــق الفلســطينيين فــي التنظيــم النقابــي» ،كمــا نصــت المــادة (« )26علــى حــق الفلســطينيين
– أفــراداً وجماعــات – فــي المشــاركة السياســية ،وبخاصــة فــي تشــكيل األحــزاب واالنضمــام إليهــا ،وتشــكيل

النقابــات والجمعيــات والروابــط واألنديــة والمؤسســات الشــعبية ،وذلــك وفقــاً للقانــون» ،إضافــة إلــى

حقهــم فــي «التصويــت والترشــيح فــي االنتخابــات مــن أجــل اختيــار ممثليــن منهــم بواســطة االقتــراع العــام
وفقــاً للقانــون» ،كمــا كفــل حــق «كل فلســطيني فــي تقلــد الوظائــف العامــة ،علــى قاعــدة تكافــؤ الفرص»،
وعلــى «عقــد االجتماعــات الخاصــة والعامــة والمواكــب والتجمعــات مــن دون حضــور الشــرطة فــي حــدود

القانــون» ،ومــن يتمعــن تلــك الصيــغ يســتقرئ أنهــا مــن صيــغ العمــوم ،وتنطبــق علــى جميــع الفلســطينيين
بغــض النظــر عــن الجنــس أو العــرق أو اللــون  ...وغيرهــا.

أشكال المشاركة السياسية للنساء
•المشــاركة السياســية مــن خــال المؤسســات الرســمية :وذلــك عبــر تشــجيع مشــاركة النســاء الفعليــة فــي
الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة ،وتوليهــا الوظائــف العامــة ومراكــز صنــع القــرار فــي الدولــة.

•المشــاركة السياســية مــن خــال المؤسســات غيــر الرســمية :وذلــك عبــر مشــاركة المــرأة الفلســطينية ،فــي
إدارة وتشــكيل الجمعيــات األهليــة ،والنقابــات ،واالتحــادات ،واألنديــة واألحــزاب السياســية فــي الدولــة.

أهمية المشاركة السياسية للنساء

9

•يتوقــف نمــو وتطــور النظــم الديمقراطيــة علــى مــدى اتســاع نطــاق المشــاركة السياســية ،واعتبارهــا حقــاً
أساســياً يتمتــع بــه أفــراد المجتمــع.

•تــؤدي المشــاركة السياســية إلــى االســتقرار والنظــام فــي المجتمــع ،وبالتالــي سيتوســع ويتعمق اإلحســاس
بشــرعية النظــام القائم.

المواطنيــن ومؤسســات الحكــم.

•تســاهم المشــاركة السياســية فــي تدعيــم الفكــر السياســي والحكومــي القائــم ،بكثيــر مــن اآلراء الجماهيريــة
الصالحــة التــي لــم تتأثــر بتقاليــد البيروقراطيــة وحدودهــا.

•تســاعد المشــاركة السياســية ،الجماهيــر علــى تنظيــم أنفســهم فــي أحــزاب وجمعيــات أهليــة لمســاندة
الهيئــات الحكوميــة فــي االحتياجــات العامــة للمجتمــع.

•تزيــد المشــاركة السياســية مــن الوعــي العــام للجماهيــر ،وارتباطهــم بالنظام السياســي وأهدافــه ،وترفع من
شــأن الــوالء والتأثيــر والمســؤولية ،وتحســن مــن الفاعليــة واألداء ،وتقضــى علــى صــور اســتغالل وانحــراف
الســلطة واالغتــراب ،كمــا تعــزز قيــم المســاواة والحريــة ،مــا يــؤدى إلــى االســتقرار العــام فــي المجتمــع.

دوافع المشاركة السياسية للنساء

10

•دوافــع عامــة :تتمثــل فــي الشــعور بــأن المشــاركة واجــب والتــزام مــن كل فــرد تجــاه المجتمــع ،والرغبــة فــي
لعــب دور مؤثــر فــي أنشــطة المجتمــع ،والرضــا أو عــدم الرضــا عــن السياســات القائمــة ،وعوامــل التنشــئة

تربــى عليهــا الفــرد ،ومــدى توافــر الضمانــات القانونيــة التــي تضمــن للمواطنين
االجتماعيــة والسياســية التــي ّ

المنــاخ الديمقراطــي وســيادة القانــون وحريــة التفكيــر والتعبيــر.

•دوافــع خاصــة :تتمثــل فــي محاولــة التأثيــر علــى صنــع السياســات العامــة ،وتحقيــق المكانــة المتميــزة بيــن
أفــراد المجتمــع ،وإشــباع الحاجــة إلــى المشــاركة ،وتحقيــق مصالــح شــخصية تتمثــل فــي القيــادة والتمتــع

بالنفــوذ.
9
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«أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي» ،نساء أف أم ،أيار/مايو https://cutt.us/YXM4E ،2018
سحر حويجة« .أهمية المشاركة السياسية للمرأة» ،شبكة المرأة السوريةhttps://cutt.us/1ZrCx :2015 ،
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الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

•تدعــم المشــاركة السياســية انتمــاء المواطنيــن إلــى مجتمعاتهــم ،كمــا إنهــا تفتــح بــاب التعــاون البنّ ــاء بيــن

أسباب ضعف المشاركة السياسية للنساء الفلسطينيات

11

يمكن إجمال أسباب ضعف المشاركة السياسية للنساء الفلسطينيات في اآلتي:
•ضعف الوعي السياسي والقانوني للنساء الفلسطينيات.
•ممارسات االحتالل اإلسرائيلي القمعية بحق النساء الفلسطينيات.
•انتشار الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني عموماً  ،وفي أوساط النساء بشكل خاص.
•تؤثــر العــادات والتقاليــد علــى إشــراك وعمــل النســاء الفلســطينيات فــي الحيــاة السياســية ،إضافــة إلــى

22

غيــاب الدعــم والتشــجيع األســري لهــن.

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

•عدم قيام النخب بدورها في التوعية بقضايا المرأة ،وبأهمية مشاركتها السياسية.
•الفجوة فيما بين التشريعات القانونية السائدة ،وتطبيقاتها في القضايا المتعلقة بالنساء الفلسطينيات.
•غياب اآلليات والبرامج الواضحة لتعزيز المشاركة السياسية للفلسطينيات.

آليات تفعيل المشاركة السياسية للنساء الفلسطينيات

12

•توفيــر المتطلبــات واالحتياجــات األساســية للنســاء لتحقــق اإلشــباع المــادي والنفســي ،الــذي بــدوره يتيــح
لهــن قــدراً مــن االســتعداد للمشــاركة فــي الحيــاة العامــة.

•تفعيــل االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة ذات الصلــة بالمــرأة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين ،والعمــل
علــى مواءمــة القوانيــن الداخليــة مــع أحــكام القوانيــن الدوليــة ،بمــا يضمــن حمايــة ودمــج وإشــراك النســاء

فــي مراكــز صنــع القــرارات.

11
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ورقــة مقدمــة لمؤتمــر بعنــوان« :الحقــوق السياســية للمــرأة فــي التشــريعات الفلســطينية وأثرهــا فــي المشــاركة السياســية للمــرأة الفلســطينية ،غــزة،
دنيــا الوطــنhttps://cutt.us/CkU7e :2012 ،
كيــف يمكــن دعــم مشــاركة المــرأة العربيــة فــي العمــل السياســي؟ BBC ،عربــي ،كانــون الثاني/ينايــر https://cutt.us/vpHyQ :2019؛ انظــر أيضــاً :
«مفتــاح» تناقــش رؤيــة النســاء فــي آليــة صياغــة الدســتور الفلســطيني ،وكالــة معــاً اإلخباريــة ،حزيران/يونيــو https://cutt.us/TvA7f :2018

•زيــادة تنظيــم البرامــج المخصصــة بإعــداد القيــادات النســائية الشــابة لتعزيــز قدراتهــن القياديــة ،والعمــل على
توعيتهــن السياســية ،وتفعيــل البرامــج التدريبيــة المتخصصــة لتأهيــل النســاء الفلســطينيات الراغبــات فــي
الترشــح لالنتخابــات ،ومســاعدتهن فــي إعــداد البرامــج االنتخابيــة فــي ضــوء األوضــاع المحيطــة بهــن ،وفــي
ضــوء تطلعاتهــن واهتماماتهــن الشــخصية والمجتمعيــة.

•إعداد برامج توعوية وتثقيفية لتعديل الثقافة السائدة واألدوار النمطية عن النساء الفلسطينيات.
•تفعيــل دور اإلعــام والمؤسســات النســوية والتعليميــة والتربويــة والثقافيــة واإلعالميــة فــي مجــاالت
المشــاركة الحقيقيــة والفاعلــة.

•اعتمــاد معاييــر قانونيــة واضحــة لتقلّ ــد المناصــب العليــا والمراكــز القياديــة للنســاء والرجــال علــى قاعــدة
المســاواة.

23
الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

التثقيــف المدنــي ،وحقــوق اإلنســان ،عبــر إعــداد برامــج خاصــة لذلــك ،لتمكيــن النســاء الفلســطينيات مــن

ثانياً  :القرار ()1325
المرأة وبناء األمن والسلم المجتمعي

13

اعترفــت األمــم المتحــدة فــي العــام  ،2000عبــر مجلــس األمــن ،ليــس بالتأثيــر الخــاص للنزاعــات علــى

24

النســاء فحســب ،بــل ،أيضــاً  ،بالحاجــة إلــى تضميــن النســاء باعتبارهــن صاحبــات مصلحــة نشــطة ،فــي

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

مجــال درء الصراعــات وحلهــا .وبهــذا يعتبــر القــرار  1325مــن أهــم القــرارات األمميــة لدعــم زيــادة

تمثيــل النســاء فــي مراكــز صنــع القــرار .ويتكــون القــرار مــن ( )18بنــداً  ،تدعــو فيــه الــدول األعضــاء فــي
األمــم المتحــدة إلــى تمكيــن النســاء وتعزيــز مشــاركتهن ،فــي قضايــا األمــن والســام.

صــدر قــرار مجلــس األمــن رقــم ( )1325فــي العــام  ،2000وتــم اتّ خــاذ العديــد مــن الخطــوات لتنفيــذه ،وتبعــه العديــد
مــن القــرارات ،للتغلــب علــى الكثيــر مــن الصعــاب التــي كانــت تعــوق اشــتراك النســاء فــي قضايــا الســام واألمــن
اإلنســاني ،وحمايــة النســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة ،إال أن الواقــع يظهــر فجــوة الوعــى والتطبيــق لبنــود هــذا

القــرار المهــم؛ فالنســاء مــا زلــن – فــي الغالــب – غائبــات عــن مراكــز صنــع القــرار؛ ســواء فــي الدوائــر الحكوميــة أو
ـا وطنيــاً مــن
غيــر الحكوميــة ،وكذلــك األعمــال والمناصــب القياديــة علــى الصعيــد الدولــي ،وهــو مــا يتطلــب عمـ ً

الحركــة النســوية ومــن دولــة فلســطين ،لضمــان توظيــف هــذه القــرارات فــي توفيــر مزيــد مــن الحمايــة للنســاء
الفلســطينيات فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ،وفــي مســاءلة ومحاســبة االحتــال اإلســرائيلي علــى جرائمــه
بحــق النســاء الفلســطينيات.
13

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةhttps://cutt.us/2L91l :

مرتكزات القرار األممي 1325
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•الوقايــة :مــن خــال إجــراءات تهــدف لمنــع وقــوع أي شــكل مــن أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات،
وتحديــداً العنــف الجنســي والجنســاني ،والعمــل علــى تأســيس نظــم مــن أجــل تعزيــز رصــد االنتهــاكات التــي

يتعرضــن لهــا ،ال ســيما خــال فتــرة النزاعــات المســلحة أو مــا بعــد انتهائهــا ،والعمــل علــى وضــع آليــات فاعلــة

إلخضــاع كل مــن يقــوم بانتهــاكات حقــوق النســاء والفتيــات للمســاءلة.

•الحمايــة :عبــر إجــراءات لتأميــن ســامة النســاء والفتيــات ،وصحتهــن البدنيــة والعقليــة وأمنهــن االقتصــادي،
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مــع المعاييــر الدوليــة ،وذلــك عبــر تفعيــل آليــات ونظــم

تنفيذيــة لتعزيــز حقوقهــن وأمنهــن وســامتهن ،بمــا فيهــا الحمايــة مــن انعــدام الجنســية الناجــم عــن
النزاعــات المســلحة ،وحصولهــن علــى العدالــة.

•المشــاركة :وهــي عبــارة عــن إشــراك النســاء وتعزيــز دورهــن فــي مواقــع صنــع القــرار ،وإدماجهــن فــي
عمليــات اتّ خــاذ القــرارات المتعلقــة بمنــع نشــوب النزاعــات المســلحة وإدارتهــا وتســويتها ،وزيــادة تمثيلهــن

ومشــاركتهن فــي األمــم المتحــدة ،والبعثــات الدوليــة ذات الصلــة بالســام واألمــن ،وكذلــك زيــادة تمثيلهن
ومشــاركتهن فــي الحكومــات الوطنيــة ،باعتبارهــن مواطنــات ومســؤوالت ومتخــذات للقــرارات.

•اإلغاثــة واإلنعــاش :تقديــم المســاعدات ،وإنقــاذ النســاء والفتيــات فتــرة النزاعــات المســلحة ،والعمــل علــى
تخفيــف وطــأة معاناتهــن ،وحمايــة كرامتهــن والحفــاظ علــى حياتهــن ،ومــن ثــم العمــل علــى إعــادة الوضــع
إلــى مــا كان عليــه قبــل حــدوث هــذه النزاعــات المســلحة.

أنواع المشاركة التي كفلها القرار األممي  1325للنساء والفتيات

15

•المشــاركة السياســية :فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار؛ ســواء أكان وطنيــاً أم إقليميــاً أم دوليــاً  ،وذلــك
لضمــان منــع النزاعــات المســلحة وإدارتهــا وحلهــا.
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دراسة حول أثر النزاعات المسلحة على النساء ،اللجنة الدولية للصليب األحمرhttps://cutt.us/6GMI2 :2002 ،
قرار مجلس األمن رقم  31 ،1325تشرين األول/أكتوبر .2000

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

واحتــرام حقوقهــن اإلنســانية ،ومــدى تــاؤم وتماشــي القوانيــن الوطنيــة فــي حمايتهــن ،وإعمــال حقوقهــن
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•المشــاركة فــي صنــع وحفــظ الســام :مــن خــال إشــراكهن فــي لجــان المفاوضــات والمصالحــة ،باعتبــار أن
لهــن رؤى وخبــرات متعــددة يجــب األخــذ بهــا فــي اتفاقيــات الســام ،وفــي التخطيــط إلعــادة اإلعمــار والبنــاء
المجتمعــي بعــد النزاعــات المســلحة.

•المشــاركة االقتصاديــة :أكــد القــرار علــى إشــراك النســاء فــي عمليــات االنتعــاش االقتصــادي ،فــي البلــدان
الخارجــة مــن النزاعــات المســلحة ،مــا يحقــق فوائــد مهمــة فــي ســياق إحــال الســام.
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المرأة الفلسطينية وقرار مجلس األمن ()1325

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

يعتبــر القــرار رقــم ( )1325بمثابــة تطــور لحمايــة حقــوق المــرأة وقضايــا الســام للفلســطينيات ،وتمثيلهــن فــي
مســتويات صنــع القــرار الفلســطيني كافــة ،إضافــة إلــى ضــم منظــور النــوع االجتماعــي إلــى آليــات منــع النزاعــات

وإدارتهــا .وبإمــكان النســاء أن يعملــن جاهــدات علــى تطبيــق بنــوده؛ ســواء داخليــاً عبــر نضــال متكامــل مــع صانــع القرار
لتعديــل وســن قوانيــن تبنــى علــى أســاس المســاواة والعدالــة ،أو دوليــاً وذلــك عــن طريــق االســتمرار فــي المطالبــة

بإنهــاء االحتــال اإلســرائيلي عــن األراضــي الفلســطينية ،والضغــط علــى جميــع األطــراف واألجســام الدوليــة لتحمــل
مســئولياتهم تجــاه المــرأة الفلســطينية ،وســبل تطبيــق قــرار مجلــس األمــن ( )1325علــى الصعيــد الوطنــي ،وذلــك

مــن خــال جملــة مــن التكتيــكات علــى النحــو اآلتــي:

•التدريــب والتعليــم :عبــر تنفيــذ عــدد مــن الــدورات التدريبيــة حــول النزاعــات المســلحة وإدارتهــا ،وحقــوق
المــرأة وآليــات حمايتهــا؛ ســواء داخليــاً أو دوليــاً  ،وآليــات إشــراكها فــي صناعــة القــرار وعمليــات صنــع وحفــظ
الســام والمشــاركة االقتصاديــة.

•خلــق الوعــي ووضــع اســتراتيجيات جديــدة أو أكثــر شــمولية وفاعليــة :مــن خــال اســتخدام كافــة وســائل
اإلعــام المرئــي والمقــروء والمســموع ،إلبــراز قضايــا المــرأة ودورهــا وخبرتهــا فــي حفــظ الســام واالهتمام
بهــا.

•التأثيــر والمناصــرة :عبــر تشــكيل مجموعــات نســوية فلســطينية ذات اختصــاص ،لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات
التــي تتعــرض لهــا المــرأة الفلســطينية ،وقــت النزاعــات المســلحة فــي ملفــات محــددة ،16لتتــم مشــاركتها

مــع صنــاع القــرار المحلييــن ،للضغــط عليهــم مــن أجــل ســن قوانيــن أكثــر فعاليــة لحمايــة النســاء ،ونشــر ثقافــة
الســام واألمــن الدولييــن.

•بناء شــبكات تنســيقية :تهدف إلى إيجاد حلقات تنســيقية بين المنظمات النســائية محلياً وإقليمياً ودولياً ،
مــن أجــل تبــادل المعلومــات بشــأن مشــاركة المــرأة فــي صنــع الســام األمــن ،التــي تتعلــق باالنتهــاكات

16

انطــاق حملــة توعويــة حــول تعزيــز تدابيــر المســاءلة حــول المــرأة والســام واألمــن ،وكالــة وفــا لألنبــاء ،تشــرين األول/أكتوبــر https://cutt.us/ :2017
BhWiA
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اإلســرائيلية ،وتوثيقهــا ،ومــن ثــم تقديمهــا إلــى الجهــات الدوليــة المعنيــة للحــد مــن تلــك االنتهــاكات.

نقاط ضعف القرار األممي  1325في الحالة الفلسطينية
•القــرار رقــم ( )1325صــادر مــن مجلــس األمــن الدولــي ،الــذي يتعامــل مــع الحالــة الفلســطينية بنــوع مــن
ازدواجيــة المعاييــر ،المرتبطــة دائمــاً بأجنــدات ومصالــح الــدول دائمــة العضويــة فيــه.

•لم يحدد القرار رقم ( )1325إطاراً زمنياً لتطبيقه ،كما لم يحدد آليات لمساءلة منتهكي بنوده.
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أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القرار رقم ()1325

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

•تحديــات مؤسســية وسياســية :فــي مقدمتهــا إقصــاء النســاء عــن مواقــع صنــع القــرار ،وغيــاب التشــريعات
العصريــة ،إلــى جانــب عــدم إشــراكهن فــي صياغــة السياســات العامــة أو تنفيذهــا أو حتــى تقييمهــا ،بمــا

يتعــارض مــع مضمــون مــا نــص عليــه القــرار.

•تحديــات اقتصاديــة :تتمثــل فــي الفقــر والبطالــة والجــوع ،وغيــاب الخطــط التنمويــة الحكوميــة واألهليــة
التــي تســتهدف تمكيــن النســاء اقتصاديــاً  ،مــا أدى إلــى عــزوف النســاء ،وبخاصــة الشــابات منهــم عــن القيــام
بدورهــم اإليجابــي ،فــي نشــر ثقافــة الســام والتســامح والحــوار لتحقيــق األمــن والســلم الدولييــن.

•تحديــات اجتماعيــة وثقافيــة وصحيــة :كانتشــار ظاهــرة التمييــز بيــن المــرأة والرجــل ،وتــردي األنظمــة
التعليميــة ،والمخــدرات ،والتطــرف ،والســلبية ،وانتشــار األوبئــة واألمــراض.

•تحديــات مجتمعيــة داخليــة :تتمثــل فــي الحواجــز والتعقيــدات التــي تفرضهــا الحكومــات فــي مواجهــة
الشــباب ،والتــي تحــول دون حريــة المطالبــة بالحقــوق ،وضمــان حمايتهــا ،األمــر الــذي يحــول دون قيامهــم

بدورهــم اإليجابــي علــى المســتويات كافــة ،ســيما فــي مجــال تحقيــق األمــن والســلم الدولييــن.

ثالثاً  :الشباب الفلسطيني والقرار 2250
صــدر هــذا القــرار عــن مجلــس األمــن فــي جلســته رقــم  ،7573المنعقــدة فــي  9كانون األول/ديســمبر

تعقبهــا ،ومشــاركتهم
 .2015يركــز القــرار علــى حمايــة الشــباب أثنــاء النزاعــات وفــي الفتــرات التــي ُ
الشــباب ،فــي حــاالت النــزاع المســلح ،ينبغــي أن تكــون جانبــاً مهمــاً فــي أي اســتراتيجية شــاملة لحــل

النزاعــات وبنــاء الســام.

يمثــل الشــباب الفلســطيني مــن الفئــة العمريــة مــا بيــن ( 35 - 15عامــاً ) حوالــي ثلــث تركيبــة ســكان المجتمــع ،مــا
يدلــل علــى أن مجتمعنــا مجتمــع فتـ ّـي .ولكــن بنظــرة ســريعة علــى واقــع الشــباب فــي مجتمعنــا ،نجــد أنهــم يعانــون
اضطهــاداً وتهميشــاً  ،مــا يحــول دون مشــاركة فاعلــة مــن طرفهــم ،علــى النحــو اآلتــي:

•االحتــال اإلســرائيلي :الــذي يســتهدف الشــباب بممارســات القتــل واالعتقــال والمنــع مــن التنقــل والســفر
 ...إلــخ ،التــي تتصاعــد فــي ظــل غيــاب اســتراتيجية المواجهــة الوطنيــة ،مــا حــال دون قيــام الشــباب
الفلســطيني بدورهــم اإليجابــي ،فــي عمليــة المشــاركة السياســية والتنمويــة ،بمــا فــي ذلــك جهــود تحقيــق
األمــن والســلم الدولييــن.

•االنقســام السياســي :حيــث تبعــه تنكــر واســع لحقــوق الشــباب ،إضافــة إلــى زج حقوقهــم فــي أتــون الصــراع،
إذ لــم تكلــف الحكومــة بــرام اللــه وحكومــة األمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة ،نفســها عنــاء البحــث عــن حلــول
منطقيــة لمشــكالتهم ،إلــى جانــب التعاطــي البوليســي مــع األصــوات الشــبابية المطلبيــة التــي تنــادي

بتمكيــن الشــباب.

•األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة :وتتجلــى فــي انعــدام فــرص العمــل والبطالــة ومشــاكل الفقــر ،إلــى
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فــي عمليــات الســام والمصالحــة وبنــاء العدالــة ،واقتناعــاً منــه بــأن حمايــة المدنييــن ،بمــن فيهــم

جانــب النظــام العشــائري القائــم علــى القبليــة ،وحالــة النفــور والتصــادم المجتمعــي ،الــذي أدى إلــى تراجــع

دور الشــباب اإليجابــي فــي عمليــة المشــاركة فــي الحيــاة العامــة.

•معيقــات ذاتيــة :أهمهــا تنامــي مشــاعر االغتــراب ،واإلحبــاط ،واليــأس ،وفقــدان األمــل ،وتراجــع قيــم
المواطنــة واالنتمــاء ،والعــزوف عــن المشــاركة والعمــل الطوعــي ،وإخفــاق الشــباب حتــى اللحظــة فــي
تبنــي إطــار شــبابي تمثيلــي جامــع ُيعبــر عنهــم.
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سبل توظيف القرار رقم ( )2250وطنياً
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• ُيلقــى علــى كاهــل جميــع مكونــات النظــام السياســي الفلســطيني ،دور بالــغ األهميــة فــي إفســاح المجــال
أمــام إشــراك الشــباب فــي مهمــات نشــر الســام واألمــن ،وذلــك عبــر:

•تبنــي اســتراتيجية وطنيــة فلســطينية للتحــرر ،تضمــن اســتعادة المصالحــة ،وإعــادة بنــاء النظــام السياســي
علــى أســس الشــراكة ،ومشــاركة فعليــة للشــباب فــي جميــع مواقــع صنــع القــرار.

متكامــا يقــوم علــى أســاس تفجيــر الطاقــات الكامنــة ،بمــا
•رســم سياســة وطنيــة للشــباب تتبــع نهجــاً
ً
يؤهلهــم للتعاطــي مــع قضاياهــم فــي ضــوء القــرار رقــم (.)2250

•تشــجيع ودعــم مبــادرات وأنشــطة الشــباب الداعيــة إلــى نشــر الســام وتحقيــق األمــن ،وتعزيــز الشــراكات
معهــم وتنميــة مهاراتهــم ،علــى قاعــدة تبــادل األدوار فــي المجتمــع.

•تعديــل وتطويــر رزمــة القوانيــن الحاليــة ،التــي تحــد مــن مشــاركة الشــباب فــي العمليــات االنتخابيــة ،وتولــي
المناصــب السياســية المهمــة ،إضافــة إلــى تطويــر خطــة وطنيــة لحشــد المــوارد الالزمــة لتنميــة الشــباب،
تماشــياً مــع التنميــة المســتدامة ،والقــرار األممــي (.)2250

رابعاً  :المواطنة
تعتبــر المواطنــة رابطــة سياســية واجتماعيــة وقانونيــة مــا بيــن المواطــن والدولــة ،يترتــب عليهــا
منــح حقــوق للمواطــن علــى مختلــف األصعــدة ،كالحــق فــي االنتخــاب والترشــح ،والحــق فــي
الفعالــة
دفــع الضرائــب ،والدفــاع عــن البلــد فــي مواجهــة المخاطــر والتحديــات .وترتبــط المواطنــة
ّ

بممارســة المواطنيــن لحقوقهــم ،وقيامهــم بالتزاماتهــم تجــاه الدولــة .ومــن أهــم المعاييــر لقيــاس
مــدى فعاليــة المواطنــة ،هــو مســتوى المشــاركة فــي الحيــاة السياســية وصناعــة القــرارات.

مقومات المواطنة
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متساو دون أي تمييز.
•المساواة وتكافؤ الفرص :من خالل حصول الجميع على حقوقهم بشكل
ٍ

الرابطــة التــي تجمــع المواطــن بوطنــه ،والتــي ال يكــون فيهــا خضــوع إال لســيادة
•الــوالء واالنتمــاء :ويعنــي ّ
كل اعتبــار.
القانــون ،علــى اعتبــار أن المصالــح العليــا للوطــن فــوق ّ

•الحريــة :ويقصــد بهــا التمتــع بحريــة االعتقــاد ،وممارســة الشــعائر ،وحريــة التنقــل والســفر ،وحريــة التعبيــر عــن
اآلراء حــول قضايــا الوطــن واقتــراح الحلــول لإلشــكاليات التــي تواجهــه ،وحريــة تأييــد أو معارضــة سياســة مــا
يتبعهــا الحــزب الحاكــم ،وحريــة المشــاركة.

•المشــاركة فــي الحيــاة العامــة :تعنــي إمكانيــة المشــاركة فــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ،وأن تكــون هــذه المشــاركة متاحــة أمــام الجميــع دون أي تمييــز.

•المســؤولية االجتماعيــة :يقصــد بالمســؤولية االجتماعيــة دفــع الضرائــب المترتبــة علــى الفــرد وممتلكاتــه،
إضافــة إلــى أداء الخدمــة العســكرية واحتــرام اآلخريــن وحرياتهــم وخصوصياتهــم.
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تولــي المناصــب العامــة  ...إلــخ ،ومــن جانــب آخــر يرتــب التزامــاً عليــه تجــاه الدولــة ،فــي مقدمتهــا

آليات تعزيز تمتع المواطنين بحقوق المواطنة
•اآلليــات السياســية والدســتورية :يعتبــر تفعيــل المشــاركة السياســية مــن أبــرز اآلليــات لتعزيــز المواطنــة
الفاعلــة ،فيجــب اإلدراك أن المشــاركة السياســية ،تمثــل العديــد مــن الحقــوق المختلفــة؛ بــدءاً بالحــق
ـوال إلــى اســتيعاب القــوى والحــركات السياســية واالجتماعيــة ،ســواء أكانــت
فــي االنتخــاب والترشــح ،وصـ ً
مؤسســات مجتمــع مدنــي أم جمعيــات أم نقابــات ،وذلــك عبــر اســتحداث مؤسســات جديــدة لتكييــف

الديمقراطيــة ،وفــق خصوصيــة كل مجتمــع ووعيــه السياســي ،لخلــق نــوع مــن الشــعور بالملكيــة الجماعيــة
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للعمليــة السياســية.

•اآلليــات االقتصاديــة والثقافيــة :ال تعتمــد المواطنــة علــى مشــاركة الفــرد فــي العمليــة السياســية فحســب،

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

بــل ال بــد مــن أن يتمتــع بحقوقــه االقتصاديــة – ولــو بالحــد األدنــى – لتقويــة إحساســه ووالئــه للوطــن،

وذلــك عــن طريــق إنصافــه ومنحــه حقــه فــي ثــروات الوطــن؛ ســواء أكانــت ثــروات ماديــة أو غيــر ماديــة.

•التربيــة علــى المواطنــة :لمــا تمثلــه مــن توجيــه ســليم ،وقــدوة صالحــة ،ال تقتصــر علــى إعطــاء الطلبــة
مجموعــة مــن المهــارات والمعلومــات ،وإنمــا تشــبعهم بقيــم المواطنــة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان،

وتنمــي لديهــم اإلحســاس بالمســؤولية ،وحــب العمــل الجماعــي ،وقبــول االختــاف ،والتعايــش مــع اآلخــر،
وتغذيهــم بقيــم التســامح ،ونبــذ العنــف واإلقصــاء ،واالعتــدال وعــدم التطــرف ،وأخــذ المعرفــة علــى أســاس
النســبية  ...إلــخ ،فعندمــا تتوفــر هــذه المواصفــات فــي مؤسســات التعليــم الوطنــي ،يمكــن أن نطلــق عليهــا
«المدرســة المواطنــة».

خامساً  :حرية الرأي والتعبير
تعد حرية الرأي والتعبير والحريات اإلعالمية حقاً من حقوق اإلنسان وأحد مبادئ الديمقراطية.

•تمكّ ن األفراد من تحقيق أنفسهم داخل مجتمعاتهم ،وهو هدف مهم لكل إنسان.
•تمكّ ن الفرد من الوصول إلى الحقيقة ،والمساهمة في عملية حماية األمن والسلم األهلي.
•تقود إلى تثبيت وتطوير الديمقراطية والتعددية في المجتمع.
•تــؤدي إلــى الكشــف عــن االنحرافــات واالنتهــاكات داخــل المجتمــع ،مــا يمكــن األطــراف المختصــة مــن
االنتبــاه لوجودهــا ومجابهتهــا.

•تعتمــد الديمقراطيــة فــي كل مجتمــع علــى حريــة الــرأي والتعبيــر ،فهــي شــرط مهــم يجــب أن يتوفــر حتــى
يتمكــن المواطنــون ووســائل اإلعــام والمنظمــات األهليــة فــي الدولــة الديمقراطيــة ،مــن توجيــه النقــد
إلــى الســلطة والمراقبــة علــى أعمالهــا ،ومســاءلتها بالوســائل الســلمية.

•ال يتــم اختيــار المواطنيــن لممثليهــم بطريقــة االنتخابــات إال بواســطة حريــة الــرأي والتعبيــر ،كمــا تســاعد
علــى تعزيــز التســامح والســلم األهلــي والمســاواة واإليجابيــة فــي المجتمــع.
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لماذا حرية الرأي والتعبير18؟
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أهم آليات حرية الرأي والتعبير في المجتمع الديمقراطي:
•حرية الكالم ،والشعر.
•حرية الكتابة والرسم والنشر.
•التمثيل ،ولغة الجسد ،والتصوير.
•عقد االجتماعات العامة والخاصة.
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•إجراء التظاهرات والتجمعات السلمية.
•إجراء االنتخابات.

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

•استخدام مختلف وسائل اإلعالم (المكتوبة والمرئية والمسموعة).

مشروعية الحق في حرية الرأي والتعبير
•أكــدت هيئــة األمــم المتحــدة عبــر المعاهــدات والمواثيــق الصــادرة عنهــا ،وبخاصــة اإلعــان العالمــي لحقوق
اإلنســان فــي المادتيــن  18و ،19والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة ،علــى الحــق فــي
حريــة الــرأي والتعبيــر ،وألزمــت الــدول األطــراف فــي هــذه المعاهــدات والمواثيــق بــأن تعمــل علــى تقنيــن

هــذه الحقــوق فــي قوانينهــا ودســاتيرها الوطنيــة كأصــل عــام.

•أمــا االســتثناء ،فإنــه (يجــوز إخضــاع ممارســة الحــق فــي الــرأي والتعبيــر لبعــض القيــود ،ولكــن شــريطة أن
تكــون محــددة بنــص القانــون ،وأن تكــون ضروريــة ،فــي الحــاالت التاليــة :الحتــرام حقــوق اآلخرين وســمعتهم،

لحمايــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة).

•القانــون األساســي الفلســطيني وتعديالتــه« :ال مســاس بحريــة الــرأي والتعبيــر ،ولــكل إنســان الحــق فــي
التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن ،مــع مراعــاة أحــكام
القانــون»« .تأســيس الصحــف وســائر وســائل اإلعــام حــق للجميــع يكفلــه هــذا القانــون األساســي ،وتخضــع

مصــادر تمويلهــا لرقابــة القانــون»« .حريــة وســائل اإلعــام المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة وحريــة الطباعــة

والنشــر والتوزيــع والبــث ،وحريــة العامليــن فيهــا ،مكفولــة وفقــاً لهــذا القانــون األساســي والقوانيــن ذات

العالقــة»( ،المــادة  .)19وتحظــر الرقابــة علــى وســائل اإلعــام ،وال يجــوز إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو
إلغاؤهــا أو فــرض قيــود عليهــا إال وفقــاً للقانــون ،وبموجــب حكــم قضائــي»( ،المــادة .)27

•قانــون المطبوعــات والنشــر رقــم  9لســنة « :1995الصحافــة والطباعــة حرتــان ،وحريــة الــرأي مكفولــة لــكل
ـوال وكتابــة وتصويــراً ورســماً فــي وســائل التعبيــر واإلعــام»،
فلســطيني ،ولــه أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة قـ ً
المــادة ( .)2و»تشــمل حريــة الصحافــة إطــاع المواطــن علــى الوقائــع واألفــكار واالتجاهــات والمعلومــات

سادساً  :التعددية والتسامح
يعــد التســامح والقبــول بالتعدديــة أحــد ضمانــات حمايــة الســلم األهلــي ،التــي نعرضهــا هنــا نظــراً
ألهميتهــا ،وقــد نــص إعــان مبــادئ التســامح الصــادر عــن منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم
والثقافــة «اليونســكو» ،بتاريــخ 16 :تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،1995علــى أن التســامح يعنــي
«االحتــرام والقبــول والتقديــر للتنــوع الثــري لثقافــات عالمنــا ،وألشــكال التعبيــر والصفــات اإلنســانية
لدينــا» .وهــو «اتّ خــاذ موقــف إيجابــي فيــه إقــرار بحــق اآلخريــن ،بالتمتــع بحقــوق اإلنســان وحرياتــه
األساســية المعتــرف بهــا عالميــاً  .كمــا إنــه «مســؤولية تشــكيل عمــاد حقــوق اإلنســان والتعدديــة
(بمــا فــي ذلــك التعدديــة الثقافيــة) والديمقراطيــة وحكــم القانــون» ،فكمــا تقــود حريــة التعبيــر،
بالضــرورة ،إلــى التســامح ،الــذي يمنــح المجتمــع القــدرة علــى تقبــل الــرأي اآلخــر وحمايتــه واحترامــه،
مهميــن لتعزيــز الديمقراطيــة والممارســة الكاملــة
فــإن التســامح والتعدديــة يشــكالن عنصريــن
ّ
لجميــع حقــوق اإلنســان .بمعنــى أن غيــاب التســامح والتعدديــة ينطــوي علــى مخاطــر تفشــي ظواهــر
العنــف ،والتطــرف ،والتعصــب ،والعنصريــة ،واالقتتــال الداخلــي ،مــع اإلشــارة إلــى أن التســامح ال
يعنــي – بــأي حــال – التســاهل أو التنــازل عــن الحقــوق األساســية لإلنســان.
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وإفســاح المجــال للمواطنيــن لنشــر آرائهــم».

أنواع التسامح

19

•التســامح الدينــي :ويتجلــى فــي صــورة التعايــش مــا بيــن األديــان ،وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة مــع نبــذ
التعصــب علــى أســاس الديــن.

•التسامح الفكري والثقافي :ويتمثل في عدم التعصب لألفكار واحترام أدب الحوار والرأي والتعبير.
•التســامح السياســي :مــن خــال تبنــي نهــج الديمقراطيــة ،وضمــان إطــاق الحريــات السياســية الفرديــة
والجماعيــة.

36

•التعدديــة السياســية :التعدديــة السياســية غيــر ممكنــة إال فــي ظــل نظــام مدنــي ديمقراطــي ،فــأي دولــة،
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وأي مجتمــع يقــوم علــى أســاس االحتــكام إلــى مرجعيــة فكريــة واحــدة ،ال يكفــل التســامح أو التعدديــة.

التعددية السياسية والمجتمع الفلسطيني

20

المجتمــع الفلســطيني ،كغيــره مــن المجتمعــات فــي بلــدان العالــم الثالــث ،يشــكو مــن أزمــة بنيويــة شــاملة تشــمل
بيــن طياتهــا أزمــة الفكــر السياســي وعالقتــه بالممارســة السياســية التــي ينبغــي أن تقــوم علــى احتــرام التعدديــة

والمشــاركة.

منــذ بدايــة القــرن العشــرين وحتــى يومنــا هــذا ،جــاءت التشــكيالت السياســية الفلســطينية فــي ســياق الــرد علــى

التحديــات الناجمــة عــن االســتعمار ومواجهــة المشــروع الصهيونــي االســتيطاني ،إال أن هــذه التشــكيالت المتعددة
لــم تخــرج مــن حيــث مرجعياتهــا الفكريــة وأســاليب عملهــا وأشــكال تنظيمهــا وأهدافهــا عــن الصــراع بيــن ايدولوجيــات

مهيمنــة إقليميــاً أو عالميــاً  ،ومتمثلــة فــي دول قائمــة أو فــي حــركات كبــرى فاعلــة.

تمثــل فــي تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية كصيغــة جبهويــة
ولعــل اإلضافــة النوعيــة للنضــال الفلســطيني ّ

ضمــت معظــم الحــركات السياســية مــا ســاهم بــدوره فــي تعزيــز التعدديــة السياســية ومفهــوم الصيغــة التوافقية

21

فــي إدارة النضــال الوطنــي وصيانــة الهويــة الفلســطينية الوطنيــة وتطويرهــا .ونظــراً لتشــكل المنظمــة بالخــارج،
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فقــد عكــس النظــام الحزبــي تأثيــرات الــدول العربيــة والمناخــات الثوريــة الســائدة آنــذاك.
وبالرغــم مــن أن المنظمــة شــكّ لت صيغــة ائتالفيــة ،تقــوم علــى اإلقــرار بشــرعية التعدديــة السياســية واالســتقاللية
أن المســألة الديمقراطيــة لــم تأخــذ أولويــة فــي حقــل منظمــة التحريــر وفصائلهــا
التنظيميــة والفكريــة والماليــة ،إال ّ
العتبــارات عــدة فاختزلــت التعدديــة السياســية والفكريــة إلــى مــا عــرف بنظــام الكوتــا.22

لقــد اســتطاعت حركــة فتــح باالســتناد أليديولوجيتهــا الوطنيــة الفلســطينية ،فضــا عــن امتالكهــا المــوارد المالية أن
الــذي ظهــر بقــوة مــع االنتفاضــة األولــى ،فقــد حــرص دومــاً علــى تمييــز نفســه عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية،

حيــث تراوحــت خياراتــه بيــن االنضــواء تحــت رايــة المنظمــة ،والعمــل مــن داخلهــا ومحاولــة الســيطرة عليهــا أو
العمــل مــن خارجهــا وتحديهــا علــى جبهــة التمثيــل الفلســطيني ،مــا أدخــل الحركــة الوطنيــة بمختلــف مكوناتهــا فــي

صــراع الــرؤى البديلــة وعمليــات إحــال واحــدة محــل أخــرى ،واشــتباكها فــي عمليــات الحــوار والمعارضــة السياســية

والتنافــس الحزبــي بمختلــف جوانبــه .إضافــة إلــى امتــداد التعدديــة االجتماعيــة التقليديــة الناشــئة عــن العالقــات

الحزبيــة الفئويــة والقبليــة المحكومــة بموازيــن القــوى القائمــة.

ومــع توقيــع اتفــاق أوســلو دخــل النظــام السياســي الفلســطيني منعطفــاً نوعياً تمثل في قيام ســلطة فلســطينية،

األمــر الــذي جعــل الصــراع األساســي يــدور حــول الســلطة وشــكل الســيادة الوطنيــة ،حيــث تشــكّ ل النظــام الحزبــي
فــي هــذا الطــور مــن قــوى مؤيــدة ومشــاركة فــي الســلطة الفلســطينية فــي مقابــل قــوى معارضــة ،وحيــت لــم

تشــارك قــوى المعارضــة فــي االنتخابــات العامــة عــام  ،1996بينمــا شــاركت معظمهــا فــي االنتخابــات التشــريعية
الثانيــة عــام  ، 2006ولكــن دون أن يطــرأ تغييــر حقيقــي علــى طبيعــة الســلطة ،وقــد شــكّ ل دخــول «حمــاس» فــي
النظــام السياســي تتويجــاً لعمليــة تاريخيــة طويلــة ومعقــدة خلقــت مناخــاً مغايــراً عــزز الصــراع التنافســي ،الــذي

ســاهم فــي تكريــس االنقســام السياســي منــذ ظهــور نتائــج االنتخابــات التشــريعية والتفاعــات الالحقــة عنهــا ،
وعــدم قــدرة طرفــي الصــراع علــى التوافــق بينهمــا ،حيــث أن رغبــة كل منهمــا فــي االســتفراد بالســلطة أدى إلــى
فشــل خلــق وفــاق وطنــي رغــم كل جهــود المصالحــة  ،حيــث فقــد النظــام السياســي الفلســطيني تدريجيــاً عناصــر
22

جميــل هــال :التنظيمــات واألحــزاب السياســية الفلســطينية :بيــن مهــام الديمقراطيــة الداخليــة والديمقراطيــة السياســية والتحــرر الوطنــي ،رام اللــه،
مواطــن المؤسســة الفلســطينية للدراســة الديمقراطيــة ،ص48
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تقــود النظــام السياســي الفلســطيني ،وهــو مــا مكّ نهــا مــن التحــول الحقــاً إلــى الفصيــل المقــرر .أمــا التيــار اإلســامي

الديمقراطيــة والتعدديــة ،وترتــب علــى ذلــك انقســام سياســي فــي الســاحة الفلســطينية أدى إلــى تراجــع مكانــة
وتســبب فــي انحســار دور المؤسســات ومؤشــرات احتــرام التعدديــة وارتفــاع منســوب
القضيــة الفلســطينية
ّ

انتهــاكات الحريــات العامــة وحقــوق االنســان ،وغيــاب فــي االنتخابــات العامــة ،والتعــدي علــى مبــادئ ســيادة

القانــون ،والفصــل بيــن الســلطات واســتقالل القضــاء ،وتراجــع مســتوي المشــاركة السياســية واحتــرام التعدديــة.

أبرز أسباب غياب التعددية والتسامح في المجتمع الفلسطيني
38

•تعمد تغييب الحياة الديمقراطية ،جراء التفرد والهيمنة واستمرار االنقسام الداخلي وتعثر المصالحة.
•الخالفــات السياســية والبرامجيــة واأليديولوجيــة بيــن التيــارات والفصائــل الفلســطينية ،واالرتباطــات العربية
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واإلقليميــة والدوليــة ،والمراهنــة علــى المتغيــرات ،مــع اســتخدام أطــراف خارجيــة عالقاتهــا مــع األطــراف

الفلســطينية لخدمــة مصالحهــا التــي ال تتالقــى كثيــراً مــع المصالحــة الفلســطينية.

•تعزيــز نفــوذ القــوى اإلســامية وتوســع قاعدتهــا الشــعبية ،مــا أســهم فــي تعميــم الثقافــة األصوليــة ،األمــر
الــذي انعكــس ســلبياً علــى واقــع الحريــات.

ـواء داخــل حــزب الســلطة ،أو مــا بيــن أطــراف
•تفشــي مظاهــر اإلقصائيــة ،حيــث تزايــدت حــدة الصراعــات؛ سـ ً
االنقســام الداخلــي ،ومــا تبعهــا مــن حالــة اســتقطاب حــادة.

•غياب حرية الرأي والتعبير والصحافة الحرة.
•ضعف مساقات حقوق اإلنسان ،بما فيها التعددية والتسامح ،في المناهج الفلسطينية.
•غياب سيادة القانون ،واستقالل القضاء والفصل بين السلطات.
•نمو جماعات مصالح االنقسام في الضفة والقطاع ،ومقاومتها ألي جهد الستعادة الوحدة.

المطلوب فلسطينياً لتعزيز التعددية والتسامح

23

•بصــورة عامــة وواقعيــة ،يمكــن القــول إنــه ال يوجــد مــا يبشــر بقــرب انتهــاء االنقســام ومعالجــة األوضــاع
الراهنــة ،وبحــدوث إصــاح سياســي وديمقراطــي جــدي فــي المجتمــع الفلســطيني ،يؤســس لخطــاب

حقــوق اإلنســان ،ويعــزز التســامح والتعدديــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن معالجــة الوضــع القائــم ،ليــس
بمســتحيل ،إذا مــا أخذنــا ،وطنيــاً  ،بمســببات العــاج ،وتحصيــن مجتمعنــا فــي مواجهــة االنقســام والتعصــب
والتشــدد والتفــرد واالنغــاق ،ويمكــن ذلــك مــن خــال تبنــي العديــد مــن الخطــوات علــى النحــو اآلتــي:
تعزيــز خطــاب التســامح فــي عالقاتهــا الوطنيــة.

•تعزيــز ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات ،ومعالجــة تغــول العائــات والعشــائر الــذي أخــذ فــي االتســاع
علــى حســاب الجماعــات السياســية واألجهــزة الســلطوية المختلفة.

•إطالق العنان للحريات والحقوق ،وتعزيز قيم المشاركة والمساواة.
•إعادة مأسسة التسامح والتعددية ،من خالل تشريعات عصرية تعزز هذه الغاية.
•إجراء االنتخابات ،على جميع المستويات ،على قاعدة تداول السلطة السياسية.
•دعم جهود التحول الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني.
•توجيه التعليم واإلعالم لتعزيز احترام حقوق اإلنسان والتفاهم والتسامح والتعددية.
•تأهيــل الكــوادر الشــبابية والنســوية ،لتأخــذ علــى عاتقهــا مهــام نشــر وتعميــم ثقافــة التســامح والتعدديــة
والديمقراطيــة.

•وختامــاً حتــى يســود التســامح ويتحــول المجتمــع الفلســطيني إلــى مجتمــع ديمقراطــي حقيقــي ،ال بــد
مــن ضمــان التعدديــة السياســية والحزبيــة ،وتوفيــر الحقــوق األساســية للمواطنيــن ،ومنهــا حريــة االعتقــاد
والتعبيــر والتنظيــم ،وإجــراء االنتخابــات ،وبمــا يضمــن محاربــة االســتئثار بالســلطة واحتكارهــا ،وهــذا ال يتــم

دون دمقرطــة األحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى اختالفهــا.
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«التعددية السياسية الفلسطينية» ،وكالة خبر الفلسطينية للصحافة ،حزيران/يونيو https://cutt.us/Xo0US :2015
«مؤتمــر بعنــوان :التعلــم والتواصــل مــن أجــل التســامح والحــوار والتصالــح المجتمعــي» ،مؤسســة صــوت المجتمــع ،غــزة ،تشــرين األول/أكتوبــر :2012
https://cutt.us/ygXQk

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

•إعــادة تأهيــل األحــزاب والقــوى السياســية ،وكذلــك مؤسســات المجتمــع المدنــي ،للعــب دور مهــم فــي
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سابعاً :دور المرأة والشباب في إتمام
المصالحة:
40

الوطنيــة ودعــم مســيرة التحــول الديمقراطــي فــي المجتمــع الفلســطيني ،باتــت ضــرورة وطنيــة

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

ممــا ال شــك فيــه أن المصالحــة وإنهــاء االنقســام ومعالجــة آثــاره وتداعياتــه ،علــى أســس الشــراكة

العــام  2007حتــى يومنــا الحالــي .ولقــد كــرس االنقســام حقبــة مليئــة بالتنكــر للحقــوق والحريــات،

ومطلبــاً شــعبياً  ،بعيــداً عــن محــاوالت المماطلــة والتســويف التــي حالــت دون تحقيــق ذلــك منــذ

دفــع الشــباب والمــرأة ،علــى حــد الســواء ،القســط األكبــر مــن الثمــن.

وتدلــل التجــارب الســابقة فــي مجــال الضغــط إلنهــاء االنقســام ،علــى أن قطاعــي الشــباب والمــرأة كان لهمــا قصــب
الســبق مــن خــال مبادراتهــم المتنوعــة فــي هــذا المجــال ،التــي هدفــت إلــى التأثيــر علــى أطــراف االنقســام ،بهــدف
إنجــاز الوحــدة الوطنيــة ،كمتطلــب أساســي لتحصيــن وتحســين التمتــع بالحقــوق.

هل تعلم أن الشباب والمرأة قد دفعوا الثمن األكبر من فاتورة االنقسام على كل الصعد:
•فعلــى صعيــد القوانيــن ،عطــل االنقســام عمليــة ســن تشــريعات عصريــة تصــون حقــوق هذيــن القطاعيــن،
وتعــزز مشــاركتهما الفاعلــة فــي مراكــز صنــع القــرار ،وتعالــج الصــورة المجتمعيــة النمطيــة التــي يســودها
النفــور ،وال تتســامح مــع حقــوق الشــباب والمــرأة ،وتــرى فيهمــا مجــرد تابعيــن وعجــزة ال حيلــة لهــم بالبنــاء

 ...إلــخ.

وتغــول لجــان اإلصــاح والعشــائر،
مــا يســمى بالشــرف ،والعنــف المجتمعــي ،ومظاهــر الفلتــان األمنــي،
ّ
إضافــة إلــى االعتــداءات واالعتقــاالت علــى خلفيــة الــرأي السياســي ،حيــث عانــى الشــباب والمــرأة مــن هــذه

الظواهــر ،ســيما فــي ظــل حالــة االنقســام وعجــز النظــام السياســي بشــقيه عــن معالجتهــا.

•عــزز االنقســام حالــة الفقــر والبطالــة بيــن النســاء والشــباب ،ســيما فــي قطــاع غــزة ،فــي ظــل عــدم وجــود
اســتراتيجيات وطنيــة لمواجهــة هــذه الظواهــر ،التــي بحســب الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني قــد
وصلــت تداعياتهــا الكارثيــة إلــى درجــة غيــر مســبوقة ،وبخاصــة فــي قطــاع غــزة.

التحديات تتعاظم في ظل استمرار االنقسام
تواجــه القضيــة الفلســطينية تحديــات ومخاطــر كبيــرة تهــدد بتصفيــة حقــوق الشــعب الفلســطيني ،وتــكاد تصــل
إلــى ذروتهــا فــي المرحلــة الحاليــة ،وبخاصــة بعــد قــرار الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب نقــل الســفارة األمريكيــة
إلــى القــدس فــي أيار/مايــو  ،2018واالعتــراف بهــا عاصمــة لدولــة االحتــال فــي كانــون األول/ديســمبر  ،2017ومــا

تنــذر بــه «صفقــة القــرن» مــن مخاطــر ،تشــير إلــى تبنــي اإلدارة األمريكيــة الكامــل للتصــور اإلســرائيلي ،الــذي يقــوم

علــى إنهــاء الصــراع مــن طــرف واحــد ،مــا يتطلــب توحيــد جهــود الفلســطينيين جميعــاً  ،فــي إطــار اســتراتيجية نضاليــة
شــاملة.

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

•عطــل االنقســام مظاهــر ســيادة القانــون ،حيــث تنامــت ظواهــر الثــأر وأخــذ القانــون باليــد ،والقتــل على خلفية
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المخاطر المترتبة على استمرار االنقسام
•أدى االنقســام الفلســطيني الداخلــي وتداعياتــه الكارثيــة ،إلــى انحــراف البوصلــة الوطنيــة مــن صــراع مــع
االحتــال ،إلــى صــراع داخلــي أســهم فــي تراجــع مكانــة القضيــة الفلســطينية.

•فاقم االنقسام من تداعيات الحصار اإلسرائيلي الغاشم على القطاع للعام ( )13على التوالي.
•هناك خشية من تحويل االنقسام ،إلى االنفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية.
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•اإلســهام فــي خلخلــة األمــن والنســيج المجتمعــي ،وتعميــق مشــاكل الفقــر والبطالــة ،والهجــرة ،وانســداد

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

•أسهم االنقسام في تراجع مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ودورها.

عطــل االنقســام كل محــاوالت إصــاح النظــام السياســي والقضائــي ،وعــزز هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى
• ّ

أفــق المســتقبل ،الســيما عنــد شــريحتي الشــباب والنســاء.

الســلطات األخــرى ،فــي كل مــن القطــاع والضفــة الغربيــة.

أبرز اتفاقيات المصالحة الوطنية
•إعــان القاهــرة الصــادر عــن الفصائــل الفلســطينية فــي  :17/3/2005الــذي انطلــق بمشــاركة الرئيــس «أبــو
ـا ،اســتعرض خاللــه المجتمعــون الوضــع الفلســطيني الداخلــي ،واتفقوا
مــازن» ،وبحضــور ممثلــي ( )12فصيـ ً
علــى ضــرورة اســتكمال اإلصالحــات الشــاملة فــي المجــاالت كافــة ،ودعــم العمليــة الديمقراطيــة بجوانبهــا
المختلفــة ،وعقــد االنتخابــات المحليــة والتشــريعية فــي توقيتاتهــا المحــددة وفقــاً لقانــون انتخابــي يتــم

التوافــق عليــه ،كمــا اتفقــوا علــى تفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية وتطويرهــا وفــق أســس يتــم التراضــي
عليهــا ،بحيــث تضــم جميــع القــوى الفلســطينية بصفتهــا الممثــل الشــرعي الوحيــد للشــعب الفلســطيني،

وعلــى الحــوار ودعــم الوحــدة الوطنيــة ،وتحريــم االحتــكام للســاح فــي الخالفــات الداخليــة.

•وثيقــة األســرى الفلســطينيين للوفــاق الوطنــي ،أيار/مايــو 2006م :وتتضمــن تشــكيل حكومــة وحــدة
وطنيــة علــى أســاس يضمــن مشــاركة الكتــل البرلمانيــة كافــة ،والتمســك بالنهــج الديمقراطــي ،وإجــراء
انتخابــات عامــة ودوريــة وحــرة ونزيهــة وديمقراطيــة طبقــاً للقانــون ،واحتــرام مبــدأ التــداول الســلمي
للســلطة ،والدعــوة للوحــدة والتالحــم ،ودعــم ومســاندة «م .ت .ف» ،وتعزيــز الصمــود والمقاومــة فــي

وجــه العــدوان والحصــار ،ورفــض التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة الفلســطينية ،وإدانــة اســتخدام الســاح
مهمــا كانــت المبــررات لفــض النزاعــات الداخليــة.

القضايــا التــي نجمــت عــن حالــة االنقســام الفلســطيني ،مــن خــال حــوار شــامل شــاركت فيــه الفصائــل
والتنظيمــات والقــوى المســتقلة كافــة ،حيــث تــم تشــكيل خمــس لجــان رئيســية وهــي( :المصالحــة،

الحكومــة ،األمــن ،االنتخابــات ،المنظمــة) ،إضافــة إلــى لجنــة التوجيــه العليــا التــي تشــكلت مــن الســادة
األمنــاء العاميــن للتنظيمــات أو نوابهــم ،تــم خاللهــا التوصــل إلــى توافــق فيمــا يتعلــق بعــدد مــن نقــاط
الخــاف فيمــا بيــن «فتــح» و»حمــاس».

•اتفــاق المصالحــة بيــن حركتــي فتــح وحمــاس الفلســطينية فــي القاهــرة يــوم  27نيســان/أبريل  :2011خاللهــا
اتفــق المجتمعــون علــى عــدد مــن القضايــا علــى النحــو التالــي( :لجنــة المنظمــة ،لجنــة االنتخابــات ،لجنــة
الحكومــة ،لجنــة األمــن ،لجنــة المصالحــة) ،واختلفــوا حــول عــدد مــن القضايــا وهــي( :المعتقلــون ،اللجنــة

المشــتركة لإلشــراف علــى تنفيــذ االتفــاق ،األمــن ،االنتخابــات) ،حــاول الوســطاء المصريــون تقريــب وجهــات
النظــر لكــن دون جــدوى.

•اتفاق «الشاطئ» 23 ،نيسان/أبريل  2014بحضور وفد منظمة التحرير وحركة حماس.
•بيــان إعــان المصالحــة الوطنيــة ،أكــد علــى أن المصالحــة الوطنيــة وإنهــاء االنقســام الفلســطيني ،وإعــادة
الوحــدة الوطنيــة ،كــرد عملــي علــى تعاظــم التحديــات التــي تعصــف بالقضيــة الوطنيــة ،وعلــى أن تســتأنف

لجنــة المصالحــة المجتمعيــة عملهــا الفــوري ،إلــى جانــب التأكيــد علــى تطبيــق مــا تــم االتفــاق عليــه فــي
القاهــرة فــي ملــف الحريــات العامــة ،ودعــوة لجنــة الحريــات العامــة فــي الضفــة والقطــاع إلــى اســتئناف
عملهــا فــوراً وتنفيــذ قراراتهــا ،وتفعيــل المجلــس التشــريعي والقيــام بمهامــه ،ليضــاف هــذا االتفــاق إلــى
سلســلة االتفاقــات الســابقة مــن حيــث عــدم التنفيــذ.
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الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

•الورقــة المصريــة للمصالحــة بيــن فتــح وحمــاس 12 ،أيلول/ســبتمبر  :2009وأكــدت علــى معالجــة كافــة

المطلوب إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة
إن النجــاح فــي تحقيــق أهــداف أي خطــة للنهــوض الوطنــي فــي مواجهــة المخاطــر المحدقــة بالقضيــة الفلســطينية،

يتطلــب إعطــاء األولويــة إلنهــاء االنقســام وإعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة ،بمــا يشــمل التوافــق علــى البرنامــج
السياســي الوطنــي فــي مرحلــة التحــرر الوطنــي؛ أي برنامــج القواســم المشــتركة (االســتراتيجية والسياســية
والنضاليــة) ،الــذي ال يلغــي الخالفــات والــرؤى المتباينــة للفصائــل ،وكذلــك االتفــاق علــى المرجعيــات والمؤسســات
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الوطنــي المشــترك ،وبمبــدأ الديمقراطيــة التوافقيــة ،إلــى جانــب التوافــق علــى البرنامــج الــذي يفتــرض أن تتبنــاه
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الوطنيــة والشــرعية ،التــي تنخــرط فيهــا مختلــف القــوى المؤمنــة بالمشــاركة والملتزمــة بقواعــد وأهــداف العمــل

أوســلو والتزاماتــه ،ولكــن تحــت مظلــة االســتراتيجية الوطنيــة ،ومــن أجــل المســاهمة فــي تحقيــق أهدافهــا.

الســلطة/الحكومة ،بحيــث يمكــن أن يتحلــى ببعــض المرونــة فــي ضــوء متطلبــات الخــروج التدريجــي مــن مســار

آليات استنهاض دور قطاعي الشباب والمرأة فيما يتعلق بإنهاء االنقسام:
•بناء تحالفات شبابية ونسوية ،بغية تشكيل كتلة قادرة على الضغط لتحقيق المصالحة.
•توظيف أمثل للفضاءات التكنولوجية المتاحة ووسائل التواصل االجتماعي.
بدال من ثقافة االنقسام والتعصب.
•المساهمة في نشر الثقافة الوطنية في صفوف أقرانهمً ،

•مراجعــة وتقييــم تجربــة  15آذار ،والوقفــة األســبوعية النســوية إلنهــاء االنقســام ،واالســتفادة منهــا
والمراكمــة عليهــا ،لزيــادة الضغــط الشــعبي إلنهــاء االنقســام.

•إعــادة االعتبــار لمفهــوم العمــل الجماعــي والتطوعــي ،وتفعيــل مشــاركة الشــباب والمــرأة فــي القضايــا
الوطنيــة ،بمــا يبــرز دورهــم.

•مشــاركة قطاعــي المــرأة والشــباب فــي صياغــة الخطــط والسياســات ،وتوجيــه الخطــاب اإلعالمــي ليلعــب
دوراً مهمــاً فــي توجيــه المجتمــع لالهتمــام بقضايــا الوحــدة وإنهــاء االنقســام ،مــن خــال تقديــم صــورة
متوازنــة وغيــر نمطيــة.

•تنظيــم وتنفيــذ تحــركات وطنيــة وشــعبية ميدانيــة للضغــط علــى أطــراف االنقســام ،إلعــادة بنــاء النظــام
السياســي والحركــة الوطنيــة الفلســطينية علــى أســس ديمقراطيــة توافقيــة ،تقــوم علــى الشــراكة الوطنيــة،

عبــر شــتى الوســائل الســلمية (عقــد مؤتمــرات شــعبية ،ورش عمــل ،االســتمرار فــي الحــوار الشــامل علــى
الطريقــة اللبنانيــة ،لجنــة حكمــاء ،تحــركات عمليــة ميدانيــة) ،واالســتمرار فــي بنــاء تيــار وطنــي عريــض ورأي

عــام وطنــي وشــعبي لتحقيــق هــذه الغايــة ،بمــا يســهم فــي إيجــاد إرادة وقــوة وطنيــة ضاغطــة ،تســتند
إلــى شــخصيات ومؤسســات مؤثــرة ،تقــوم باســتخدام كل وســائل الضغــط والمناصــرة والتأثيــر الــازم ،وبمــا

الوحــدة.

المرأة والمصالحة
ممــا ال شــك فيــه أن المصالحــة وإنهــاء االنقســام باتــت تشــكل مطلبــاً شــعبياً ووطنيــاً  ،كمــا إنهــا فــي الخطــاب

النظــري ألطــراف االنقســام مطلــب رســمي ،وقــد تمــت ترجمتــه التفاقيــات مكتوبــة لــم تترجــم بعــد إلــى تجســيد
علــى أرض الواقــع .لقــد دللــت ســنوات االنقســام ،علــى أنــه لــم يحقــق لشــعبنا الحريــة واالســتقالل والعدالــة

االجتماعيــة ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،كانــت تأثيراتــه ســلبية علــى األصعــدة كافــة.

وإن كان االنقســام قــد جــاء بقــرار ذكــوري بامتيــاز ،فــإن المفاوضــات لتحقيــق المصالحــة ،ومــا تمخــض عنهــا مــن
خطــوات جــاءت ،أيضــاً  ،بقــرارات ذكوريــة ،دون مشــاركة للنســاء .وعلــى الرغــم مــن االعتراضــات التــي ســجلتها العديــد
مــن القيــادات النســوية حــول تهميــش دور النســاء فــي القــرارات المتعلقــة بإنهــاء االنقســام وتحقيــق المصالحــة،

فإنهــا لــم تجــد آذانــاً صاغيــة ،وذلــك فــي ظــل إصــرار النســاء علــى إنهــاء االنقســام وتحقيــق المصالحــة ،وقيامهــن
بمبــادرات ألنهــاء االنقســام بشــكل ســلمي ،وإصرارهــن علــى تحقيــق المصالحــة.
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يشــمل حشــد الدعــم الشــعبي والعربــي والدولــي لتبنــي خارطــة طريــق وطنيــة إلتمــام المصالحــة واســتعادة

إن الحــس الوطنــي العالــي لــدى النســاء والشــباب ،واكتواءهــم أكثــر مــن غيرهــم بنيــران االنقســام ،ال يــزال يدفعهــم

حمســهم للمطالبــة ليــل نهــار بتحقيــق المصالحــة ،علــى الرغــم مــن تهميشــهم وإبعادهــم عــن هــذا الملــف
وي
ّ
ُ

المصيــري ،الــذي ســتترتب عليــه ،بــكل تأكيــد ،حمايــة حقــوق وتطلعــات هــذه الشــريحة وغيرهــا مــن الشــرائح.

ولعــل حالــة االســتعصاء فــي إتمــام المصالحــة باتــت تفــرض علــى النســاء والشــباب ومختلــف الشــرائح ،وفــي إطــار
محاولــة التعامــل بجديــة مــع التحديــات التــي تواجــه المجتمــع الفلســطيني ،العمــل علــى توفيــر الظــروف لنمــو تيــار
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علــى فكــرة االســتثمار فــي النســاء والشــباب بصــورة تســهم فــي تعزيــز الحالــة الفلســطينية ،كــي يعمل التيــار الوطني
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وطنــي واجتماعــي وشــعبي ،قــادر علــى اســتعادة مكانــة القضيــة الفلســطينية وفــق اســتراتيجية سياســية تنطــوي

والمســتمر فــي عمليــات الكفــاح الشــعبي ضــد االحتــال وممارســاته ،وهــذا يتطلــب أن يتــم العمــل علــى تجميــع

علــى القيــام بمبــادرات إلنهــاء االنقســام ،والدفــاع عــن قضايــا النــاس وحقوقهــم ومصالحهــم ،واالنخــراط الفعــال

جهــود األطــر النســوية والشــبابية واالجتماعيــة الشــعبية ،بمــا يســمح إلعــادة بنــاء النظــام السياســي الفلســطيني
ـوال إلــى تعزيــز صمــود النــاس والتصــدي لمشــاكل البطالــة والفقــر
علــى أســس ديمقراطيــة بشــراكة الجميــع ،وصـ ً
والخدمــات ،وإيجــاد معالجــات لمطالــب الشــباب والنســاء فــي مجتمعنــا.

والســؤال الجوهــري هنــا :كيــف يمكــن اســتنهاض دور الشــباب والمــرأة فيمــا يتعلــق بإنهــاء االنقســام؟ ال ينكــر
أي متابــع مــدى الضــرر الــذي لحــق بهذيــن القطاعيــن ،علــى وجــه التحديــد ،جــراء االنقســام الداخلــي ،فالشــواهد
المتعــددة مــن حولنــا تؤكــد صــدق هــذه الفرضيــة ،فلــم تحقــق ســنوات االنقســام لشــعبنا الحريــة واالســتقالل
والعدالــة االجتماعيــة ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،ترســخ االنقســام.

وعلــى أي حــال ،نقتــرح لمســتخدمي الدليــل محــددات عــدة لتفعيــل دور هــذه القطاعــات فــي مجــال إنهــاء االنقســام

وتعزيــز الوحــدة ،علــى النحــو التالــي:

•بناء تحالفات شبابية ونسوية ،بغية تشكيل كتلة قادرة على الضغط لتحقيق المصالحة.
•توظيــف أمثــل للفضــاءات التكنولوجيــة المتاحــة ووســائل التواصــل االجتماعــي .وتوجيــه الخطــاب اإلعالمــي
لالهتمــام بقضايــا الوحــدة وإنهــاء االنقســام.

•مراجعــة وتقييــم تجربــة  15آذار ،والوقفــة األســبوعية النســوية إلنهــاء االنقســام ،واالســتفادة منهــا
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•إعــادة االعتبــار لمفهــوم العمــل الجماعــي والتطوعــي ،وتفعيــل مشــاركة الشــباب والمــرأة فــي القضايــا
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بدال من ثقافة االنقسام والتعصب.
•المساهمة في نشر الثقافة الوطنية في صفوف أقرانهمً ،
والمراكمــة عليهــا ،لزيــادة الضغــط الشــعبي إلنهــاء االنقســام.

الوطنيــة ،بمــا يبــرز دورهــم.

•تنظيــم تحــركات وطنيــة وشــعبية ميدانيــة للضغــط علــى أطــراف االنقســام ،كمدخــل مهــم إلعــادة بنــاء
النظــام السياســي والحركــة الوطنيــة الفلســطينية علــى أســس ديمقراطيــة توافقيــة .عبــر شــتى الوســائل

الســلمية المختلفــة.
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الفصل الثالث
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قضايا السلم األهلي
في فلسطين والتحول
الديمقراطي
يركــز هــذا الفصــل علــى القضايــا ذات العالقــة بالســلم األهلــي والتحــول الديمقراطــي،
ويشــمل قضايــا الســلم األهلــي فــي فلســطين ،وحريــة الــرأي والتعبيــر ،والتعدديــة،
والتســامح ،والتحــول الديمقراطــي ،والعدالــة االنتقاليــة.

أوال :السلم األهلي والمجتمعي
ً
المبادئ التي يقوم عليها السلم األهلي والمجتمعي
•وجود ثقافة ديمقراطية تكرس االختالف والتعددية والحوار.
•تفعيــل شــروط المشــاركة السياســية ،لخلــق حــوار دائــم ،قــادر علــى احتــواء األزمــات قبــل تحولهــا إلــى شــروخ
سياســية واجتماعيــة عنيفــة.

•تمكيــن العدالــة المســتقلة ونهــج دولــة القانــون ،لتمكيــن المواطنيــن مــن الحصــول علــى حقوقهــم ،بهــدف
منــع التهميــش والتمييــز واإلحبــاط والتطــرف والعنــف.

خطــوات الوصــول إلــى الســلم األهلــي والمجتمعــي فلســطينياً إن أبجديــات إرســاء
قواعــد الســلم األهلــي داخــل أي مجتمـ ٍـع مــن المجتمعــات تتطلــب اآلتــي
•إدارة ســلمية للتعدديــة :وتعنــي زيــادة وعــي النظــام السياســي بأهميــة التعدديــة واحتــرام حقــوق األقليات،
وإدارة التعارضــات واالختالفــات عبــر الحــوار والتعايــش الســلمي فيمــا بينهمــا علــى أســاس الديمقراطيــة
والمشــاركة واحتــرام حقــوق اإلنســان.
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•تبني نمط بنيوي مؤسساتي يتماشى مع السلم األهلي ويعززه.
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أي مجتمــع مــن المجتمعــات.
•االحتــكام للقانــون :كأداة إيجابيــة نحــو تعزيــز قيــم المســاواة والعدالــة داخــل ّ
وحتــى يعـ ّـم الســلم األهلــي داخــل أي مجتمــع مــن المجتمعــات ،يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار مســألة الحقــوق

والواجبــات ،علــى أنهــا مســألة كليــة شــمولية وليســت جزئيــة.

•حرية التعبير :بتوافر األرضية أو البيئة الفعلية لتطبيقها وممارستها وفقاً للقانون.
•العدالــة االجتماعيــة :بوصفهــا األرضيــة المشــتركة لتحقيــق الســلم االجتماعــي بيــن مكونــات المجتمــع
كافــة ،إذ ال يمكــن أن تتحقــق العدالــة االجتماعيــة ،دون التخلــص مــن أشــكال الواســطة والمحســوبية

50

والفســاد كافــة.

•إعــام المواطنــة :كونــه يهــدف إلــى تعزيــز عمليــات الكشــف عــن االنحرافــات االجتماعيــة داخــل مجتمعاتنــا،

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

لهــذا فإننــا اليــوم فــي أمــس الحاجــة إلــى إعــام تواصلــي مهنــي ومســؤول ،يعــي أمــور المجتمــع وحقائقــه،
دون تزييــف أو محابــاة.

التنظيم القانوني للسلم األهلي والمجتمعي
•فــي القانــون األساســي الفلســطيني :كفــل القانــون األساســي الفلســطيني كافــة حقــوق اإلنســان وحمايتها،
فأشــارت نصوصــه صراحــة إلــى نبــذ العنــف ،وتعزيــز ســيادة القانــون ،وصيانــة الســلم األهلــي ،فتحدثــت المــادة

( )6منــه ،عــن أن مبــدأ ســيادة القانــون أســاس الحكــم فــي فلســطين ،بمعنــى أن جميــع الســلطات واألجهــزة

والهيئــات والمؤسســات واألشــخاص تخضــع للقانــون ،ونصــت المــادة ( )10منــه ،علــى أن تعمــل الســلطة
تحمــي حقــوق اإلنســان ،وكفلــت المــادة ( )18حريــة العقيــدة والعبــادة وممارســة الشــعائر الدينيــة شــريطة
عــدم اإلخــال بالنظــام العــام أو اآلداب العامــة .كمــا أشــارت المــادة ( )26إلــى حــق المشــاركة فــي الحيــاة

السياســية ،أفــراداً وجماعــات ،مــن خــال حــق تشــكيل األحــزاب السياســية والنقابــات والجمعيــات واالنضمــام
إليهــا وفقــاً للقانــون ،وحــق التصويــت والترشــيح فــي االنتخابــات الختيــار ممثليــن منهــم يتــم انتخابهــم
باالقتــراع العــام وفقــاً للقانــون ،وتقلّ ــد المناصــب والوظائــف العامــة علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص ،وحــق عقــد

االجتماعــات الخاصــة دون حضــور أفــراد الشــرطة ،وعقــد االجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات فــي
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الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى االنضمــام إلــى اإلعالنــات والمواثيــق اإلقليميــة والدوليــة التــي

حــدود القانــون ،وكفلــت المــادة ( )27حريــة تأســيس الصحــف وســائر وســائل اإلعــام ،وأن كل اعتــداء علــى
أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة لإلنســان وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة جريمــة
ٍّ

وفقــاً للمــادة ( ،)32إلــى جانــب أن القانــون األساســي الفلســطيني ،قــد ضمــن حــق التعدديــة السياســية
التــي تعنــي تــداول الســلطة داخــل النظــام السياســي بيــن القــوى واألحــزاب المختلفــة ،وحــدد اختصاصــات

الســلطات العامــة لضمــان مبــدأ الفصــل بيــن ســلطات الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة ،وأيضــاً نــص
علــى جملــة مــن الضمانــات والحقــوق والحريــات للمواطــن ،تكفــل لــه توفيــر أركان الســلم األهلــي والمجتمعي
كرفــض العنــف والفوضــى ،وتعزيــز التســامح  ...إلــخ.
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•المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان والســلم األهلــي والمجتمعــي :تضمنــت جميــع المواثيــق الدوليــة

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

لحقــوق اإلنســان ،بــدءاً مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،والعهديــن الدولييــن الخاصيــن بالحقــوق

السياســية والمدنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وكذلــك اتفاقيــات الهــاي وجنيــف وميثــاق
األمــم المتحــدة ،علــى «حمايــة حقــوق اإلنســان ،والعيــش بحيــاة كريمــة ،والحــق فــي الشــعور اآلمــن باألمــن

الشــخصي والمجتمعــي ،والحريــة ،والحــق فــي الــرأي والتعبيــر واالعتقــاد والمســاواة والعدالــة ،هــذا مــن
جانــب ،ومــن جانــب آخــر ،تديــن هــذه المواثيــق اللجــوء إلــى العنــف بأشــكاله كافــة ،كمــا حثــت الــدول علــى
«إرســاء قيــم الحــوار والتســامح والعــدل وســيادة القانــون».

آليات تدعيم السلم األهلي والمجتمعي فلسطينياً

24

•التوافــق علــى البرنامــج السياســي واســتراتيجية التحــرر الوطنــي وعقــد اجتماعــي ،بمــا يضمــن إجــراء مصالحــة
تاريخيــة بيــن التيــارات الفلســطينية المختلفــة ،الوطنيــة والديمقراطيــة والقوميــة واإلســامية.

•إعــادة بنــاء الحركــة الوطنيــة والتمثيــل وإعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة التحريــر ،بحيــث تضــم مختلــف ألــوان
الطيــف السياســي واالجتماعــي.

24

مؤتمــر ‹الســلم األهلــي وســيادة القانــون» ،المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العالمــي والديمقراطيــة «مفتــاح» ،آب/أغســطس https:// :2016
cutt.us/MJWmL

•إعــادة بنــاء وتفعيــل دور مؤسســات النظــام السياســي ،بمــا يضمــن حمايــة الحقــوق والحريــات وتطبيقهــا،
باعتبــار أن هــذه الحقــوق والمســؤوليات المتعلقــة بصيانــة حقــوق اإلنســان والتســامح راســخة فــي القانــون

الفلســطيني.

•اعتمــاد سياســات وبرامــج تربويــة لتعزيــز التفاهــم والتضامــن والســلم االجتماعــي ،وعــدم التمييــز ،والمواطنــة،
والالعنــف بيــن األفــراد والجماعــات السياســية واالجتماعيــة والدينيــة ،مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه السياســات

والبرامــج ،ال بــد أن تبــدأ مــن األســرة وريــاض األطفــال ،وفــي مراحــل التعليــم كافــة ،وفــي المؤسســات
•اتباع سياسات وممارسات تعزز قيم سيادة القانون والحوار الوطني والمجتمعي على مستوى المجتمع،25
والفصل بين السلطات ،وضمان استقالل القضاء ،واحترام حقوق اإلنسان.

•تعزيــز قيمــة التســامح وقبــول اآلخــر والحــوار بوصفــه عالجــاً شــافياً  ،ومخرجــاً مثاليــاً للمجتمعــات التــي تعانــي
مــن ســيادة منطــق التعصــب والعنــف واالقتتــال ،وغيــاب الثقــة الداخليــة ،وتزايــد االنتهــاكات للحريــات العامــة
ولحقــوق اإلنســان.

وختامــاً  ،ثمــة حاجــة لخارطــة طريــق لتحقيــق الوحــدة تبــدأ بمرحلــة انتقاليــة تفرضهــا تعقيــدات الواقــع الناجــم عــن

االنقســام ،وتركــز علــى معالجــة مختلــف الملفــات عبــر الحــوار والتوافــق الوطنــي ،ســواء علــى المســتوى الوطنــي

العــام ،أو مســتوى الســلطة ومهمــات الحكومــة والمؤسســات المختلفــة ،وهــذا يتطلــب تحييــد الحقــوق الحريــات
وحمايتهــا ،وعلــى رأســها القبــول بالتعدديــة والتســامح واحتــرام الحريــات ،وعلــى رأســها حريــة الرأي والتعبيــر والتجمع
الســلمي.

يجوز تقييد ممارسة هذا الحق؟ ،وما هي أسباب ذلك؟

25

«السلم األهلي أساس بناء المجتمع وتطوره» ،أمان ،آب/أغسطس https://cutt.us/g9DXU :2016

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

واألحــزاب.
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ثانياً  :التحول الديمقراطي والتداول
السلمي للسلطة
تقــوم عمليــة التحــول الديمقراطــي والتــداول الســلمي للســلطة ،بتأســيس قاعــدة ديمقراطيــة عبــر اســتيعاب

54

القــوى السياســية واالجتماعيــة كافــة ،يحكمهــا عقــد اجتماعــي جديــد «دســتور» ،يضمــن الحقــوق والحريــات ،معبــراً

عنهــم ومملــوكاً لهــم ،دون تحيــز للــوالءات الدينيــة أو االنتمــاءات العرقيــة واإلثنيــة ،ويتــم خاللهــا تــداول الســلطة

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

عبــر العمليــة االنتخابيــة ،التــي تشــرف عليهــا هيئــة مســتقلة ،محكومــة بقواعــد وإجــراءات واضحــة ،ينجــم عــن قيامهــا

بمهامهــا اطمئنــان جميــع القــوى السياســية المنافســة.

تحديات التحول الديمقراطي

26

•تحديــات سياســية :تمثلــت فــي انســداد قنــوات التحــول فــي ظــل تعــادل القــوة بيــن القــوى المطالبــة
والمعارضــة للديمقراطيــة ،فــي ظــل غيــاب اإلجمــاع علــى قبــول شــامل للنظــام الديمقراطــي.

•تحديــات اقتصاديــة :فمــن العوامــل االقتصاديــة الســلبية التــي تحــد مــن عمليــة التحــول الديمقراطــي،
«إفــاس الدولــة ،وارتفــاع معــدالت البطالــة ،ومعــدل التضخــم والفقــر ،وانخفــاض مســتوى االســتثمار

والتعليــم والبنيــة األساســية».

•تحديــات اجتماعيــة :تمثلــت فــي تحديــات تغييــر األنمــاط والعــادات والتقاليــد االجتماعيــة المترســخة لــدى
القــوى المعارضــة للديمقراطيــة ،وذلــك يتطلــب العديــد مــن الخطــوات واإلجــراءات المســتمرة خــال فتــرة

زمنيــة ليســت بالقصيــرة لمحاولــة تغييرهــا.
26

برهــان غليــون« ،معوقــات الديمقراطيــة فــي الوطــن العربــي» ،الجزيــرةhttps://cutt.us/ELyaN :؛ انظــر أيضــاً « :معوقــات التحــول الديمقراطــي فــي
فلســطين» ،دنيــا الوطــن ،أيار/مايــو https://cutt.us/P7rxC :2015

مؤشرات تدعم عملية التحول الديمقراطي
•الدســتور :وهــو النظــام األساســي للدولــة ،والمرجعيــة العليــا للكيــان السياســي التــي يجــرى االحتــكام إليهــا،
ويتضمــن جميــع الحقــوق الواجبــات.

•الحريــات العامــة :تشــمل حــق األفــراد والجماعــات فــي التعبيــر عــن آرائهــا ،وحريــة التنظيــم والعمــل النقابــي،
وحريــة الصحافــة وتــداول المعلومــات ،وحريــة البحــث العلمــي ،والحــق فــي االختــاف  ...إلــخ.

الفاعلــة الحــق بالتمتــع فــي مخاطبــة المواطنيــن بحريــة ،وبالقــدر المتســاوي ،مــن خــال الوســائل الالزمــة
لذلــك.

•النظــام التمثيلــي أو االنتخابــات :كونــه يعــزز إرادة الناخبيــن ،والمشــاركة السياســية الفعليــة علــى أســس
ديمقراطيــة ،التــي هــي إحــدى ركائــز عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات.

•نزاهــة االنتخابــات :تعتبــر االنتخابــات الحــرة والنزيهــة ســمة مــن ســمات الحكــم الديمقراطــي ،حيــث تتضمــن
انتخــاب المســؤولين دســتورياً عــن الســلطة التنفيذيــة ،وانتخــاب أعضــاء الســلطة التشــريعية ،وضمــان حــق
االنتخــاب والترشــح لمــن تنطبــق عليهــم الشــروط القانونيــة ،علــى أنــه يشــترط فــي االنتخابــات أن تكــون دوريــة
بمــا ينســجم مــع القانــون.

•الفصــل بيــن الســلطات :يشــكل هــذا المبــدأ آليــة مركزيــة لحفــظ تــوازن الســلطات ،بحيــث نضمــن عــدم تداخــل
الســلطات ،وهيمنــة إحداهــا علــى األخــرى ،مــع مراعــاة اعتبــارات التعــاون بينمــا وفقــاً للقانــون ،وبمــا يكفــل
قيــام الدولــة بوظائفهــا.
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•التعدديــة السياســية :وهــي التعبيــر المــادي المباشــر عــن الحريــات العامــة ،كمــا إنهــا تعطــي مختلــف القــوى

آليات/تكتيكات التحول الديمقراطي
•إحــال أو تعديــل العقــد االجتماعــي «الدســتور» :بيــن الحاكــم والمحكوميــن ،فــإذا كان هــذا الدســتور ال يدعــم
فرضيــات التحــول الديمقراطــي وتــداول الســلطات الســلمي ،فــإن المطلــوب جعلــه يعبــر أكثــر علــى ذلــك،
وقــد تتبايــن الخطــوات للوصــول إلــى هــذا اإلجــراء ،فإمــا أن يتــم إحــال دســتور جديــد بــدل القائــم ،وإمــا أن يتــم
إجــراء تعديــات علــى الدســتور القائــم ،كــي يتــواءم مــع المرحلــة الجديــدة.
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والمشــاركة الفاعلــة فيهــا ،ودور القــوى واألحــزاب السياســية فــي التوافــق مــع المعارضــة ،وذلــك يحتــاج إلــى
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•إجــراء االنتخابــات الديمقراطيــة :يتطلــب إجــراء بعــض التعديــات فيمــا يتعلــق بترتيبــات العمليــة االنتخابيــة،

بضبــط العمليــة االنتخابيــة وضمــان حيدتهــا ونزاهتهــا ،ومــن هــذه اإلجــراءات :حــل الحــزب الحاكــم وحرمــان

إعــادة النظــر فــي المســائل اإلجرائيــة ،المتعلقــة بنظــام التصويــت واحتســاب األصــوات ،والوســائل الكفيلــة
أعضائــه مــن ممارســة حقوقهــم السياســية بشــكل مطلــق ،أو تخصيــص نســبة مــن المقاعــد –البرلمانيــة أو
المحليــة – للمــرأة والشــباب ،أو خلــق ائتــاف يضــم جميــع القــوى المؤيــدة للتحــول الديمقراطــي ... ،إلــخ.

عــادة مــا تتشــكل فئــة متضــررة مــن التحــول
ً
•تحييــد األحــزاب والقــوى المعارضــة للتحــول الديمقراطــي:
ـا ،أو كقيــادات األحــزاب ورجــال
الديمقراطــي والتــداول الســلمي للســلطة ،كقيــادات الجيــش والشــرطة مثـ ً
أوال ،وضــع بعــض اإلجــراءات لتحييــد كل أولئــك ،بمــا يمكننــا مــن مواكبــة هــذا
األعمــال وغيرهــم ،مــا يتطلــبً ،
التحــول.

•تعزيــز الســلطة القضائيــة :يكــون للســلطة القضائيــة دور شــديد األهميــة فــي مرحلــة التحــول الديمقراطــي،
فهــي تقــوم بمهــام متابعــة عمليــات صياغــة العقــد االجتماعــي الجديــد «الدســتور» ،كمــا يعهــد إليهــا مراجعة

مســودة الدســتور قبــل االســتفتاء عليــه ،إلــى جانــب قيامهــا بدورهــا التقليــدي فــي تطبيــق القانــون ،بمــا

تمليــه قواعــد دعــم مســيرة التحــول الديمقراطــي.

•النظــام االقتصــادي كعامــل داعــم فــي التحــول الديمقراطــي :لكــي يســاهم النظــام االقتصــادي فــي عمليــة
التحــول الديمقراطــي ،يجــب اتّ خــاذ بعــض اإلجــراءات ،ومنهــا :عقــد االتفاقيــات االقتصادية الثنائيــة والمتعددة

األطــراف ،دعــم الصــادرات ،تشــجيع االســتثمارات األجنبيــة ،عقــد الشــراكات بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام،

إصــاح وبنــاء نظــام مالــي شــفاف ،تنظيــم المعامــات المصرفيــة ،زيــادة االحتياطــات النقديــة األجنبيــة،

محاربــة االحتــكار والفســاد ،إصــاح النظــام الضريبــي ،تطويــر نظــام المســاءلة والمحاســبة.

•قضيــة العفــو :وذلــك عبــر تشــكيل «لجــان الحقيقــة» ،التــي يعهــد إليهــا كشــف الحقائــق ،وعقــاب مرتكبــي
طلــب العفــو مشــروطاً بإقــراره بجريمتــه ،ويتــم بعدهــا دراســة كل حالــة علــى حــدة ،فقــد يتــم االكتفــاء
بالعقوبــات المعنويــة.
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الجرائــم مــا قبــل العقــد االجتماعــي الجديــد ،وتعويــض أهالــي الضحايــا ،مــع إمكانيــة أن يقــدم مرتكــب الجريمــة
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ثالثاً  :الحركات االجتماعية
العناصر التي يجب أن تتوفر للحركات االجتماعية

27

•األهداف :التي تسعى إلى تغيير عدد من القيم الثقافية ،واألنساق االجتماعية.
•القاعــدة االجتماعيــة :بنيــت القاعــدة االجتماعيــة للحــركات االجتماعيــة ،علــى العديــد مــن الجماعــات أصحــاب
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المصالــح الذيــن يتوحــدون حــول تحقيــق هــدف مشــروع ،كحــراك الطلبــة أو العمــال والخريجيــن.
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•آليــات العمــل :تعتمــد الحــركات االجتماعيــة فــي مجــال تحقيــق أهدافهــا ،علــى آليــات تعبئــة الجماهيــر
وتحريكهــا فــي اتجــاه محــدد ،للتأثيــر علــى الدولــة ،لجهــة تبنــي مطالبهــا.

•التنظيــم :تعتمــد الحــركات االجتماعيــة علــى نمــاذج وهيــاكل تنظيميــه واضحــة ومرنــة وفعالــة ،بعيــداً عــن
التنظيــم البيروقراطــي الرســمي ،وذلــك بهــدف تســهيل قيامهــا بأدوارهــا.

مميزات الحركات االجتماعية

28

•تتميز الحركات االجتماعية بالتغيير االجتماعي.
•تتميز بجود بناء فكري عالي المستوى.
•تعمــل الحــركات االجتماعيــة خــارج األطــر المؤسســية الرســمية ،وتســعى إلــى إعــادة النظــر فــي قواعــد اللعبــة
السياســية ،لجهــة ترســيخ الديمقراطيــة وقيــم العدالــة والمســاواة.

•تتميــز بتضامــن داخلــي قــوي مــا بيــن القيــادة واألعضــاء ،حيــث يغلــب علــى تلــك الحــركات الــوالء للمشــاركين
فيهــا بغيــة تحقيــق األهــداف التــي تســعى إليهــا الحركــة.
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«الدولــة والحــركات االجتماعيــة الجديــدة» ،المركــز الديمقراطــي العربــي ،نيســان/أبريل https://cutt.us/Tc310 :2014؛ انظــر أيضــاً  :هنــد إبراهيــم« .دور
الحــركات االجتماعيــة فــي إحــداث الثــورات» ،الحــوار المتمــدن ،تشــرين األول/أكتوبــر https://cutt.us/eOY8G :2012
«الحركات السياسية واالجتماعية الجديدة  ..خصائصها وأهدافها» ،الوقت اإلخباريhttps://cutt.us/5nGB7 :2015 ،

وظائف أو أدوار الحركات االجتماعية
•الوساطة :ما بين مطالب الجماهير واألطر السياسية.
•الضميــر الجمعــي :تعمــل الحــركات االجتماعيــة علــى تنميــة وصياغــة ضميــر جمعــي واضــح ومكافــح ومســتنير
فــي المجتمــع ،مــن خــال طــرح القضايــا المحــددة ،بمــا يصــب فــي خانــة تحقيــق مصالــح الجماهيــر.

•الضغــط :ويمثــل أحــد األدوار القائمــة علــى التعبيــر واإلقنــاع ،التــي مــن خاللهــا تســعى الحــركات االجتماعيــة
وبطــرق عــدة أهمهــا ،حمــات الدعايــة ،والنشــر ،لكســب الــرأي العــام.

تكتيكات الحركات االجتماعية
تتنوع الحركات االجتماعية حسب األساليب التي تستخدمها لتحقيق أهدافها ،فمنها:
•إنشاء تحالفات على شكل شبكات اجتماعية.
•االحتجاجات السلمية.
•الضغط والتأثير.

•توظيف اإلعالم.
•األنشطة التنموية والمجتمعية.
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إلــى تحقيــق أهدافهــا ،مــن خــال الضغــط الــذي تمارســه علــى األشــخاص الذيــن بيدهــم مقاليــد الحكــم،

رابعاً  :استراتيجيات المناصرة والتحالف لتعزيز
السلم األهلي والتحول الديمقراطي
تتجمــع اســتراتيجيات المناصــرة والتحالــف لضمــان تعزيــز فــرص التمكيــن والتحــول الديمقراطــي .ولعــل أبــرز
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األنشــطة الجوهريــة لضمــان هــذه الغايــة هــي علــى النحــو التالــي:
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•بنــاء جمهــور مســاند أو قاعــدة شــعبية مســاندة مــن أجــل التغييــر :إن الهــدف الرئيســي هــو زيــادة وعــي
وتثقيــف وتنظيــم وحشــد األشــخاص المتأثريــن بالمشــكلة/القضية أو المهتميــن بهــا حتــى يشــتركوا فــي

العمــل ويســاهموا فيــه.

•اســتراتيجيات التعــاون والتحالــف والتشــبيك :الهــدف الرئيســي هــو بنــاء عالقــات التعــاون والتحالــف وتنســيق
وتشــبيك الجهــود بيــن مجموعــات وقطاعــات مختلفــة فــي المجتمــع لضمــان التحــول الديمقراطــي ،أو توفيــر
خدمــات الدولــة ،أو إنجــاز المصالحــة ،أو تحســين البنــى التحتيــة.

•االســتراتيجيات التعليميــة :هدفهــا الرئيســي هــو زيــادة الوعــي السياســي ،ورفــع مســتويات الوعــي الناقــد.
وتتضمــن هــذه االســتراتيجيات تعزيــز قــدرة المؤسســات األهليــة والمنظمــات الشــعبية علــى التعبيــر عــن

نفســها ،وتوفيــر معلومــات أو التعــاون فــي جمــع وتحليــل البيانــات والمعلومــات وتطويــر سياســات بديلــة.
•اســتراتيجيات اإلقنــاع :وهدفهــا الرئيســي اســتخدام المعلومــات والتحليــل وحشــد المواطنيــن بغيــة المطالبــة
بإحــداث تغييــر ،وكثيــراً مــا تتضمــن اللجــوء إلــى مجموعــات الضغــط واســتخدام وســائل اإلعــام للتأثيــر علــى

صانعــي القــرار وعلــى الــرأي العــام .إن توفــر مهــارات اتصــال وتواصــل وتفــاوض فعــال ،واســتخدام األرقــام
واإلحصائيــات ،هــو مفتــاح نجــاح اســتخدام هــذه االســتراتيجية.

•اســتراتيجيات المواجهــة :وهدفهــا الرئيســي اســتخدام العمــل المباشــر لتحــدي السياســات الســلبية ،ولجــذب
االهتمــام إليهــا ،ولحشــد قــدر أكبــر مــن الضغــط مقارنــة باســتراتيجيات أخــرى مــن أجــل إحــداث تغييــر سياســي.
ويمكــن لهــذه االســتراتيجية أن تتضمــن اتبــاع طــرق عنيفــة أو غيــر عنيفــة لتوجيــه العمــل.

ويمكننــا دمــج أكثــر مــن اســتراتيجية فــي عمليــة التغييــر ،مــع األخــذ باالعتبــار أن بعــض االســتراتيجيات قــد تتضــارب

ســوياً وال ينصــح بدمجهــا ،ولعــل أهــم أدوات التغييــر تتطلــب القيــام بالتحالفــات وتجميــع القــوى علــى هــدف

مشــترك ،بمــا يضمــن توحيــد وتقويــة الجهــود الهادفــة إلــى إنهــاء االنقســام ،أو حمايــة الســلم األهلــي.
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خامساً  :إنشاء التحالفات
مفهــوم التحالــف :هــو عالقــة منظمــة بيــن منظمــات أو أفــراد يجمعهــم هــدف
مشــترك.
62

ومــن ميــزات التحالفــات أنهــا :تتــم بيــن مؤسســات أو أحــزاب أو أفــراد بينهــم تباينــات وال يمثلــون انســجاماً مطلقــاً ،
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هــدف محــدد فــي إطــار االختــاف ،لذلــك يعتبــر بنــاء التحالفــات مــن الفنــون المهمــة إلنجــاح أي هــدف .لــذا ،ليــس

ويجمعهــم هــدف مشــترك .وفــي إطــار التحالــف ،يحتفــظ كل طــرف باســتقالليته؛ أي هــي تعبيــر عــن الوحــدة فــي
كافيــاً أن نتبنــى قضيــة عادلــة ومهمــة وتشــكل أولويــة للنــاس ،بــل البــد أن نعمــل جاهديــن علــى بنــاء التحالفــات

مــع المؤسســات واألفــراد حتــى تتمكــن مــن الضغــط علــى صنــاع القــرار ،وكلمــا كان التحالــف واســعاً ومنســجماً

ومتماســكاً  ،زادت اإلمكانيــة فــي الضغــط والتأثيــر .مــن هنــا نجــد الترابــط مــا بيــن المناصــرة والضغــط وبنــاء التحالفــات
التــي تســاعد مجتمعــة فــي تحقيــق التالــي:

•الدفاع عن مصالح فئات محددة (الفئة المستهدفة).
•نشر وترويج أفكار وقضايا جديدة إيجابية في المجتمع.
•المساهمة في التغير االجتماعي والسياسي.
•المشاركة في صنع القرارات ،وفي العملية التشريعية.

أهمية التحالفات
تحقق التحالفات الجوانب التالية:
•تجميع وحشد الطاقات المختلفة نحو الهدف.
•زيادة حجم اإلمكانيات والخبرات والمهارات.
•تعزيز الشعور بالقوة والثقة.

أنواع التحالفات
مــن المفيــد فــي هــذا الســياق تعريــف بعــض االصطالحــات التــي يتــم ترديدهــا والتعــرف علــى الفروقــات بينهــا،
وهــي:

•التشــبيك :عالقــة تنســيقية مؤقتــة أو طويلــة المــدى ،ولكنهــا ال تحتــاج إلــى جهــد كبيــر مــن المشــاركين فيهــا
(مثــل شــبكة المنظمــات األهليــة).

•االئتــاف :عالقــة مؤقتــة مــع اآلخريــن لتحقيــق هــدف مــا ،وينتهــي بانتهــاء الحملــة التــي تشــكل مــن أجلهــا.
مثــل البرلمــان الفلســطيني الصــوري حــول المــرأة والتشــريع ،حيــث انتهــى االئتــاف بيــن المؤسســات واألطــر
المشــاركة عندمــا تحقــق الهــدف والتمثيــل بإثــارة حالــة النقــاش والجــدل حــول مكانــة المــرأة فــي التشــريع،

والضغــط علــى المشــرع لوضــع هــذا الموضــوع علــى ســلم األولويــات.

•التحالــف :عالقــة بعيــدة المــدى تبنــى علــى أســاس رؤيــة ورســالة مشــتركة ،ويكــون لــه أهــداف واســتراتيجيات
مشــتركة .مثــل التحالــف بيــن األحــزاب التــي تجمعهــا أهــداف سياســية ورؤيــة أيديولوجيــة مشــتركة ،والقــوي

الخمــس ،وكذلــك التحالــف بيــن المؤسســات والشــخصيات لتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية.
ويكــون التحالــف طويــل األمــد إذا كانــت األهــداف مشــتركة ويكــون االنســجام عاليــاً وعميقــاً بيــن المتحالفيــن.
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•توسيع قاعدة المؤيدين والناصرين للهدف.

خطوات بناء التحالف
•الخطــوة األولــى :توفيــر مجموعــة مــن المؤسســات واألفــراد الراغبيــن أو المســتفيدين للتحالــف معــاً حــول
قضيــة مــا.

•الخطوة الثانية :االتفاق مع المؤسسات واألفراد المشاركين على الرسالة وأهداف التحالف.
•الخطــوة الثالثــة :االتفــاق علــى تكتيــكات عمــل التحالــف (اجتماعــات ولقــاءات – األعضــاء –المؤسســات –
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المشــاركة – المتطوعــون).

•الخطوة الرابعة :تحديد آليات االتصال والمتابعة.
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•الخطوة الخامسة :االتفاق على آلية القيادة واتخاذ القرارات.
•الخطوة السادسة :وضع خطة عمل مشتركة للبرنامج واألنشطة.
•الخطوة السابعة :االتفاق على آليات المتابعة والرقابة والتقييم.

أسس بناء التحالفات
•التحديد الدقيق لجوانب االتفاق واالختالف.
•تحديد اسم التحالف وأهدافه والفئة المستهدفة وآلية عمله.
•االنشداد ألهمية المؤسسة (كشخص اعتباري) وليس للمواقف الشخصية من العاملين فيها.
•بناء الثقة داخل التحالف من خالل العمل.
•القدرة على جسر الهوة بين المواقف المتعارضة ،والبحث عن حلول وسط.
•الشفافية والوضوح.
•عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمؤسسات المشاركة في التحالف.
•إعطاء الوقت والجهد الكافي للتحالف ،والعمل على ثبات الممثلين قدر المستطاع.

مشاكل التحالفات للعمل على تالفيها ما أمكن
•تحتاج إلى وقت وجهد كبير لتشكيلها.
•ميل المؤسسات الكبيرة للهيمنة.
•يفترض تقديم تنازالت.
•انسحاب أجسام مهمة من التحالف.
•غياب الجدية من بعض األفراد أو المؤسسات.
•تغيير أولويات بعض المؤسسات المشاركة.
•وجود معارضة للتحالف.
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•عدم القدرة على ضبط وإدارة التحالف وعمله.
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سادساً  :نظام العدالة االنتقالية
أهمية العدالة االنتقالية ووظائفها
إن هيئــات الحقيقــة والمصالحــة هــي قــوة معنويــة وأخالقيــة ،وضميــر حــي انبعــث مــن تحــوالت وتداعيــات وتحديــات
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وصراعــات مريــرة وقعــت فــي المجتمــع وفــي السياســة؛ وهــي تعبيــر عــن انتصــار قــوة العقــل والســلم ،بعــد ســكوت
البنادق والمسدســات.
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أمــا أهميــة تطبيــق العدالــة االنتقاليــة فــي دول مــرت بظــروف اســتثنائية ،واالســتفادة منهــا ،فــإن العناصــر
األساســية لعدالــة مــا بعــد النزاعــات ،ترتكــز علــى أخــذ حقــوق الضحايــا بنظــر االعتبــار لجبــر الضــرر واإلنصــاف ،وتصميــم
اســتراتيجيات تســتند إلــى التطــور االجتماعــي والثقافــي والتاريخــي السياســي المحلــي ،والتأكيــد علــى أن هــذا البنــاء
هــو جــزء مــن عمليــة معقــدة ومتعــددة األوجــه ،تحتــاج إلــى رؤيــة واحتــرام طويــل األمــد.29

إن تنفيــذ العدالــة االنتقاليــة ،يوفــر جملــة كبيــرة مــن الميــزات ،ولــو علــى المســتوي النظــري علــى أقــل تقديــر ،علــى

رأســها التركيــز علــى الشــمولية فــي التعامــل مــع إرث االنتهــاكات ،فأهــداف العدالــة االنتقاليــة وأدواتهــا تتجــاوز

المحاســبة المعروفــة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن خــال المحاكمــات ،كمــا إن العدالــة االنتقاليــة ال تســعى
إلــى عدالــة بأثــر رجعــي بــأي ثمــن ،أو تركــز علــى المحافظــة علــى الســلم األهلــي علــى حســاب حــق الضحايــا فــي
العدالــة ،ولكــن تؤكــد ،عــوض ذلــك ،علــى إرســاء تــوازن بيــن األهــداف علــى اختالفهــا وتنافســها.

29

د .عبــد الحســين شــعبان« .العدالــة االنتقاليــة  ..مقاربــات عربيــة للتجربــة الدوليــة» .مجلــة الحــوار المتمــدن ،عــدد  ،3652نشــر بتاريــخ شــباط/فبراير ،2012
واســترجع بتاريــخ  13تشــرين األول/أكتوبــر  ،2017عبــر الرابــطhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20297041 :

تجارب تطبيق العدالة االنتقالية والدروس المستفادة منها

تدلــل تجربــة أوروبــا الشــرقية ،علــى الميــل إلــى طــي صفحــة الماضــي بعــد تطبيــق إجــراءات العدالــة العقابيــة علــى
عــدد محــدود مــن القيــادات المســؤولة عــن االنتهــاكات ،بالترافــق مــع كشــف الحقيقــة والســعي إلــى إحقــاق
العدالــة ،وتعويــض الضحايــا وجبــر الضــرر ،والتركيــز علــى إصــاح األنظمــة القانونيــة وإلغــاء كل مــا مــن شــأنه إعــادة
عهــد الدكتاتوريــة واالســتبداد.
بينمــا تجربــة جنــوب أفريقيــا ،وتجــارب عــدد مــن دول أمريــكا الالتينيــة ،قــد وضعــت اتفاقيــة سياســية بمــا يشــبه
اإلجمــاع ،بيــن األحــزاب والقــوى الرئيســية ،تقضــي بعــدم مالحقــة المرتكبيــن الســابقين بمــا يحقــق المصالــح
والتســامح.
أمــا تجربــة تشــيلي ،فقــد اختــارت ،بعــد صــراع طويــل بيــن الســلطة والمعارضــة ،طريقــاً وســطاً  ،بموافقــة المعارضــة،
علــى إصــدار «بيونشــيه» قائــد االنقــاب العســكري علــى الحكومــة الشــرعية برئاســة ســلفادور ألينــدي العــام ،1973
عفــواً عامــاً عــن المرتكبيــن وجميــع أفــراد الجيــش المســؤولين عــن تعذيــب وقتــل عشــرات اآلالف مــن التشــيليين،
مقابــل موافقتــه علــى إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة ،حيــث فــازت بهــا المعارضــة بعــد سـ ّـن دســتور جديــد حمــل بعــض
المالمــح الديمقراطيــة فــي العــام .1988
أمــا تجربــة ألمانيــا الديمقراطيــة ،فقــد انتهــت إلــى فقــه القطيعــة مــع الماضــي ،ال سـ ّـيما بعــد وحدتهــا مــع ألمانيــا
االتحاديــة ،وذلــك عبــر تطبيــق القوانيــن األلمانيــة االتحاديــة لمســاءلة الفتــرة التــي امتـ ّـدت نحــو  41عامــاً  ،هــو عمــر
جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة.

30

نجاح العلي« .آليات تطبيق العدالة االنتقالية» .مقال منشور بتاريخ  23أيلول/سبتمبر  ،2010واسترجع بتاريخ  4تشرين الثاني/نوفمبر 2017
على الرابط التاليhttp://cutt.us/Txtdc :
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فــي المراحــل االنتقاليــة يفكــر المســؤولون الحكوميــون ونشــطاء المنظمــات غيــر الحكوميــة ،فــي انتهــاج مختلــف
الســبل القضائيــة وغيــر القضائيــة للتصــدي لجرائــم حقــوق اإلنســان المرتكبــة فــي الماضــي ،وتســتخدم فــي ذلــك
شــموال ،وأبعــد أثــراً مــن إقامــة الدعــاوى القضائيــة علــى
مناهــج عــدة مــن أجــل تحقيــق إحســاس بالعدالــة أكثــر
ً
مرتكبــي االنتهــاكات مــن األفــراد ،كمــا حــدث فــي كوســوفو ،أو إرســاء مبــادرات لتقصــي الحقائــق لمعالجــة انتهاكات
الماضــي ،كمــا حصــل فــي ســيراليون ،أو تقديــم التعويضــات لضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،كمــا حــدث فــي
المغــرب ،أو التمهيــد لعمليــات المصالحــة فــي المجتمعــات المنقســمة كمــا حــدث فــي تيمــور الشــرقية.30

عربيــاً  ،ينظــر أهــل االختصــاص إلــى التجربــة المغربيــة ،باعتبارهــا تجربــة مغريــة فــي العالــم العربــي مــع وجــود بعــض
التحفظــات علــى مســارها ،لوجــود ملفــات وجرائــم لــم يكشــف النقــاب عنهــا بعــد ،واســتمرار بعــض المتورطيــن فــي
االنتهــاكات فــي تقلــد مســؤوليات إداريــة وأمنيــة وعســكرية مهمــة فــي الدولــة ،والبــطء فــي تنفيــذ توصيــات هيئــة
اإلنصــاف والمصالحــة ،واســتمرار انتهــاج الســلطات لممارســات ضــد حقــوق اإلنســان ،وبخاصــة علــى خلفيــة مكافحــة
اإلرهــاب .لكــن ،بشــكل عــام ،تعتبــر التجربــة المغربيــة خطــوة إلــى األمــام.31

68

تأمــل:

إن إحــدى العقبــات الرئيســية أمــام «العدالــة االنتقاليــة» فــي المنطقــة العربيــة وفلســطين،
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تتمثــل فــي تأثرهــا ،مؤخــراً  ،بموجــات ذات طبيعــة متعصبــة ،جعلــت مجتمعاتنــا أقــل تســامحاً  ،وأكثر تمســكاً

بقيــم الثــأر والقصــاص ،ذلــك أن جوهــر العدالــة االنتقاليــة يرتكــز علــى قيــم التســامح بالدرجــة األولــى ،دون

إغفــال تحقيــق العدالــة ،التــي تقتضــي االعتــراف بالذنــب والجــرم والعمــل علــى معالجــة إرث الماضــي،

وإعــادة بنــاء المؤسســات الديمقراطيــة.

آليات حماية ضحايا االنتهاكات في سياق نظام العدالة االنتقالية
أفرزت التجارب الدولية في مجال العدالة االنتقالية ( )5آليات أساسية للعدالة االنتقالية ،هي:
•المحاســبة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن خــال اتّ خــاذ اإلجــراءات الجنائيــة بحــق مرتكبيهــا ،ومــع ذلــك فــإن
المحاســبة الجنائيــة تبقــى خيــاراً لــه دواعيــه وأهدافــه فــي مسلســل معالجــة ماضــي االنتهاكات.

31

كال مــن :عبــد الكريــم عبــد الــاوي .تقديــم هانــي مجلــي .تجربــة العدالــة االنتقاليــة فــي المغــرب .القاهــرة :مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان،
انظــر ً
 ،2013ص  .129د .خالــد الشــرقاوي الســموني« .العدالــة االنتقاليــة والمصالحــة واإلنصــاف  ...تجربــة المغــرب» .مقــال منشــور بتاريــخ  20تشــرين األول/
أكتوبــر  ،2014واســترجع بتاريــخ  28تشــرين األول/أكتوبــر  ،2017عبــر الرابــطhttp://cutt.us/0EfH :

•الكشــف عــن الحقيقــة :خــال المرحلــة االنتقاليــة تظهــر الحاجــة إلــى فهــم مــا جــري وســببه ،وبخاصــة أن
التعتيــم الممــارس مــن قبــل أنظمــة االســتبداد والقمــع ،يجعــل فظاعــات حقــوق اإلنســان وانتهاكاتهــا

المرتكبــة غيــر معروفــة ،مــن حيــث أبعادهــا ومكوناتهــا وحجمهــا ومجاالتهــا .وعنــد الحديــث عــن الحقيقــة،
علينــا أن نعــي أنهــا ليســت مطلقــة.

•جبــر الضــرر :يتســع هــذا المفهــوم ألكثــر مــن كونــه تعويضــاً ماديــاً للضحايــا فقــط ،بــل يمتــد ليصبــح بمثابــة إقــرار
بمســؤولية الدولــة عــن انتهاكاتهــا ،بوصفــه جــزءاً مــن رد االعتبــار للضحايــا ،ويأخــذ جبــر الضــرر أبعــاداً عــدة ،مثــل

الصحيــة ،كمــا يوجــد جبــر للضــرر القائــم علــى مقاربــة النــوع ،ويهــدف إلــى معالجــة الوضعيــة الخاصــة للنســاء
ـا.32
كضحايــا االنتهــاكات مثـ ً

•إصــاح المؤسســات :بوصفــه أحــد المداخــل األساســية لضمــان عــدم تكــرار مــا جــرى مــن انتهــاكات ،ويشــمل
هــذا اإلصــاح مجــاالت عــدة ،مــن أبرزهــا اإلصــاح الدســتوري ،ومراجعــة القوانيــن ،وضمــان اســتقالل القضــاء

والنهــوض بــه ،وإخضــاع مؤسســات األمــن للرقابــة ،وتوفيــر شــروط الحكامــة الجيــدة علــى قاعــدة مــن
الشــفافية والمســاءلة ،وتدريــب موظفــي الدولــة العامليــن فــي القضــاء واألمــن والجيــش واإلعــام.

•المصالحــة :ال تعنــي طمــس الحقيقــة وطــي الصفحــة دون قراءتهــا ،بــل إنهــا تعــد هدفــاً يتــم تحقيقــه مــن
خــال إنجــاز باقــي اآلليــات المشــار إليهــا ،ألنــه ال بــد مــن الحفــاظ علــى الذاكــرة بمــا يمكــن الشــعوب مــن
اســتخالص الــدروس لكــي ال يتكــرر مــا جــرى ،وال شــك أن مسلســل بنــاء المصالحــة لــه مداخــل كثيــرة ،منهــا

السياســي ،والقانونــي ،وإحــداث آليــات للحــوار ،وبنــاء األرضيــة المشــتركة بيــن الفرقــاء ،وإرســاء مرتكــزات
مشــروع مجتمعــي مشــترك يســتوجب الدفــاع عنــه مــن قبــل المجتمــع ،حيــث إن المصالحــة ،هــي النتيجــة

اإلجماليــة للمراحــل الســابقة ،والحتميــة الطبيعيــة لتطبيــق العدالــة االنتقاليــة ،بمــا يبعــث األمــل واالطمئنــان

لــدى المواطــن.

32

د .لحبيــب بلكــوش« .العدالــة االنتقاليــة  ..المفهــوم واآلليــات» .فــي :هايــدي علــى الطيــب .العدالــة االنتقاليــة فــي الســياقات العربيــة .القاهــرة:
المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان ،الطبعــة األولــى ،2014 ،ص .46-47

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

جبــر الضــرر الفــردي الــذي يتوجــه إلــى الضحايــا وأســرهم ،ويشــمل التعويــض والعــاج وإعــادة اإلدمــاج والرعايــة
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إننــا بهــذا المعنــى نكــون أمــام مسلســل يتــم بنــاؤه بمشــاركة الفرقــاء كافــة ،وإرســاء قواعــده بعمــل

دؤوب ،وإرادة سياســية قويــة لتجــاوز مخلفــات الماضــي وبنــاء الحاضــر ،مــع بقيــة المكونــات األخــرى
المشــكلة للعدالــة االنتقاليــة.

33

دعائم وآفاق تطبيق نظام العدالة االنتقالية في الحالة الفلسطينية
70

علــى الرغــم مــن خصوصيــة الحالــة الفلســطينية ،وبخاصــة لجهــة حداثــة التجربــة فــي ممارســة الكيانيــة السياســية
والســيادة المجتــزأة مقارنــة بالــدول األخــرى ذات الســيادة الكاملــة ،فــإن بيئــة االنتهــاكات لحقــوق اإلنســان واحــدة

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

فــي المجتمعــات البشــرية ،باعتبــار اإلنســان نفســه هــو الجانــي والضحيــة ،فــي آن واحــد بغــض النظــر عــن جنســيته

وجنســه ،حيــث هنالــك جملــة مــن المبــادئ التــي مــن المفضــل أن تحكــم التجربــة الفلســطينية ،علــى النحــو التالــي:
•المبــدأ األول :تعدديــة اآلليــات :أي إنــه ال يوجــد منهــج واحــد يناســب أوجــه العدالــة االنتقالية كافة ،واألنســب
هــو وجــود آليــات ومنهجيــات عــدة مختلفــة ،يجــب أن تُ هيــأ العمليــة لتتناســب مــع الســياق الفلســطيني.
فعوضــاً عــن المحاكمــات الشــاملة أو العفــو العــام ،تســعى العدالــة االنتقاليــة إلــى تطبيــق نطــاق تكاملــي
مــن اآلليــات.

•المبــدأ الثانــي :الســيادة والشــرعية :ال بــد أن تكــون العدالــة االنتقاليــة فــي فلســطين متماشــية مــع المعاييــر
واألعــراف الدوليــة وثقافــة البلــد.

•المبــدأ الثالــث :ضمــان أن تفــي العدالــة االنتقاليــة بالمطالــب العاجلــة فــي موضــوع المســاءلة الفوريــة،
وتســاعد علــى اســترداد ســيادة القانــون ،وتقــرر بوضــوح القطيعــة مــع الفتــرة الســابقة ،مــع األخــذ بعيــن
االعتبــار أن تعافــي الضحايــا واســترداد ثقــة المواطنيــن تتــم كلهــا عبــر فتــرة ممتــدة مــن الزمــن ،وبالتالــي ،فــإن
أهــداف العدالــة االنتقاليــة تشــمل مجموعــة مــن المهــام الواضحــة المحــددة التــي ينبغــي إنجازهــا بســرعة.

33

المرجع السابق ،ص .50

المجتمــع الفلســطيني يحتــاج البــدء بتنفيــذ وتطبيــق نظــام العدالــة االنتقاليــة ،بمــا
يضمــن حقــوق الضحايــا ،وهنالــك جملــة مــن القواعــد والخطــوات يجــب البــدء بهــا:
•الخطــوة األولــى هــي اســتكمال المســار السياســي للمصالحــة الجــاري اآلن ،ونبــذ سياســات مراوحــة المــكان،
علــى قاعــدة تخليــق األعــذار ،والوصــول الفعلــي إلــى تحقيــق مــا تــم االتفــاق عليــه فــي القاهــرة مؤخــراً  ،بمــا

يضمــن توفيــر أوســع قواســم مشــتركة بيــن الخصــوم.

واالعتقــال السياســي فــي الســجون ،أو مراكز التوقيــف ومعالجة آثارها.

•إن نجــاح التجربــة الفلســطينية مضمونــة مئــة بالمئــة ،فيمــا لــو ارتكــزت علــى الرغبــة الجماعيــة فــي تطبيقهــا
لمصلحــة المجتمــع.

مــن الضــروري إطاللــة الفلســطينيين علــى تجــارب اآلخريــن ،واقتــران تنفيذهــم لنظــام العدالــة االنتقالية بحســن النية،
بمــا يشــمل انتهــاج مختلــف الســبل القضائيــة ،وغيــر القضائيــة ،للتصــدي لجرائــم حقــوق اإلنســان ،واســتخدام مناهــج

عــدة مــن أجــل تحقيــق العدالــة وجبــر الضــرر ،ولعــل التجــارب الدوليــة مفيــدة فــي هــذا المجــال ،حيــث تمــت إقامــة

الدعــاوى القضائيــة علــى مرتكبــي االنتهــاكات مــن األفــراد ،كمــا حــدث فــي كوســوفو ،أو إرســاء مبــادرات لتقصــي
الحقائــق لمعالجــة انتهــاكات الماضــي ،كمــا حصــل فــي ســيراليون ،أو تقديــم التعويضــات لضحايــا انتهــاكات حقــوق

اإلنســان كمــا حــدث فــي المغــرب ،أو التمهيــد لعمليــات المصالحــة فــي المجتمعــات المنقســمة علــى نفســها ،كمــا

حــدث فــي تيمــور الشــرقية وعــدد مــن دول أمريــكا الالتينيــة ،أو إيجــاد صيغــة مشــتركة بينهمــا كمــا حــدث فــي جنــوب
إفريقيــا ،ومــن المهــم االنتبــاه إلــى إجــراء عمليــة دقيقــة ومتوازنــة ،تجمــع بين ضرورة محاســبة مرتكبــي االنتهاكات ما
أمكــن ،وتعويــض وتأهيــل الضحايــا وضمــان رضاهــم وما بين رغبة المجتمع فــي تحقيق الوئام والمصالحة الوطنية.34

وهــذا يتطلــب تشــكيل هيئــة وطنيــة ،وفــق قانــون خــاص ،يســتمر عملهــا حتــى انتهــاء معالجــة متطلبــات المصالحــة

المجتمعيــة كافــة.

34
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•يلــي ذلــك ،إلنجــاح نظــام العادلــة االنتقاليــة ،معالجــة إرث انتهاكات الماضي ،ســيما ضحايــا االقتتال والتعذيب

وختامــاً  ،مــن المهــم اإلشــارة الــى أهميــة إجــراء حــوار وطنــي شــامل ومســتدام ،وفــق جــدول زمنــي قصيــر
حتــى التوصــل إلــى اتفــاق ،يوفــر المقومــات لمعالجــة تداعيــات االنقســام علــى مختلــف المســتويات خــال

الفتــرة االنتقاليــة ،مــع مراعــاة المحــددات والمهمــات اآلتيــة:

•االنطــاق فــي تعريــف العالقــة والتعامــل مــع إســرائيل باعتبارهــا عالقــة مــع ســلطة احتــال ،وليــس شــريكا
فــي «عمليــة ســام» ،مــا يقتضــي وضــع خطــة تدريجيــة للتخلــص مــن التزامــات وقيــود اتفــاق أوســلو،

والتمييــز بيــن برنامــج المنظمــة كممثــل لجميــع الفلســطينيين يجــب أن يحفــظ روايتهــم وحقوقهــم التاريخيــة،

72

وبيــن برنامــج الســلطة/الدولة ،مــع ضمــان العمــل وفــق مبــدأ التجــاور بيــن الســلطة والمقاومــة.

•إعــادة بنــاء الشــرعية بمشــاركة الجميــع دون إقصــاء ألحــد .ووضــع أســس لمعالجــة األوضــاع السياســية

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

والقانونيــة واإلداريــة والوظيفيــة واألمنيــة ،بمــا يضمــن اعتمــاد معاييــر مهنيــة فــي إعــادة توحيــد وهيكلــة
ودمــج المؤسســات المدنيــة واألمنيــة.

•ضمــان الحريــات وحقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد ،مــن خــال اســتخدام األدوات كافــة التــي يتيحهــا
القانــون.

•التحضيــر لالنتخابــات الرئاســية والتشــريعية والمجلــس الوطنــي ،وفــق مبــدأ التمثيــل النســبي ،بصفتهــا عمليــة
صــراع مــع االحتــال ومحطــة لتعزيــز الوحــدة ،وليــس لحســم صراعــات داخليــة ،وبمــا يضمــن ترســيخ إجــراء
االنتخابــات لتجديــد خاليــا المجتمــع والقيــادات بشــكل دوري ومنتظــم.

•وضــع خارطــة طريــق لتنفيــذ مــا يتفــق عليــه ،تحــدد متــى وكيــف يمكــن تنفيــذ كل نقطــة ضمــن جــدول زمنــي
وآليــات محــددة ،بمــا ال يقبــل التفســيرات والتأويــات المختلفــة.

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"
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الفصل الرابع

أفضل الممارسات والمهارات
اإلرشادية والتطبيقية
في إدارة جلسات التدريب
واللقاءات وورش العمل
يشــتمل هــذا الجــزء علــى مجموعــة مــن األدوات والمهــارات التــي يحتاجهــا كل مــدرب ،أو

منشــط قبــل وأثنــاء وبعــد القيــام بجلســة أو لقــاء تدريبي ،كما يشــتمل علــى الموضوعات

التاليــة :إدارة جلســات تدريبيــة ،وإدارة ورشــات العمل.

ويركــز هــذا الجــزء علــى جملــة مــن اإلرشــادات التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد إجــراء عمليــات التدريــب لضمــان مواءمــة
طــرق التدريــب مــع احتياجــات الفئــة المســتهدفة وأهــداف التدريــب.

ويقــدم هــذا الفصــل إرشــادات وأنشــطة تطبيقيــة يمكــن مالءمتهــا مــع كل الموضوعــات والقضايــا المعرفيــة التــي
اشــتملها الدليــل مــن قبــل المســير/ة أو المــدرب الــذي عليــه أن يعــي أن عمليــات التدريــب والتوعيــة والعمــل مــع

النــاس ،هــي فــن ،ويســتلزم جملــة مــن المهــارات والخبــرات التــي علــى الميســر أو المــدرب مراعاتهــا قبــل وأثنــاء وبعــد
أي نشــاط تدريبــي أو توعــوي أو جماهيــري.

لقــاءات أو ورش عمــل جماهيريــة أو تدريبيــة ،التــي يجــب أن تقــوم علــى منهجيــة التعلم النشــط والمشــاركة ،فالعمل
مــع النــاس والنســاء ،يجــب أن تســتخدم فيــه منهجيــة تشــاركية تعتمــد علــى منطلــق أن المــدرب أو الميســر ليــس

معلمــاً بالمفهــوم التقليــدي ،بــل هــو «ميســر» هدفــه طــرح قضايــا ،وإثــارة أســئلة ،ودفــع المشــاركات والمشــاركين

نحــو المشــاركة النشــطة.

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

ونســتعرض ،هنــا ،عمليــة التخطيــط والتنظيــم لألنشــطة التوعويــة والتدريبيــة والتشــاركية مــع النــاس؛ ســواء كانــت
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أوال :تنظيم جلسات وورش العمل والتدريب
ً

لضمــان نجــاح جلســات أو ورش التدريــب بالشــكل المطلــوب ،علــى المدرب/الميســر مراعــاة اإلرشــادات التاليــة فــي
مراحلــه الثــاث (بدايــة التدريــب ،أثنــاءه ،نهايتــه):
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التمرين األول
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بداية الورشة
•إعداد أجندة الورشة.
•مراعاة خصائص الفئات المستهدفة.
•مراعــاة تحديــد محتــوى تدريبــي متسلســل ومتكامــل وفــق الوقــت المخصــص للتدريــب ،واختيــار طــرق تدريــب
تحتــرم النهــج التشــاركي.

•اختيار مكان مالئم للورشة.
•إنجاز كافة التحضيرات الفنية واللوجستية الالزمة إلنجاح ورشة التدريب.

أثناء الورشة

أ .مدخــل للورشــة :إن بدايــة جلســة أو ورش التدريــب أكثــر مــن مجــرد تقديــم وعــرض ،لــذا نقتــرح البــدء
بالخطــوات التاليــة:

 .1عمليــة التعــارف ،ونقتــرح أن تتــم العمليــة بطــرق نشــطة ،ومــن خــال تماريــن تعــارف ،بحيــث يتــم كســر وإذابــة
الجليــد بيــن المتدربيــن والمــدرب ،ويمكــن اســتخدام تمريــن بالرســم أو عبــر تمريــن أســماء وصفــات.

 .2رصد توقعات المشاركين باستخدام عصف ذهني.
 .3توزيع خطة الورشة وعرض أهدافها.
 .4تحديد قواعد العمل خالل الورشة التدريبية.
 .5االستعداد والتحضير لضمان جاهزية عروض التدريب وتوافر أجهزة العرض أو وسائل اإليضاح.
ب .تنفيذ الورشة :تشرع الميسر/ة في تنفيذ الورشة وفق الخطة ،على أن تتم مراعاة:
يكتســب المتدربــون المعــارف والمهــارات عمليــاً  ،وتشــتمل علــى طــرق العصــف الذهني ،وعمــل المجموعات،

والخبــراء ،ولعــب األدوار وتمثيــل المواقــف ،والحــوار والنقــاش ،ودراســة حالــة ،والمداخــات المنظمــة مــن
قبــل المــدرب.

 .2تفعيــل مشــاركة المتدربيــن وإبقاؤهــم متفاعليــن دون ملــل أو نفــور ،والســماح لهــم بإبــداء وجهــات نظرهــم
بحــدود الوقــت المســموح بــه.

 .3إدارة الجلسات التدريبية بفاعلية ،وبما يضمن احترام وجهات النظر ،وإدارة االختالفات بدبلوماسية.
 .4حســن التعامــل مــع أنمــاط المشــاركين المتنوعــة ،ومراعــاة الفــروق الفرديــة ،فمهمــا كانــت خبــرة المــدرب،
ال بــد مــن حــدوث بعــض اإلشــكاليات التــي تجعــل الــدورة ال تســير كمــا هــو مخطــط لهــا ،إذ إنــه فــي بعــض

اللحظــات قــد يعتــري المشــاركين نــوع مــن عــدم الرضــا مــن القاعــة ،أو الملــل ،لــذا مطلــوب اختيــار الطريقــة

األنســب لمعالجــة ذلــك.

نهاية الورشة
الجلســة الختاميــة تعــد مــن أهــم الجلســات التدريبيــة؛ فهــي تعطــي فرصــة إلنهــاء التدريــب ،إذا لــم يتــم إنهــاء الــدورة
كأن التدريــب لــم يكتمــل،
التدريبيــة بالشــكل المناســب ،فــإن المتدربيــن ســيغادرون الــدورة بإحســاس غيــر مريــحَّ ،
وإنهــاء التدريــب قــد يأخــذ واحــداً أو أكثــر مــن األشــكال التاليــة:

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

 .1منهجيــة التدريــب بالطــرق الفاعلــة التــي تعتمــد علــى مشــاركة المتدربيــن النشــطة أثنــاء التدريــب ،لكــي
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 .1نشــاط ختامــي :ينبغــي أن يفكــر المــدرب فــي نشــاط يمكّ ــن المتدربيــن مــن مراجعــة مــا تــم تحصيلــه خــال الورشــة،
وأخــذ دورهــم فــي تطبيــق المعــارف والمهــارات التــي تعلموهــا.

 .2تقييــم عمليــة التدريــب :الهــدف مــن تقييــم الورشــة هــو تقييــم ردود فعــل المشــاركين تجــاه التدريــب .وهــو أمــر
ـتقبال .كمــا يتــم تقييــم اللقــاء باســتخدام طــرق التقييــم المكتــوب
مهــم لمعالجــة األخطــاء وتحســين األداء مسـ
ً

مــن خــال اســتمارة ،أو باســتخدام طريقــة التقييــم الشــفهي أيضــاً  ،حيــث يســمح المــدرب لمــن يرغــب وفــي

حــدود ثــاث دقائــق بتقييــم التدريــب مــن الجوانــب كافــة.
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 .3اختتام الورشة.
 .4تفريغ نتائج التقييم وإعداد تقرير ختامي وتقديمه للجهات المنظمة.
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المــدرب والميســر الناجــح هــو الــذي يتمثــل الــدور األساســي للمــدرب فــي التوجيــه والتيســير ،وتقديــم

المعلومــات الالزمــة ،لــذا علــى المــدرب أن:

 .1يوضح هدف جلسة أو ورشة التدريب وآلياتها بشكل دقيق ومتسلسل.
 .2يحضر للنشاط التدريبي مسبقاً  ،ويتفهم إمكانيات المشاركين وحاجاتهم.
 .3يبقى محايداً وال يتعصب لوجهة نظر معينة.
 .4يستطيع أن يبقي المتدربين متفاعلين دون ملل أو نفور.
 .5ينوع أساليب التدريب ،ويعتمد على مساهمات المشاركين (دراسة حالة – تمارين – لعب أدوار.)...
 .6يستطيع بحركات اليدين والجسد والعيون أن يلفت النظر إلى األمور التي يعتقد بضرورة لفت النظر لها.
 .7ملموسية التدريب من خالل األمثلة الملموسة وسرد القصص المقربة من واقع المتدربين.
 .8يشــجع المشــاركين علــى المشــاركة بفاعليــة فــي عمليــة التدريــب ،وينجــح دون تكليــف فــي إزالــة الحواجــز
النفســية مــع المتدربيــن ،ألنــه بذلــك يوســع مــن قاعــدة القبــول والمشــاركة لديهــم.

 .9يمــارس القيــادة بشــكل ديمقراطــي دون اســتبداد أو أوتوقراطيــة ،ويســتمع إلــى التغذيــة الراجعــة ()Feedback
مــن المشــاركين ويعمــل بهــا.

ثانياً :مهارات إدارة الجلسات واللقاءات
وورش العمل
ورشــة العمــل أو اللقــاء الجماهيــري أداة عمــل تعتمــد علــى تبــادل الخبــرات والمعــارف واالتفــاق علــى توصيــات،
أو االتفــاق علــى أنشــطة محــددة ،وقــد تمتــد مــن ســاعة إلــى ســاعتين أو يــوم عمــل أو أكثــر يضــم مجموعــة

مجموعــات مــن النــاس فــي جــو يشــجع علــى التعبيــر والحــوار.

مراحل العمل
تتضمن ورشة العمل مهما كانت مدتها المراحل التالية:

المرحلة األولى :التخطيط األولي والتحضير
األسئلة التالية تساعد على وضع األساس لعملية التحضير والتخطيط:
•الهدف :تحديد الهدف من الورشة.
•الجمهــور :معرفــة مــن هــم المشــاركون الذيــن ينبغــي دعوتهــم؟ مــا هــي فئاتهــم أو خصائصهــم؟ هــل ورشــة
العمــل مفتوحــة لجميــع مــن يــود المشــاركة أم هــي تقتصــر علــى أشــخاص محدديــن تذكــره الدعــوة باالســم؟

ونحــدد مــا هــو عــدد األشــخاص المشــاركين؟

•جمــع المعطيــات :كيــف نخطــط لجمــع حاجــات المشــاركين واهتماماتهــم؟ مــا نــوع ورشــة العمــل المطلــوب:
عامــة لالطــاع والتعريــف بموضــوع معيــن؟ دراســية للتعمــق فــي الموضــوع؟ تشــاورية؟

•فريــق العمــل :مــن هــو الفريــق المطلــوب للتحضيــر ومــا هــو عــدد أفــراده؟ مــن هــو المنســق أو المنســقة
ومــا دوره أو دورهــا؟
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مــن الجلســات .وتشــكل ورشــة العمــل إطــاراً للتحــادث بيــن ضيــوف اللقــاء والمشــاركين .وهــي تجمــع أفــراداً أو

•المكان :أين سنعقد ورشة العمل؟ هل من السهل على المشاركين والمشاركات الوصول إلى المكان؟
•الوقــت والتوقيــت :مــا هــو الوقــت المطلــوب لورشــة العمــل؟ جلســة واحــدة؟ جلســات عــدة؟ هــل الوقــت
مناســب للمشــاركين والمشــاركات وفريــق العمــل.

•الدعــوة واإلعــام :كيــف ســندعو األشــخاص؟ رســائل؟ دعــوات شــفوية؟ متــى نوجــه الدعــوة لضمــان
االســتجابة؟

•التجهيزات والمالية :تحديد نفقات الورشة ومالءمتها وتحديد االحتياجات والتجهيزات المطلوبة؟
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المرحلــة الثانيــة :تحتــاج ورشــة العمــل إلــى تلبيــة المهــام التاليــة ،وإلــى مــن يقــوم
بهــا:
•التخطيط :فريق التخطيط ويعمل على التحضير الجيد قبل انعقاد ورشة العمل.
•الميسر :فريق إدارة الورشة مع ضمان وجود ميسر فاعل للجلسات لضمان تحقيق األهداف.
•التوثيــق :نحتــاج إلــى موثــق إلعــداد المحاضــر والملخصــات وهيــكل التقريــر الــذي ســيقدم ،وضمــان توثيــق
جيــد ألعمــال اللجــان والعــروض ويتابــع التصويــر.

•التنشــيط :منشــط أو مســير يقوم بإعداد ألعاب أو نشــاط يضمن إشــراك الجميع في المناقشــات والتســخين
وإعــادة الحيويــة إلــى الجلســة التــي تطــول ،أو تبعــث علــى الملــل والتعب.

المرحلــة الثالثــة :التقييــم والمتابعــة:

إن وجــود فرصــة لتقييــم ورشــة العمــل ودعــوة المشــاركات

والمشــاركين إلــى التعبيــر همــا جــزء مفيــد جــداً فــي ورشــة العمــل حتــى ولــو كانــت نتائــج الورشــة محبطــة بعــض
الشــيء ،فالتقييــم يشــكل جــزءاً حيويــاً يحصــل فيــه كل فــرد علــى أكبــر قــدر مــن التعلــم .يجــب أن يكــون هنــاك تقييــم
لــكل جلســة علــى حــدة ،وتقييــم للورشــة ككل ،فــي حــال كانــت ورشــة العمــل أكثــر مــن أســئلة مفيــدة عنــد التخطيــط

ـا مفيــداً فــي إعــداد
لعقــد ورشــة عمــل :بنــاء علــى تجاربنــا العمليــة ،وجدنــا فــي األســئلة والخطــوات التاليــة دليـ ً

ورشــات العمــل:
•مــن؟ :مــن هــم المشــاركون والمشــاركات والمنشــطون والخبــراء والــزوار واألشــخاص المعنيــون بورشــة
العمــل؟

•لماذا؟ :ما أسباب عقد مثل هذه الورشة؟
•متى؟ :متى الموعد المالئم؟
•ماذا؟ :ما مضمون ورشة العمل؟
•كيــف؟ :كيــف يبــدو تصميــم ورشــة العمــل نفســها؟ شــكل الجلســة هــل هــي محاضــرة أو حــوار أو تشــمل أكثــر
مــن طريقــة؟

•كم؟ :ما كلفة ورشة العمل؟
•ماذا يعني؟ :ما هي مقترحاتنا للتقييم؟ كيف سنقيم؟
•ماذا بعد؟ :ما المقترحات للمتابعة وضمان االستمرارية؟

أسس إدارة الحوار في ورش العمل واللقاءات الجماهيرية:
هناك مهارات وقدرات الزمة لمدير الحوار الناجح وتشمل:
 .1مهارات ومميزات شخصية مثل:
•االهتمام الحقيقي لسماع آراء اآلخرين وتفهم مشاعرهم.
•القدرة على التعبير عن المشاعر واألفكار بوضوح.
•الحيوية والديناميكية.
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•أين؟ :أين مكان عقد ورشة العمل؟

•االنفتاح وروح الدعابة.
•فهم شعور اآلخرين واحترام وجهة نظرهم.
•الترتيب والنظام.
•المرونة في التعامل مع المواقف واآلراء واالتجاهات المختلفة.
 .2مهارات االتصال الفعال مع اآلخرين.
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 .3المهارات اإلدارية.
 .4مهارات حل المشكالت.
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 .5مهارات اتّ خاذ القرارات.
 .6مهارة إدارة الوقت.
 .7مهارة التنسيق.
 .8مهارات حل النزاعات.
 .9مهارات لغوية.
ـا علــى الذات
ـا متواصـ ً
ختامــاً  ،إن إدارة الحــوار فــن ومهــارة ،وال يقــوم علــى الموهبــة وحدهــا ،بــل يتطلــب عمـ ً

وممارســة يوميــة مــع اآلخريــن .لنجــاح جلســات الحــوار ،علــى الميســر/ة االنتبــاه للمفاتيــح التقنيــة األساســية
ومــن أهمها:

•التمهيــد لالنتقــال بالمشــارك مــن مرحلــة إلــى أخــرى ،مــن خــال توفيــر أجــواء مريحــة ووديــة ،مــع شــيء مــن
المــرح إن أمكــن.

•تزويد المشاركين بالمعلومات وبعناوين النقاش والنقاط المتعلقة بهم.
•التأكيد على وجوب احترام قيم اآلخرين وآرائهم.
•ضبط الوقت.

أمثلة وتمرينات تطبيقية

التمرين األول :خطة عملية

السلم األهلي والمجتمعي
•أهداف التدريب :سيتعرف المشاركون في نهاية التدريب على:
•مفهوم السلم األهلي والمجتمعي.
•المبادئ التي يقوم عليها السلم األهلي والمجتمعي.
•التنظيم القانوني للسلم األهلي والمجتمعي.
•آليات تعزيز السلم األهلي والمجتمعي.
•دور النساء والشباب في تمتين السلم األهلي والمجتمعي في فلسطين.
•اللوجستيات المطلوبة ||| اللوحة الورقية القالبة – ورق بروستل – أوراق  – A4أقالم – .LCD
•منهجيــة التدريــب ||| العصــف الذهنــي /كســر جليــد – المناقشــة – العــرض واإللقــاء – دراســة الحالــة –
مجموعــات عمــل.

مالحظــة :عنــد تصميــم خطــة اللقــاء ،إذا كان اللقــاء التدريبــي ألكثــر مــن يــوم واحــد ،يمكــن تفصيــل المحــاور الــواردة

فــي الخطــة أدنــاه ،ألكثــر مــن عنــوان فرعــي ،شــريطة الحفــاظ علــى الترابــط.
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ورشة عمل أو لقاء تدريبي بعنوان

التمرين الثاني
ورشة عمل بعنوان
84

السلم األهلي في المجتمع الفلسطيني
الهــدف :أن يتعــرف المشــاركون علــى مفهــوم الســلم األهلــي والمعاييــر القانونيــة الضامنــة للســلم األهلــي
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والتحديــات التــي توجــه الســلم األهلــي فــي فلســطين وســبل التصــدي لهــا.
مدة التمرين 120 :دقيقة.
المواد المطلوبة :أقالم وورق فليب شارت ،لوح ورقي ،جهاز عرض.

سير التمرين:
أوال :تعارف وعرض أهداف الورشة وإدارة النقاش.
ً
ثانيــاً  :عصــف ذهنــي حــول مفهــوم الســلم األهلــي يتبعــه عــرض منظم من المســير/ة باســتخدام جهــاز العرض،

يحــدد مــن خاللــه مفهــوم الســلم األهلــي وإبــراز المواثيــق الدوليــة والوطنية ذات الصلة بالســلم األهلي.

ثالثــاً  :فتــح نقــاش عــام وحــوار ينظــم مــن خاللــه الميســر/ة النقــاش بواقــع ثــاث دقائــق لــكل مداخلــة حــول

واقــع الســلم األهلــي فــي فلســطين والتحديــات والمعيقــات التــي تواجهــه ،وســبل حمايــة الســلم األهلــي.
رابعاً  :تعقيب واختتام الورشة من قبل الميسر/ة.

التمرين الثالث
ورشة عمل بعنوان
اليوم والتاريخ المقترح لتنظيم الورشة20 / / :
الساعة 11 :صباحاً
المكان :قاعة مؤسسة مفتاح

أهداف الورشة:
1 .1تســليط الضــوء علــى واقــع حريــة الــرأي والتعبيــر فــي األراضــي الفلســطينية ،وتحديــد أثــر االنقســام علــى حريــة
الــرأي والتعبيــر.

2 .2الخروج بتوصيات لتفعيل أدوار الشباب والمرأة في مجال تعزيز حرية الرأي والتعبير.
الفئة المستهدفة :قطاعات المرأة والشباب وممثلي المجتمع المدني واإلعالم.
محاور الورشة:
1 .1مفهوم حرية الرأي والتعبير.
2 .2حالة الحريات اإلعالمية في ظل االنقسام.
3 .3مشروعية الحق في الرأي والتعبير.
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واقع حرية الرأي والتعبير خالل فترة االنقسام»

4 .4آليات تفعيل دور النساء والشباب في تعزيز حرية الرأي والتعبير.
منهجيــة الورشــة :تعتمــد علــى الحــوار والمناقشــة ،ويمكــن إحضــار ضيــف يقــدم مداخلــة افتتاحيــة تســاعد علــى
النقــاش علــى أن يقــوم ميســر/ة النقــاش بــإدارة الورشــة ،وضمــان مراعــاة التوزيــع للحــوار ،ومنــع التكــرار ،وضبــط

الوقــت ،وضمــان اختتــام الورشــة بتعقيــب يشــمل أهــم مــا خلــص إليــه النقــاش ،أو أهــم التوصيــات.
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دراسة حالة حول المشاركة السياسية للنساء والسلم األهلي
دراسة حالة :حول مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في األحزاب
أنتــن عضــوات فــي حــزب سياســي ،عــرض عليكــن الحــزب المشــاركة فــي قائمــة مرشــحي/ات الحــزب علــى نظــام

التمثيــل النســبي ،ولكــن فــي مواقــع غيــر مضمونــة النجــاح؟ وعقدتــن اجتماعــاً تفاكريــاً حواريــاً التّ خــاذ موقــف بهــذا
التوجــه ،هــل ســتقرر المجموعــة:

•االلتزام بالتوجه الحزبي؟ أم
•تشكيل قائمة خاصة؟ أم
•القيام بحملة مناصرة لتغير توجهات الحزب؟

دراسة حالة :حول مشاركة النساء في عملية المصالحة
قررتــم كمجموعــة وباســتخدام منهجيــة الحــوار تبنــي قضيــة ضعــف مشــاركة النســاء فــي عمليــة المصالحــة،

وقررتــم العمــل مــع اآلخريــن (مؤسســات – أحــزاب – أفــراد) مــن أجــل مناصــرة هــذه القضيــة ،وتــم تنظيــم
اجتمــاع للخــروج بتوجيهــات محــددة وإجابــات محــددة حــول العناويــن التاليــة:
•ما هي المؤسسات – األحزاب – األفراد التي سنتحالف معها؟
•العقبات والمعيقات.
•خطة العمل.

التمرين الخامس
تمرين تنشيطي «مدخل للنقاش» حول مبادئ وقيم السلم األهلي
يعــرض المــدرب مجموعــة مــن الصــور مــن أجــل كســر الجمــود وتعزيــز مشــاركة الفئــة المســتهدفة وضمــان
تفاعلهــا حــول مبــادي وقيــم الســلم األهلــي ،ويفتــح نقاشــاً مــع المشــاركات والمشــاركين حــول رؤيتهــم لــكل
صــورة مــن الصــور الــواردة أدنــاه:

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

•نقاط القوة التي يمكن العمل عليها.
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ماذا تفعل في قت فراغك؟
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إذا ربحت  5ماليين دوالر كيف تنفقها؟
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ما الذي تحتاجه في عملك أو مؤسستك لتجعلك تقفز من السرير وتتحمس
للعمل في كل يوم؟
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قلم أم ممحاة؟
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مطرقة أم ميزان؟
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رصاصة أم وردة؟
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صيف أم شتاء؟
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سماء أم أرض؟
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ملحق رقم ()1

إعالن القاهرة الصادر عن الفصائل الفلسطينية في 17/3/2005

1 .1فيمــا يأتــي النــص الحرفــي للبيــان الختامــي الصــادر عــن مؤتمــر الحــوار الفلســطيني الــذي أعلــن االلتــزام بفتــرة تهدئــة حتــى
نهايــة العــام 2005م ،فــي مقابــل وقــف إســرائيل «لكافــة أشــكال عدوانهــا».

•تلبيــة لدعــوة كريمــة مــن جمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة ،وبرعايــة مشــكورة منهــا ،عقــد فــي القاهــرة مؤتمــر للحــوار
الفلســطيني خــال الفتــرة الممتــدة مــن  15إلــى  17آذار  ،2005بمشــاركة الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس ،وبحضــور

2 .2أكــد المجتمعــون علــى التمســك بالثوابــت الفلســطينية دون أي تفريــط ،وحــق الشــعب الفلســطيني فــي المقاومــة مــن
أجــل إنهــاء االحتــال ،وإقامــة الدولــة الفلســطينية كاملــة الســيادة وعاصمتهــا القــدس ،وضمــان حــق عــودة الالجئيــن إلــى
ديارهــم وممتلكاتهــم.

3 .3وافــق المجتمعــون علــى برنامــج للعــام  ،2005يرتكــز علــى االلتــزام باســتمرار المنــاخ الحالــي للتهدئــة مقابــل التزام إســرائيلي
متبــادل بوقــف كافــة أشــكال العــدوان علــى أرضنــا وشــعبنا الفلســطيني أينمــا وجــد ،وكذلــك اإلفــراج عــن جميــع األســرى
والمعتقلين.

4 .4أكد المجتمعون أن استمرار االستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس الشرقية هي عوامل تفجير.
5 .5بحــث المجتمعــون الوضــع الفلســطيني الداخلــي واتفقــوا علــى ضــرورة اســتكمال اإلصالحــات الشــاملة فــي المجــاالت
كافــة ،ودعــم العمليــة الديمقراطيــة بجوانبهــا المختلفــة ،وعقــد االنتخابــات المحليــة والتشــريعية فــي توقيتاتهــا المحــددة
وفقــاً لقانــون انتخابــي يتــم التوافــق عليــه .ويوصــي المؤتمــر المجلــس التشــريعي باتخــاذ اإلجــراءات لتعديــل قانــون
االنتخابــات التشــريعية باعتمــاد المناصفــة فــي النظــام المختلــط كمــا يوصــي بتعديــل قانــون االنتخابــات للمجالــس المحليــة

باعتمــاد التمثيــل النســبي.

6 .6وافــق المجتمعــون علــى تفعيــل وتطويــر منظمــة التحريــر الفلســطينية وفــق أســس يتــم التراضــي عليهــا ،بحيــث تضــم
جميــع القــوى والفصائــل الفلســطينية بصفــة المنظمــة الممثــل الشــرعي الوحيــد للشــعب الفلســطيني ،ومــن أجــل ذلــك،

تــم التوافــق علــى تشــكيل لجنــة تتولــى تحديــد هــذه األســس ،وتتشــكل اللجنــة مــن رئيــس المجلــس الوطنــي ،وأعضــاء

اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة ،واألمنــاء العاميــن لجميــع الفصائــل ،وشــخصيات وطنيــة مســتقلة ،ويدعــو رئيــس اللجنــة
التنفيذيــة لهــذه االجتماعــات.

7 .7أجمــع المشــاركون علــى أن الحــوار هــو الوســيلة الوحيــدة للتعامــل بيــن القــوى كافــة دعمــاً للوحــدة الوطنيــة ووحــدة الصــف
الفلســطيني ،وعلــى تحريــم االحتــكام للســاح فــي الخالفــات الداخليــة واحتــرام حقــوق المواطــن الفلســطيني ،وعــدم
المســاس بهــا ،وان اســتكمال الحــوار خــال المرحلــة المقبلــة يعــد ضــرورة أساســية نحــو جمــع الكلمــة وصيانــة الحقــوق

الفلســطينية.
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ـا.
اثنــي عشــر تنظيمــاً وفصيـ ً
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وثيقة األسرى الفلسطينيين للوفاق الوطني

«فيمــا يلــي نــص وثيقــة الوفــاق الوطنــي التــي توصــل إليهــا قــادة األســرى الفلســطينيين فــي معتقــات االحتــال فــي شــهر

أيار/مايــو 2006م»

«واعتصموا بحبل الله جميعاً وال تفرقوا»
انطالقــاً مــن الشــعور العالــي بالمســؤولية الوطنيــة والتاريخيــة ،ونظــراً للمخاطــر المحدقــة بشــعبنا ،وفــي ســبيل تعزيــز الجبهــة
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الفلســطينية الداخليــة ،وصيانــة وحمايــة الوحــدة الوطنيــة ،ووحــدة شــعبنا فــي الوطــن والمنافــي ،ومــن أجــل مواجهــة المشــروع

اإلســرائيلي الهــادف إلــى فــرض الحــل اإلســرائيلي ،ونســف حلــم شــعبنا ،وحــق شــعبنا فــي إقامــة دولتــه الفلســطينية المســتقلة
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الكاملــة الســيادة؛ هــذا المشــروع والمخطــط الــذي تنــوي الحكومــة اإلســرائيلية تنفيــذه خــال المرحلــة القادمــة تأسيســاً علــى
إقامــة واســتكمال الجــدار العنصــري ،وتهويــد القــدس ،وتوســيع المســتوطنات اإلســرائيلية ،واالســتيالء علــى األغــوار ،وضــم

أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة ،وإغــاق البــاب أمــام شــعبنا فــي ممارســة حقــه فــي العــودة.

ومــن أجــل المحافظــة علــى منجــزات ومكتســبات شــعبنا التــي حققهــا مــن خــال مســيرة كفاحــه الطويــل ،ووفــاء لشــهداء شــعبنا
العظيــم ،وعذابــات أســراه ،وأنــات جرحــاه ،وانطالقــاً مــن أننــا مــا زلنــا نمــر فــي مرحلــة تحــرر طابعهــا األساســي وطنــي ديمقراطــي،

مــا يفــرض اســتراتيجية سياســية كفاحيــة متناســبة مــع هــذا الطابــع.

ومــن أجــل إنجــاح الحــوار الوطنــي الفلســطيني الشــامل ،واســتناداً إلــى إعــان القاهــرة ،والحاجــة الملحــة للوحــدة والتالحــم ،فإننــا
نتقــدم بهــذه الوثيقــة «وثيقــة الوفــاق الوطنــي» لشــعبنا العظيــم الصامــد المرابــط ،وإلــى الرئيــس محمــود عبــاس أبــو مــازن،
وقيــادة منظمــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني ،وإلــى رئيــس الحكومــة إســماعيل هنيــة ،ومجلــس الــوزراء ،وإلــى رئيــس المجلــس

الوطنــي الفلســطيني وأعضائــه ،ورئيــس المجلــس التشــريعي الفلســطيني وأعضائــه ،وإلــى كافــة القوى والفصائل الفلســطينية،
وإلــى كافــة المؤسســات والمنظمــات األهليــة والشــعبية ،وقيــادة الــرأي العــام الفلســطيني فــي الوطــن والمنافــي ،آمليــن
ـا ،وأن تلقــى دعمــاً ومســاندة وموافقــة الجميــع ،وتســهم ،بشــكل أساســي ،فــي التوصــل إلــى
كال متكامـ ً
اعتبــار هــذه الوثيقــة ً

وثيقــة الوفــاق الوطنــي الفلســطيني:
.1

إن الشــعب الفلســطيني فــي الوطــن والمنافــي يســعى مــن أجــل تحريــر أرضــه ،وإنجــاز حقــه فــي الحريــة والعــودة

واالســتقالل ،وفــي ســبيل حقــه فــي تقريــر مصيــره ،بمــا فــي ذلــك حقــه فــي إقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا مدينــة
القــدس الشــريف علــى جميــع األراضــي المحتلــة العــام  ،1967وضمــان حــق العــودة لالجئيــن ،وتحريــر جميــع األســرى

والمعتقليــن ،مســتندين فــي ذلــك إلــى حــق شــعبنا التاريخــي فــي أرض اآلبــاء واألجــداد ،وإلــى ميثــاق األمــم المتحــدة،
والقانــون الدولــي ،ومــا كفلتــه الشــرعية الدوليــة.
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اإلســراع فــي إنجــاز مــا تــم االتفــاق عليــه فــي القاهــرة فــي آذار/مــارس  2005فيمــا يتعلــق بتطويــر وتفعيــل منظمــة
التحريــر الفلســطينية ،وانضمــام حركتــي «حمــاس» والجهــاد اإلســامي إليهــا ،بوصفهــا الممثــل الشــرعي والوحيــد

للشــعب الفلســطيني فــي كافــة أماكــن تواجــده ،وبمــا يتــاءم مــع المتغيــرات علــى الســاحة الفلســطينية ،وفــق أســس

ديمقراطيــة ،ولتكريــس حقيقــة تمثيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية الممثــل الشــرعي والوحيــد لشــعبنا ،وبمــا يعــزز قــدرة

منظمــة التحريــر فــي القيــام والنهــوض بمســؤولياتها فــي قيــادة شــعبنا فــي الوطــن والمنافــي ،وفــي تعبئتــه والدفــاع
عــن حقوقــه الوطنيــة والسياســية واإلنســانية فــي مختلــف الدوائــر والمحافــل والمجــاالت الدوليــة واإلقليميــة .وإن
المصلحــة الوطنيــة تقتضــي تشــكيل مجلــس وطنــي جديــد قبــل نهايــة العــام  ،2006بمــا يضمــن تمثيــل جميــع القــوى

والفصائــل واألحــزاب الوطنيــة واإلســامية وتجمعــات شــعبنا فــي كل مــكان وكافة القطاعات والمؤسســات والفعاليات
والشــخصيات علــى أســاس نســبي فــي التمثيــل والحضــور والفاعليــة النضاليــة والسياســية واالجتماعيــة والجماهيريــة،
الوطــن والمنافــي ،ومرجعيــة سياســية عليــا.
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حــق الشــعب الفلســطيني فــي المقاومــة والتمســك بخيــار المقاومــة بمختلــف الوســائل ،وتركيــز المقاومــة فــي األراضــي

المحتلــة العــام  ،67إلــى جانــب العمــل السياســي والتفاوضــي والدبلوماســي ،واالســتمرار فــي المقاومــة الشــعبية

الجماهيريــة ضــد االحتــال بمختلــف أشــكاله ووجــوده وسياســاته ،واالهتمــام بتوســيع مشــاركة مختلــف الفئــات
والجهــات والقطاعــات وجماهيــر شــعبنا فــي هــذه المقاومــة الشــعبية.

.4

وضــع خطــة فلســطينية للتحــرك السياســي الشــامل ،وتوحيــد الخطــاب السياســي الفلســطيني علــى أســاس برنامــج
اإلجمــاع الوطنــي الفلســطيني والشــرعية العربيــة وقــرارات الشــرعية الدوليــة المنصفــة لشــعبنا ،تمثلهــا منظمــة التحريــر

والســلطة الوطنيــة رئيســاً وحكومــة ،والفصائــل الوطنيــة واإلســامية ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي والشــخصيات
والفعاليــات العامــة ،مــن أجــل اســتحضار وتعزيــز وحشــد الدعــم العربــي واإلســامي والدولــي السياســي والمالــي
واالقتصــادي واإلنســاني لشــعبنا وســلطتنا الوطنيــة ،ودعمــاً لحــق شــعبنا فــي تقريــر المصيــر والحريــة والعــودة
واالســتقالل ،ولمواجهــة خطــة إســرائيل فــي فــرض الحــل اإلســرائيلي علــى شــعبنا ،ولمواجهــة الحصــار الظالــم علينــا.
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حمايــة وتعزيــز الســلطة الوطنيــة الفلســطينية باعتبارهــا نــواة الدولــة القادمــة ،هــذه الســلطة التــي شــيدها شــعبنا

بكفاحــه وتضحياتــه ودمــاء وعذابــات أبنائــه ،وإن المصلحــة الوطنيــة العليــا تقتضــي احتــرام الدســتور المؤقــت للســلطة
والقوانيــن المعمــول بهــا ،واحتــرام مســؤوليات وصالحيــات الرئيــس المنتخــب إلرادة الشــعب الفلســطيني ،بانتخابــات
حــرة ديمقراطيــة ونزيهــة ،واحتــرام مســؤوليات وصالحيــات الحكومــة التــي منحهــا المجلــس التشــريعي الثقــة .وأهميــة

وضــرورة التعــاون الخــاق بيــن الرئاســة والحكومــة ،والعمــل المشــترك وعقــد االجتماعــات الدوريــة بينهمــا ،لتســوية
أي خالفــات بالحــوار األخــوي اســتناداً إلــى الدســتور المؤقــت ،والمصلحــة الوطنيــة العليــا ،وضــرورة إجــراء إصــاح شــامل
فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة ،وبخاصــة الجهــاز القضائــي ،واحتــرام القضــاء بكافــة مســتوياته وتنفيــذ قراراتــه وتعزيــز
وتكريــس ســيادة القانــون.

.6

تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة علــى أســاس يضمــن مشــاركة الكتــل البرلمانيــة كافــة ،وبخاصــة حركتي «فتــح» و»حماس»

99
الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

ـامال وإطــاراً وطنيــاً جامعــاً للفلســطينيين فــي
والحفــاظ علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية إطــاراً عريضــاً وائتالفــاً وطنيــاً شـ ً

والقــوى السياســية الراغبــة علــى قاعــدة هــذه الوثيقــة ،وبرنامــج مشــترك للنهــوض بالوضــع الفلســطيني محليــاً وعربيــاً

وإقليميــاً ودوليــاً  ،ومواجهــة التحديــات بحكومــة وطنيــة قويــة تحظــى بالدعــم الشــعبي والسياســي الفلســطيني مــن
جميــع القــوى ،وكذلــك بالدعــم العربــي والدولــي ،وتتمكــن مــن تنفيــذ برنامــج اإلصــاح ومحاربــة الفقــر والبطالــة ،وتقديــم
تحملــت أعبــاء الصمــود والمقاومــة واالنتفاضــة ،وكانــت ضحيــة للعــدوان اإلجرامــي
أفضــل رعايــة ممكنــة للفئــات التــي ّ

اإلســرائيلي ،وبخاصــة أســر الشــهداء واألســرى والجرحــى وأصحــاب البيــوت والممتلــكات التــي دمرهــا االحتــال ،وكذلــك
العاطليــن عــن العمــل والخريجيــن.
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إن إدارة المفاوضــات هــي مــن صالحيــة «م .ت .ف» ورئيــس الســلطة الوطنيــة علــى قاعــدة التمســك باألهــداف الوطنيــة

الفلســطينية وتحقيقهــا ،علــى أن يتــم عــرض أي اتفــاق مصيــري علــى المجلــس الوطنــي الفلســطيني الجديــد للتصديــق
عليــه أو إجــراء اســتفتاء عــام ،حيــث مــا أمكــن.
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تحريــر األســرى والمعتقليــن واجــب وطنــي مقــدس يجــب أن تقــوم بــه ،وبالوســائل كافــة ،القــوى والفصائــل الوطنيــة

.9

ضــرورة العمــل ومضاعفــة الجهــد لدعــم ومســاندة ورعايــة الالجئيــن ،والدفــاع عــن حقوقهــم ،والعمــل علــى عقــد مؤتمــر

واإلســامية و»م.ت.ف» والســلطة الوطنيــة رئيســاً وحكومــة والتشــريعي والتشــكيالت المقاومــة كافــة.

شــعبي تمثيلــي لالجئيــن ينبثــق عــن هيئــات متابعــة وظيفتــه التأكيــد علــى حــق العــودة والتمســك بــه ودعــوة المجتمــع
الدولــي لتنفيــذ القــرار  194القاضــي بحــق العــودة لالجئيــن وتعويضهــم.

 .10العمــل علــى تشــكيل جبهــة مقاومــة موحــدة باســم جبهــة المقاومــة الفلســطينية ،لقيــادة وخــوض المقاومــة ضــد
االحتــال ،وتوحيــد وتنســيق العمــل والفعــل للمقاومــة ،وتشــكيل مرجعيــة سياســية موحــدة لهــا.

 .11التمســك بالنهــج الديمقراطــي ،وبإجــراء انتخابــات عامــة ودوريــة وحــرة ونزيهــة وديمقراطيــة طبقــاً للقانــون ،للرئيــس

والتشــريعي وللمجالــس المحليــة والبلديــة ،واحتــرام مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة ،والتعهــد بحمايــة التجربــة

الفلســطينية الديمقراطيــة ،واحتــرام الخيــار الديمقراطــي ونتائجــه ،واحتــرام ســيادة القانــون والحريــات الضروريــة والعامــة
وحريــة الصحافــة ،والمســاواة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات دون تمييــز ،وحمايــة مكتســبات المــرأة وتطويرهــا

وتعزيزهــا.

 .12رفــض وإدانــة الحصــار الظالــم علــى شــعبنا الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة وإســرائيل ،ودعــوة العــرب شــعبياً ورســمياً

لدعــم ومســاندة الشــعب الفلســطيني و»م.ت.ف» وســلطته الوطنيــة ،ودعــوة الحكومــات العربيــة لتنفيــذ قــرارات

القمــم العربيــة السياســية والماليــة واالقتصاديــة واإلعالميــة الداعمــة لشــعبنا الفلســطيني وصمــوده وقضيتــه الوطنية،
والتأكيــد علــى أن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ملتزمــة باإلجمــاع العربــي والعمــل العربــي المشــترك.

 .13دعــوة الشــعب الفلســطيني للوحــدة والتالحــم ورص الصفــوف ،ودعــم ومســاندة «م .ت .ف» والســلطة الوطنيــة
الفلســطينية رئيســاً وحكومــة ،وتعزيــز الصمــود والمقاومــة فــي وجــه العــدوان والحصــار ،ورفــض التدخــل فــي الشــؤون
الداخليــة الفلســطينية.

 .14نبــذ كل مظاهــر الفرقــة واالنقســام ومــا يقــود إلــى الفتنــة ،وإدانــة اســتخدام الســاح مهما كانــت المبررات لفــض النزاعات
الداخليــة ،وتحريــم اســتخدام الســاح بيــن أبنــاء الشــعب الواحــد ،والتأكيــد علــى حرمــة الــدم الفلســطيني ،وااللتــزام بالحــوار

أســلوباً وحيــداً لحــل الخالفــات ،والتعبيــر عــن الــرأي بالوســائل كافــة ،بمــا فــي ذلــك معارضــة الســلطة وقراراتهــا علــى

أســاس مــا يكفلــه القانــون وحــق االحتجــاج الســلمي ،وتنظيــم المســيرات والتظاهــرات واالعتصامــات شــريطة أن تكــون
ســلمية وخاليــة مــن الســاح ،وال تتعــدى علــى المواطنيــن وممتلكاتهــم والممتلــكات العامــة.

 .15إن المصلحــة الوطنيــة تقتضــي ضــرورة البحــث عــن أفضــل األســاليب والوســائل المناســبة الســتمرار مشــاركة شــعبنا
وقــواه السياســية فــي قطــاع غــزة فــي وضعــه الجديــد فــي معركــة الحريــة والعــودة واالســتقالل وتحريــر الضفــة
المصلحــة الوطنيــة تقضــي بإعــادة تقييــم الوســائل واألســاليب النضاليــة األنجــع فــي مقاومــة االحتــال.

 .16ضــرورة إصــاح وتطويــر المؤسســة األمنيــة الفلســطينية بــكل فروعهــا علــى أســاس عصــري ،بمــا يجعلهــا أكثــر قــدرة علــى
القيــام بمهمــة الدفــاع عــن الوطــن والمواطنيــن فــي مواجهــة العــدوان واالحتــال ،وحفــظ األمــن والنظــام العــام ،وتنفيــذ

القوانيــن وإنهــاء حالــة الفوضــى والفلتــان األمنــي ،وإنهــاء المظاهــر المســلحة واالســتعراضات ،ومصــادرة ســاح الفوضــى
والفلتــان األمنــي الــذي يلحــق ضــرراً فادحــاً بالمقاومــة ويشــوه صورتهــا ،ويهــدد وحــدة المجتمــع الفلســطيني ،وضــرورة
تنســيق وتنظيــم العالقــة مــع قــوى وتشــكيالت المقاومــة وتنظيــم وحمايــة ســاحها.

 .17دعــوة المجلــس التشــريعي لمواصلــة إصــدار القوانيــن المنظمــة لعمــل المؤسســة األمنيــة واألجهــزة بمختلــف فروعهــا،
والعمــل علــى إصــدار قانــون يمنــع ممارســة العمــل السياســي والحزبــي لمنتســبي األجهــزة ،وااللتــزام بالمرجعيــة
السياســية المنتخبــة التــي حددهــا القانــون.

 .18العمــل مــن أجــل توســيع دور وحضــور لجــان التضامــن الدوليــة والمجموعــات المحبــة للســام لدعــم صمــود شــعبنا ونضالــه
العــادل ضــد االحتــال واالســتيطان وجــدار الفصــل العنصــري سياســياً ومحليــاً  ،ومــن أجــل تنفيــذ قــرار محكمــة العــدل
الدوليــة فــي الهــاي المتعلــق بإزالــة الجــدار واالســتيطان وعــدم مشــروعيتهما.

حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» ،النائب مروان البرغوثي ،أمين سر حركة «فتح»

حركة الجهاد اإلسالمي ،الشيخ بسام السعدي

حركة المقاومة اإلسالمية «حماس» ،الهيئة القيادية العليا ،الشيخ عبد الخالق النتشة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،عبد الرحيم ملوح ،عضو اللجنة التنفيذية نائب األمين العام للجبهة

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،مصطفى بدارنة

مالحظة :حركة الجهاد اإلسالمي تحفظت على البند المتعلق بالمفاوضات
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والقــدس ،وبمــا يجعــل مــن القطــاع الصامــد رافعــة وقــوة حقيقيــة لصمــود ومقاومــة شــعبنا فــي الضفــة والقــدس ،وإن
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اتفاق مكّ ة للمصالحة بين فتح وحماس ،شباط/فبراير 2007

نجحــت الجهــود الســعودية فــي لــم شــمل الفرقــاء الفلســطينيين بعــد أن توصــل وفــدا (فتــح) و(حمــاس) فــي مكــة

المكرمــة إلــى اتفــاق علــى تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة ،وفيمــا يلــي نــص اتفــاق مكــة للمصالحــة الفلســطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم
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ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله]
[سبحان الذي أسرى بعبده ً

بنــاء علــى المبــادرة الكريمــة التــي أعلنهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملك/عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز – ملــك المملكــة العربيــة
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الســعودية – وتحــت الرعايــة الكريمــة لجاللتــه ،جــرت فــي مكــة المكرمــة بيــن حركتــي (فتــح) و(حمــاس) فــي الفتــرة مــن 19-21
محــرم  1428هجريــاً الموافــق 6-8 :شــباط/فبراير  2007حــوارات الوفــاق واالتفــاق الوطنــي ،وقــد تكللــت هــذه الحــوارات بفضــل

اللــه – ســبحانه وتعالــى– بالنجــاح ،حيــث جــرى االتفــاق علــى مــا يلــي:
أوال :التأكيد على:
ً

•حرمة الدم الفلسطيني ،واتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات التي تحول دون ذلك.
•مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود الوطني والتصدي لالحتالل.
•وتحقيق األهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
•واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخالفات السياسية في الساحة الفلسطينية.
•وفــي هــذا اإلطــار ،نقــدم الشــكر الجزيــل لإلخــوة فــي مصــر الشــقيقة والوفــد األمنــي المصــري فــي غــزة ،الذيــن بذلــوا
جهــوداً كبيــرة فــي تهدئــة األوضــاع فــي قطــاع غــزة فــي الفتــرة الســابقة.

ثانيــاً  :االتفــاق – وبصــورة نهائيــة – علــى تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة فلســطينية وفــق اتفــاق تفصيلــي معتمــد بيــن
ً

الطرفيــن ،والشــروع العاجــل فــي اتخــاذ اإلجــراءات الدســتورية لتكريســها.

ثالثــاً  :المضــي قدمــاً فــي إجــراءات تطويــر وإصــاح (منظمــة التحريــر الفلســطينية) ،وتســريع عمــل اللجنــة التحضيريــة
اســتناداً إلــى تفاهمــات القاهــرة ودمشــق ،وقــد جــرى االتفــاق علــى خطــوات تفصيليــة بيــن الطرفيــن بهــذا الخصــوص.
رابعــاً  :تأكيــد مبــدأ الشــراكة السياســية علــى أســاس القوانيــن المعمــول بهــا فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،وعلــى
قاعــدة التعدديــة السياســية وفــق اتفــاق معتمــد بيــن الطرفيــن.

إننــا إذ نــزف هــذا االتفــاق إلــى جماهيرنــا الفلســطينية ،وجماهيــر أمتنــا العربيــة واإلســامية وكل األصدقــاء فــي العالــم ،فإننــا

نؤكــد التزامنــا بهــذا االتفــاق – نصــاً وروحــاً – مــن أجــل التفــرغ إلنجــاز أهدافنــا الوطنيــة ،والتخلــص مــن االحتــال واســتعادة حقوقنــا
والتفــرغ للملفــات األساســية ،وفــي مقدمتهــا :قضيــة القــدس والمســجد األقصــى ،وقضيــة األســرى والمعتقليــن ،ومواجهــة
الجــدار واالســتيطان.

والله الموفق
مكة المكرمة في  21محرم 1428هـ الموافق  8شباط/فبراير 2007
حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

103

ملحق رقم ()4

المبادرة اليمنية الستئناف الحوار وإنهاء االنقسام الفلسطيني
2008
بنود المبادرة:

104
الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

أوال:
ً

العــودة باألوضــاع إلــى مــا كانــت عليــه فــي غــزة قبــل تاريــخ 13/6/2007م ،والتقيــد بمــا التزمــت

ثانياً :

اســتئناف الحــوار علــى قاعــدة اتفــاق القاهــرة العــام 2005م ،واتفــاق مكــة المكرمــة

بــه منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وإجــراء انتخابــات مبكــرة رئاســية وتشــريعية.

العــام2007م ،علــى أســاس أن الشــعب الفلســطيني كل ال يتجــزأ ،وأن الســلطة الفلســطينية
تتكــون مــن ســلطة الرئاســة المنتخبــة والبرلمــان المنتخــب والســلطة التنفيذيــة ممثلــة بحكومــة

وحــدة وطنيــة ،وااللتــزام بالشــرعية الفلســطينية بــكل مكوناتهــا.
ثالثاً :

		 احترام الدستور والقانون الفلسطيني وااللتزام به من قبل الجميع.

رابعاً :

إعــادة بنــاء األجهــزة األمنيــة علــى أســس وطنيــة ،بحيــث تتبــع الســلطة العليــا وحكومــة الوحــدة

خامساً :

تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة ائتالفيــة تمثــل فيهــا كل الفصائــل بحســب ثقلهــا فــي المجلــس

الوطنيــة ،وال عالقــة ألي فصيــل بهــا.

التشــريعي ،وتكــون قــادرة علــى ممارســة مســؤولياتها كاملــة.

سادساً  :تشــكيل لجنــة مــن خــال الجامعــة العربيــة تتكــون مــن الــدول ذات الصلــة؛ مثــل مصــر والســعودية
وســوريا واألردن ،وتعبــر اليمــن عــن اســتعدادها للمشــاركة إذا طلــب منهــا ذلــك وتكــون مهمتهــا
تنفيــذ مــا ســبق.

سابعاً :

تتكــون المؤسســات الفلســطينية بــكل تكويناتهــا دون تمييــز فصائلــي ،وتخضــع للســلطة العليــا

بحكومــة الوحــدة الوطنيــة.

ملحق رقم ()5

		 نــص الورقــة المصريــة للمصالحــة بيــن فتــح وحمــاس ،أيلول/ســبتمبر
2009
النــص الحرفــي للورقــة المصريــة لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة الفلســطينية ،وهــي تتضمــن مقترحــات تنــص خصوصــاً علــى

تنظيــم انتخابــات فــي منتصــف العــام  ،2010وإعــادة دمــج األجهــزة األمنيــة ،وإطــاق ســراح المعتقليــن لــدى كل مــن
.1

ركــز الحــوار الوطنــي الفلســطيني الــذي بــدأ فــي القاهــرة يــوم  26/2/2009علــى معالجــة كافــة القضايــا التــي نجمــت
عــن حالــة االنقســام الفلســطيني ،وذلــك مــن خــال حــوار شــامل شــاركت فيــه الفصائــل والتنظيمــات والقــوى المســتقلة
كافــة فــي الفتــرة مــن  10إلــى  ،19/3/2009حيــث تــم تشــكيل خمــس لجــان رئيســية (المصالحــة ،الحكومــة ،األمــن،

االنتخابــات ،المنظمــة) ،إضافــة إلــى لجنــة التوجيــه العليــا التــي تشــكلت مــن الســادة األمنــاء العاميــن للتنظيمــات أو
نوابهــم .وقــد عملــت هــذه اللجــان بشــكل مكثــف ومتواصــل خــال هــذه الفتــرة بمشــاركة مصريــة فاعلــة ،وناقشــت كافــة

القضايــا الرئيســية وتفصيالتهــا ،ثــم تــم عقــد جلســات حــوار ثنائــي فــي القاهــرة بيــن حركتــي «فتــح» و»حمــاس» ،اقتضتهــا

الظــروف وطبيعــة الموقــف حينئــذ (عــدد  6جــوالت حــوار ثنائــي خــال الفتــرة مــن نيســان/أبريل حتــى تموز/يوليــو .)2009
.2

تحركــت مصــر خــال الحــوار فــي إطــار مجموعــة مــن المحــددات ،كان أهمهــا أن مصلحــة الشــعب الفلســطيني يجــب أن
تكــون الهــدف الرئيســي إلنجــاز أي اتفــاق ،والحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية حتــى يكــون الجســد الفلســطيني
بعيــداً عــن أي تجاذبــات أو مصالــح حزبيــة وتنظيميــة ،إضافــة إلــى الحــرص علــى عــدم المســاس بالمكتســبات الفلســطينية

التــي تحققــت طــوال الســنوات الماضيــة ،وال ســيما الحفــاظ علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية كممثــل شــرعي ووحيــد
للشــعب الفلســطيني.

.3

تواصــل الحــوار الفلســطيني بــكل الجديــة المطلوبــة ،وبذلــت فيــه مصــر جهــوداً حثيثــة ،واضعــة نصــب أعينهــا أنــه ال مجــال

أمــام الجميــع ســوى إنهــاء االنقســام ،وقامــت بــدور توفيقــي كبيــر خــال الجلســات كافــة ،مــا أدى إلــى التوصــل إلــى
معالجــة نهائيــة ومتوافــق عليهــا للعديــد مــن القضايــا التــي طرحــت ،فــي حيــن تبقــت بعــض الخالفــات التــي نــرى أنهــا
تنــدرج كلهــا تحــت إطــار أنهــا خالفــات (قابلــة للحــل).

.4

وفــي ضــوء اســتمرار هــذه الخالفــات ،وعــدم قــدرة األطــراف علــى التوصــل إلــى حلــول لهــا علــى الرغــم مــن جلســات الحــوار
المطولــة التــي خصصــت لهــذا الشــأن ،وعلــى الرغــم مــن مطالبــة مصــر األطــراف بــأن تعلــي المصلحــة الوطنيــة فــوق كل
ّ

اعتبــار ،فقــد واصلــت مصــر جهودهــا مــن خــال جــوالت مكوكيــة بيــن رام اللــه ودمشــق ،لتذليــل العقبــات والحفــاظ علــى
ـوال وســطاً واقعيــة
قــوة الدفــع التــي نجمــت عــن الحــوار ،ثــم قــررت مصــر – ارتباطــاً بمــا ســبق – طــرح رؤيــة تتضمــن حلـ ً
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حركتــي «فتــح» و»حمــاس» قبــل تنفيــذ االتفــاق.

وعمليــة مــن أجــل إنهــاء هــذه الخالفــات ،وبمــا يمهــد المجــال أمــام عقــد حــوار فلســطيني شــامل فــي القاهــرة لتوقيــع
اتفــاق المصالحــة بعــد عيــد الفطــر المبــارك آنــذاك.

.5

ال شــك أن مصــر ،وهــي تطــرح هــذه الرؤيــة ،فإنهــا علــى قناعــة بــأن األطــراف كافــة تعانــي مــن ســلبيات االنقســام وتســعى

إلــى إنهائــه ،كمــا إن المســؤولية التــي تتحملهــا هــذه األطــراف ســتجعلها تتعامــل مــع الرؤيــة المصريــة بالموضوعيــة
الكاملــة والموافقــة عليهــا مــن أجــل مصلحــة الشــعب الفلســطيني.

أوال .القضايــا التــي تــم التوافــق عليهــا
ً

تــم التوصــل خــال أعمــال اللجــان الخمــس وجــوالت الحــوار الثنائيــة

إلــى االتفــاق علــى العديــد مــن المبــادئ والقضايــا لتكــون هــي األســاس الــذي ســتبنى عليــه وثيقــة القاهــرة للوفــاق والمصالحــة
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للعــام  ،2009ويمكــن تحديــد مــا تــم التوصــل إليــه فــي مــا يلــي:
أ ـ لجنة المنظمة:
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()1

االتفــاق علــى تطويــر وتفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية وفــق أســس يتــم التراضــي عليهــا بحيــث تضــم جميــع القــوى

()2

ترســيخ مكانــة منظمــة التحريــر الفلســطينية الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني فــي أماكــن تواجــده كافــة،

()3

انتخــاب مجلــس وطنــي جديــد وفــق مبــدأ التمثيــل النســبي الكامــل ،وبقانــون يتفـــق عليــه ،وبالتوافــق فــي المواقــع

والفصائــل الفلســطينية وفقــاً التفــاق القاهــرة آذار/مــارس .2005
بمــا يعــزز قــدرة المنظمــة علــى القيــام بمســؤولياتها.

التــي يتعــذر فيهــا إجــراء االنتخابــات ،علــى أن تنتهــي انتخابــات المجلــس الوطنــي بشــكل متزامــن مــع انتخابــات المجلــس
التشــريعي ،وبمــا ال يتجــاوز يــوم .25/1/2010

()4

االتفــاق علــى قيــام اللجنــة المكلفــة بتطويــر منظمــة التحريــر حســب إعــان القاهــرة  2005باســتكمال تشــكيلها ،كإطــار
قيــادي مؤقــت لحيــن انتخــاب المجلــس الوطنــي الجديــد (مــع التأكيــد علــى صالحيــات اللجنــة التنفيذيــة وســائر مؤسســات
المنظمــة).

ب ـ لجنة االنتخابات:
()1

إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس.

()2

تحديد آلية الرقابة على االنتخابات ،وتشكيل محكمة االنتخابات وفقا ألحكام القانون.

()3

تحديد موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ،بحيث تجرى متزامنة بما ال يتجاوز .25/1/2010

()4

تشكيل اللجنة المركزية لالنتخابات.

()5

توفير الضمانات الالزمة إلجراء وإنجاح االنتخابات في توقيتاتها.

ج ـ لجنة الحكومة:
()1

االتفــاق علــى طبيعــة الحكومــة االنتقاليــة الجديــدة (حكومــة توافــق وطنــي انتقاليــة مؤقتــة ،تنتهــي واليتهــا بانتهــاء

واليــة المجلــس التشــريعي الحالــي ،وإجــراء االنتخابــات وتشــكيل الحكومــة الجديــدة).
()2

تحديد مهام هذه الحكومة التي يتمثل أهمها في اآلتي:
أ) متابعة إجراءات إعادة بناء األجهزة األمنية.
ب) اإلعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية.
ت) إعادة إعمار قطاع غزة.
ث) معالجة كافة القضايا اإلدارية والمدنية الناجمة عن االنقسام بين الضفة الغربية والقطاع.

مــا رفضتــه حركــة «فتــح» والعديــد مــن الفصائــل ،باعتبــار أن ذلــك ســيؤدي إلــى اســتمرار الحصــار ،فقــد تدخلــت مصــر واقترحــت
تشــكيل لجنــة مشــتركة فــي قطــاع غــزة لتنفيــذ مــا يتــم االتفــاق عليــه (حظــي هــذا االقتــراح بقبــول مــن األطــراف ،وتــم التوافــق

علــى العديــد مــن البنــود المتعلقــة بتشــكيل اللجنــة ومرجعيتهــا وإطارهــا القانونــي ،فــي حيــن ال تــزال هنــاك خالفــات بالنســبة
لمهــام هــذه اللجنــة ،وقــد أكــدت حركــة «فتــح» أهميــة أال تــؤدي هــذه اللجنــة إلــى اســتمرار الحصــار).

د ـ لجنة األمن:
()1

االتفــاق علــى عــدد األجهــزة األمنيــة (قــوات األمــن الوطنــي ،قــوى األمــن الداخلــي ،المخابــرات العامــة) وأن أي قــوة أو

()2

تحديد تعريف ومهام كل جهاز أمني ومرجعتيه.

()3

االتفاق على معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية.

()4

التوافق حول المبادئ العامة لعملية إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية.

()5

االتفاق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة إلعادة هيكلة األجهزة األمنية تحت إشراف مصري وعربي.

()6

وضع آليات المساعدة العربية في بناء المؤسسات األمنية.

قــوات أخــرى ســواء موجــودة أو يتــم اســتحداثها تكــون ضمــن القــوى الثــاث.

هـ ـ لجنة المصالحة:
توافقت لجنة المصالحة تماماً على كافة المهام المنوطة بها ،وذلك من خالل االتفاق على ما يلي:
()1

تشكيل وهيكلية اللجنة الدائمة للمصالحة الداخلية.

()2

ميثاق شرف ينص على عدم العودة لالقتتال الداخلي.

()3

تحديد آليات ووسائل تنفيذ ما تم االتفاق عليه.
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تحفــظ حركــة «حمــاس» علــى أن يشــمل البرنامــج السياســي لتلــك الحكومــة االلتــزام بالتزامــات منظمــة التحريــر ،وهــو
فــي ضــوء ّ

ثانياً  :القضايا الخالفية :تتمثل الخالفات المتبقية فيما يلي:
المعتقلــون

موقــف حركــة «فتــح» :اإلفــراج عــن معظــم المعتقليــن الذيــن ليســت عليهــم قضايــا أمنيــة بعــد توقيــع

االتفــاق ،ومــن يتعــذر اإلفــراج عنهــم يتــم تحديــد أســباب ذلــك.

موقــف حركــة «حمــاس» :المطالبــة باإلفــراج عــن كافــة المعتقليــن قبــل توقيــع االتفــاق ،ومــن يتعــذر اإلفــراج عنهــم يتــم توضيــح
األســباب وتحديــد موعــد قريــب (شــهران بعــد توقيــع االتفــاق) لإلفــراج عنهــم.

اللجنــة المشــتركة (لإلشــراف علــى تنفيــذ االتفــاق):
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موقــف حركــة «فتــح» :الموافقــة علــى مقتــرح

اللجنــة المشــتركة مــع رفــض أي صياغــات فــي مهــام اللجنــة تشــير إلــى تكريــس االنقســام أو وجــود كيانيــن ،مــع اســتمرار تبنــي
تشــكيل حكومــة توافــق وطنــي تلتــزم بالتزامــات المنظمــة.
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موقــف حركــة «حمــاس» :الموافقــة علــى مقتــرح اللجنــة المشــتركة مــع األخــذ فــي االعتبــار تعاملهــا مــع األمــر الواقــع الموجــود
حاليــاً فــي القطــاع.

األمن:

موقف حركة «فتح»:
أ.

إعــادة جميــع المفصوليــن مــن األجهــزة األمنيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،علــى أن تبــدأ عمليــة اإلعــادة باســتيعاب

ب.

كال من الضفة وقطاع غزة.
إن إعادة هيكلة األجهزة األمنية ستشمل ً

ت.

( )3000عنصــر فــي الشــرطة واألمــن الوطنــي والدفــاع المدنــي فــوراً بعــد توقيــع االتفــاق.

تشــكيل لجنــة أمنيــة عليــا يوافــق عليهــا الرئيــس ،ويصــدر بهــا مرســوماً رئاســياً  ،تعمــل علــى تنفيــذ االتفــاق األمنــي الموقــع

فــي القاهــرة ،وتمــارس عملهــا بدعــم ومشــاركة مصريــة وعربيــة علــى أن يكــون الرئيــس بصفتــه القائــد األعلــى مرجعتيهــا.

موقف حركة «حماس»:
أ.

استيعاب ( )3000عنصر في الشرطة واألمن الوطني والدفاع المدني خالل الفترة االنتقالية.

ب.

إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ت.

تشكيل لجنة أمنية عليا تباشر أعمالها فور بدء تنفيذ االتفاق برعاية مصرية وعربية.

االنتخابــات:

موقــف حركــة «فتــح» :أ – إجــراء االنتخابــات التشــريعية وفــق القانــون المختلــط ( 80%قوائــم 20% ،دوائــر)،

مــع نســبة حســم  ،2,5%وتقليــص الدوائــر لتكــون ( )7دوائــر ،وفــي حالــة عــدم التوصــل التفــاق يتــم االتجــاه مباشــرة لالنتخابــات
(مــن المفضــل االتفــاق مــع حمــاس علــى آليــة االنتخابــات).

موقــف حركــة «حمــاس» :أ – إجــراء االنتخابــات وفــق النظــام المختلــط ( 60%قوائــم –  40%دوائــر) مــع نســبة حســم  3%مــع
بقــاء عــدد الدوائــر االنتخابيــة الحاليــة ( 16دائــرة) مــع رفــض إجــراء االنتخابــات فقــط دون التوصــل إلــى اتفــاق مصالحــة يشــمل
جميــع القضايــا كرزمــة واحــدة.

و»حمــاس» ،وفــي ظــل القناعــة الكاملــة بــأن هــذه الخالفــات يمكــن التغلــب عليهــا إذا توافــرت اإلرادة السياســية لــدى األطــراف،

فــإن مصــر تقتــرح رؤيتهــا لحــل القضايــا الخالفيــة مــن أجــل إنهــاء االنقســام الفلســطيني ،وتوقيــع اتفــاق المصالحــة علــى النحــو
التالــي:

قضية االنتخابات:
أ – تجــرى االنتخابــات التشــريعية والرئاســية والمجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي توقيتــات يتفــق عليهــا فــي النصــف األول مــن
العــام  2010ويلتــزم الجميــع بذلــك .ب – تجــرى انتخابــات المجلــس الوطنــي الفلســطيني علــى أســاس التمثيــل النســبي
الكامــل فــي الوطــن والخــارج حيثمــا أمكــن ،بينمــا تجــرى االنتخابــات التشــريعية علــى أســاس النظــام المختلــط .ج – تتــم
االنتخابــات التشــريعية بالنظــام المختلــط علــى النحــو التالــي:

(( 75% )1قوائم).
(( 25% )2دوائر).
( )3نسبة الحسم .2%
( )4الوطن  16دائرة انتخابية ( 11دائرة في الضفة الغربية و 5دوائر في قطاع غزة).
د – تجرى االنتخابات تحت إشراف عربي ودولي.

قضية األمن:

أ – تشــكيل لجنــة أمنيــة عليــا يصــدر الرئيــس الفلســطيني مرســوماً بهــا ،تتكــون مــن ضبــاط مهنييــن بالتوافــق ،وتمــارس عملهــا
تحــت إشــراف مصــري وعربــي ،ومتابعــة تنفيــذ مــا يتــم االتفــاق عليــه فــي القاهــرة.
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ثالثــاً  :الرؤيــة المصريــة لحــل القضايــا الخالفيــة

فــي ضــوء الخالفــات القائمــة بيــن حركتــي «فتــح»

كال مــن الضفــة
ب – تتــم إعــادة بنــاء األجهــزة األمنيــة الفلســطينية بمســاعدة مصريــة وعربيــة ،وسيشــمل موضــوع الهيكلــة ً
الغربيــة وقطــاع غــزة.

ج – التأكيــد علــى حــق الضمــان الوظيفــي لجميــع العامليــن باألجهــزة األمنيــة (اســتيعاب ،إحالــة للتقاعــد ،نقــل إلــى وظائــف
مدنيــة.)... ،

د – تبــدأ عمليــة اســتيعاب عــدد (ثالثــة آالف) عنصــر فــي الشــرطة واألمــن الوطنــي والدفــاع المدنــي فــي قطــاع غــزة بعــد
توقيــع اتفــاق المصالحــة مباشــرة ،علــى أن يــزداد هــذا العــدد تدريجيــاً حتــى إجــراء االنتخابــات التشــريعية وفــق آليــة يتــم
التوافــق عليهــا.
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هـ – يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خالل دعم مصري وعربي.

اللجنة المشتركة لإلشراف على تنفيذ االتفاق:

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

مهام اللجنة:
•أ ـ تتولــى اللجنــة المشــتركة المســاعدة فــي تنفيــذ اتفــاق القاهــرة للوفــاق والمصالحــة للعــام ( 2009أو تنســيق المهــام
المتعلقــة بتنفيــذ االتفــاق) المقــرر تطبيقــه فــي الوطــن ،مــن خــال التعامــل مــع الجهــات المعنيــة المختلفــة ،بمــا فــي
ذلــك اآلتــي:

•( )1تهيئة األجواء إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
•( )2اإلشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.
•( )3متابعة عمليات إعادة اإلعمار في قطاع غزة.
•قضية المعتقلين:
أ – تقــوم كل مــن حركتــي «فتــح» و»حمــاس» بتحديــد قوائــم المعتقليــن طبقــاً آلخــر موقــف ،ويتــم تســليم مصــر ومؤسســة
حقوقيــة (يتفــق عليهــا) نســخة منهــا بعــد التحقــق منهــا (تثبيــت األعــداد واألســماء) وذلــك حتــى تاريــخ (يتــم االتفــاق
عليــه).

ب – يقوم كل طرف باإلفراج عن المعتقلين الموجودين لديه (كمبدأ) قبل تنفيذ اتفاق المصالحة.
ج – فــي أعقــاب عمليــة اإلفــراج عــن المعتقليــن ،يقــوم كل طــرف بتســليم مصــر قائمــة تتضمــن أســماء أولئــك المتعــذر اإلفــراج
عنهــم ،وحيثيــات عــدم اإلفــراج عنهــم ،ورفــع تقاريــر بالموقــف لقيادتــي «فتــح» و»حمــاس».

د – بعد توقيع اتفاق المصالحة ،تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية إلغالق ملف االعتقاالت نهائياً .
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إعالن الدوحة – شباط/فبراير 2012

تحــت رعايــة حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي أميــر دولــة قطــر ،وتأسيســاً علــى اتفــاق المصالحــة الــذي تــم

فــي القاهــرة برعايــة جمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة بيــن ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس ،رئيــس دولــة فلســطين ،رئيــس اللجنــة
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية ،رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،واألخ خالــد مشــعل رئيــس المكتــب السياســي

لتنفيــذ آليــات اتفــاق المصالحــة والعقبــات التــي اعترضــت تنفيــذه ،وأكــدا ضــرورة تذليلهــا.

وبــروح مــن المســؤولية والصراحــة والشــفافية واإلصــرار علــى التطبيــق األميــن والدقيــق التفــاق المصالحــة ببنــوده كافــة ،تــم
االتفــاق علــى مــا يلــي:

أوال :التأكيــد علــى االســتمرار بخطــوات تفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية وتطويرهــا ،مــن خــال إعــادة تشــكيل المجلــس
ً

الوطنــي الفلســطيني بشــكل متزامــن مــع االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية .كمــا تــم االتفــاق علــى عقــد االجتمــاع الثانــي للجنــة
تفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية وتطويرهــا بتاريــخ  18/2/2012فــي القاهــرة.

ثانيــاً  :تشــكيل حكومــة التوافــق الوطنــي الفلســطينية مــن كفــاءات مهنيــة مســتقلة برئاســة ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس،
تكــون مهمتهــا تســهيل االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية ،والبــدء بإعمــار غــزة.

ثالثــاً  :التأكيــد علــى اســتمرار عمــل اللجــان التــي تــم تشــكيلها ،وهــي لجنــة الحريــات العامــة المكلفــة بمعالجــة ملفــات المعتقليــن
والمؤسســات وحريــة الســفر وعــودة الكــوادر إلــى قطــاع غــزة وجــوازات الســفر وحريــة العمــل ولجنــة المصالحــة المجتمعيــة.

ـا فــي إطــار االتفــاق علــى إطــاق جميــع
وفــي هــذا الســياق ،أبلــغ الرئيــس محمــود عبــاس المجتمعيــن بأنــه تــم إطــاق  64معتقـ ً

المعتقليــن.

رابعــاً  :التأكيــد علــى تنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه فــي القاهــرة لبــدء عمــل لجنــة االنتخابــات المركزيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة والقــدس.
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لحركــة حمــاس ،عقــد اجتمــاع بينهمــا فــي الدوحــة بتاريــخ  ،5/2/2012حيــث جــرى اســتعراض الخطــوات التــي تمــت حتــى اآلن

وعبــر ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس واألخ خالــد مشــعل عــن بالــغ شــكرهما وتقديرهمــا للجهــود المخلصــة التــي بذلهــا ســمو
ّ

الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي ولــي العهــد ،مــن أجــل إتمــام عمليــة المصالحــة ،وإنهــاء حــال االنقســام فــي الســاحة الفلســطينية

لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية مــن أجــل الصمــود ،وإنهــاء االحتــال ،واســتعادة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه المشــروعة،
بمــا فيهــا قيــام دولتــه الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف».

الموقعون:
محمــود عبــاس ،رئيــس دولــة فلســطين ،رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية ،رئيــس الســلطة الوطنيــة
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الفلسطينية.

خالد مشعل ،رئيس المكتب السياسي في حركة حماس.
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الشاهد ،حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
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تفاهمات القاهرة – تشرين األول/أكتوبر 2017

انطالقــاً مــن أهميــة ترســيخ مبــدأ الشــراكة الوطنيــة ،وتغليــب المصلحــة العامــة لتحقيــق آمــال وطموحــات

الشــعب الفلســطيني فــي إنهــاء االنقســام وتعزيــز الجبهــة الداخليــة وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة مــن أجــل
الفلســطينية المحتلــة العــام  ،1967وعاصمتهــا القــدس ،وعــودة الالجئيــن ،وااللتــزام الكامــل بالقانــون
األساســي للمحافظــة علــى النظــام السياســي الواحــد الديمقراطــي التعــددي ،والتــداول الســلمي

للســلطة عبــر صنــدوق االنتخابــات ،وحمايــة القــرار الوطنــي الفلســطيني المســتقل ،واحتــرام ســيادة الــدول،
والترحيــب بكافــة المســاعدات للشــعب الفلســطيني مــن أجــل إعــادة اإلعمــار والتنميــة مــن خــال الحكومــة
الفلســطينية.

عقــدت حركتــا فتــح وحمــاس سلســلة اجتماعــات علــى مــدار يومــي  ،10و 11تشــرين األول/أكتوبــر  2017برعايــة مصريــة فــي
القاهــرة ،لبحــث الموضوعــات المتعلقــة بملــف المصالحــة الوطنيــة ،وقــد اتفقــت الحركتــان علــى اآلتــي:
-1

االنتهــاء مــن إجــراءات تمكيــن حكومــة الوفــاق الوطنــي مــن ممارســة مهامهــا بشــكل كامــل ،والقيــام بمســؤولياتها فــي

-2

ســرعة إنجــاز اللجنــة القانونية/اإلداريــة المشــكلة مــن قبــل حكومــة الوفــاق الوطنــي إليجــاد حــل لموضــوع موظفــي

إدارة القطــاع كمــا الضفــة الغربيــة وفــق النظــام والقانــون بحــد أقصــى .1/12/2017

القطــاع ،قبــل األول مــن شــهر شــباط/فبراير  2018كحــد أقصــى ،مــع مشــاركة خبــراء ومتخصصيــن ومطلعيــن مــن قطــاع

غــزة للجنــة المذكــورة أعــاه فــي عملهــا ،وتقــوم الحكومــة علــى اســتمرار اســتالم الموظفيــن لرواتبهــم التــي تدفــع
لهــم حاليــاً خــال عمــل اللجنــة اعتبــاراً مــن راتــب شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2017فــور تمكيــن الحكومــة مــن القيــام

بصالحياتهــا اإلداريــة والماليــة ،بمــا فــي ذلــك التحصيــل والجبايــة.
-3

االنتهــاء مــن إجــراءات اســتالم حكومــة «الوفــاق الوطنــي» لمعابــر قطــاع غــزة كافــة ،بمــا فــي ذلــك تمكيــن أطقــم

-4

توجــه قيــادات األجهــزة األمنيــة الرســمية العاملــة فــي دولــة فلســطين إلــى قطــاع غــزة ،لبحــث ســبل وآليــات إعــادة بنــاء

الســلطة الفلســطينية مــن إدارة تلــك المعابــر بشــكل كامــل ،وذلــك بحــد أقصــى يــوم .1/11/2017
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إنجــاز المشــروع الوطنــي ،وإنهــاء االحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية ذات الســيادة علــى كافــة األراضــي

األجهــزة األمنيــة مــع ذوي االختصــاص.
-5

عقــد اجتمــاع بالقاهــرة خــال األســبوع األول مــن شــهر كانــون األول/ديســمبر  2017لتقييــم مــا تــم إنجــازه فــي القضايــا

-6

عقــد اجتمــاع يــوم  ،14/11/2017لكافــة الفصائــل الفلســطينية الموقعــة بالقاهــرة علــى اتفاقيــة «الوفــاق الوطنــي

التــي تــم االتفــاق عليهــا كافــة.

الفلســطيني» فــي  ،4/5/2011وذلــك لبحــث جميــع بنــود المصالحــة الــواردة فــي االتفــاق المذكــور.
حركة فتح  /عزام األحمد حركة حماس /صالح العاروري
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القرار  1325للعام 2000

اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته  4213المعقــودة بتاريــخ 31 :تشــرين األول/
أكتوبــر 2000
إن مجلــس األمــن ،إذ يشــير إلــى قراراتــه (( 1999 )1261المــؤرخ بتاريــخ 25 :آب/أغســطس  ،1999و( 1999 )1265المــؤرخ
بتاريــخ 17 :أيلول/ســبتمبر  ،1999و( ،2000 )1296و( ،)2000( )1314وإلــى بيانــات رئيســه ذات الصلــة ،وإذ يشــير أيضــاً إلــى

البيــان الــذي أدلــى بــه رئيســه إلــى الصحافــة بمناســبة يــوم األمــم المتحــدة لحقــوق المـــرأة والســـام الـــدولي( ،اليـــوم الـــدولي
للمـــرأة) بتاريــخ 8 :آذار/مــارس .)SC/6816( 2000

وإذ يشــير ،أيضــاً  ،إلــى االلتزامــات الــواردة فــي إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن ( ،)A/52/23وإلــى االلتزامــات الــواردة فــي الوثيقــة

الختاميــة للــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة المعنونــة «المــرأة العــام  :2000المســاواة
بيــن الجنســين والتنميـــة والســـام فــي القــرن الحــادي والعشـــرين “( ،)A/S-23/10/Rev.1وبخاصــة االلتزامــات المتعلقــة بالمــرأة
والصــراع المســلح؛ وإذ يضــع فــي اعتبــاره مقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة ومســؤولية مجلــس األمــن األساســية بموجب

الميثــاق عــن حفــظ الســام واألمــن الدولييــن ،وإذ يعــرب عــن قلقــه ألن المدنييــن ،وال ســـيما النســاء واألطفــال ،يشــكلون
األغلبيــة العظمــى مــن المتأثريــن ســـلباً بالصــراع المســلح ،بمــا فــي ذلــك بوصفهــم الجئيــن ومشــردين داخليــاً  ،ويمثلــون بصــورة
مـــتزايدة هدفــاً للمقاتليــن والعناصــر المســـلحة ،وإذ ُيســـلم بأثــر ذلــك علــى الســام والمصالحــة الدائميــن،

وإذ يؤكــد مجــدداً الــدور المهــم للمــرأة فــي منــع الصراعــات وحلهــا وفــي بنــاء الســام ،وإذ يشــدد علــى أهميــة مســـاهمتها
المتكافئــة ومشــاركتها الكاملــة فــي جميــع الجهــود الراميــة إلــى حفــظ الســام واألمــن وتعزيزهمــا ،وعلــى ضــرورة زيــادة دورهــا
فــي صنــع القــرار المتعلــق بمنــع الصراعــات وحلهــا،

وإذ يؤكــد مجــدداً  ،أيضـــاً  ،الحاجــة إلــى التطبيــق الكامــل للقانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،اللذيــن
يحميــان حقــوق المــرأة والفتــاة أثنــاء الصراعــات وبعدهــا،

وإذ يشـــدد علــى ضــرورة أن تكفــل جميــع األطــراف مراعــاة برامــج إزالــة األلغــام ،والتوعيــة بخطرهــا ،واالحتياجــات الخاصــة للمــرأة
والفتــاة،
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ملحق رقم ()8

وإذ يســلم بالحاجـــة الملحــة إلــى تعميــم المنظــور الجنســاني فــي جميــع عمليــات حفــظ الســـام ،وإذ يحيـــط علمــاً  ،فــي هــذا
الصــدد ،بإعــان ويندهـــوك وخطــة عمــل ناميبيــا بشــأن تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني فــي عمليــات دعــم الســام المتعــددة
األبعــاد (،)S/2000/693

وإذ يســلم ،أيضــاً  ،بأهميــة التوصيــة الــواردة فــي البيــان الــذي أدلــى بــه رئيســه إلــى الصحافــة فــي  2000-03-08والداعيــة إلــى
التدريــب المتخصــص لجميــع أفــراد حفــظ الســام علــى حمايــة المــرأة والطفــل فــي حــاالت الصــراع ،ومراعــاة احتياجاتهمــا الخاصــة،
ومــا لهمــا مــن حقــوق اإلنســان،

وإذ يســلم بأنــه مــن الممكــن أن يــؤدي فهــم آثــار الصــراع المســلح علــى المــرأة والفتــاة ،وتوفيــر ترتيبــات مؤسســـية فعالــة لضمــان
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حمايتهمــا ومشــاركتهما الكاملــة فــي عمليــة إحــال الســام ،إلــى اإلســهام بدرجــة كبيــرة فــي حفــظ الســام واألمــن الدولييــن
وتعزيزهما،

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

وإذ ينوه بالحاجة إلى توحيد البيانات عن آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة،
1 .1يحــث الــدول األعضــاء علــى ضمــان زيــادة تمثيـــل المــرأة علــى جميــع مســـتويات صنـــع القــرار فــي المؤسســات واآلليــات
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة لمنــع الصراعــات وإدارتهــا وحلهــا؛

2 .2يشــجع األميــن العــام علــى تنفيــذ خطــة عملــه االســتراتيجية ( )A/49/587الداعيــة إلــى زيــادة مشــاركة المــرأة فــي جميــع
مســتويات صنــع القــرار فــي عمليــات حــل الصراعــات وإحــال الســام؛

3 .3يحــث األميــن العــام علــى تعييــن المزيــد مــن النســاء كممثــات ومبعوثــات خاصــات للقيــام بالمســاعي الحميــدة باسمـــه،
ويطلـــب إلــى الــدول األعضــاء ،فــي هــذا الصــدد ،تقديــم مرشــحات إلــى األميــن العــام إلدراجهــن فــي قائمــة مركزيــة يتــم

تحديثهــا بصفــة منتظمــة؛

4 .4يحــث كذلــك األميــن العــام علــى الســعي إلــى زيــادة دور المــرأة وإســهامها فــي عمليــات األمــم المتحــدة الميدانيــة،
وبخاصــة بيــن المراقبيــن العســكريين والشــرطة المدنيــة وموظفــي حقــوق اإلنســان والمســاعدة اإلنســانية؛

ُ 5 .5يعــرب عــن اســتعداده لمراعــاة المنظــور الجنســاني فــي عمليــات حفــظ الســام ،ويحــث األميــن العــام علــى أن يكفــل
احتــواء جميــع العمليــات الميدانيــة علــى عنصــر جنســاني حيثمـــا كان ذلــك مناســباً ؛

6 .6يطلــب إلــى األميــن العــام أن يــزود الــدول األعضــاء بمبــادئ توجيهيــة ومــواد تدريبيــة بشــأن حمايــة المــرأة وحقوقهــا
واحتياجاتها الخاصة ،وكذلك بشأن أهميـــة إشـــراك المـــرأة في جميـــع تدابـــير حفـــظ الســـام وبنـــاء الســـام ،ويدعـــو الدول

األعضــاء إلــى إدراج هــــذه العناصــر والتدريــب علــى التوعيــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/متالزمة نقــص المناعــة
المكتســـب (اإليـــدز) فــي برامجهــا الوطنيــة لتدريــب األفــراد العســكريين وأفــراد الشــرطة المدنييــن تمهيــداً لنشــرهم؛

ويطلـــب ،أيضــاً  ،إلــى األميــن العــام أن يكفــل حصــول األفــراد المدنييــن العامليــن فــي عمليــات حفــظ الســام علــى تدريــب
مماثــل؛

7 .7يحــث الــدول األعضـــاء علــى زيـــادة تبرعاتهــا الماليــة ودعمهــا التقنــي ودعمهــا فــي مجــال النقــل واإلمــداد لجهــود التدريــب
المراعيــة للمنظــور الجنســاني ،بمــا فــي ذلــك الجهــود الـــتي تبذلهـــا الصناديــق والبرامــج المختصــة ،ومنهــا صنـــدوق األمــم

المتحــدة للمــرأة ،ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ،ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،وغيرهــا مــن الهيئــات
المختصة؛

8 .8يطلــب إلــى جميــع األطــراف الفاعلــة المعنيــة ،عنــد التفــاوض علــى اتفاقــات الســـام وتنفيذهــا ،األخــذ بمنظــور جنســاني،
يشــمل ،فــي جملــة أمــور ،مــا يلــي( :أ) مراعــاة االحتياجــات الخاصــة للمــرأة والفتــاة أثنــاء اإلعــادة إلــى الوطـــن وإعــادة
التوطيــن ،ومــا يتعلــق مــن هــذه االحتياجــات بإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج والتعميــر بعــد انتهــاء الصــراع؛
وتدابيــر تشــرك المــرأة فــي جميــع آليــات تنفيــذ اتفاقــات الســام؛

•اتخــاذ تدابيــر تضمــن حمايــة واحتــرام حقــوق اإلنســان للمــرأة والفتــاة ،وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالدســتور والنظــام
االنتخابــي والشــرطة والقضــاء؛

كامــا القانــون الدولــي المنطبــق علــى حقــوق
9 .9يطلــب إلــى جميــع األطــراف فــي الصــراع المســلح أن تحتــرم احترامــاً
ً
النســاء والفتيــات وحمايتهــن ،وبخاصــة باعتبارهــن مدنيــات ،وال ســيما االلتزامــات المنطبقــة علــى هــذه األطــراف بموجــب

اتفاقيــات جنيــف للعــام  1949وبروتوكولهــا اإلضافــي للعــام  ،1977واتفاقيــة الالجئيــن للعــام  1951وبروتوكولهــا للعــام
 ،1967واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة للعــام  ،1977وبروتوكولهــا االختيــاري للعــام،1999

واتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل للعــام  ،1989وبروتوكوليهــا االختيارييــن المؤرخيــن  ،25-05-2000وأن تضــع
فــي االعتبــار األحــكام ذات الصلــة مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛

1010يدعــو جميــع األطــراف فــي الصراعــات المســلحة إلــى أن تتخــذ تدابيــر خاصــة تحمــي الفتيــات والنســاء مــن العنــف القـــائم
علـــى أســـاس الجنـــس فــي حــاالت الصــراع المســلح ،ال ســيما االغتصــاب واألشــكال األخــرى لإليــذاء الجنســي؛

ُ 1111يشــدد علــى مســـؤولية جميــع الــدول عـــن وضـــع نهايــة لإلفــات مــن العقــاب ومقاضــاة المســؤولين عــن اإلبــادة الجماعيــة

والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب ،بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بمــا تتعــرض لــه النســاء والفتيــات مــن عنــف جنســي

وغـــيره مـــن أشــكال العنــف ،ويؤكــد ،فــي هـــذا الصــدد ،ضــرورة اســتثناء تلــك الجرائــم مــن أحــكام العفــو والتشــريعات ذات
الصلــة ،حيثمــا أمكــن؛

ُ 1212يطلــب إلــى جميــع أطــراف الصراعــات المســلحة أن تحتــرم الطابــع المدنــي واإلنســاني لمخيمــات ومســتوطنات الالجئيــن،
وأن تراعــي االحتياجــات الخاصــة للمــرأة والفتــاة ،بمــا فــي ذلــك لــدى تصميــم تلــك المخيمــات والمســتوطنات؛ ويشــير إلــى
قراريــه  )1998( 1208المــؤرخ  18/11/1998و( )2000( 1296المــؤرخ )19/04/2000؛
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•اتّ خــاذ تدابيــر تدعــم مبــادرات الســـام المحليــة للمــرأة والعمليــات التــي يقــوم بهــا الســكان األصليــون لحــل الصراعــات،

ُ 1313يشــجع جميــع المشــاركين فــي وضــع خطــط نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج علــى مراعــاة االحتياجــات المختلفــة
للمقاتليــن الســابقين إناثــاً وذكــوراً وعلــى مراعــاة احتياجــات ُمعاليهــم؛

1414يؤكــد مجــدداً اســتعداده ،كلمــا اتُّ خــذت تدابيــر بموجـــب المــادة  41مـــن ميثــاق األمــم المتحــدة ،للنظــر فــي اآلثــار المحتملة
لتلــك التدابيــر علــى الســكان المدنييــن ،مــع مراعــاة االحتياجــات الخاصــة للمــرأة والفتــاة ،وذلــك للنظر في منح االســتثناءات
اإلنســانية المناسبة؛

1515يعــرب عــن اســتعداده لضمــان مراعــاة بعثــات مجلــس األمــن لالعتبــارات الجنســانية وحقــوق المــرأة ،بمــا فــي ذلــك عــن
طريــق التشــاور مــع المجموعــات النســائية المحليــة والدوليــة؛
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1616يدعــو األميــن العــام إلــى القيــام بدراســة ألثــر الصــراع المســلح علـــى المــرأة والفتــاة ،ودور المــرأة فــي بنــاء الســـام،
واألبعــاد الجنســانية لعمليــات الســـام وحــل الصراعــات ،ويدعــوه أيضــاً إلــى أن يقــدم إلــى مجلــس األمــن تقريــراً عــن النتائــج
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التــي تنتهــي إليهــا هــذه الدراســة ،وإلــى أن يتيــح ذلــك لجميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة؛

1717طلــب إلــى األميــن العــام أن يتنــاول فــي تقاريــره المقدمــة إلــى مجلــس األمـــن ،حيثمــا كان ذلــك مناســباً  ،التقــدم المحــرز
فــي تعميــم المنظــور الجنســاني فــي جميــع بعثــات حفــظ الســام وســائر الجوانــب األخــرى المتعلقــة بالمــرأة والفتــاة؛

1818يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

		

ملحق رقم ()9

القرار ( )2250الشباب والسلم

اتخذه مجلس األمن في جلسته  ،7573المعقودة في  9كانون األول/ديسمبر 2015
إن مجلــس األمــن ،إذ يشــير إلــى قراراتــه  ،)2000( 1325و ،)2008( 1820و ،)2009( 1889و )2010( 1960و)2013( 2106

اإلرهــاب  )2014( 2178و ،)2014( 2195وبيــان رئيســه  ،S/PRST/2015/11والبيانيــن الصادريــن عــن رئيســه بشــأن بنــاء الســام

بعــد انتهــاء النــزاع  S/PRST/2012/29و.S/PRST/2015/2

وإذ يشير إلى قراريه  ،)1999( 1265و )2009( 1894بشأن حماية المدنيين في حاالت النزاع المسلح،
وإذ يضــع فــي اعتبــاره مقاصــد ميثــاق األمــم المتحــدة ومبادئــه ،والمســؤولية الرئيســية عــن صــون الســام واألمــن الدولييــن
التــي تقــع علــى عاتــق مجلــس األمــن بموجــب الميثــاق،

وإذ يالحــظ أن المقصــود بمصطلــح الشــباب فــي ســياق هــذا القــرار هــو الفئــة العمريــة التــي تشــمل األشــخاص مــن ســن  18إلــى

 29عامــاً  ،ويالحــظ كذلــك مــا قــد يكــون لهــذا المصطلــح مــن تعريفــات متباينــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي ،بمــا فــي
ذلــك تعريــف الشــباب فــي قــراري الجمعيــة العامــة  50/81و،56/117

وإذ يــدرك أن جيــل شــباب اليــوم يضــم أكبــر عــدد يشــمله هــذا الجيــل فــي تاريــخ العالــم ،وأن الشــباب غالبــاً مــا يشــكلون غالبيــة
الســكان فــي البلــدان المتضــررة مــن النزاعــات المســلحة،

وإذ يعــرب عــن القلــق ألن الشــباب مــن المدنييــن يشــكلون عــدداً كبيــراً مــن المتأثريــن ســلباً بالنزاعــات المســلحة ،بمــن فــي ذلــك
الالجئــون منهــم والمشــردون داخليــاً  ،وألن عرقلــة حصــول الشــباب علــى فــرص التعليــم والفــرص االقتصاديــة يؤثــر تأثيــراً خطيــراً
فــي جهــود تحقيــق الســام الدائــم والمصالحــة،

وإذ يســلم باإلســهام المهــم واإليجابــي الــذي يقدمــه الشــباب فــي الجهــود المبذولــة مــن أجــل صــون وتعزيــز الســام واألمــن،
وإذ يؤكــد الــدور المهــم الــذي يمكــن أن يضطلــع بــه الشــباب فــي منــع نشــوب النزاعــات وحلّ هــا ،وباعتبــاره مــن الجوانــب الرئيســية
فــي اســتدامة جهــود حفــظ الســام وبنــاء الســام وشــموليتها ونجاحهــا،

وإذ يســلم بضــرورة مشــاركة الشــباب بنشــاط فــي تشــكيل ســام دائــم والمســاهمة فــي تحقيــق العدالــة والمصالحــة ،وبــأن

اتســاع شــريحة الشــباب مــن الســكان يتيــح عائــداً ديموغرافيــا فريــداً يمكــن أن يســهم فــي تحقيــق الســام الدائــم واالزدهــار
االقتصــادي متــى ُوجــدت سياســات تشــمل جميــع األعمــار،
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و )2013( 2122و )2015( 2242بشــأن المــرأة والســام واألمــن ،وجميــع بيانــات رئيســه ذات الصلــة ،وقراريــه بشــأن مكافحــة

وإذ يســلم بــأن تزايــد نزعــات التشــدد المفضيــة إلــى العنــف والتطــرف العنيــف ،وال ســيما فــي صفــوف الشــباب ،يهــدد االســتقرار

والتنميــة ،ويمكــن ،فــي كثيــر مــن األحيــان ،أن يعرقــل جهــود بنــاء الســام ،ويؤجــج النزاعــات؛ وإذ يؤكــد علــى أهميــة معالجــة

الظــروف والعوامــل التــي تــؤدي إلــى تزايــد نزعــات التشــدد المفضيــة إلــى العنــف والتطــرف العنيــف فــي صفــوف الشــباب علــى
نحــو يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلرهــاب،

وإذ يعــرب عــن القلــق إزاء ازديــاد اســتخدام اإلرهابييــن ومناصريهــم ،فــي مجتمــع ُمعولــم ،للتكنولوجيــات الجديــدة فــي مجــال

المعلومــات واالتصــاالت ،وال ســيما شــبكة اإلنترنــت ،بغــرض تجنيــد الشــباب وتحريضهــم علــى ارتــكاب أعمــال اإلرهــاب ،وكذلــك
مــن أجــل تمويــل أنشــطتهم والتخطيــط والتحضيــر لهــا ،وإذ يؤكــد علــى ضــرورة أن تعمــل الــدول األعضــاء فــي إطــار مــن التعــاون

120

فــي الوقــت نفســه ،علــى احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ،واالمتثــال لاللتزامــات األخــرى القائمــة بموجــب القانــون
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علــى منــع اإلرهابييــن مــن اســتغالل التكنولوجيــا واالتصــاالت والمــوارد للتحريــض علــى دعــم األعمــال اإلرهابيــة ،وأن تحــرص،

وإذ يالحــظ الــدور المهــم الــذي يمكــن أن يضطلــع بــه الشــباب باعتبارهــم ،أيضــاً  ،قــدوة إيجابيــة فــي منــع ومكافحــة التطــرف

الدولــي،

العنيــف ،الــذي يمكــن أن يفضــي إلــى اإلرهــاب وتأجيــج النزاعــات وعرقلــة التنميــة االجتماعية-االقتصاديــة وتفاقــم انعــدام األمــن
علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي،

وإذ يالحــظ أن األميــن العــام بصــدد وضــع الصيغــة النهائيــة لخطــة عمــل بشــأن منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف بغــرض إدراج
عنصــر مشــاركة الشــباب وتوليهــم ألدوار قياديــة وتمكينهــم باعتبــاره مــن العناصــر األساســية فــي اســتراتيجية األمــم المتحــدة
وأنشــطة االســتجابة التــي تضطلــع بهــا،

وإذ يالحــظ برنامــج العمــل العالمــي للشــباب ،والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن مشــاركة الشــباب فــي بنــاء الســام ،والمنتــدى
العالمــي بشــأن الشــباب والســام واألمــن المعقــود فــي آب/أغســطس  ،2015وإعــان عمــان بشــأن الشــباب والســام واألمــن،

ومؤتمــر القمــة العالمــي للشــباب لمكافحــة التطــرف العنيــف المعقــود فــي أيلول/ســبتمبر  ،2015وخطــة العمــل مــن أجــل منــع
التطــرف العنيــف وتعزيــز الســام ،وإذ يعتــرف بدورهــم فــي وضــع األســاس الــذي يشــجع علــى مشــاركة الشــباب بصــورة شــاملة،
تعقبهــا،
وإســهامهم بطريقــة إيجابيــة فــي بنــاء الســام أثنــاء النزاعــات وفــي الفتــرات التــي ُ

وإذ يعتــرف بالعمــل المتواصــل الــذي تقــوم بــه الحكومــات الوطنيــة والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة بهــدف إشــراك الشــباب

فــي جهــود بنــاء الســام والحفــاظ عليــه،

وإذ يشــجع الــدول علــى النظــر فــي وضــع نهــج موحــد لألمــم المتحــدة إزاء التنميــة الشــاملة للجميــع بوصفهــا وســيلة أساســية

لمنــع نشــوب النزاعــات وتحقيــق االســتقرار فــي األجــل الطويــل والســام المســتدام ،وإذ يشــدد فــي هــذا الصــدد علــى أهميــة
تحديــد األشــكال االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والدينيــة لإلقصــاء والتعصــب والتطــرف العنيــف الــذي يمكــن

محركــة للنــزاع،
أن يــؤدي إلــى اإلرهــاب ،والتصــدي لهــا بوصفهــا عوامــل ِّ

تعقبهــا ومشــاركتهم فــي عمليــات الســام مــن التدابيــر التــي
وإذ يســلم بــأن حمايــة الشــباب أثنــاء النزاعــات وفــي الفتــرات التــي ُ

يمكــن أن تســهم إســهاماً كبيــراً فــي صــون وتعزيــز الســام واألمــن الدولييــن ،واقتناعــاً منــه بــأن حمايــة المدنييــن ،بمــن فيهــم
الشــباب ،فــي حــاالت النــزاع المســلح ينبغــي أن تكــون جانبــاً مهمــاً فــي أي اســتراتيجية شــاملة لحــل النزاعــات وبنــاء الســام ،وإذ
يالحــظ األحــكام ذات الصلــة مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

المشاركة

علــى جميــع المســتويات فــي المؤسســات واآلليــات المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة لمنــع نشــوب النزاعــات

وحلهــا ،بمــا فــي ذلــك مؤسســات وآليــات مكافحــة التطــرف العنيــف الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلرهــاب ،والنظــر ،حســب
.2

االقتضــاء ،فــي إنشــاء آليــات متكاملــة تكفــل مشــاركة الشــباب بصــورة ُمجديــة فــي عمليــات الســام وحــل المنازعــات؛

يدعــو جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة إلــى أن تراعــي ،حســب االقتضــاء ،مشــاركة الشــباب ووجهــات نظرهــم ،بمــا فــي
ذلــك عنــد التفــاوض بشــأن اتفاقــات الســام وتنفيذهــا ،مــع االعتــراف بــأن تهميــش الشــباب يؤثــر ســلباً فــي الجهــود

الراميــة إلــى بنــاء الســام المســتدام فــي جميــع المجتمعــات ،بمــا فــي ذلــك ،فــي جملــة أمــور ،مراعــاة جوانــب محــددة
مــن قبيــل:

أ.

احتياجــات الشــباب أثنــاء اإلعــادة إلــى الوطــن وإعــادة التوطيــن وألغــراض إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج والتعميــر

ب.

التدابيــر التــي تدعــم مبــادرات الســام الشــبابية المحليــة والعمليــات التــي تضطلــع بهــا الشــعوب األصليــة لتســوية

ت.

التدابير الرامية إلى تمكين الشباب في مجال بناء السالم وحل النزاعات؛

.3

يشــدد علــى أن مــن المهــم أن تراعــي بعثــات مجلــس األمــن االعتبــارات المتصلــة بالشــباب ،بســبل منهــا ،حســب

الحماية

بعــد انتهــاء النـــزاع؛

النـــزاعات ،والتــي تُ شــرك الشــباب فــي آليــات تنفيــذ اتفاقــات الســام؛

االقتضــاء ،التشــاور مــع المجموعــات الشــبابية المحليــة والدوليــة؛

ـاال صارمــا لاللتزامــات التــي تنطبــق عليهــا بموجــب القانــون الدولــي
•يهيــب بجميــع أطــراف النــزاع المســلح أن تمتثــل امتثـ ً
ذات الصلــة بحمايــة المدنييــن ،بمــن فيهــم الشــباب ،بمــا فــي ذلــك االلتزامــات التــي تنطبــق عليهــا بموجــب اتفاقيــات
جنيــف للعــام  1949والبروتوكوليــن اإلضافييــن الملحقيــن بهــا للعــام 1977؛

•يهيــب كذلــك بالــدول أن تمتثــل لاللتزامــات التــي تنطبــق عليهــا بموجــب اتفاقيــة العــام  1951المتعلقــة بمركــز الالجئيــن
والبروتوكــول الملحــق بهــا للعــام  ،1967واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة للعــام 1979
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.1

يحــث الــدول األعضــاء علــى النظــر فــي الســبل الكفيلــة بزيــادة التمثيــل الشــامل للشــباب فــي عمليــات صنــع القــرارات

والبروتوكــول االختيــاري الملحــق بهــا للعــام  ،1999واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛
•يهيــب كذلــك بالــدول األعضــاء أن تمتثــل لاللتزامــات المترتبــة علــى كل منهــا فيمــا يتعلــق بوضــع حــد لإلفــات مــن
العقــاب ،ويدعوهــا كذلــك إلــى التحقيــق مــع المســؤولين عــن جرائــم اإلبــادة الجماعيــة ،والجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية،
وجرائــم الحــرب ،وســائر الجرائــم الشــنيعة المرتكبــة ضــد المدنييــن ،بمــن فيهــم الشــباب ،ومحاكمتهــم ،ويشــير إلــى أن
جهــود مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب علــى أخطــر الجرائــم التــي تحظــى باهتمــام دولــي قــد تعــززت مــن خــال العمــل
المضطلــع بــه بشــأن هــذه الجرائــم ومحاكمــة المســؤولين عنهــا فــي كل مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،والمحاكــم
ُ

المخصصــة والمختلطــة ،والدوائــر المتخصصــة فــي المحاكــم الوطنيــة؛
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•يدعــو جميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة إلــى اتّ خــاذ التدابيــر الالزمــة لحمايــة المدنييــن ،بمــن فيهــم الشــباب ،مــن
جميــع أشــكال العنــف الجنســي والجنســاني؛

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

•يؤكــد مــن جديــد أنــه يجــب علــى الــدول احتــرام حقــوق اإلنســان وضمانهــا لجميــع األفــراد ،بمن فيهــم الشــباب ،الموجودين
داخــل أراضيهــا والخاضعيــن لواليتهــا علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي ذي الصلــة ،ويؤكــد مــن جديــد

أن كل دولــة تتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن حمايــة ســكانها مــن اإلبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والتطهيــر العرقــي
والجرائــم ضــد اإلنســانية؛

•يحــث الــدول األعضــاء علــى النظــر فــي اتخــاذ تدابيــر محــددة ،وفقــاً للقانــون الدولــي ،تكفــل حمايــة المدنييــن ،بمــن فيهــم
تعقبهــا؛
الشــباب ،أثنــاء النزاعــات المســلحة وفــي الفتــرات التــي ُ

الوقاية

• يحــث الــدول األعضــاء علــى تهيئــة بيئــة تمكينيــة تشــمل الجميــع وتحظــى فيهــا الجهــات الفاعلــة مــن الشــباب ،علــى
اختــاف مشــاربهم ،باالعتــراف والدعــم المناســب لتنفيــذ أنشــطة منــع العنــف ودعــم التماســك االجتماعــي؛

•يشــدد علــى أهميــة وضــع سياســات للشــباب تســهم بشــكل إيجابــي فــي جهــود بنــاء الســام ،بمــا فــي ذلــك تحقيــق
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،ودعــم المشــاريع الراميــة إلــى تنميــة االقتصــادات المحليــة ،وتوفيــر فــرص العمــل
والتدريــب المهنــي للشــباب ،والنهــوض بتعليمهــم ،وتشــجيعهم علــى مباشــرة األعمــال الحــرة والمشــاركة السياســية
البنــاءة؛

ـزود الشــباب
•يحــث الــدول األعضــاء علــى القيــام ،حســب االقتضــاء ،بدعــم التثقيــف الجيــد فــي مجــال الســام علــى نحــو يـ ّ
بالقــدرة علــى المشــاركة البنــاءة فــي الهيــاكل المدنيــة والعمليــات السياســية الشــاملة للجميــع؛

•يدعــو جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة إلــى النظــر فــي اســتحداث آليــات لتعزيــز ثقافــة الســام والتســامح والحــوار بيــن
الثقافــات واألديــان تعمــل علــى إشــراك الشــباب وتثبيــط مشــاركتهم فــي أعمــال العنــف واإلرهــاب وكراهيــة األجانــب،

وجميــع أشــكال التمييــز؛

الشراكات

•يحــث الــدول األعضــاء علــى القيــام ،حســب االقتضــاء ،بزيــادة مــا تقدمــه مــن دعــم سياســي ومالــي وتقنــي ولوجســتي
تعقبهــا ،بمــا
يراعــي احتياجــات الشــباب ،ويشــجع مشــاركتهم فــي جهــود الســام أثنــاء النزاعــات ،وفــي الفتــرات التــي ُ

فــي ذلــك الجهــود التــي تضطلــع بهــا الكيانــات والصناديــق والبرامــج المعنيــة ،ومنهــا مكتــب األمــم المتحــدة لدعــم بنــاء
الســام ،وصنــدوق األمــم المتحــدة لبنــاء الســام ،وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،وصنــدوق األمم المتحدة للســكان،

وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،وتلــك التــي تضطلــع بهــا مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،ومفوضيــة األمــم
والجهــات الفاعلــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي؛

•يشــدد علــى الــدور الحيــوي الــذي تؤديــه لجنــة بنــاء الســام فــي معالجــة الظــروف والعوامــل التــي تــؤدي إلــى تزايــد نزعــات
التشــدد التــي تفضــي إلــى العنــف والتطــرف العنيــف فــي صفــوف الشــباب ،مــا يمكــن أن يفضــي إلــى اإلرهــاب ،وذلــك
ــبل إشــراك الشــباب بصــورة مجديــة أثنــاء النزاعــات
بتضميــن مشــورتها وتوصياتهــا بشــأن اســتراتيجيات بنــاء الســام ُس َ
تعقبهــا؛
المســلحة وفــي الفتــرات التــي ُ

•يشــجع الــدول األعضــاء علــى إشــراك المجتمعــات المحليــة والعناصــر الفاعلــة غيــر الحكوميــة المعنيــة فــي وضــع
اســتراتيجيات لمناهضــة الخطــاب المتطــرف العنيــف الــذي يمكــن أن يحــرض علــى ارتــكاب األعمــال اإلرهابيــة ،والتصــدي

للظــروف المفضيــة إلــى شــيوع التطــرف العنيــف الــذي يمكــن أن يفضــي إلــى اإلرهــاب ،وذلــك بســبل منهــا تمكيــن
الشــباب واألســر والنســاء والقــادة فــي األوســاط الدينيــة والثقافيــة والتعليميــة ،وكافــة الجماعــات المعنيــة األخــرى فــي
المجتمــع المدنــي ،واألخــذ بنُ هــج مكيفــة بحســب الحالــة فــي مكافحــة اعتنــاق هــذا التطــرف العنيــف ،والنهــوض باإلدمــاج
والتالحــم االجتماعييــن؛

التسريح وإعادة اإلدماج

• يشــجع جميــع المعنييــن بوضــع خطــط نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج علــى مراعــاة احتياجــات الشــباب المتضرريــن
مــن النزاعــات المســلحة ،بمــا فــي ذلــك ،فــي جملــة أمــور ،الجوانــب التاليــة:

•أ)

إيجــاد فــرص عمــل للشــباب تســتند إلــى األدلــة وتراعــي االعتبــارات الجنســانية ،ووضــع سياســات للعمالــة تشــمل

جميــع األعمــار ،والعمــل مــع الشــباب علــى وضــع خطــط عمــل وطنيــة لتشــغيل الشــباب بشــراكة مــع القطــاع الخــاص،
واالعتــراف بالترابــط بيــن دور التعليــم والعمالــة والتدريــب فــي منــع تهميــش الشــباب؛

•ب) االســتثمار فــي بنــاء قــدرات ومهــارات الشــباب علــى نحــو يســتجيب لمتطلبــات ســوق العمــل ،مــن خــال إتاحــة فــرص

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

المتحــدة لحقــوق اإلنســان ،ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ،والهيئــات األخــرى ذات الصلــة،
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التعليــم المواتيــة المصممــة بطريقــة تشــجع ثقافــة الســام؛
•ت) دعــم المنظمــات ذات القيــادات الشــبابية ،وتلــك المعنيــة ببنــاء الســام باعتبارهــا شــركاء فــي برامــج عمالــة الشــباب
وتنظيــم المشــاريع الشــبابية الحــرة؛

•ينــوه إلــى اســتعداده ،كلمــا اتُّ خــذت تدابيــر بموجــب المــادة  41مــن ميثــاق األمــم المتحــدة ،للنظــر فــي آثارهــا المحتملــة
علــى الســكان ،بمــن فيهــم الشــباب؛
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الخطوات المقبلة

•يدعــو الكيانــات المعنيــة فــي األمــم المتحــدة والمقرريــن والمبعوثيــن الخاصيــن والممثليــن الخاصيــن لألميــن العــام ،بمــا
فــي ذلــك مبعــوث األميــن العــام المعنــي بالشــباب والمبعــوث الخــاص المعنــي بالالجئيــن الشــباب ،إلــى تحســين التنســيق

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي"

تعقبهــا؛
والتفاعــل فيمــا يتعلــق باحتياجــات الشــباب أثنــاء النزاعــات المســلحة وفــي الفتــرات التــي ُ

•يطلــب إلــى األميــن العــام إجــراء دراســة مرحليــة بشــأن المســاهمة اإليجابيــة للشــباب فــي عمليــات الســام وحــل النزاعــات،
وذلــك بهــدف التوصيــة بتدابيــر التصــدي الفعالــة علــى كل مــن الصعيــد المحلــي والوطنــي واإلقليمــي والدولــي ،ويطلــب
كذلــك إلــى األميــن العــام إتاحــة نتائــج هــذه الدراســة لمجلــس األمــن وجميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة؛

المقدمــة فــي ســياق الحــاالت المدرجــة فــي جــدول أعمــال المجلس
•يطلــب ،أيضــاً  ،إلــى األميــن العــام أن يــدرج فــي تقاريــره
ّ

التدابيــر المتخــذة تنفيــذاً لهــذا القــرار ،بمــا فــي ذلــك معلومــات عــن أوضــاع الشــباب فــي حــاالت النــزاع المســلح ،ووجــود

التدابيــر المتعلقــة بوقايــة الشــباب وإقامــة الشــراكات معهــم وإشــراكهم وحمايتهــم وتســريحهم وإعــادة إدماجهــم
بموجــب هــذا القــرار؛

•يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

