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معات األوروبية إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تأثر اليهود بمبادئ حركة إصالحية ظهرت بينهم في املجت :لخصامل

امليالديين، كان لها دور جوهري وخطير في تغيير الكثير من األفكار واملعتقدات اليهودية التقليدية على كافة املستويات العقدية 

مباشرة. وكان لهذه الحركة والتشريعية واملدنية والسلوكية، فضال عن الدفع نحو نشوء الحركة الصهيونية وإن بصورة غير 

مواقف بارزة من كافة الشرائع الدينية وقضايا األحوال الشخصية التي عاصرتها وقت إذ، تركت ألجلها آثارا بادية على التجمعات 

اليهودية في الجيتو، وعلى أجيال اليهود التي ظهرت فيما بعد متأثرة بما نادت به. فجاء هذا البحث ليميط اللثام عن طبيعة 

املواقف التي أظهرتها الحركة اإلصالحية اليهودية تجاه كافة تلك القضايا التشريعية، ومسائل األحوال الشخصية اليهودية 

 التقليدية.

الحركة االصالحية للفكر اليهودي / الجيتو / شرائع يهودية / األحوال الشخصية اليهودية / اندماج / : الكلمات املفتاحية

 الصهيونية.

 

Abstract :  The Jews were influenced by the principles of a reform movement that emerged among them in 

European societies during the eighteenth and nineteenth centuries AD. It had a fundamental and dangerous role 

in changing many traditional Jewish ideas and beliefs at all levels of religious, legislative, civil and behavioral 

levels, as well as pushing for the emergence of the Zionist movement, albeit indirectly. This movement had 

prominent stances on all religious laws and personal status issues that it experienced at a time, as it left visible 

effects on the Jewish gatherings in the ghetto, and on the generations of Jews that appeared later on, influenced 

by what it advocated. This research came to reveal the nature of the positions shown by the Jewish reform 

movement towards all those legislative issues, and traditional Jewish personal status issues. 

Keywords: The Reform Movement of Jewish Thought / Ghetto / Jewish Laws / Jewish Personal Status / 

Integration / Zionism. 

 املقدمة:

درجت العادة أن تحتاج املجتمعات البشرية في سبيل نموها وتقدمها وازدهارها إلى التواصل مع حضارات اآلخرين، وتجنب حالة 

التقوقع في بقعة معينة أو فكر معين أو تحت سيادة كهنوتية محددة، فهذه األخيرة تفرض على متبعيها حالة من االنغالق عن 

 ول مفاتيح االزدهار والرقي أن تنعم بها. اآلخر، فضال عن توقف وص
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والدارس لطبيعة التجمعات اليهودية الداخلية التي كانت متركزة في املجتمعات األوروبية بدايات القرن الثامن عشر امليالدي، 

 عليها، وعرفت بالجيتو وقت إذ.  فرضتيالحظ بشكل جلي وواضح حالة من التقوقع واالنغالق 

عددا من الظروف والعوامل السبب الرئيس ي الذي قاد اليهود إلى ذلك الوضع؛ وهي إما كانت قسرية، بإجبار وكان لتصادف وجود 

من املجتمع املسيحي األوروبي الذي كان يحتضن تلك التجمعات، أو بتأثير من حاخامات اليهود وما زرعوه من أفكار في العقول 

بان في مجتمعات اآلخرين، إذا ما تم معارضتها أو مخالفتها، مع التهديد باإلبعاد اليهودية، وما صاحبها من تخويٍف بالزوال أو الذو 

 والنبذ خارج املجتمع اليهودي. أو ألسباب تراكمية تربوية واجتماعية درج عليها اليهود في حياتهم اليومية. 

نطقة األوروبية تلك الفترة، وما ونتيجة لذلك، ُحرمت تلك التجمعات من التأثر بمظاهر العصرنة والتطور التي عصفت بامل

 صاحبها من مبادئ تحرر وشيوع لألفكار الفلسفية العصرية، وحريات التفكير والتحليل.

وأخص بالذكر مؤثرات ذات أبعاد قوية، قلبت نظام املنطقة األوروبية رأسا على عقب، كالثورتين الفرنسية والصناعية، وشيوع 

بها من ثورة دينية مسيحية تحررية، عرفت بالبروتستانتية بقيادة مارتن لوثر، وما تركته تلك األفكار الفلسفية التحررية، وما أعق

 الثورة من آثار واضحة املعالم على املجتمع األوروبي.

وفي خضم التقوقع واالنعزال للتجمعات اليهودية، ظهرت حركة فكرية إصالحية يهودية، يقودها حاخامات مثقفون بالثقافة  

ألوروبية، ومتأثرين بعوامل النهضة والعصرنة التي كانت ترسم معاملها في تلك املنطقة. حيث أعلنت رفضها للوضع الذي التحررية ا

كان عليه اليهود، وسعت إلى تنفيذ مشروع إصالحي شامل، يحمل في طياته تغييرا جذريا للكثير من الطقوس والشرائع التي اعتاد 

ديدة ملختلف مفاهيم العقائد التي درج اليهود على تبنيها، ورسخت للبعد القومي االنعزالي عليها اليهود، كما يتبنى تأويالت ج

 الرافض لالندماج في مجتمعات الغير.

دراسة شاملة على شكل أطروحة قدمتها لنيل إجازة وفي سبيل كشف أسرار هذه الحركة وآثارها على املجتمع اليهودي، فقد عملت 

(، حركة اإلصالح الديني وأثرها في الفكر اليهودياإلسالمية العاملية في األردن، جاءت بعنوان: ) الدكتوراه من جامعة العلوم

هدفت إلى بيان جوهر هذه الحركة التي ظهرت ابتداء في أملانيا، ثم انتشرت إلى سائر بالد غرب أوروبا وشرقها، كما أنها بحثت في 

، فضال عن أهدافها التي سعت لتحقيقها، ومدى نجاح جهودها في تغيير ظروف نشأتها والدوافع التي أسهمت في تبلور فكرها

 الواقع اليهودي عموما.

 موقف الحركة اإلصالحية من القضايا التشريعية وأثرها على املجتمع اليهودي،وفي هذا البحث، والذي تخصص ببيان 

وما تركته من بصمات اصالحية عليها، إضافة ملا حرصت فيه على تفصيل موقف هذه الحركة اليهودية من شرائع الدين اليهودي، 

 حاولته من تغيير فيها.

وجاءت الدراسة مشتملة على تمهيد ومبحثين وخاتمة، فالتمهيد تركز في بيان مفهوم الحركة اإلصالحية، واملبحث األول عرضت 

ت فيه أن أستقص ي كافة القضايا التي هي فيه ملوقف الحركة اإلصالحية من الشرائع التعبدية وأثرها على الشعب اليهودي، وحاول

على صلة مباشرة بالشعائر والعبادات وطقوسها التي كان لإلصالحيين موقفا منها، كالصالة، وطقوس الكهنة، وحرمة يوم السبت، 

رضت فيه واألعياد اليهودية، وقوانين الطعام، وقوانين الدفن، ومسألة الختان، ومدلول مصطلح الهيكل. ثم املبحث الثاني وع

ملوقف الحركة من قضايا األحوال الشخصية وأثرها على الشعب اليهودي، فتعرضت فيه ملسائل الزواج والطالق وسن التكليف 

  الشرعي، وقضية قبول الشواذ جنسيا كيهود. وختمت الدراسة بخاتمة احتوت على أهم ما خلص إليه البحث من نتائج. 

 أهداف الدراسة:

اللثام عن حقيقة املواقف التي أظهرتها الحركة اإلصالحية اليهودية تجاه كافة القضايا التشريعية التي كان جاء هذا البحث ليميط 

لها حضور بارز وقت ظهورها، واستعراض أهم التغييرات واإلصالحات التي نادت بها، وسعت إلى انجازها على التجمعات اليهودية، 

تحتضنها، وتحقيق حالة من الدمج للعنصر اليهودي في تلك املجتمعات لينال بالتالي بهدف التقارب مع املجتمعات األوروبية التي 
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حقوقه كسائر أبناء املواطنين، ويرتقي بنفسه وأبناء قومه مستفيدا من مظاهر العصرنة والتطور التي كانت تعصف بتلك 

اإلصالحية على اليهود عامة، وعلى من تأثروا بها املنطقة. كما أن هذا البحث سعى إلى استقراء اآلثار التي تركتها تلك املواقف 

 واستفادوا من جهودها خاصة.

 أهمية الدراسة:

تظهر من كونها كشفت فترة تاريخية هامة جدا مرت فيها اليهودية عبر مسيرة حياتها التاريخية الطويلة، وما  أهمية الدراسةلعل 

من أثر ملموس على اليهود عامة، بفعل عوامل وتأثيرات متعددة، وما أنتجته من حركات يهودية جديدة، كالصهيونية، وما تركته 

حملته في جعبتها من أفكار، سواء أكانت عصرية متحررة، لم تعتد عليها اليهودية التقليدية من قبل، أم كانت تقليدية انعزالية 

 درجت عليها اليهودية في السابق.

 تساؤالت الدراسة:  

 وتمثلت باألسئلة التالية: مشكلة الدراسة، اؤالت محددة مثلت وقد أجابت هذه الدراسة عن تس

 ما حقيقة الحركة اإلصالحية للفكر اليهودي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر امليالديين؟   .1

 وما هو منهج الحركة االصالحية في تغيير شرائع ومعتقدات الفكر اليهودي؟  .2

 الحركة االصالحية؟  وما مسائل األحوال الشخصية التي تدخلت فيها .3

 وما هو األثر االصالحي الذي تركته الحركة االصالحية على املجتمع اليهودي ككل؟ .4

 إجراءات الدراسة: 

 تتمثل إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في اآلتي:

الثامن ركزت هذه الدراسة على الفترة الزمنية التي ظهرت فيها الحركة اإلصالحية وسطع نجمها من منتصف القرن  .1

عشر، وصوال إلى الوقت الذي ضعف فيه تأثيرها في نهايات القرن التاسع عشر وظهور الحركة الصهيونية على أثرها، 

حيث تم دراسة اإلسهامات التي قدمتها اإلصالحية ـ وإن كانت بصورة غير مباشرة ـ وأدت للدفع نحو ظهور هذه الحركة 

 األخيرة فيما بعد.

ر قدر من الكتب والنشرات العربية واألجنبية والتي حاولت سبر غور الحركة االصالحية عمد الباحث إلى جمع أكب .2

اليهودية وتحليل مواقفها. ثم بذل الباحث جهده في جمع كتابات أرباب الحركة االصالحية أنفسهم، وترجمة فقراتها 

حيثية قام االصالحيون بالتدخل  للتعرف على توجهاتهم وأفكارهم، ثم تكوين فكرة شاملة من كل تلك املصادر عن كل

فيها في املجاالت التشريعية، أو عملوا على تغييرها، ومقارنتها بما تعاهد عليه اليهود التقليديون منذ قديم الزمان، 

وصوال إلى كشف أهدافهم الخفية واملعلنة لهذه االصالحات، ومدى نجاحهم في تحقيقها، وأثرها املتدحرج على املجتمع 

 ى الزمن الحالي.اليهودي حت

 منهج الدراسة:

ذو شقين في تشخيص التغييرات التي أجرتها الحركة اإلصالحية على الشرائع اليهودية  منهجاعتمد الباحث في هذه الدراسة على 

  وتمثل ذلك فيما يلي:
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ليهودي من شرائع هذا أوال: املنهج الوصفي التحليلي: فتم تحليل النصوص التي تحدثت عن مواقف الحركة اإلصالحية للفكر ا

الدين، لكشف اثرها على املجتمع اليهودي فكريا ودينيا وسلوكيا ومدنيا. ثم استعراض أبرز النجاحات واإلخفاقات املتحققة، 

 وصوال إلى عرض اآلثار الناتجة عن تلك الجهود. 

صالحية في محاوالتها للتغيير، والجهود املبذولة ثانيا: املنهج النقدي: ومن خالله تم نقد األهداف والوسائل التي تبنتها الحركة اإل 

لدمج العنصر اليهودي بالحضارات األوروبية العصرية والناشئة. وُبذل جهد متواضع إلصدار حكم مناسب وموضوعي وغير 

 متحيز، يعبر عن واقعية تلك الجهود، فضال عن حقيقة أهدافها.

 

 تمهيد:

في تغيير املجتمع اليهودي، من عرض ملاهية هذه الحركة، وأبرز التعريفات التي  البد قبل الحديث عن جهود الحركة االصالحية

 أماطت اللثام عن كنهها.

 التعريف بالحركة اإلصالحية:

صالح ونافع،  هو آتي بما أمره أو عمله في كان الش يء: وصلح الفساد، عنه أي زال كلمة اإلصالح مشتقة من املصدر الثالثي "صلح"

  (1).وشقاق عداوة من بينهما ما أي أزال بينهما ذات أو بينهما ل فساده. وأصلحأزا الش يء وأصلح

ح" بالضم لغة وهو خالف فسد(2)وأيضا: اإلصالح من الفعل "أصلح"، أصلح الش يء: أي أقامه
ُ
 .(3)، "وَصل

ئة أو غير عادلة أو وضع ، وتعني: "تغيير لتصحيح مواقف خاطReformوأما في املراجع األجنبية فجاءت كلمة اإلصالح بصيغة: 

 .(4)نظام يعمل بفاعلية أكثر"

"، وتعني  reform، وتشير الى نفس املعنى في القواميس األجنبية، "(5)רפורמהوفي املراجع العبرية، فان الكلمة عندهم تأتي بصيغة: 

 في العربية كذلك: "إصالح".

، ليشير إلى مفهوم الحركة اإلصالحية اللوثرية التي ظهرت Reformation"وجاء التعريف االصطالحي في املراجع األجنبية بصيغة: "

 : (6)في ذلك الوقت، فورد في معناها

"Reformation, the religious revolution that took place in the Western church in the 16th century. Its greatest 

leaders undoubtedly were Martin Luther and John Calvin. Having far-reaching political, economic, and social 

effects, the Reformation became the basis for  founding the Protestantism''.  

                                                           
 العربية. اللغة مجمع ،3 ، ط520، مادة صلح، ص ١ الوسيط، ج المعجم وآخرون، مصطفى إبراهيم - (1)
 ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، معجم لسان العرب، مادة صلح. - (2)
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة صلح، بيروت، ھ770الفيومي، الرافعي أحمد بن محمد بن علي المقري، ت  - (3)

 المكتبة العلمية.
 م.2002، قاموس ماكميالن اإلنجليزي للتعليم المتقدم .Macmillan Dictionary of English رونديل، مايكل، – (4)
 .1702عربي اللغة المعاصرة، ص -عبري سغيف )دفيد(. قاموس - (5)
 م، 1768، تاريخ النشر  Reformationمادة:   .النسخة االليكترونية البريطانية، المعارف دائرة -(6)

 /https://www.britannica.comالموقع: 

https://www.britannica.com/event/Reformation
https://www.britannica.com/event/Reformation
https://www.britannica.com/event/Reformation
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ن السادس عشر. أعظم قادتها هم مارتن لوثر وجون كالفين. "اإلصالح، الثورة الدينية التي حدثت في الكنيسة الغربية في القر 

فبعد التأثيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية البعيدة املدى، أصبح اإلصالح هو األساس لتأسيس البروتستانتية". اذن فهي 

 . (8)في انشاء الكنيسة" (7)تشير إلى: "مرحلة التغيير الديني في أوروبا في القرن السادس عشر عندما بدأت البروتستانت

، التي تطلق على الحركة الدينية التي ظهرت في أوروبا Reform، وتهجئتها: ريفورميت، وهي من الكلمة: רפורמיהوفي العبرية: 

 الغربية.

، حيث ظهر ومن الواضح أن هذه املعاني تشير إلى مرحلة اإلصالح الديني البروتستانتي التي ظهرت في أوروبا في القرن السادس عشر

، وكان إعالن (9)م(1546 -م1483م(، وفي أملانيا بقيادة: "مارتن لوثر" )1535 –م 1478مصلحون في إنجلترا بقيادة: "توماس مور" )

ظهورهم كبداية للثورة على ظلم الكنيسة الكاثوليكية، ونهبها ألموال شعوب الواليات األوروبية بغير وجه حق، كما أنكروا على 

خل في أدق خصوصيات الناس، وانزالهم أشد العقوبات قسوة على من يتهمونهم بالخروج عن مبادئ الدين، وهو األمر رهبانها التد

الذي أدى الى تحريك الشعوب ومفكريها ملواجهة هذا الظلم، فكانت حركة ثورية غيرت الثقافة الدينية والسياسية واالجتماعية 

 ألوروبا.

تركز في بعض الدول األوروبية، وكانت تتكون من مجموعات صغيرة منغلقة على نفسها عرفت كانت تجمعات اليهود تلك الفترة ت

، كانت تحكمها سلطة دينية حاخامية متشددة، تطبق بتعصب ما تعلمته وتربت عليه من مبادئ تلمودية (10)بمصطلح "الجيتو"

بأفضلية الدم اليهودي على سائر الدماء، وتبني حواجز وتوراتية مشبوهة، وتتبنى في عقائدها نظرة شاذة محتِقَرة لآلخر، وتعتقد 

 نفسية ومدنية وحضارية فاصلة بين التجمعات اليهودية وسائر املجتمعات األوروبية التي تعيش فيها. 

ومن خالل مطالعة الدراسات السابقة التي استعرضت تاريخ التجمعات اليهودية في أوروبا، فقد ظهر جليا أن تلك التربية التي 

مورست على اليهود عموما، أنتجت ايدلوجية فكرية متضادة ما بين اليهود أنفسهم وسائر الشعوب األخرى، بنيت على العداء 

والكراهية والتمييز، وفقدان األمان وعدم الثقة، وكانت سببا في عزلة التجمعات اليهودية عن محيطها األوروبي الحاضن لها، 

املتالحق، فضال عن نمو حالة من العداء والكراهية بين التجمعات اليهودية واملجتمعات  وفصلها عن التطور املدني والحضاري 

الحاضنة لهم، وحرمان اليهود من املشاركة في الحياة السياسية، أو االستفادة من املزايا املدنية واملجتمعية التي كانوا يعيشون في 

 ن يجنيها اآلخرون.ظلها، بل وحرمان اليهود من الفوائد االقتصادية التي كا

وفي خضم هذه الحالة، انبثقت ثورة فكرية دينية اجتماعية إصالحية على كل هذه التراكمات، عرفت فيما بعد بالحركة اإلصالحية 

 للفكر اليهودي، تماما كالثورة اإلصالحية التصحيحية التي قادها مارتن لوثر على الكنيسة الكاثوليكية.

                                                           
وروبا، والتي رافقت ظهور وتطور البروتستانتية: هي مجموعة العقائد الدينية والكنسية المنبثقة عن حركة اإلصالح الديني في أ - (7)

الثورة الصناعية فيها، وهي لغويا مشتقة من كلمة التينية األصل وتعني االحتجاج واالعتراض، وهي تخالف الكاثوليكية والى حد ما 

، 1م، ج1991: الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسة، انظر، كما أنها تستمد ايمانها مباشرة من الكتاب المقدس. ةاألرثوذكسي

 ، المؤسسة الغربية للدراسات والنشر.2، ط52ص
 .م2002، قاموس ماكميالن اإلنجليزي للتعليم المتقدم .Macmillan Dictionary of English رونديل، مايكل، - (8)
ة القانون والكتاب جمع بين دراس وقدم، واعلن الثورة على النظام الكنسي الكاثوليكي، 1483مارتن لوثر: ولد في ألمانيا عام  - (9)

رمزا من رموز اإلصالح الديني في أوروبا، ومن أشهر  يعدالمقدس، حتى حصل على الدكتوراه في الالهوت من جامعة فيتنبرج، و

 م ببلدته إيسليبن في ألمانيا.1546آرائه أنه أنكر أن يبقى القسيس بال زواج مدى حياته، فتزوج راهبة وأنجب ستة أطفال، وتوفي عام 

 ويكيبيديا رابط:  انظر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AB

%D8%B1 
، أي "مسكب المنافع" إشارة الى الحي المجاور Ghetto، أنها مشتقة من الكلمة اإليطالية:  Ghettoقيل في معنى هذه الكلمة:  - (10)

، أي مكان سكن اليهود، أو من الكلمة العبرية:"جت" Judacaد. وقيل أيضا أنها مشتقة من كلمة: لهذا المسكب الذي كان يسكنه اليهو

، 23م، ص 1968: الفاروقي، د. اسماعيل راجي، الملل المعاصرة في الدين اليهودي، انظرالواردة في التلمود بمعنى: "االنفصال". 

 معهد البحوث والدراسات العربية.
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"، ביהדות רפורמית תנועה " ، تعني: "רפורמית יהדותي: كما وردت في دائرة املعارف العبرية: "فحركة اإلصالح الديني اليهود

 . (11)"حركة إصالحات في الديانة اليهودية" ومعناها:

 היהודים של החיים ואורח התפילה מערכות, הדת במנהגי שינויים ويعرفها بعض املفكرين اليهود على أنها: "

 להציל במטרה, הדת של הנצחיים מקורותיה על שמירה תוך, ולנסיבותיהם דרניהמו החיים לאורח והתאמתם

 ".לאומי מבידוד היהודים את

"تغيرات العادات الدينية وأنظمة الصالة ونمط الحياة لدى اليهود، وتكييفها مع نمط الحياة الحديثة وظروفها، مع الحفاظ على  

 .(12)نعزالية الوطنية"أصول الديانة األبدية، بهدف انقاذ اليهود من اال

وأما املصادر اإلسالمية، فقد عرفتها أنها الحركة التي جاءت لتغير عادات وتقاليد وأفكار ومناهج في الديانة اليهودية لتتناسب مع 

التطورات الحاصلة في الدول األوروبية، مع حفاظها على أصل الديانة اليهودية. وهي تعرف بالحركة اإلصالحية اليهودية، 

لتجديدية، والتقدمية، وهذه مصطلحات مترادفة تدل على معنى واحد عند تعريفها. ويعرفها البعض بالقول: "أنهم املجددون وا

. والخالصة أنه يمكن تعريف الحركة اإلصالحية:  "بأنها الحركة التي نشأت (13)( השּכלהالذين انبثقوا من حركة ) الهسكاله 

لثامن عشر، تدعو إلى اإلصالح في الدين اليهودي، وذلك بسبب األوضاع التي كان يعيشها اليهود داخل الديانة اليهودية، في القرن ا

 .(14)في أوروبا، وقد أدخلت آراء جديدة على اليهود في النواحي الدينية والسياسية واإلنسانية العامة حيث تعتبر دستورا لها"

 املبحث األول:

 يةموقف الحركة اإلصالحية من الشرائع التعبد

رأت الحركة اإلصالحية أن هناك خلل كبير تعكسه الطقوس والشعائر التعبدية، املتوارثة منذ سنين طويلة، واملفروضة من قبل 

 الهيئة الحاخامية على الشعب اليهودي عموما، وعلى شباب اليهود بشكل خاص، وهذا الخلل يتمثل في أمرين اثنين هما:

هذه الطقوس، ومسارعتهم للهرب من الدين، نحو عدم التدين، أو نحو التوجهات  امتعاض الكثير من الشباب اليهودي من -1

اليسارية األخرى، أو حتى نحو اعتناق الديانة املسيحية كرد فعل على املمارسات الرجعية، والحركات التقليدية، التي تشيع 

 ملقدس، ويتناقض مع العقل والطبع السليم.على أيدي وألسنة الحاخامات، وفي ثنايا املحتوى الديني الذي يتضمنه الكتاب ا

                                                           
، 188، ص 21/ دائرة المعارف العبرية، المجلد  רפורמ، 188' עמ، 21 כרך، הכללית בריתהע האנציקלופדיה - (11)

 اإلصالح.
 ، دار الجليل.1، ط430م، ترجمة: العجرمي، أحمد بركات، ص 1988افرايم ومناحم تلمي، معجم المصطلحات الصهيونية،  - (12)
يقظة، والنهضة، وهي حركة يهودية ثقافية برزت في العصر الحديث، الهسكااله: هي كلمة عبرية تعني: التنوير، والتفهم، وال - (13)

م، واستمرت حتى عام 1750وكان ظهورها في يهود أوروبا، وتحديدا في المانيا، وذلك في منتصف القرن الثامن عشر، أي حوالي 

صول على حقوقهم المدنية عن م، وطرحت تعديالت جذرية في الدين اليهودي، وكانت تنادي بأن على اليهود أن يسعوا للح1880

طريق االندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها، وأن يكون والؤهم لهذه المجتمعات وليس لقوميتهم الدينية، وكان شعارهم: "كن 

ليد على يهوديا في بيتك وانسانا خارج البيت"، وهو الشعار الذي أطلقه المصلح اليهودي: )يهودا ليف جوردون(، كما سعوا النهاء التق

المعتقد والتاريخ واألدب واللغة العبرية، فكان أصالحيوها يدعون الى التجديد والتطوير في كل ذلك، وقد اطلق على اتباع الهسكااله 

م، عدد 1994اسم "المكسيليم" أي المتنورين. المصدر: الشامي، رشاد، القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة، 

، 251، ص 1، عالم المعرفة، الكويت. / وانظر: المسيري، د. عبد الوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج76 ، ص186

م، 1995. / وانظر: ظاظا، حسن، الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه، م، دار الشروق، القاهرة، مصر1999الطبعة األولى، 

 لشامية، بيروت، ودار القلم، دمشق.، طباعة ونشر: الدار ا3، ط265، ص ھ1416
، 3، ط314 -313، وكذلك: ص 265-264، ص ھ1416م، 1995ظاظا، حسن، الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه،  - (14)

 طباعة ونشر: الدار الشامية، بيروت، ودار القلم، دمشق.
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مخالفة هذه الطقوس ملظاهر الحداثة والعصرنة التي أخذت تشيع في املجتمع األوروبي، ولدى أتباع امللة املسيحية  -2

البروتستانتية، والتي بدأت تعيد تشكيل طقوسها وشعائرها النصرانية بشكل يتالءم مع التطور العصري، واالنفتاح األوروبي. 

وقد جر هذا على اليهود زيادة العزلة، وعدم االحترام من اآلخرين في املجتمع األوروبي، فضال عن زيادة نسبة االحتقار املتبادلة 

 بين الشعب اليهودي والشعوب األوروبية.

كون أوال وفي محاولة لعالج هذه الظواهر، فقد عملت الحركة اإلصالحية على اصالح العديد من هذه الطقوس والشعائر، لت

جاذبة ومَحبَبة لدى الشباب والصبيان، ومرغبة لهم في الثبات على ديانتهم، وثانيا لتكون في مستوى الحداثة والعصرنة التي تجري 

من حول اليهود، ولتتقارب مع طقوس وشعائر املسيحيين، في الشكل واملضمون، وهذا ما سيظهر في ثنايا هذا البحث وما اعتمد 

 عليه من مصادر.

 يمكن القول أن جوهر التغيير واإلصالح الذي قامت به الحركة اإلصالحية فيما يخص الشرائع اليهودية، قد ارتكز على ناحيتين: و 

دت كتب التوراة والتلمود لتكون هي املتحكمة في تقرير الشرائع اليهودية كما درجت عليه العادة عند الحاخامات  فهي من جهة جمَّ

زعت القداسة عن هذه الشرائع، وسمحت للعقل البشري أن يتدخل في تشكيلها وتقريرها، كما سمحت التقليديين، وبالتالي ن

 ألديان أخرى كاملسيحية مثال أن تكون شريكة في التأثير على تشكيل هذه الشرائع وتصنيف كيفياتها.

إزالة كل قداسة عن القانون التلمودي، وهو م(، دعا إلى 1874-1810فهذا )ابراهام جايجر( أحد أبرز املصلحين اليهود في أملانيا )

املتحكم في تقرير الشرائع، وفتح الباب على مصراعيه لتجديد الشرائع وفق ما يمليه العصر والتطور، ثم الدعوة لحصر الدين 

 .(15)وتركيزه على مشاعر التقوى الشخصية فقط، وإنهاء مبدأ تقديس الطقوس والقوانين التلمودية

قد منعت الحركة اإلصالحية الحاخامات املتشددين من أن يكون لهم أي تأثير في وضع هذه الشرائع، وسعت إلى ومن جهة ثانية، ف

تقرير كافة الشعائر والعبادات عند اليهود، عبر مؤتمراتها اإلصالحية، وبياناتها الكالمية، حيث تتم املوافقة عليها من خالل 

خذت أشكالها من املجتمعات الغربية التحرريةالتصويت واالنتخاب بالطرق الديموقراطية، وا
ُ
 .(16)لتي أ

م(، وجاء فيه أن الكتاب املقدس هو من 1885وتنفيذا لذلك، فقد تم تقرير مبدأ التشريع، في مؤتمر بطرسبرج اإلصالحي عام )

ست مرفوضة، وان كانت أقل صنع اإلنسان، وليس من صنع هللا، وأنه أعظم الوثائق املدنية ال أوحدها، فوثائق األديان األخرى لي

 منه درجة.

وبناء على ذلك، فقد قرر املؤتمر أنه ال صالحية ضرورية ألي ش يء في الكتاب املقدس سوى للقانون األخالقي، وعلى هذا فال وزن 

ن يتدخل في للتشريعات اليهودية في املأكل وامللبس والطهارة وأحكام الصالة وكيفياتها، وسائر الشرائع األخرى، ويمكن للعقل أ

 .(17)صياغتها وفق تطورات العصر وما يتطلبه اندماج اليهود في اآلخرين

ولعل أهم اإلجراءات التغييرية التي اتخذتها الحركة اإلصالحية على مختلف القضايا التعبدية، والطقوس املتعلقة بها، تمثلت في 

 الجوانب التالية:

 أوال: املوقف من شعائر الصالة وطقوسها: 

                                                           
 .1، ط328، ص 2م، ج0220ة الشاملة، المسيري، د. عبد الوهاب، العلمانية الجزئية والعلماني -(2(

 ، دار الشروق، القاهرة.1، ط328، ص 2م، ج2002المسيري، د. عبد الوهاب، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة،  - (16)
، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك عبد 219السويلم، د. أسماء سليمان، الفرق اليهودية المعاصرة، ص  - (17)

 الرياض. العزيز،
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ض حاخامات دعاة الحركة اإلصالحية، الفرق الكبير بين الصالة التي تجري في الكنائس املسيحية البروتستانتية ملس بع

والكاثوليكية، وبين الصالة في املعابد اليهودية، ذاك الفرق في املنهج والطريقة، دفعهم إلى أن يخرجوا من إحدى زياراتهم لبعض 

ال الذي وصلت إليه املعابد اليهودية التقليدية، والصالة املقامة فيها، سواء في جانب الكنائس النصرانية ساخطين مستائين للح

التراتيل التي تؤدى، أو طريقة تأديتها، أو اللغة املستخدمة )اليديشية القديمة املختلطة(، أو عدم مشاركة إحدى الجنسين فيها 

 .18عدم االنجذاب)النساء(، أو الوضع العام لها، والباعث على امللل والنفرة و 

م(، قبوله 1799، ألن يطلب من الكنيسة املسيحية في برلين سنة )(19)وهذا ما دفع املصلح اليهودي املتشدد )دافيد فرايدالندر(

وأتباعه أعضاء في الكنيسة شريطة إعفائهم من االعتقاد بألوهية املسيح، وممارسة الطقوس الكنسية املسيحية، ولوال أن 

لكان لهم مشاركة فاعلة في الكنائس املسيحية منذ ذلك الوقت، وألمكن تحول الكثير من اليهود إلى الديانة  الكنيسة رفضت ذلك،

 النصرانية.

 

 لذلك فقد قال: 

"أصبحت صلوات اليهود على مرور الزمن أسوا فأسوأ، فاألفكار التعبدية اليهودية، أصبحت ملتبسة على الناس بما اعتراها من 

اباله املناهضة لروح الدين اليهودي الحقيقية، وكذلك لغة الصلوات فهي أصبحت مؤذية لألذن، وحافلة التصوف ومبادئ الق

 .(20)باألخطاء اللغوية، ومن حسن الحظ أن األكثرية الكبرى من اليهود ال يفهمون منها شيئا، ولو فهموا لتأثروا بها الى األسوأ"

خص عالجا للصعوبات اللغوية التي تعاني منها  بدأ التغيير في الصالة اليهودية، بدئا من اللغة
ُ

املستخدمة في املعابد اليهودية، فش

الصالة كونها كانت بلغة يديشية قديمة ومختلطة، وكثير من ألفاظها ال تكاد تفهم، أو يستوعبها عامة اليهود، أضف لذلك أنها 

األجيال التي بدأت تتأثر من معالم التطور الذي كانت تتم بأسلوب وطريقة صارت فيما بعد محط سخرية الشباب والصبيان و 

 يجري من حول اليهود.

وكانت البداية في إحياء اللغة العبرية، وبدأ ذلك عبر تدريسها في املدارس التي دعا إلنشائها مندلسون، وقام بتطويرها من خلفه 

لعقول الصغيرة، حيث حرصوا على تركيز وجاء بعده من املصلحين، وانصبت فلسفتها التعليمية بجهود حركة اإلصالح على ا

 .(21)معاني وألفاظ هذه اللغة في وعيهم وعلى ألسنتهم، وسعوا إلى إيالء الشباب الصاعد عناية خاصة وتعليم متطور 

                                                           
 . نقال عن:47م، ص 1968ة في الدين اليهودي، الملل المعاصرالفاروقي،  - )18(

W. Gumther Plaut, The Rise of Reform Judaism New York: World Uuion for Progressive 

Judaism Ltd., Page 11.  And: David Friedlander, Sendschreiben an … Probst Teller, Berlin 

1799 Page 61. 

 األثرياء أحد ابن كان م(، ١٨٣٤عام ) ديسمبر ٢٥ ألمانيا، وتوفي في م( ١٧٥٠عام ) ديسمبر في ولد إصالحي، يهودي زعيم - (19)

 والفن، للعلم راعي يكون أن وعلى موطنه لخدمة للحرير مصنعا   أن يؤسس ثروته شجعته م(، ١٧٧١ (عم برلين في أستقر يدعي دانيال،

 برلين. انظر:  في اليهود وغير اليهود بين مكانه أحتل وقد م(، ١٨٠٩ (عام برلين مدينة لمجلس ينتخب ييهود أول وكان

The Jewish encyclopedia, New York, 1906, page 514. 

 ، مصدر سابق. نقال عن:47م، ص 1968الملل المعاصرة في الدين اليهودي، الفاروقي،  - (20)

W. Gumther Plaut, The Rise of Reform Judaism New York: World Uuion for Progressive Judaism Ltd., 

Page 11.  And: David Friedlander, Sendschreiben an … Probst Teller, Berlin 1799 Page 61. 
 ، دار الدعوة، الكويت.1، ط100م، ص 2015بسطامي، د. محمد سعيد، مفهوم تجديد الدين،  - (21)
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ثم تطورت اللغة املستخدمة في الصالة فيما بعد، حتى صارت بلغة البلد والوطن الذي يعيش فيه اليهود، ويتكلمون لغته، فصارت 

 ألملانية في أملانيا، وباإلنجليزية في الواليات املتحدة األمريكية، وبالفرنسية في فرنسا، وهكذا في سائر البالد األوروبية.با

م(، حيث أثيرت فيه مسألة استخدام اللغات 1845وأقر ذلك رسميا عبر املجلس التاريخي الذي عقدته الحركة اإلصالحية عام )

ت بدال من اللغة العبرية، وتمت املوافقة على ذلك تحت مبرر أن اللغة العبرية تطبع اليهود بطابع املحلية األوروبية في الصلوا

قومي، وهو ما يخالف أهداف ومبادئ الحركة اإلصالحية التي تبنت مبدأ أن الديانة اليهودية هي رسالة عاملية، وهو أحد أسباب 

و هدف قدس ي، لقيادة األمم إلى املعرفة الحقيقية، وعبادة هللا، ونشر شتات اليهود في العالم، فشتاتهم ليس عقوبة لهم، بل ه

 .(22)عقيدة التوحيد ومبادئ األخالق في العالم

وتطبيقا لذلك، فقد كان أول من استعمل لغة غير العبرية في الطقوس الدينية، كنيس )عادة يشورون( بأمستردام، عام 

 .(23)م(1796)

إلغاء الصلوات ذات الطابع القومي اليهودي، وجعلوا لغة الصالة األملانية ال العبرية، ليتمشوا يقول املسيري: "قام اإلصالحيون ب

 .(24)مع روح العصر واملكان، ثم اإلنجليزية في الواليات املتحدة"

إلى أن أكثر ولعل من األسباب الرئيسية التي دفعت اإلصالحيين لتغيير لغة الصالة لتكون باللغة املحلية، إضافة ملا سبق، يعود 

ن يهود العالم كانوا ال يفهمون العبرية، وبالتالي ال يفهمون عبادتهم، وفي نظر اإلصالحيين أن العبادة ال معنى لها وال روح فيها دون أ

 تكون مفهومة. 

، كان قد أقيم في كنيس تابع لليه
ً
 دينيا

ً
ود السفارديم وهو ما دفع الكاتب اليهودي )صمويل بليس( أن يصف في مذكراته احتفاال

بلندن بالقول: "كان طقسها الديني وتعبدهم كله تمتمة وغناء بالعبرية، بينما يحمل التوراة عدد من الرجال يجوبون بها القاعة 

، ولكن يا إلهي يا للفوض ى! يا للضحك، والهزار، ويا لعدم االنتباه الذي يعتري املصلين اليهود أثناء صالتهم. كانت 
ً
 وإيابا

ً
ذهابا

 .(25)هم كلها وتعبدهم فوض ى ال أول لها وال آخر"صالت

م(، ألجل ذلك: التأكيد على 1869كما كان من أهم القرارات التي اتخذها مؤتمر فيالدلفيا اإلصالحي في الواليات املتحدة عام )

يهودية في أمريكا؛ قدسية اللغة العبرية وأهمية نشرها، لكن ليس من الضروري استخدامها في املعابد، نظرا لظروف الحياة ال

فالعبرية ليست لغة مفهومة لدى اإلنسان اليهودي، ولهذا يتوجب عليه استخدام اللغة الدارجة؛ حتى يتمكن من فهم الصالة، 

 . (26)لكون العبادة بدون فهم ال روح لها

ائس املسيحية األخرى، ثم تطورت الكيفية التي تؤدى فيها الصالة، وأخذت صور وأشكال الكنيسة البروتستانتية، وبعض الكن

فأدخلت املعازف واآلالت املوسيقية الحديثة، )كاألورج(، بحيث تعزف أنغامها مع الصالة. وتم تشكيل الكورال الغنائي املختلط من 

الشباب والبنات، ينشدون تراتيل الصالة مع أنغام املعازف واملوسيقى. واستخدم اإلصالحيون كذلك البنوك الخشبية الطويلة 

 وس في الكنيس.للجل

                                                           
، نشر: مركز الدراسات الشرقية، 20سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية، العدد ، 196جيد، د. محمد بحر، اليهودية، ص عبد الم - (22)

 جامعة القاهرة، مصر.
 ، مصدر سابق.47م، ص 1968الملل المعاصرة في الدين اليهودي، الفاروقي، إسماعيل راجي،  - (23)
، مصدر سابق. وانظر أيضا: 1، ط328، ص 2م، ج2002لجزئية والعلمانية الشاملة، المسيري، د. عبد الوهاب، العلمانية ا - (24)

 ، مصدر سابق.90المسيري، عبد الوهاب، من هو اليهودي، ص 
 ، مصدر سابق.47-46م، ص 1968الملل المعاصرة في الدين اليهودي، الفاروقي، إسماعيل راجي،  - (25)
الطبعة األولى، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ، 224م، ص1998انة اليهودية، أحمد، د. محمد خليفة حسن، تاريخ الدي - (26)

 القاهرة، مصر.
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ركت الترانيم الشعرية العبرية، واآلرامية 
ُ
كما تم انقاص األدعية والصلوات إلى الحد األدنى، وعمل تغييرات جذرية عليها، فت

. كما ألغوا تالوة الصحف املقدسة في الصلوات العامة، وألغوا الصالة على (27)القديمة، ومنعوا استخدام تمائم الصالة )تفيلين(

 .(28)امليت

وسمحوا بعدم لبس )البارموكا(، أو غطاء الرأس الصغير، لذلك فهم عموما ال يلبسونها، وال يلزمون نساءهم بغطاء رؤوسهن أثناء 

. لكن اعتاد (29)الصالة كما كان دارجا في السابق، وال يلبسون الشال أو )التاليت( على أكتافهم، مع عدم ممانعتهم ملن يلبسها

 .(30)تداء الزي األوروبي العادي تقليدا للرهبان املسيحيين في كنائسهمالحاخامات اإلصالحيون ار 

م(، بدأت عادة جديدة لم تكن متبعة من قبل، وهي تعميد البنات، حيث كانت هذه 1818وفي معبد همبورج الذي شيد عام )

. بل وأجازوا (31)للكنائس املسيحية الشعيرة مقتصرة فقط على الذكور، فلما جاء اإلصالحيون، شملوا فيها العنصر االنثوي تقليدا

مت )سالي برايساند( حاخاما في  ِ
للمرأة أن تصبح حاخاما، استجابة لحركة ما تعرف باسم )التمركز حول األنثى اليهودية(، فُرس 

 م(.1972عام ) (32)كنيس إصالحي

في أملانيا على يد اسرائيل جاكبسون عام واستفحل التغيير واإلصالح على شرائع الصالة فيما بعد، عندما افتتح أول معبد يهودي 

م(، يطبق ما تم اعتماده من تعديالت جوهرية جديدة، وألف كتاب صلوات وأذكار حديث، وباللغة األملانية، وتم تنفيذ ما 1815)

في خطبة ورد فيه من صلوات عصرية وحديثة داخل هذا املعبد، وعلى مرئى ومسمع من كافة أطياف اليهود في تلك البالد، وجاء 

 افتتاح املعبد ما نصه:

 .(33)"إن الدنيا كلها تتغير من حولنا فلماذا نتخلف نحن؟"

 ثانيا: املوقف من نظم وقوانين طقوس الكهنة:

جرت العادة في الشرائع اليهودية التقليدية، أن يكون للكهنة ومالبسهم نظم وقوانين تخصهم، كانوا من خاللها يترفعون ويتميزون 

 أفراد املجتمع اليهودي، ويعطون أنفسهم امتيازات كبيرة دون النظر ملن هم دونهم. بها عن سائر 

. وتنفيذا لذلك فقد اقر مؤتمر فيالدلفيا (34)فلما جاءت الحركة اإلصالحية أبطلت كل الفوارق بين الكهنة والالويين وبقية اليهود

دة في األدب الديني بخصوص نظام الكهنوت وعقيدة م( ذلك بالنص، وشرح بعض اإلشارات الوار 1869اإلصالحي في العام )

 .(35)التضحية، على أنها من اآلثار التربوية للماض ي، أي أن قيمتها تاريخية بحتة، وال داعي الستمرارها

                                                           
والتفيلين: هي تمائم وصلوات كانت تؤدى على ألسنة  ، مصدر سابق.90المسيري، عبد الوهاب، من هو اليهودي، ص  - (27)

 .الحاخامات وفق طقوس محددة، ال يفهمها عوام اليهود المتبعين لهم
 م.5/11/2007من مقال بعنوان: كتاب الصالة واألوامر، صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، تاريخ  - (28)
، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك عبد 221السويلم، د. أسماء سليمان، الفرق اليهودية المعاصرة، ص  - (29)

 العزيز، الرياض.
 ، مصدر سابق.232، ص 5اليهود واليهودية والصهيونية، ج المسيري، عبد الوهاب، موسوعة - (30)
 ، مصدر سابق.195عبد المجيد، د. محمد بحر، اليهودية، ص  - (31)
هي حركة تحاول تطهير الخطاب الديني تماما  من أية صور مجازية قد يُفَهم منها االنقسام  :حركة التمركز حول األنثى اليهودية - (32)

تُنادي به حركة التمركز حول األنثى  ي الزواج والزفاف المجازيتين المتواترتين في العهد القديم. إن ماذكر وأنثى مثل صورت إلى

أة، أما حركة التمركز حول األنثى فال رإلى حركة تحرير الم أة. فالرجل يمكنه أن ينضمريختلف تماما  عما تنادي به حركة تحرير الم

 ، مصدر سابق.232، ص 5، عبد الوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج. أنظر: المسيرييمكن أن ينضم لها الرجال
 ، مصدر سابق. نقال وترجمة عن:100بسطامي، د. محمد سعيد، مفهوم تجديد الدين، ص  -(33)

Blau. Joseph L. Modern Varieties of Judaism, Page 28, New York. Columbia Press. 1966. 
، مصدر سابق. وانظر أيضا: 1، ط328، ص 2م، ج2002عبد الوهاب، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، المسيري، د.  - (34)

 ، مصدر سابق.90المسيري، عبد الوهاب، من هو اليهودي، ص 
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(، التأكيد على Pittsburgh Platformم(، وعرفت باسم خطة بطرسبرج )1885كما قررت اإلصالحية وعبر وثيقة أصدرتها عام )

 . (36)فة هذه النظم والقوانين، باعتبار أنها تكونت تحت تأثير ظروف غريبة عن العقلية املعاصرةرفض كا

 ثالثا: املوقف من حرمة يوم السبت، وحرمة العمل فيه:

اعتاد اليهود اعتبار يوم السبت العيد األسبوعي لهم، حيث يبدأ االحتفال فيه من غروب شمس يوم الجمعة، إلى غروب شمس يوم 

ت. وفيه يكفون عن كافة األعمال من صناعة وزراعة وتجارة، أو حتى بذل أي مجهود في تحقيق أي هدف معين، حتى لو كان السب

ذلك إلنقاذ غريق، أو اسعاف مصاب، ويصل األمر بهم إلى حرمة إنفاق النقود فيه، أو تسليمها ألحد، أو إيقاد النار أو الطبخ. كما 

من نصف ميل، أو استخدام الدواب، أو وسائل املواصالت الحديثة، أضف لذلك ممارسة تشمل املحرمات قطع مسافة أكبر 

 .(37)الجماع مع الزوجة، أو عقد عقود الزواج والبيع والشراء وغيرها

 
ُ
ُفِسك

ْ
ن
َ
وا ِبأ

ُ
ظ َحفَّ

َ
: ت بُّ اَل الرَّ

َ
ا ق

َ
ذ
َ
وا ومصدر هذا التقديس، بحسب ما ورد في سفر آرميا، يقول الرب علي لسان آرميا: "هك

ُ
ْحِمل

َ
 ت
َ
ْم َوال

ْم َيْوَم السَّ 
ُ
 ِمْن ُبُيوِتك

ً
ِرُجوا ِحْمال

ْ
خ

ُ
 ت
َ
ِليَم، َوال

َ
وُرش

ُ
ْبَواِب أ

َ
وُه ِفي أ

ُ
ْدِخل

ُ
 ت
َ
ْبِت َوال  َيْوَم السَّ

ً
ُسوا َيْوَم ِحْمال ِ

د 
َ
ا، َبْل ق  مَّ

ً
ال
ْ
غ

ُ
وا ش

ُ
ْعَمل

َ
 ت
َ
ْبِت، َوال

ْم"
ُ
َمْرُت آَباَءك

َ
َما أ

َ
ْبِت ك  .(38)السَّ

الحرمة فيه من اعتقادهم، أنه اليوم السابع الذي استراح فيه الرب، حيث بدأ الخلق منذ يوم األحد، واستمر في ذلك وتنبع سبب 

 طوال األيام الخمسة التي تليه، وانتهى من الخلق يوم الجمعة، تعالى هللا تعالى عن ذلك الوصف علوا كبيرا.

ود بقوميتهم عن غيرهم من الشعوب التي يعيشون بينها، ويعطل حركة رفضت الحركة اإلصالحية ذلك االعتقاد، كونه يميز اليه

 اإلنتاج والتطور، ويمنع اليهود من االندماج في تلك املجتمعات التي يمارسون فيها حياتهم الطبيعية.

م األحد فجرى التخفيف من طقوسه جذريا، حتى صار يوما من األيام االعتيادية عند اليهود اإلصالحيين، واستعيض عنه بيو 

تقاربا مع الطقوس املسيحية، وألغيت معظم املحرمات التي تعلقت به عموما، وتطبيقا لذلك أقام )صموئيل هولدهايم( في هيكل 

 .(39)اإلصالحيين ببرلين الصالة يوم األحد بدال من يوم السبت تماشيا مع ذلك

الوقت الحاضر في يوم السبت نفسه، وإنما يختار  يقول املسيري: "وقد أسقطوا معظم شعائر السبت، وهم ال يحتفلون به في

أعضاء األبرشية أي يوم في االجتماع. وتأخذ الشعائر في هذه الحالة شكل صالة قصيرة وقراءة بعض الفقرات من أي كتاب، بل 

 .(40)وأحيانا حل بعض الكلمات املتقاطعة! ولعل هذا هو االنتصار النهائي لروح العصر"

السبت يوم األحد. ثم تصاعدت وتيرة اإلصالح إلى أن أصبحت علمانية صريحة، ففي بعض األبرشيات  ويقول: "وأقيمت صلوات

 . (41)اإلصالحية أصبحت صلوات السبت تقام في اليوم الذي يتفق عليه املصلون"

، حيث كان هذا كما أن اإلصالحيين يحرصون على إقامة حفال بمقدم يوم السبت، اعتاد عليه اليهود سابقا، مساء يوم الجمعة

(، أو عشية السبت. فلما جاء اإلصالحيون جعلوا منه )شعيرة السبت الكبرى(، שנת ערבالحفل فيما مض ى يسمى )عيرف شبات 

                                                                                                                                                                      
 ، مصدر سابق.224م، ص1998أحمد، د. محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية،  - (35)
 ، مصدر سابق.104م، ص 2015فهوم تجديد الدين، بسطامي، د. محمد سعيد، م - (36)
 ، مصدر سابق.200-199م، ص 1971ظاظا، د. حسن، وآخرون، الصهيونية العالمية وإسرائيل،  - (37)
 .23-21 /17سفر آرميا:  - (38)
 ، مصدر سابق.195عبد المجيد، د. محمد بحر، اليهودية، ص  - (39)
 ، مصدر سابق.1، ط329-328، ص 2م، ج2002الجزئية والعلمانية الشاملة، المسيري، د. عبد الوهاب، العلمانية  - (40)
 ، مصدر سابق.35، ص3المسيري، د. عبد الوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج - (41)
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وألغوا كل احتفال آخر يخص السبت نهار يوم السبت؛ ألنهم أرادوا عدم تقييد اليهود من مزاولة أعمالهم يوم السبت كما ذكرت 

 .(42)لصالة اليهودية يوم األحد بدال من السبتسابقا في سبب إقامة ا

 رابعا: املوقف من األعياد اليهودية:

 اعتاد اليهود أن يحتفلوا بنوعين من األعياد:

: وتشمل عيد الفصح، وفيه يتناول اليهود طوال أربعة أيام خبز الفطير. وعيد (43)األعياد التي ورد ذكرها في العهد القديم -1

د املظال )سوكوت(، ويوم الغفران )يوم كيبور(، وهو أقدس وأهم األعياد اليهودية، ويحل بعد عيد األسابيع )شافوعوت(، وعي

رأس السنة بثمانية أيام، ويتم فيه الصوم ومحاسبة كل يهودي لنفسه، والتطهر من الذنوب، وتغلق فيه املطاعم ودور اللهو، 

د رأس السنة اليهودية، والذي يتميز بالنفخ فيه في قرن الكبش . ثم عي(44)وتتوقف حركة املواصالت، وبث وسائل اإلعالم كافة

 .(45))هاشوفار(، ويطلب فيه اليهود الرحمة واملغفرة من اإلله

األعياد التي أضيفت بعد نزول التوراة: وتشمل عيد )البوريم(، والذي يعتبر في نظر اليهود اليوم الذي أنقذت فيه إستير يهود  -2

. وعيد )الحانوكا(، وعيد االستقالل )يوم هاعتسماؤوت( وهو اليوم الذي (46)ها هامان لذبحهمفارس من املؤامرة التي دبر 

يحتفل فيه اليهود بإنشاء الدولة الصهيونية، وُيشار له عند الفلسطينيين بيوم النكبة. وعيد التاسع من آب، ويعتبر يوم صوم 

لضحك والتجمل، لوقوع ذكرى سقوط أورشليم وهدم وحداد عند اليهود، حيث يحرم فيه االستحمام واألكل والشرب وا

قبل امليالد(. كما يلحقون فيه  516قبل امليالد(، والثاني: ) 587أغسطس  9الهيكلين في هذا التاريخ نفسه عند اليهود، األول: )

 .(48)يدة. وعيد األشجار، وهو اليوم الذي يحتفل به بغرس أشجار جد(47)عدد من املآس ي التي وقعت لهم عبر التاريخ

                                                           
 ، مصدر سابق.63الملل المعاصرة في الدين اليهودي، ص  - (42)
ويؤمر اليهود بتالوة قصة الخروج من . يل من مصر ولتحّررھم من العبوديةھو تذكار لخروج بني إسرائ(: بيساح)عيد الفصح  - (43)

الباھظة الثمن والتي تم تحقيقها بطريقة مليئة  همريخيًا محض، بهدف تأكيد أھمية حريتامصر وكأنهم شخصًيا شاركوا فيه وليس ت

ليهودي األسفار الخمسة األولى للتوراة على جبل يُحتفل في ھذا العيد بذكرى تسلم الشعب ا(: شفوعوت)د األسابيع . وعيبالصعوبات

عيد . وسيناء بعد سبعة أسابيع من خروج بني إسرائيل من مصر. يُدعى ھذا العيد ب"عيد الحصاد" حيث يبدأ فيه موسم حصاد القمح

مر عيد المظلة سبعة ( ب"عيد المظلة". ويست24:23يحل بعد يوم الغفران ويصفه الكتاب المقدس )الالويون  (:عيد العرش)المظلة 

أيام. ويعتبر أول أيام ھذا العيد يوم عطلة رسمية، فيما تعتبر سائر أيام العيد السبعة أياما متميزة من حيث الصلوات والتالوات التي 

من السنة بثمانية أيام أي في اليوم العاشر  بعد عيد رأس السنةويحل  :يوم الغفرانو تقام فيها، والتي تتضمن تالوة سفر الجامعة.

ساعةً تكرس معظمها  25وھو يوم يتم فيه الصوم ومحاسبة النفس والتطهر من الذنوب. ويستمر الصيام في يوم الغفران  ،الجديدة

وتصل صلوات  :عيد رأس السنة في بداية السنة العبريةو واالبتهاالت إلى المولى عز وجل ليغفر لعباده ذنوبهم وخطاياھم. للصلوات

العيد ذروتها حين ينفخ في "الشوفار" )نوع من البوق مصنوع من قرن كبش(. ويعتبر النفخ في قرن الكبش كل يوم من يومي 

جله )الشوفار( رمًزا لكبش الفداء الذي مّن به المولى عز وجّل على سيدنا إبراھيم الخليل عليه السالم عندما امتثل ألمر رّبه وھّم بذبح ن

انظر: موقع  ا في أورشليم وھو الجبل الذي أُقيم عليه فيما بعد الهيكالن المقدسان األول والثاني.عليه السالم على جبل موريّ  ماعيلإس

 وزارة الخارجية اإلسرائيلية، رابط:

 

https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/JewishHolidays/Pages/default.a

spx?WPID=WPQ4&PN=2 

، 1، ترجمة: عبد الغني إبراهيم، ط130م، ص 2000، روبن، وآخرون، ذرية إبراهيم مقدمة عن اليهودية للمسلمين، فايسترون - (44)

 معهد هاربت وربرت للتفاهم الدولي بين األديان، اللجنة اليهودية األمريكية.
 .129-128نفس المصدر السابق، ص  - (45)
 ، مصدر سابق.269، ص 5يهودية والصهيونية، جالمسيري، د. عبد الوهاب، موسوعة اليهود وال - (46)
، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 317م، ص 2002الشامي، رشاد، موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية،  - (47)

 مصر.
 ، دار الجليل، عمان، األردن.1، ط7م، ص 1994السعدي، غازي، األعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود،  - (48)
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ملا ظهرت الحركة اإلصالحية ونظرت في طبيعة هذه األعياد، وملست مدى التشدد واملبالغة التي فرضتها الحاخامية اليهودية 

التقليدية على أتباع الديانة اليهودية، بطقوسها وشرائعها، وما سببته لهم من معاناة وشدة نتيجة كثرة األعباء والقيود، التي 

التطور مع العصر، أو قبول االندماج في اآلخر. حرصت لذلك على كسر بعض القيود والطقوس للتماش ي مع منعتهم بالتالي عن 

 الحياة، وأبقت على بعض األشكال الفولكلورية اليهودية لتلك األعياد منعا من االندثار.

آلية منطقية نفسية تقوم على  ومن خالل االستقراء ملوقف الحركة اإلصالحية من تلك األعياد، وجد أنها تعاملت معها وفق

 األساسين التاليين:

تركت الخيار في إقامة هذه الشعائر لكل اليهود ابتداء، حيث أنها لم تفرضها عليهم، ولم تقيدهم بها بقيود قاسية، فلذلك نجد  -1

هو تحقيق لذاته  اإلصالحيين يقيمون منها ما يروق لهم، وهم بأعداد محدودة، لكون إقامة تلك األعياد في نظر اإلصالحي

 األثنية، عن طريق تأكيد انتمائه إلى الجماعة األثنية اليهودية، وليس إلى جماعة دينية تلتزم بطقوس دينها كما كان بالسابق. 

حرصت على نزع ورفض وإلغاء كل ما يكبت الذات، أو يمنع اللذة، من طقوس تلك األعياد، فاملطلوب هو فقط إظهار الشعائر  -2

سب. وعلى ضوء ذلك نجد اإلصالحيين ال يصومون يوم عيد الغفران قط، وال يمتنعون عن ممارسة الجماع االحتفالية فح

الجنس ي، ويحرصون على إقامة الحفالت املختلطة، وإدخال كل ما طاب ولذ في تلك االحتفاالت دون التقيد بقيود. وصالة 

 ء، ثم االنصراف إلى إقامة الحفل املخصص لذلك العيد.العيد في نظرهم، تتمثل في الذهاب إلى املعبد ومقابلة األصدقا

لذلك نجد أن اإلصالحيين تعاملوا مع هذه األعياد بش يء من االنتقائية، فهم يقيمون معظم هذه األعياد بطريقتهم الخاصة، 

حتفال باليوم الثاني فيحتفلون بعيد رأس السنة في يوم واحد بدال من يومين كما درج سابقا، وذلك بعد أن ألغى )هولدهايم( اال 

 .(50)، كما ألغوا النفخ بالبوق )الشوفار((49)نتيجة لصعوبة تحديد شهود القمر الجديد ووالدته

. وأما بخصوص صوم التاسع (51)كما أن عيد الفصح عندهم يستمر سبعة أيام، ويحرم العمل في اليومين األول واألخير منه فقط

لهيكلين، فقد تم اسقاطه، فال يصومونه، وخففوا حدة الحداد والحزن فيه، ألن من من آب والحزن فيه ملا يذكر به من خراب ا

 .(52)مبادئ اإلصالحية صرف النظر عن إعادة بناء الهيكل في أورشليم، حيث تطبيقا لذلك أطلقوا على معابدهم اسم الهيكل

. وأسقطوا صوم يوم إستير )عيد (53)س ى في سيناءكما ألغوا ما يسمى بعيد األسابيع، لكونهم ال يؤمنون بأن التوراة نزلت على مو 

البوريم(، وغيرها من أيام الصيام، باستثناء يوم الغفران، حيث يلتزمون فيه بالصيام التام، ويقيمون فيه الصلوات، وتتوقف 

ان وخصومه، وألنه كافة مرافق الحياة طوال مدة الصيام، لكونهم يعتبرونه يوما للتسامح واملغفرة والتكفير عما مض ى بين اإلنس

 .(54)أكثر أيام السنة تقديسا، لذا فقد حرصوا على أداء واجباته وطقوسه

 خامسا: املوقف من مسألة الختان:

الختان عند اليهودية التلمودية من أهم أسس الشريعة اليهودية، حيث يفهمه اليهود وكما فسره حاخاماتهم، أنه رمز للنضج 

، وهو يرمز كذلك لحب اليهودي لبني قومه، فضال أنه رمز عن الحب والعهد بين الرب واليهود، الفكري واالخالقي الديني اليهودي

                                                           
 ، مصدر سابق.158فتاح، د. عرفان عبد الحميد، اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية، ص  - (49)
 ، مصدر سابق.94-92المسيري، د. عبد الوهاب، من هو اليهودي، ص  - (50)
 ، مصدر سابق.265، ص 5المسيري، د. عبد الوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج - (51)
 ، مصدر سابق.310م، ص 2002الشامي، رشاد، موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية،  - (52)
 مصدر سابق. ،70، ص ھ1416م، 1995ظاظا، حسن، الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه،  - (53)
 سكندرية، مصر.، دار الوفاء، اإل1، ط85م، ص 2005أبو شادي، صفاء، األعياد والمواسم في الديانة اليهودية،  - (54)
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والعهد بين هللا وإبراهيم في اإلنجيل. كما أنه يشكل عالمة تسم اليهودي املختون بأن يظل كيهودي إلى تاريخ وفاته، وهي رمز عن 

 . (55)لهتطهير قلب اإلنسان هلل، وتكريس النفس للطقوس املستحقة 

وعادة فالطفل يختن بعد ميالده بسبعة أيام، وال يؤجل حتى لو صادف اليوم السابع يوم السبت أو يوم الغفران. ويحضر حفل 

 .(56)الختان عشرة أفراد، ويقوم )املوهيل( أي الخاتن بإجراء عملية الختان، وحاليا فإنه يحل محله الطبيب املؤهل لهذه املهمة

، فإن عملية الختان تمر بثالثة مراحل رئيسية: )مياله( وهي كلمة عبرية تعني القطع، ثم )بريعا( وتعني وحسب الطقوس اليهودية

كشف وسحب الغشاء، ثم )مصيصا( وتعني املص، أي مص الدم من الجرح لوقف النزيف في أقل وقت ممكن. وفي نهاية الطقس 

 . (57)لصحة والعافية والعقل السليميقوم والد الطفل بترديد دعاء متعارف عليه، ويدعو البنه با

فلما ظهرت الحركة اإلصالحية، وتأثرا باملجتمعات املسيحية والكنيسة البروتستانتية والتي ال تختن، فقد حاول دعاة اإلصالح 

عدم اسقاط هذه العادة وإلغائها، حيث تزعم املطالبة بإلغاء هذه العادة، املصلح اليهودي )أبراهام جايجر(، والذي نادى ب

 ضروريتها للشعب اليهودي، لعدد من األسباب املنطقية ذكر منها:

أن التوجيه اإللهي بأمر الختان قد نزل على إبراهيم عليه السالم، ولم يوجه إلى موس ى عليه السالم، وهذا فيه فرق  -1

 كبير، فهو بالتالي لم يخص الشريعة املوسوية لوحدها، وال يلزم اليهود على أثر ذلك.

تان ال تعتبر من السمات املميزة لبني إسرائيل من نسل اسحق، إذ تمارسه كذلك ساللة إسماعيل، وهذا ما عادة الخ -2

 يجعل األمر غير ضروري، أو بمعنى أصح ليس من الخصائص التي انفرد بها بنو إسرائيل.

املصادر الدينية األخرى، أن األمر بالختان ذكر فقط في التشريع املوسوي على التحديد، ولم يتكرر ذكره بعد ذلك في  -3

 . (58)وهذا ما يدعو لعدم اإللزام واملبالغة والتشدد في طلب هذا األمر من كافة اليهود

 .(59)أن النبي موس ى عليه السالم لم يختن ابنه -4

 .(60)أن جيل الصحراء الذي عاش في فترة التيه لم يختن -5

م(، 1846، حتى وقت انعقاد مؤتمر )برسالو( اإلصالحي، عام )لكن الجدال احتدم في أروقة الحركة اإلصالحية حول هذه املسألة

والذي حاول تعديل طريقة الختان بحيث تتفق مع األسس الصحية الحديثة، وتمنع الخاتن )املوهيل( من القيام بعملية الختان، 

 .(61)وتشترط طبيب جراح معتمد للقيام بها، من قبل مجلس اليهودية اإلصالحية للختان

ؤتمر عملية املص املقرفة التي تجري أثناء الختان، وبرر ذلك بأنها تسبب أمراض السل والزهري التي تصيب األطفال كما منع امل

نتيجة النتقال العدوى من فم املطهرين. كما أن اإلصالحية ألغت شرط ختان الذكور عند تحولهم لليهودية، على عكس اليهودية 

 .(62)األرثوذوكسية

                                                           
ورد في سفر يشوع ما يشير إلى هذه المسألة، ومنها: قال الرب ليشوع: "اصنع لنفسك سكاكين من صوان، وعد فاختن بني  - (55)

 .3-2 /5إسرائيل ثانية، فصنع يشوع سكاكين من صوان، وختن بني إسرائيل في تل القَُلف". انظر: سفر يشوع: 
 ، مركز الدراسات الشرقية.178م، ص 2001ية في اليهودية، الشامي، رشاد، الرموز الدين - (56)
 ، نفس المصدر السابق.126م، ص 2001الشامي، رشاد، الرموز الدينية في اليهودية،  - (57)
 ، القاهرة، مصر.1، ط45م، ص 1987الهواري، محمد علي حسن، الختان في اليهودية والمسيحية واإلسالم،  - (58)
اَنة  وَ " :سفر الخروجورد في  - (59) بَّ اْلتَقَاهُ َوَطلََب أَْن يَْقتَُله. فَأََخَذْت َصفُّوَرةُ َصوَّ َقَطعَْت ُغْرلَةَ َوَحَدَث ِفي الطَِّريِق فِي اْلَمْنِزِل أَنَّ الرَّ

 .26-24 /4". سفر الخروج:  َدٍم ِمْن أَْجِل اْلِختَانِ َعِريسُ : فَاْنفَكَّ َعْنه. ِحينَئٍِذ قَاَلتْ ، ِإنَك َعِريُس َدٍم ِلي: اْبنَِها َوَمسَّْت ِرْجلَْيِه. فَقَاَلتْ 
 .9-2 /5سفر يشوع:  - (60)
(61) - The Jewish encyclopedia, New York, 1906, page 213. .مصدر سابق  
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 ين الطعام:سادسا: املوقف من قوان

ְשרּותتنبع أحكام وقوانين الطعام في الشريعة اليهودية من التوراة، وهي ما تسمى )كوشر  ُزوَن ּכַּ ِ
ُتَمي 

َ
(، فقد جاء في العهد القديم: "ف

ُف 
ُ
ُسوا ن ِ

 
َدن

ُ
 ت
َ
ال

َ
اِهَرة. ف

َّ
ِجَسِة َوالط ُيوِر النَّ

ُّ
ِجَسِة، َوَبْيَن الط اِهَرِة َوالنَّ

َّ
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ْ
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َ
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َ
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ل 
ُ
 ِبك

َ
ُيوِر، َوال

ُّ
َبَهاِئِم َوالط

ْ
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ُ
وَسك

ِجًسا"
َ
وَن ن

ُ
ْم ِلَيك

ُ
ك
َ
ُه ل

ُ
ْزت ا َميَّ  . (63)ِممَّ

وتشمل تلك القوانين نظام الطعام، وأسلوب اعداده، وطريقة الذبح الشرعي، وهي تعرف في االصطالح اليهودي: مواصفات الطعام 

 .(64)ق الطقوس اليهوديةاملباح أكله وف

ومن األمثلة البارزة عليها واملعتمدة عند اليهودية التقليدية: تحليل أكل من الحيوانات من كانت من ذوات األربع ولها ظلف 

مشقوق، وليس لها أنياب. وتحليل أكل الطيور األهلية أو الداجنة. وتحريم أكل كل لحم حيوان لم يذبح بالطريقة الشرعية، ولم 

 .(66)، بحيث يشترط على هذا الذابح أن يواري دم الذبيحة بالتراب(65)(שוחטبذبحه الذابح الشرعي املسمى: )شوحيط يقم 

كما يحرم تناول اللحم والجبن في وجبة واحدة. ويحرم تقطيع الجبن بالسكين التي قطع بها اللحم. وتحرم قوانين الطعام عليهم في 

الذي يحتوي على خميرة، أو املخمر، وتلزمهم بتناول خبز الفطير، أو ما يعرف )بحج جزء من أيام عيد الفصح، تناول الخبز 

 .(67)هامتسوت(

فلما جاءت الحركة اإلصالحية، حاولت دراسة هذه األحكام والتحريمات دراسة عقلية منطقية، لتجد لها مبرر، أو حجة قد 

ا لم تجد تعليال واحدا منطقيا لها سوى قولهم بأن األسباب هي يستند عليها الحاخامات الذين ُيلزمون الشعب اليهودي بها، لكنه

 . (68)دينية، والهدف منها هو صبغ الحياة اليهودية اليومية بصبغة القداسة، إضافة للمحافظة على تفردهم وانعزالهم

حيطة بهم، وميزتهم عن لقد جرت هذه األحكام على اليهود وباال عظيما، فهي قد زادت من عزلتهم عن املجتمعات األوروبية امل

غيرهم في املأكل واملشرب، وجعلتهم على ارتباط وثيق ال يمكن قطعه بحاخاماتهم املتسلطين، مما زاد من تحكمهم بهم، وتوجيههم 

بالكيفية التي يريدون. هذا فضال عن قصر الذبح الحالل وما ينتج عنه من لحم حالل على يد الذابح الشرعي، جعلتهم من 

 مكان أن يعيشوا خارج الجماعة اليهودية في الجيتو.االستحالة ب

هاجمت الحركة اإلصالحية هذه األحكام والقوانين، ذات الطابع الشعائري، ورفضتها مبررة موقفها بعدم تعليل أو تبرير هذه 

قراراته، فنص مثال على م(، ما يفيد بهذا املعنى في بعض 1885األحكام عقليا أو منطقيا. فجاء في مؤتمر بطرسبرغ اإلصالحي عام )

أن كل القوانين املوسوية والحاخامية فيما يتعلق بالطعام والطهارة الكهنوتية والثياب، قد نشأت في عصور قديمة، وتحت تأثير 

 أفكار غريبة على حالتنا الروحية والفكرية املعاصرة.

كما أن ممارستها في العصر الحاضر ال تساعد على  لذلك فال يحس اليهودي بروح القداسة الكهنوتية كما تصورها تلك القوانين،

 .(69)الرفع من شأن الحالة الروحية لإلنسان اليهودي املعاصر

                                                                                                                                                                      
 ، مصدر سابق.75م، ص 2002الشامي، رشاد، موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية،  - (62)
 .25-20 /20سفر الالويين:  - (63)
 ، مصدر سابق.67م، ص 1994السعدي، غازي، األعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود،  - (64)
 ، مصدر سابق.28م، ص 2002الشامي، رشاد، موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية،  - (65)
 ، القاهرة، مصر.، معهد البحوث والدراسات العربية122م، ص 1968علي، فؤاد حسنين، اليهود واليهودية المسيحية،  - (66)
 ، مصدر سابق.694، ص 2م، ج1997زكار، سهيل، المعجم الموسوعي،  - (67)
 ، مصدر سابق.68م، ص 1994السعدي، غازي، األعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود،  - (68)
 :، مصدر سابق. نقال وترجمة عن225م، ص1998أحمد، د. محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية،  - (69)
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وتطبيقا ملوقفها السابق، فقد غيرت اإلصالحية كثيرا من تلك القوانين، ورفضت االلتزام بها في األطعمة عموما، بل وأتت على 

 خالفها إمعانا في الثبات على موقفها.

صالحيون مثال يأكلون اللحم املوافق للشرائع اليهودية أحيانا، ويمتنعون عنه أحيانا أخرى، متحولين إلى نباتيين توافقا وتقليدا فاإل 

لبعض الرموز في املجتمعات الغربية في مبدأ منع القسوة على الحيوانات. كما أن الكثيرين منهم ال يجدون قيمة في الكوشر، مع أنه 

ليهود، ويغضون النظر عنه عند األكل، فنجدهم يحللون األرز والبقول الجافة في أيام عيد الفصح، وهي التي أساس ي في حياة ا

 . (70)تحرمها اليهودية. وكذا يحللون اللبن والنبيذ معا، وهو أيضا حرام في شريعتهم

 سابعا: املوقف من قوانين الدفن:

طقوس واملراسيم فيما يخص دفن األموات ومدافنهم، وهي تولي هذا األمر ترتكز الشريعة اليهودية التقليدية على مجموعة من ال

، وارتكابهم (71)اهتماما وعناية بالغة، حتى يصل األمر بهم إلى تحذير وتخويف عموم األهالي وأولياء امليت من حلول اللعنة عليهم

 . للمحظور والحرام، إن هم لم يأخذوا بتلك الطقوس والعادات، أو لم يلتزموا بها

יתفكفن امليت عندهم هو )الطاليت أو التاليت  לִּ (، وهو شال الصالة الذي يلبسه اليهودي املتدين طوال حياته، فمن يموت טַּ

ميتة طبيعية يلف بطاليته ويدفن به. ومن يقتل منهم، تؤخذ مالبسه بدمائه، ويلف بالطاليت حتى ال يفقد أي جزء نازف من 

 تن، يقوم ذووه بتختينه وهو ميت، ويسمى، ثم يدفن.جسده. وإذا مات الطفل قبل أن يخ

ومن الضروري أن يغسل امليت إذا مات عندهم بأسرع وقت ممكن، ثم يتم دفنه مباشرة في احتفال بسيط بعد تالوة صالة تخص 

ب امليت، ويدعى األموات، وهي فرع من صلوات في الديانة اليهودية تسمى: )قاديش(، أي مقدس، حيث أن قاديش الحداد يتلوه أقار 

 . (72)قاديش املوتى أو اليتامى، وقد أصبحت هي أهم أنواع قاديش الصالة

كما تحظى املدافن بعناية خاصة، حيث تقام عادة خارج حدود املدينة السكنية، العتقادهم أن جثث املوتى أحد مصادر 

وار امليت، ألن ذلك يفسد عليهم األوامر الدينية، النجاسة، فيمنع األكل أو الشرب، أو قراءة التوراة، أو حتى لبس الطاليت بج

 .(73)ويسبب لهم الحرج

وهناك طقوس أخرى تتلو دفن امليت تستمر طوال األيام السبعة بعد موته، وهي أيام العزاء الذي يكون مقصورا على األهل 

وم السبت. كما أن هناك صالة تقام في املنزل واألقارب فقط، ويمنع فيها أهل امليت من مغادرة املنزل إال لتأدية الشعائر الدينية ي

ثالث مرات كل يوم، ويشرف على أدائها أحد أقارب امليت. ومن الطقوس كذلك تغطية كل املرايا في املنزل، وأي نصب تذكاري، 

زمون بإطالق خشية أن ترتبك روح امليت حسب ادعائهم. ويمنعون من ارتداء األحذية الجلدية، أو قص الشعر، أو االستحمام. ويل

 .(74)اللحية ملدة ثالثين يوما، ويستهان بتمزيق املالبس

                                                                                                                                                                      
Declaration of Principles Adopted by a Group of Reform Rabbis at Pittsburgh. 1885 in Year book of the 

Central Conference of American Rabbis XLV (1935) Page 200. 
 مصدر سابق. ،319، ص ھ1416م، 1995ظاظا، حسن، الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه،  - (70)
 .4:1 /23رد في سفر التكوين ما يشير إلى ذلك، اإلصحاح و - (71)
، 1، ترجمة أحمد شحالن وعبد الغني أبو العزم، ط114م، ص 1987الزعفراني، حاييم، ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب،  - (72)

 الدار البيضاء، المغرب.
 ، مصدر سابق.115م، ص 2000ن، فايسترون، روبن، وآخرون، ذرية إبراهيم مقدمة عن اليهودية للمسلمي - (73)
، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية 1، ط92م، ص 2006درويش، هدي، الصالة في الشرائع القديمة والرساالت السماوية،  - (74)

 واالجتماعية، القاهرة، مصر.
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فلما جاءت اإلصالحية أبطلت وغيرت الكثير من تلك الطقوس التي كانت تميز اليهود عن غيرهم من شعوب املجتمعات األخرى التي 

 يعيشون فيها، وتسبب لهم العزلة وعدم القدرة على االندماج.

م(، والذي رفض حينها وألسباب طبية، مسألة دفن امليت مباشرة 1772ير على يد موس ى مندلسون، عام )وكانت أولى بوادر التغي

بعد وفاته، بحسب تقاليد وأحكام الشريعة اليهودية، مع ما واجهه من معارضة، واحتدام للخالف وقتها بين األوساط اليهودية 

 الرافضة لرأيه. 

دعاة الحركة اإلصالحية مجموعة من التغييرات الجذرية على طقوس الدفن، كان من  م(، أقر1846ثم في )مؤتمر برسالو( عام )

أبرزها: ابطال عادات الحداد كتمزيق املالبس، واطالق اللحية ملدة ثالثين يوما، وخلع األحذية الجلدية، واالمتناع عن االستحمام 

 . (75)أو االغتسال

بثالثة أيام للعزاء، وفضلوا لصاحب العزاء أن يمتنع عن عمله في هذه األيام  كما رفضوا فكرة العزاء ملدة سبعة أيام، واكتفوا

 .(76)الثالثة قدر اإلمكان

وأضافوا طقوسا أخرى لم تكن موجودة من قبل، ويبدوا ذلك تقاربا مع بعض العادات املسيحية الشائعة في املجتمعات التي 

بعد يوم أو يومين في مالبسه االعتيادية. كما أجازوا حرق الجثة، وذر يعيشون فيها، فمنعوا دفن امليت مباشرة، وأجازوا دفنه 

 .(77)رمادها في الهواء، أو االحتفاظ بها في وعاء خاص

 ثامنا: املوقف من استخدام مصطلح ولفظ الهيكل وداللته: 

القص ى املبارك في القدس عند درجت العادة عند اليهودية األرثوذوكسية اعتبار مسمى الهيكل أنه املشار به الى مكان املسجد ا

املسلمين، حيث سيظهر املسيح املنتظر في آخر الزمان، ويجمع اليهود من شتاتهم إلى األرض املقدسة في فلسطين، فيعيد معهم 

بناء الهيكل وتشييده. وهذا في نظرهم وعد رباني لبني إسرائيل، حيث ظلت العقلية اليهودية متعلقة بهذا الوعد حتى وقت ظهور 

 لحركة اإلصالحية.ا

فلما جاءت الحركة اإلصالحية، غيرت ذاك املعتقد، واعتبرت شتات اليهود ما هو إال خير لهم وليس عذاب ونقمة، حيث ينشرون 

 بشتاتهم رسالة الخير والتوحيد للبشرية جمعاء. وأن ما يعرف بالهيكل ما هو إال رمز وداللة ليشير إلى مكان العبادة ال أكثر.

ر عند اإلصالحيين اسما لكل معبد يهودي إصالحي أينما وجد على األرض. وبدأ مطبقا لهذا التصور املصلح اليهودي فالهيكل صا

)إسرائيل جاكبسون(، عندما قام ببناء بيت للعبادة أطلق عليه اسم الهيكل، ليغير ذاك الفهم الذي كان سائدا عند اليهود، في أنه 

 قدس. مصطلح يخص ذلك الهيكل املوجود في ال

كما هدف ذلك التغيير أيضا عند اإلصالحيين مدنيا وسياسيا، ملحاولة تعميق والء اليهودي إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحتضنه. 

 .(78)ودينيا ملحاولة نقل الحلول اإللهي حسب اعتقاد اليهود، من مكان سيعودون إليه في آخر الزمن، إلى مكان يرتادونه هذه األيام

 املبحث الثاني

 املوقف من قضايا األحوال الشخصية: 

                                                           
 مصدر سابق.، 196عبد المجيد، د. محمد بحر، )األستاذ في كلية اآلداب، جامعة عين شمس(، اليهودية، ص  - (75)
 مصدر سابق. .The Jewish encyclopedia, New York, 1906, page 213انظر:   - (76)
 ، مصدر سابق.48 -47م، ص 1994السعدي، غازي، األعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود،  - (77)
 ، مصدر سابق.90المسيري، عبد الوهاب، من هو اليهودي، ص  - (78)
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شملت التعديالت التي أجرتها الحركة اإلصالحية على القضايا املدنية، ما يخص مسائل األحوال الشخصية كالزواج والطالق وسن 

ا من التكليف الشرعي، وقد اهتمت الحركة بالتغييرات التي تخص املرأة بالذات، كمسألة زواج املرأة من غير اليهودي، وترمله

 اليهودي وغيره، وتعريف من هو اليهودي، ومسائل أخرى تتعلق بها.

 ويمكن اجمال موقف الحركة اإلصالحية من مجمل قضايا األحوال الشخصية التي اهتمت بها في الجوانب التالية:

 املوقف من قضايا الزواج: -1

يه، وزيادة النسل والتكاثر، وذلك اتباعا ملا ورد في درجت العقيدة اليهودية التقليدية على تشجيع اليهود على الزواج والحث عل

 .(79)أسفار العهد القديم والتمسك بها

لكنها وضعت في خضم ذلك العديد من القوانين الدينية التي تنظم هذا املوضوع وفقها، ومنها مثال: تحريم الزواج بين اليهود وغير 

لقداسة لوحدهم دون سائر البشر، لكون العهد القديم تحدث عن ذلك ، ومبنى ذلك جاء من اعتقادهم أنهم يتفردون با(80)اليهود

 ِبنْته الْبِنَك"
ْ
ذ
ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت
َ
ْعِط الْبِنِه، َوِبنْتُه ال

ُ
 ت
َ
َتَك ال

َ
َصاهْرُهْم. ْبن

ُ
 ت
َ
. كما أنهم حرصوا على بقاء عنصر التضامن بين (81)فقال: "َوال

 .(82)في تفتيته، أو ضياع الهوية القومية التجمعات اليهودية، وعدم دخول عناصر غريبة في نسلهم تسهم

بل إن الحاخامات األرثوذوكس يحرمون هذا النوع من الزواج تحريما قطعيا، ويصل بهم األمر عند حدوثه خارج أطر املحاكم 

هم الحاخامية إلى إقامة بيت للعزاء فترة من الزمن، حدادا على ضياع هذا العضو اليهودي من جسم الشعب اليهودي. كما أن

 .(83)(، أي سفاحا، وأبناؤه املتناسلين منه أبناء زناממזרيعتبرونه زواجا باطال، ويسمونه )مامزير 

ويشترطون في تعريفهم لليهودي، أن يكون مولودا من أبوين يهوديين، فال يهتمون بعنصر التدين، وال يكترثون إن كان اليهودي 

في أن تكون أصوله يهودية. كما يدخلون بمسمى اليهودية، كل من تهود وفق مؤمنا يرتاد الكنيس ويؤدي الصالة أم ال، وإنما يك

 .(84)القوانين الحاخامية التلمودية، ووافقوا على تهوده، وقبلوه عندهم

، فيحظر عليها (85)(، وهي املرأة املهجورة التي اختفى عنها زوجها دون أن يترك أثراעגונהوأما بخصوص الزوجة املقيدة )العجوناه 

اج من آخر، حتى يتضح مصير زوجها، ولو بشهادة شاهد واحد على موته، فتحكم لها املحكمة الشرعية اليهودية بناء على الزو 

 .(86)ذلك بالسماح لها بالزواج من آخر

وأما األرملة التي يموت عنها زوجها بال أوالد بينهما، فإن العقيدة اليهودية تفرض عليها الزواج من شقيق زوجها، وتسميها 

. (87)(، وتوجب على أخ الزوج املتوفي الزواج من أرملة شقيقه حتى يرث أوالدهما اسم الشقيق املتوفي وثروتهחליצה)الحاليصاه 

 .(88)وهذا يعود إلى أهمية الرباط الذي ترتبط به الزوجة بعائلة زوجها املتوفي، فهو في نظر اليهودية رباط مقدس يمنع انتهاكه

                                                           
 .9/7". انظر: سفر التكوين: فَأَثِْمُروا أَْنتُْم َواْكثُُروا َوتََوالَُدوا فِي األَْرِض َوتََكاثَُروا فِيَها: "ورد في سفر التكوين - (79)
المقصود الزواج بين شخصين من ديانتين مختلفتين، فال تعترف الشريعة اليهودية بزواج اليهود من غير اليهود، ونتيجة لذلك  - (80)

اليهودي مثال والمرأة المسيحية ال يستطيعان الزواج داخل دولة الكيان اليهودي، وعليهما إذا رغبا  في الوقت الحالي، فإن الرجل

 م، الرابط:16/1/2002بالزواج أن يتزوجا زواجا مدنيا في دولة أخرى. انظر: جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، بتاريخ 

www.acri.org.il/arabic-acri/engine/story.asp 
 .7/3التثنية: سفر  - (81)
 م، دار الثقافة العربية، القاهرة، مصر.2004العكش، سعيد عبد السالم، الزواج المختلط بين التشريع والواقع اليهودي،  - (82)
السياسية مركز الدراسات نشر ، 355م، ص 1975المسيري، د. عبد الوهاب، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية،  - (83)

 .هرامواالستراتيجية باأل
 ، مصدر سابق.205المسيري، د. عبد الوهاب، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية، ص  - (84)
 مصدر سابق. ،532، ص ھ1416م، 1995ظاظا، حسن، الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه،  - (85)
 ق.، مصدر ساب227م، ص 2002الشامي، رشاد، موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية،  - (86)
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، وتبدأ بالبركة على (הופהالزواج ُيشترط عندهم أن يتم تحت مظلة، أو عريشة يسمونها: )حوباه وبخصوص طقوس الزواج، فإن 

العروسين التي يمنحها الكاهن، ويتخللها احتفال وشرب للنبيذ، ثم يقدم فيها العريس لعروسه خاتما أمام شاهدين، ويتعهد بأن 

ى وبني إسرائيل، وتكتب لذلك وثيقة زواج تسمى )كتوفا تكون عروسه هذه زوجة له وفي ذمته حسب تعليمات وشرائع موس 

 .(89)، ثم يتبع ذلك مباركة ختامية من الكاهن(כתובה

ملا جاءت اإلصالحية، ونظرت في قساوة وتخلف بعض تلك القوانين والطقوس الحاخامية التلمودية، قامت بالتعديل على الكثير 

ي األرثوذكس ي في تعريف اليهودي أنه من ولد ألبوين يهوديين فقط، أو من كانت منها؛ فرفضت مثال ما تبناه أتباع املذهب التقليد

أمه يهودية عند البعض منهم. وعدلت ذلك ليصير الشخص يسمى يهوديا، سواء كان تولده من جهة أب يهودي، أم من جهة أم 

 .(90)يهودية، دون اشتراط أن يكون كالهما يهوديا

يحقق الشروط التلمودية، كزواج اليهودية من غير اليهودي، أو العكس، واعتبار النسل عن  ورفضوا فكرة بطالن الزواج الذي لم

، وحتى أنهم سمحوا بالزواج من أي (92). وأجازوا لذلك الزواج املختلط، أي بين اليهود وغير اليهود(91)مثل هذا الزواج أبناء زنا

ليهودية على أي مولود ولد من أم أو أب يهودي، وبغض النظر عن جنسية أخرى حتى لو كان عربيا. كما طالبوا بإثبات التسمية ا

 .(93)جنسية الطرف اآلخر من األبوين، لكنهم أقاموا شرطا أساسيا على ذلك وهو أن يكون األبناء يهودا فيما بعد

املوروثة الخاصة م(، تعمل على تغيير القوانين اليهودية 1869لذا جاءت بعض قرارات مؤتمر فيالدلفيا اإلصالحي في العام )

بقضايا الزواج والطالق وما يتعلق باألحوال الشخصية، فمكنوا األرملة التي ليس لها أوالد من زوجها امليت، بالزواج دون أن تنفذ 

 .(94)الطقس الخاص بخلع النعل

ها دون أن يترك أثرا من كما ألغوا قانون التحريم الذي نص عليه التلمود، والقاض ي بمنع املرأة املقيدة التي اختفى عنها زوج

نوها من أن تتزوج بمن تحب دون عائق أو تحريم
َّ
 .(95)الزواج، ومك

                                                                                                                                                                      
لى خارج لرجل إر امرأة الميت يفال تص ،اذا سكن اخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن" :١٠-٢٥/5: جاء في سفر التثنية - (87)

خيه الميت لئال أوالبكر الذي تلده يقوم باسم " ."خي الزوجأويقوم لها بواجب  ،خو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجةأ اجنبي.

 ."ئيلإسرايمحى اسمه من 
، مركز األبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، 1، ط200-199م، ص 1968قعوار، أديب، المرأة اليهودية في فلسطين المحتلة،  - (88)

 بيروت، لبنان.
 ، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر.1، ط466م، ص 1997زكار، سهيل، المعجم الموسوعي،  - (89)
وانظر أيضا: حسن، جعفر هادي، قضايا وشخصيات يهودية،  ، مصدر سابق.39ليهودي، ص المسيري، عبد الوهاب، من هو ا - (90)

 ، مصدر سابق.66م، ص 2011
 ، دار عمان، عمان، األردن.128م، ص 1997فتاح، عرفات عبد الحميد، اليهودية عرض تاريخي،  - (91)
ا: حسن، جعفر هادي، قضايا وشخصيات يهودية، وانظر أيض ، مصدر سابق.39المسيري، عبد الوهاب، من هو اليهودي، ص  - (92)

 ، مصدر سابق.66م، ص 2011
 ، مصدر سابق.39المسيري، عبد الوهاب، من هو اليهودي، ص  - (93)
 ،ان يتزوجها شقيقهن زوجة الميت لو رفض أ تعنيلوع النعل خشريعة م. و9-5األعداد  /25هذا الطقس ورد في سفر التثنية:  - (94)

اذا سكن اخوة معا . وذلك وفق النصوص التالية في سفر التثنية: "وتلعنه علنا ،وتشتمه ،وتبصق في وجهه به، تخلع نعله لتضربه

ويقوم  ،خو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجةأ لى خارج لرجل اجنبي.إر امرأة الميت يفال تص ،ومات واحد منهم وليس له ابن

ن يأخذ أن لم يرضى الرجل إوإسرائيل". "خيه الميت لئال يمحى اسمه من أيقوم باسم والبكر الذي تلده " ."خي الزوجألها بواجب 

لم يشأ ان يقوم لي  خيه اسما في اسرائيل.ن يقيم ألأخو زوجي أبى أقد  :اخيه الى الباب الى الشيوخ وتقول امرأةتصعد  أخيه،امرأة 

ليه امام اعين إتتقدم امرأة اخيه ". " وقال ال ارضى ان اتخذهاصر  أن إف. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه". "خي الزوجأبواجب 

األعداد  /25أخيه". سفر التثنية: هكذا يفعل بالرجل الذي ال يبني بيت  :الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرح وتقول

5-9. 
 سابق. ، مصدر224م، ص1998أحمد، د. محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية،  - (95)
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وهذا بدوره أضفى نوع من الرض ى والقبول عند الكثير من اليهوديات املتدينات، وخصوصا تلك اللواتي يعانين من الوحدة والكبت 

ين على هذا القرار وفسروه أنه خيانة للزوج، ويتصادم من مقررات بسبب منعهن من الزواج، وأثار باملقابل فئة املتدينين املتعصب

 الشريعة اليهودية التي تفرض على الزوجة احترام وتقديس زوجها.

لكن اإلصالحية نظرت إلى الجوانب العاطفية التي قد تقوم بين رجل وامرأة، واعتبرت أن من يؤمن بالعقيدة، ولديه شرف 

أن يجعل نصوص الشريعة تقف حائال بين أولئك الذين يعاشرون بعضهم بعضا على أساس من  اإلنسانية، فإنه من العار عليه

 .(96)الحب واإلخالص

كما أنها، وخصوصا في الواليات املتحدة األمريكية، فضلت أن يتم الجمع بين الرفيقين املحبين إذا كان أحدهما غير يهودي، وذلك 

ي نحو اليهودية، لذلك تنشط الحركة اإلصالحية في تلك البالد على عقد مثل هذه على أمل أن يجذب اليهودي املخلص غير اليهود

الزيجات املختلطة حتى خارج الكنيس اليهودي، وتقدم له الدعم الكامل الستمراريته، وتهتم بتلك العائالت الناتجة عن ذلك 

 .(97)الزواج، وتحث أفرادها على التحول إلى اليهودية

م(، ألغى في بنوده وقراراته تقييد املرأة املهجورة التي غاب عنها زوجها ولم 1871ي في أكسفورد عام )وأقيم مؤتمر كنس ي إصالح

( من الزواج، وسمح لها بالزواج دون شروط أو قرارات من املحكمة الشرعية. كما سمح للمرأة األرملة עגונהيرجع )عجوناه "

 .(98)الزواج بمن شاءت دون طقوس أو اشتراطات دينية متوارثة

واعتبروا وثيقة الزواج عبارة عن سجل، يحفظ فيه االلتزامات املالية واألخالقية للعريس تجاه عروسه، فهو ضمان لرجوع مبلغ 

ذيل بتوقيع شاهدين. وأضافوا ملخصا على هذه الوثيقة بلغة البلد الذي يعيش فيه 
ُ
من املال للعروس في حالة الطالق. ويجب أن ت

 .(99)ج خارج اسرائيلاليهودي، اذا تم الزوا

وأضافوا على طقوس الزواج السماح للزوجة أن تقدم خاتما لزوجها لتكون عالقة تبادلية، كما أجازوا أن تتم قراءة علنية لوثيقة 

الزواج على جمهور املحتفلين، ويتبعها إنشادات تبريكيه بحمد هللا على هذا العقد والزواج. وتأثرا باملجتمعات املسيحية أضافوا 

 . (100)ذلك في ختام حفل الزواج عادة شرب العروسين كأسا من الخمر، حيث ينتهي بتحطيم كالهما لهذا الكأسك

واهتمت الحركة اإلصالحية عموما في جانب املرأة خاصة بجوانب شروط الزواج، فشرطت العدل بين الزوج والزوجة واملساواة 

الزوجة، ومنها أن الرجل كان يحق له طرد زوجته متى شاء وأينما شاء،  بينهما في الحقوق، وألغت عادات قديمة كانت تظلم فيها

لكن اإلصالحية تغلبت على هذه العادات وساوت بين حقوق الرجل واملرأة، حتى وصل األمر حديثا أن تتملك املرأة نصف ثروة 

 .(101)الرجل اذا حصل فراق بينهما

في عصر النهضة، ويسعى إلى إيجاد مبررات لدمج اليهود في تلك املجتمعات،  وهذا كله يأتي تساوقا مع التوجهات االوروبية الحديثة

 وإزالة ما تراكم في العقلية اليهودية من القوانين التلمودية التي تميز بين الرجل واملرأة، وتعتبر املرأة في منزلة أقل من الرجل.

                                                           
 ، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، مصر.1، ط59م، ص 1977الشامي، رشاد، جولة في الدين والتقاليد اليهودية،  - (96)
انظر الموقع اإلسرائيلي األمريكي التالي مترجما عنه:  - (97)

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/#Belief#Belief. 
 ترجمة عن:  - (98)

Nadav Safran,Israel the Embattle Ally, the Brlknap press of Harvard, University press Cambridge, 

Massachusetts, and London, England ,page 211. 
 ، مصدر سابق.205موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية، ص  المسيري، عبد الوهاب، - (99)
 ، مصدر سابق.145م، ص 2000إبراهيم مقدمة عن اليهودية للمسلمين،  فايرسترون، روبن، وآخرون، ذرية - (100)
انظر معلومات عن األحوال الشخصية اليهودية:  - (101)

http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_views_of_marriage#Divorce 



 

 

21 

 

 املوقف من قضايا الطالق: -2

(، ومعناه فسخ عقد الزواج عن طريق شهادة الطالق التي גירושיןتقليدية )بجيروشين ُيعرَّف الطالق عند الجماعات اليهودية ال

، وهي ذات أهمية كبيرة في االعتراف بأن (102)(גטتصدرها املحاكم الحاخامية الشرعية، وهذه الشهادة كذلك تعرف )بجيط 

ا لها أهمية في إثبات شرعية أبنائها من الزواج الزوجة أصبحت طالقا، وأن بإمكانها الزواج من غير زوجها األول الذي طلقها، كم

 الثاني، وعدم اعتبارهم أبناء حرام أو زنا.

قبل أعذاره 
ُ
وتميل القوانين الحاخامية فيما يخص مسألة الطالق مع جانب الرجل، فيمكن للزوج أن يطلق زوجته رغما عنها، وت

بحسب تلك القوانين أن يتزوج بأخرى، وينجب منها أطفاال  بهذا الخصوص. كما أنه لو تخلى الزوج عن زوجته دون طالق، فله

 .(103)شرعيين، وتقبل أعذاره كذلك بهذا الخصوص، كأن يدعي رغبته بإنجاب أبناء ذكور، أو أن منظر زوجته لم يعد جذابا له

جرم الزوجة املهجورة إن حاولت الزواج بآخر، ويعتبر أبناؤها من ذلك الزواج الثاني أبن
ُ
اء غير شرعيين، ويطبق هذا وباملقابل ت

تحديدا في حالة كانت الزوجة تعيش خارج اسرائيل، أما في داخل كيان الدولة، فإن هذا الزواج يعتبر خروجا عن الدين، وتفقد 

 . (104)بذلك صفتها اليهودية، ألنها خالفت القوانين الحاخامية

والتي تعتبر الزمة لالعتراف بذاك الطالق رسميا في وعادة ما يتم الطالق بحسب القوانين الحاخامية وفق طقوس معينة، 

محاكمهم. فتوجب القوانين إعالن صيغة الطالق على لسان الزوج، مع ذكر شهود هذا اإلعالن، وهم عشرة من الرجال بينهم 

لى الزوج في الحاخام، والكاتب، والشهود. ويتطلب ذلك أن يعلن الحاخام قبل إتمام مراسم الطالق إن كان هناك أحد يعترض ع

طالقه، ألنه بعد اعالن الزوج لن يقبل اعتراض أي معترض، ثم يتلو الزوج نص اعالن الطالق، فيقول: "هذا كتاب طالقك 

 .(105)فتقبليه، حيث إنك طالق به مني من اآلن، وبإمكانك الزواج من أي شخص"

تهتم وتميل لجانب املرأة كثيرا. وتسهل أمور  ولكن بعد ظهور الحركة اإلصالحية، تغيرت الكثير من تلك الطقوس، حيث أضحت

 الزواج والطالق بعيدا عن التعقيدات الحاخامية التلمودية التقليدية.

فصار لإلصالحيين محاكمهم الخاصة، ومراكزهم التي تدير شؤون الزواج والطالق لديهم، بعيدا عن املحاكم الحاخامية 

شديدة التي واجهوها من قبل الحاخامات األرثوذوكس التي أجبرتهم على انتهاج هذا األرثوذوكسية. وما دفعهم لذلك هو املعارضة ال

النهج، خاصة بعد رفض اعتراف األخيرين بهم كيهود، أو بأزواجهم، أو حتى بزيجاتهم، أو طالقهم، ووصل األمر إلى أبنائهم، فصاروا 

 غير شرعيين في نظر أولئك الحاخامات.

األرثوذوكسية، قام املجلس املركزي للحاخامات األمريكيين اإلصالحيين، بالنص على شرعية الطالق وكرد على املعارضة اليهودية 

املدني الذي يعقد على يد الحاخامات اإلصالحيين، وهو الحل الجذري في نظرهم للزواج اإلصالحي الذي ال يعترف به الحاخامات 

 .(106)االرثوذوكس

كثير من اليهود ممن قيدتهم الطقوس ومواثيق الكهنة، بل كان اسهاما كبيرا في ادخال وهذا القرار بدوره كان انفراجا كبيرا لل

عناصر أخرى غير يهودية للمجتمع اليهودي، عندما سمحت بجواز الزواج املختلط بين اليهود وغيرهم من بني البشر، وأثبتت 

 م، ومحاولة استجالب رضا الحكومات األوروبية عليهم.للمستويات األوروبية قابلية اليهود لالندماج وتغيير الكثير من معتقداته

                                                           
 ، مصدر سابق.84الشامي، رشاد، موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، ص  - (102)
، الهيئة المصرية العامة 1، ترجمة سعد الطويل، وجمال الرفاعي، ط105م، ص 1998ايمانويل، األصولية اليهودية،  هيمان، - (103)

 للكتاب، القاهرة، مصر.
 .105نفس المصدر السابق، ص  - (104)
 ، مصدر سابق.84الشامي، رشاد، موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، ص  - (105)
 ، مصدر سابق.222م، ص 1998ولية اليهودية، هيمان، ايمانويل، األص - (106)
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كما أبطل اإلصالحيين ما يسمى بشهادة الطالق )جيط(، التي يطلبها اليهود األرثوذوكس من كل مطلقة، ليكون طالقها شرعيا، 

لزم باستصدارها من محكمة شرعية تعود لهم. وصار يحق ألية يهودية مطلقة أن تتزوج دون أن تحصل على 
ُ
شهادة الطالق وت

 هذه.

فيكفي أن تحصل اليهودية على وثيقة طالق مدنية من أية محكمة مدنية، لتتمكن من الزواج مرة ثانية ويعترف بأبنائها من ذلك 

الزواج الثاني. علما أن املحاكم الحاخامية األرثوذوكسية في داخل اسرائيل ال تعترف بذلك الطالق املدني، وال تعتمده إال إذا تم 

 اله بقسيمة طالق شرعية من املحاكم الشرعية الحاخامية. إكم

وهذا ما خلق مشكلة كبيرة لدى الكثير من املهاجرات اليهوديات املطلقات من االتحاد السوفييتي في زمننا الحاضر، والالئي لم 

عد )عجوناه(، أي مقيده، يحصلن على قسائم طالق من محاكم شرعية حاخامية معترف بها، فهي في نظر الحاخامية التلمودية ت

ال يحق لها الزواج للمرة الثانية بسبب وجودها على ذمة رجل ال يعرف مكانه، وبالتالي ترفض الحاخامية االعتراف بزواجها الثاني 

 . (107)ذلك

 املوقف من قضية سن التكليف الشرعي: -3

البالغ في كل أمر من أحكام الشريعة  يقصد بسن التكليف في االصطالح اليهودي، من يصير في سن يصبح فيه حكمه، كحكم

(، وبالنسبة لإلناث كل ּמצוה ּנר  اليهودية، وهو بالنسبة للذكور كل من أتم ثالثة عشر عاما ويوما واحدا، ويسمى )البارمتسفاه

 .(108)(ּמצוה בתمن أتمت الثانية عشرة عاما ويوما واحدا، وتسمى )بت متسفاه 

عة من قبل اليهود األرثوذوكس لالحتفال بهذه املناسبة، فهي ال تتعدى إقامة احتفال ديني وأما بخصوص الطقوس التقليدية املتب

في الكنيس، ثم يعقبه احتفال عائلي لهذا البالغ في بيته. ثم يسمح له بلبس شال الصالة، وينضم إلى صالة الجماعة، ويشارك 

 .(109)سائر البالغينبقراءة التوراة في املعبد، ويطلب منه تنفيذ األوامر والنواهي ك

لكن ملا ظهرت الحركة اإلصالحية، أجرت بعض التغييرات على هذه الطقوس، حيث زاد الحاخام اإلصالحي )مردخاي كابالن( عليها 

حتفل بتالوة الوصايا العشر أمام تابوت العهد
ُ
 .(110)شيئا لم تعتد عليه اليهودية التقليدية، وهو قيام امل

)إسرائيل جاكبسون( ببدعة أخرى، وهي إجراء مراسيم وطقوس أخرى لبلوغ الذكور سن التكليف وكذلك جاء الحاخام اإلصالحي 

الشرعي البالغة ثالثة عشر عاما، حيث تقام هذه املراسيم في اليوم الخامس عشر الذي يعقب اليوم الثاني لعيد الفصح، أي يوم 

 .(111)الخامس عشر من شهر إبريل

ين تلك، ثبت أنهم كانوا يحاولون التقارب فيها مع املجتمعات املسيحية، وتحديدا طقوس ومن خالل استقراء أفعال اإلصالحي

الكنيسة املسيحية، حيث تنشط فيها االحتفاالت بمراسم التعميد، وبأسلوب مبالغ فيه. فكان هذا التقارب يأتي في خضم سعي 

ل في ِ
الكثير من طقوسها وقوانينها الدينية، لتكون متقاربة مع  اإلصالحيين الحثيث ملحاولة اثبات أن اليهودية بإمكانها أن تعد 

 . (112)املجتمعات التي تعيش في ظلها

                                                           
 ، مصدر سابق.207، ص 5المسيري، عبد الوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج - (107)
 ، مصدر سابق.72م، ص 2002الشامي، رشاد، موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية،  - (108)
 ، مصدر سابق.207، ص 5الصهيونية، جالمسيري، عبد الوهاب، موسوعة اليهود واليهودية و - (109)
 .207نفس المصدر السابق، ص  - (110)
 ، مصدر سابق.158فتاح، د. عرفان عبد الحميد، اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية، ص  - (111)
لى نهر األردن، وقد عمد المسيح. معلوم أن التعميد كان في اليهودية قبل ظهور المسيحية، فيوحنا المعمدان كان يعمد الناس ع - (112)

لكن الفارق أن التعميد في المسيحية ليس شرطا أن يكون في سن معينة، فيمكن أن يكون في الطفولة، ويمكن أن يكون في أي وقت من 
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ذكر بالنص هكذا 
ُ
فلسان حالهم يقول أن هذه العادات املبتدعة، لم يسبق أن وردت في الكتب الدينية الحاخامية القديمة، ولم ت

بها الحاخامات التقليديين، لذلك رفضتها اليهودية في الكتب املقدسة عندهم، وكذلك لم تكن ضمن أي طقوس يقوم 

 األرثوذوكسية رفضا قاطعا عندما نفذها اإلصالحيون في معابدهم، وعارضوها بشدة. 

وكان رد اإلصالحيين على تلك املعارضات، املبالغة في االحتفال بهذه القضية بعيدا عن أي محتوى ديني أو تقليدي، حتى وصل بهم 

األمريكي إلى إقامة حفالت فاخرة تتسم بالسوقية واالبتذال، وتعبر عن االستهالك املتزايد، وهو ما دفع بعض األمر في املجتمع 

الحاخامات الستنكارها، والدعوة للتقليل منها، حيث عبر بعضهم عن ذلك بالقول: "إن يهود أمريكا قد أصبحوا أقل تدينا، 

 .(113)وأصبحت يهوديتم أكثر تأمركا"

 بول الشواذ جنسيا كيهود: املوقف من ق -4

قامت عقيدة اليهود التقليديين على الرفض املطلق لهذه الفئة من اليهود، بل واحتقارهم ونبذهم. فلما جاء اإلصالحيون قبلوهم، 

ومنحوهم الصفة اليهودية، متماشين مع روح العصر وما قررته حركات التحرر األوروبية، بل وصل األمر إلى أن رسم بعض الشواذ 

 .(114)جنسيا حاخامات. كما أسس للشواذ جنسيا معابد إصالحية معترفا بها من قبل املؤسسة اإلصالحية

 في األبرشيات اليهودية املختلفة، بل بدأت تظهر أبرشيات مقصورة عليهم. كما 
ً
 قبول الشواذ جنسيا

ً
يقول املسيري: "وقد بدأ مؤخرا

 كحاخامات وأنشئت املدا
ً
بل ترسيم الشواذ جنسيا

ُ
 .(115)رس التلمودية العليا )يشيفا( املقصورة على الشواذ"ق

 الخاتمة: 

سعت الحركة االصالحية اليهودية طوال فترة نشاطها على محاولة اصالح واقع التجمعات اليهودية في أنحاء أوروبا، وصوال إلى 

قدر من الرض ى عنهم، وتغيير الصورة دمجهم في املجتمعات التي يعيشون فيها، وتحسين صورتهم في نظر حاكميهم، وتحقيق أكبر 

النمطية التي التصقت بهم عبر قرون طويلة. ومن خالل البحث واالستقراء يمكن تلخيص أبرز معالم املبادئ التي اعتمدتها 

 الحركة االصالحية بالجوانب التالية:

ود وأي كتاب ديني آخر، وإهمال وإلغاء تحكيم العقل واملنطق في دراسة الشرائع اليهودية، وتقديمه على نصوص التوراة والتلم -1

 معظم ما سنه الحاخامات التقليديين من قوانين فيها.

رفض كل ما يتعارض، مما ورد في الشريعة املوسوية، مع أفكار وقيم وسلوك الحضارة العصرية، واالقتصار على قبول األحكام  -2

 األخالقية منها فقط.

ية األخرى في تقرير الشرائع والعبادات اليهودية، واالعتماد على تقرير ما يناسب تجميد سلطة التوراة والتلمود والكتب الدين -3

اإلصالحية ويتناسب مع العصر من تلك الشرائع، عبر مؤتمرات وبيانات يتم املوافقة عليها بالتصويت واالنتخابات وفق الطابع 

 .(116)الديموقراطي األوروبي

                                                                                                                                                                      
يحية، العمر، وطريقته بأن يقوم الكاهن برش الماء على الجبهة، أو غمس أي جزء من الجسم في الماء. انظر: شلبي، أحمد، المس

 ، دار النهضة، مصر.172م، ص 2000
 ، مصدر سابق.45المسيري، عبد الوهاب، من هو اليهودي، ص  - (113)
، مصدر سابق. وانظر أيضا: 1، ط329، ص 2م، ج2002المسيري، د. عبد الوهاب، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة،  - (114)

 سابق.، مصدر 90المسيري، عبد الوهاب، من هو اليهودي، ص 
 ، مصدر سابق.35، ص3المسيري، د. عبد الوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج - (115)
 سابق. مصدر، 372 ص ،5ج والصهيونية، واليهودية اليهود موسوعة الوهاب، عبد المسيري، - (116)
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عوات اإلصالحية، باألطباع الغربية األوروبية، املسيحية والتحررية، في مجال تطبع الكثير من اليهود، ممن توافقوا مع الد -4

الشرائع املختلفة، سواء أكانت صلوات تؤدى، أو طقوس تعمل في مناسبات محددة، أو أعياد يتم االحتفال بها، أو حتى 

 مأكوالت ومشروبات وعادات في دفن املوتى، وبناء قبورهم.

ليهودية ملعارضة شرسة تمثلت بالحاخامات التقليديين ومن سار على نهجهم. فقد عارض بعض مواجهة الحركة اإلصالحية ا -5

اليهود التغييرات التي جرت على طقوس الصالة مثال، وحذروا منها أشد تحذير، ومنهم على سبيل املثال الكاتب الروس ي 

لغة الصالة إلى غير العبرية: "لو تحقق  (، حيث يقول في معرض تحذيره من مخاطر تغيير(117)الصهيوني )بيرتس سمولسكين

لليهودية اإلصالحية النجاح، لنتج عن ذلك زوال اليهودية والقضاء عليها؛ ألنها قد تخلت عن قوتين جوهريتين للوحدة اليهودية، 

مية، فإنه بدون وهما اللغة العبرية، والخالص الجماعي، وأنه ال خير في استخدام لغة البلد التي عاش بها اليهود حياتهم اليو 

 . (118)العبرية ال وجود للتوراة، وبدون توراة ال وجود لشعب إسرائيل"

ويقول كذلك: "يطالبنا من أعمت األغراض أبصارهم أن نكون مثل سائر األمم، نعم لنكن كسائر األمم، غير خجلين من أصلنا، 

 .(119)لقديمة التي أستعملها الشعب منذ قديم الزمان"رافعين علم لغتنا وشرف شعبنا. ال يجب أن نخجل من التعلق بهذه اللغة ا

 عرض النتائج ومناقشتها:

 يمكن لي أن ألخص أهم ما توصلت إليه من نتائج فيما يلي:

أرست الحركة االصالحية القواعد العقلية في تفسير وتحليل وتأويل النصوص الدينية املقدسة، متجرئة في ذلك على  .1

 تمنع من ذلك، وتجرم كل من ينتهك حدود الفهم الحاخامي التقليدي للنصوص. املحرمات الحاخامية التي كانت 

نجحت الحركة اإلصالحية في عمل تغييرات جوهرية على مختلف الشرائع والطقوس الدينية اليهودية التي اعتاد عليها اليهود  .2

الدول األوروبية الحاضنة للشعب  منذ سنوات طويلة، متحدية في ذلك السلطة الكهنوتية التقليدية، ومستجيبة ملتطلبات

 اليهودي للتقارب معها، واالندماج في حضارتها.

تدخلت الحركة اإلصالحية في منظومة األحوال الشخصية التي كانت شائعة إبان ظهورها، فغيرت العديد من تشريعاتها،  .3

عن املرأة اليهودية الكثير من التكاليف التي متقاربة في ذلك مع املنظومة املسيحية الحاكمة في تلك البالد األوروبية، ومخففة 

 كانت تحكم سير حياتها الزوجية، أو تعطل من االستجابة لرغباتها الشخصية.

اشتغلت الحركة االصالحية على الجوانب النفسية لإلنسان اليهودي، وعلى تطلعاته الذاتية، فاستجابت للرغبات الجامحة  .4

ققت الهدوء العاطفي لليهوديات املقيدات باملوانع الدينية، وفتحت املجال نحو في اطار تصور خاص باملفهوم الديني، وح

 نشوء عالقات متنوعة بين اليهود وغيرهم في إطار املجتمع الذي يعيشون فيه، وخارج اطار الطقوس الدينية وضوابطها.

                                                           
الفكر التلمودي ويتعصب له، وبالمقابل سمولنسكين: هو كاتب صهيوني من أصل روسي، تميز بازدواجية الثقافة، فكان يحمل  - (117)

كان له اهتماما كبيرا باالتجاهات العلمانية وأفكار اإلصالحيين، وقد أصدر مجلة الفجر الشهرية، أو ما تعرف بالعبرية )هاشحار( عام 

كار اليهودية المتخلفة م(، والتي كان لها دور رئيسي فيما بعد في دعم الحركة الصهيونية. هاجم سمولنسكين في مقاالته األف1868)

الخاضعة للتقاليد المتوارثة حسب قوله، لكنه مع هذا هاجم موسى مندلسون. لقب بأبي فكرة القومية اليهودية، وناصر حركة أحباء 

اية صهيون وكان من أشد المتحمسين لها. انظر: محمود، أمين عبد هللا، مشاريع اإلستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نه

 ، عالم المعرفة، الكويت.121-116م، ص 1984الحرب العالمية األولى، 
م، ص 1984محمود، أمين عبد هللا، مشاريع اإلستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية األولى،  - (118)

 ، مصدر سابق.120
 ، منشورات العربي، القاهرة، مصر.34صر الحديث، ص جودي، فاروق محمد، الصهيونية وإحياء اللغة في الع - (119)
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أيديهم العديد من االمتيازات حجمت الحركة اإلصالحية من سيطرة الكهنة والحاخامات على الشعب اليهودي، وسحبت من  .5

التي كانت أداة في التحكم بمصائر اليهود، ورغباتهم وتطلعاتهم، ومنعت من استمرارية تلك الهيمنة على العقول واملعتقدات 

 ولو جزئيا.

فتحت الحركة اإلصالحية الباب على مصراعيه للتدخل فيما كان يعتقد بأنه مغلقا وحكرا على املنظومة الكهنوتية  .6

 حاخامية، وسمحت للعقول أن تبدي رأيها وتحلل وتناقش حتى في املحرمات، وأن تسعى للتغيير نحو ما تراه أفضل.ال

تأثر املجتمع اليهودي الحالي، خاصة في مستوياته العلمانية والدينية غير املتطرفة، بما نادت به الحركة االصالحية. فمثال  .7

هوية، فنراه يهتم بجنسيته اليهودية في اسرائيل،ويحافظ باملقابل على هويته يسعى الكثير من أفراد اليهود الزدواجية ال

األصيلة للبلد الذي جاء منه، وهذا يخدمه من جانبين: فهو يحافظ باهتمام على مظاهر االندماج في املجتمعات الغربية التي 

ائيل ألي سبب كان باتجاه البلد جاء منها، ويحرص من جهة أخرى على حفظ خط الرجعة إذا ما اضطر الى مغادرة اسر 

 األصيل الذي هاجر منه.

 التوصيات:

 في ضوء اهداف الدراسة ونتائجها يوص ي الباحث بالتوصيات اآلتية:   

اعادة اجراء دراسة معمقة تتخصص في طبيعة الشرائع املطبقة حاليا في املجتمع االسرائيلي، ومدى قربها أو بعدها عن  •

 الحركة االصالحية في فترة سطوع نجمها، وقوة تأثيرها. التغييرات التي سعت اليها

اجراء دراسة حول تأثر رؤساء الحكومات االسرائيلية املتعاقبين باإلصالحات التي نادت بها الحركة االصالحية سابقا، وهل  •

 ذلك شكليا ملحاولة استقطاب التعاطف األوروبي، أم هي قناعات يؤمنون بها.
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 ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، معجم لسان العرب. .2

 م.2002. قاموس ماكميالن اإلنجليزي للتعليم املتقدم، Macmillan Dictionary of Englishرونديل، مايكل،  .3

 ، دار الجليل.1م، ترجمة: العجرمي، أحمد بركات، ط1988فرايم ومناحم تلمي، معجم املصطلحات الصهيونية، ا .4

 ، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر.1م، ط1997زكار، سهيل، املعجم املوسوعي،  .5
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 م، املكتب املصري لتوزيع   املطبوعات، القاهرة، مصر.2002صطلحات الدينية اليهودية، الشامي، رشاد، موسوعة امل .7

 ، املؤسسة الغربية للدراسات والنشر.2، ط1م، ج1991الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسة،  .8

واالستراتيجية  م، مركز الدراسات السياسية1975املسيري، د. عبد الوهاب، موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية،  .9

 باألهرام، جمهورية مصر العربية، مصدر سابق.

 م، دار الشروق، القاهرة، مصر.1999، الطبعة األولى، 1املسيري، د. عبد الوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج .10

 ثالثا: املصادر واملراجع العربية:

 ، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر.1م، ط2005أبو شادي، صفاء، األعياد واملواسم في الديانة اليهودية،  .11
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، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية 1م، ط2006درويش، هدي، الصالة في الشرائع القديمة والرساالت السماوية،  .16

 واالجتماعية، القاهرة، مصر.
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سكان محافظة أريحا واألغوار لواقع الصعوبات والتحديات التي تصورات استقصاء ھدفت ھذه الدراسة إلى  :املخلص

مواطنا ممن يسكنون في تجمعات مختلفة في محافظة  22تواجههم، وقد جمعت املعلومات من خالل املقابالت شبه املفتوحة مع 

م اختيار املشاركين بالطريقة القصدية، حيث تم اختيار االشخاص األكثر إستعدادا لإلجابة عن أسئلة املقابلة أريحا واالغوار. وت

 ممن يمتلكون خبرات مختلفة ويتبؤون مناصب قيادية في معظم التجمعات السكانية في األغوار باإلضافة ملجموعة من املزارعين. 

خمس مجاالت، كانت أولها أهم املشكالت والصعوبات التي يواجهونها فكانت على وبعد تحليل البيانات تم تصنيف إجابتهم في 

التوالي، مشكلة نقص املياه للشرب وللزراعة كون مجتمع األغوار يعتمد على الزراعة بالدرجة االولى، ثم مشكلة الكهرباء وعدم 

رة، وعدم وجود شبكات للمجاري والصرف الصحي، كفايتها وعدم القدرة على تسديد فواتيرها، ثم مشكلة البنية التحتية املدم

 وعدم تأهيل الشوارع وتعبيدها. ونقص في الخدمات الصحية والتعليمية واألمنية املقدمة لهم. 

وثانيها هي أهم احتياجاتهم والتي تعزز صمودهم في األغوار فكانت، خلق فرص عمل للعاطلين، واستيعابهم للعمل في مؤسسات 

، وبشكل استثنائي في الوظائف والتعيينات املدنية والعسكرية في االجهزة األمنية، كونهم يعيشون مناطق السلطة الفلسطينية

نائية، بدل العمل في الزراعة في املستوطنات االسرائيلية، وتوفير االمن والنظام من خالل بناء مراكز امن )شرطة( للحفاظ على 

وفير الكميات املناسبة الحتياجهم الشخص ي ولزراعتهم، وتوسيع املخطط الهيكلي السلم األهلي. وحل مشكلة املياه والكهرباء بت

 للتجمعات ليتمكنوا من التوسع بالبناء، وتوفير خدمات صحية وتعليمية كافية، وتأهيل البنية التحتية.

ة الفلسطينية، والتي تمثلت وثالث هذه املجاالت هي الخدمات واملساعدات التي يتلقاها سكان أريحا واألغوار من السلطة الوطني

في الخدمات الصحية والتعليمية والتنمية االجتماعية وبعض الخدمات الزراعية، والتي ال تختلف عن الخدمات املقدمة لباقي 

، كذلك USIDاملحافظات بالرغم من خصوصيتها، وبعض برامج الدعم من بعض املؤسسات الدولية مثل مؤسسة جايكا، و 

 .UNDPلية، واالغاثة الطبية، ومساعدات من مؤسسة افس ي االيطا

ورابعا مجال رض ى السكان عن أداء الحكومة، أفاد املشاركون عن رضاهم عن أداء الحكومة الفلسطينية تجاه األغوار، ولكن 

واألغوار،  ينادوا باهتمام ودعم أكبر لجميع مجاالت الحياة من خالل زيارات املسؤولين، وزيادة الدعم لتعزيز صمود سكان أريحا

 لخصوصية هذه املنطقة، وتفهمهم بان الحكومة تقوم بكل جهد ممكن من اجل عملية التنمية والتطويرضمن امكانياتها.

وخامسا يرى سكان أريحا واألغوار بان الحل املناسب لقضية االغوار هو ضم االغوار للسلطة الفلسطينية، واعتبارها كما اعتبرها 

نطقة تطوير أ. ودعمهم لتعزيز صمودهم من خالل انشاء اقتصاد مقاوم. وأكد جميعهم رفضهم الرئيس الراحل ابو عمار م

ملشروع ضم االغوار السرائيل، ورفضهم لحل الدولة الواحدة، واعتبروه حل مرفوض جملة وتفصيال، وعبروا عن وقوفهم خلف 

الدولتين، وأنهم مع قرارات السلطة الوطنية القيادة السياسية وما تطرحه من حل الدولتين كونها تعي تماما ما هو حل 

الفلسطينية وملتزمون بما تريد، بالرغم من ان البعض منهم اعتبر هذا الحل هو األقرب إلى الذهن من وجهة نظر اقتصادية 

ان اي وحياة اجتماعية كونه يحقق شروط حياة انسانية أمنة ومحترمة، لكن على املستوى الوطني هذا مرفوض كليا، واعتبروا 

 حل ينادي بعدم اقامة الدولة الفلسطينة وعاصمتها القدس الشريف مرفوض كليا.

العمل على مساندة سكان أريحا واالغوار من خالل تنظيم زيارات بشكل دائم ومستمر يشمل الحكومة الدراسة وأوصت 

وهي األهم لديهم، وتوفير جميع االحتياجات الفلسطينية، واملواطنين. أن تقوم الحكومة الفلسطينية بحل مشكلة املاء والكهرباء 
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والخدمات الصحية، والتعليمية، والزراعية، واالمنية التي تعزز صمودهم ومواجهتهم للتحديات االسرائيلية، وأوصت ايضا لخلق 

ية، فرص عمل من خالل مشاريع تشغيلية، وتخصيص حصص كاستثناءات في الوظائف والتعيينات في الوظائف املدنية والعسكر 

 ومساعدات ومنح للطلبة خاصة املتفوقين.

 : الصعوبات والتحديات،  محافظة أريحا واألغوار.الكلمات املفتاحية

 

Abstract :  This study aimed at exploring the difficulties and challenges facing the residents Governorate of 

Jericho & Al Aghwar. In order to achieve this objective, data were gathered by conducting semi- structure 

interviews with 22 Citizens who live in different communities in the governorate of Jericho & Al Aghwar. The 

sample of participants were intentionally selected, as the people most willing to answer the interview questions, 

who have different experiences and hold leadership positions in most of the population centers in the Jordan 

Valley, in addition to a group of farmers, were selected. After data analysis, residents’ responses were grouped 

into five main categories with some subcategories derived from each. Each category entails certain perceptions 

centered around the difficulties and challenges facing the residents concerning its importance to the residents, 

the first was the most important problems and difficulties they face, and the second was their most important 

needs, which strengthen their steadfastness in the Al Aghwar. The third of these categories is the services and aid 

that the residents of Jericho and the Jordan Valley receive from the Palestinian National Authority, the fourth is 

the category of the residents’ satisfaction with the government’s performance, and the fifth is the appropriate 

solution to the Al Aghwar issue is the annexation of the Al Aghwar to the Palestinian Authority. In the light of 

these findings, some recommendations were presented such as Supporting the residents of Jericho and the 

Jericho & Al Aghwar by organizing permanent and continuous visits that include the Palestinian government and 

the citizens. And for the Palestinian government to solve the problem of water and electricity, and provide all 

health, educational, agricultural, and security needs and services that enhance their steadfastness and facing 

Israeli challenges, as well as creating job opportunities through operational projects, allocating quotas as 

exceptions to jobs and appointments in civil and military jobs, and aid and grants for outstanding students, 

especially. 

Keywords: Difficulties and Challenges, Governorate of Jericho & Al Aghwar. 

 املقدمة:

ل ما يقارب  1.6تمتد  منطقة األغوار وشمالي  البحر امليت على مساحة 
 
% من مساحة الضفة الغربية. في 30مليون دونم، وتشك

فة ضمن مناطق 90مستوطن. ما يقارب  11.000فلسطيني ونحو  65.000سكن في املنطقة نحو  2016العام  التي  - C% منها مصن 

ة عليه ل نحو بقيت السيطرة التام 
 
ية 40ا في يد إسرائيل )وتشك % من إجمالي أراض ي هذه املنطقة في الضفة(. املساحة املتبق 

فة ضمن مناطق  ، وهي األراض ي التي تقع فيها بلدات يسكنها فلسطينيون بما فيها مدينة أريحا. هذه البلدات Bأو مناطق  Aمصن 

ا ومعزولة عن بعضها البعض ومحاطة بمناطق فة ضمن مناطق  منفصلة جغرافيًّ . )مركز املعلومات اإلسرائيلي لحقوق Cمصن 

 (.  2017بتسيلم،  -االنسان في األراض ي املحتلة

دونم من املناطق املحاذية للحدود األردنية كمناطق عسكرية ُيمنع دخول  400000بعد االحتالل أعلنت إسرائيل عن مساحة 

مستعمرة أو مستوطنة زراعية، هذه املستوطنات تتوزع على  35ما أقامت موقع عسكري. ك 90الفلسطينيين إليها، وأقامت عليهم 

طول الحدود مع األردن ضمن الخط املوازي لنهر األردن، باإلضافة إلى الخط الثاني ضمن السفوح الشرقية للجبال املطلة على 

اعية الخصبة، بينما بقي دونم من األراض ي الزر  28000مستوطن وصادرت لهذا الهدف  7500األغوار. يسكن فيها نحو 

دونم من األراض ي الزراعية. تكتسب األغوار أهميتها ملوقعها على الحدود األردنية، ولذلك  50000الفلسطينيون يملكون حوالي 
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اعتبرتها الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة كحدود إسرائيلية يجب عدم التنازل عنها، وتتعامل معها كجزء ال يتجزأ من األراض ي 

ة عام امل
 
 أراض ي األغوار خصبة جًدا وتصلح للزراعة على مدار السنة ويشكل إنتاجها الزراعي نحو 48حتل

، باإلضافة  لذلك فإن 

 (.2015نصف اإلنتاج الزراعي في الضفة الغربية، وتتركز فيها مصادر مياه كبيرة جًدا. ) أبو ريا، 

ل مناطق  
 
شك

ُ
باملائة من أراض ي األغوار، وهي تضم  89ة( حسب اتفاقية أوسلو حوالي ) سيطرة إسرائيلية عسكرية ومدنية تام Cوت

ت مصادرة معظم األراض ي في األغوار ألهداف  معظم التجمعات والتي تعاني ممارسات االحتالل من هدم ومالحقة وتهجير. تم 

حاصر 1948تالل في النكبة عام عسكرية، وتم  االستيالء على مساحات شاسعة أخرى بادعاء أنها أمالك غائبين، كما فعل االح
ُ
، وت

 .األغوار الحواجز العسكرية تمنع تواصل الفلسطينيين واالنتقال من مكان إلى آخر

 

 اإلطار النظري:

ارتفعت في اآلونة األخيرة وتيرة املبادرات واإلجراءات السياسية اإلسرائيلية التي تهدف إلى ضم مناطق املستعمرات إلى إسرائيل. 

واألغوار كلها، وهناك من يتحدث عن ضم كامل الضفة الغربية. يأتي ذلك على « منطقة ج »ن عن ضرورة ضم ويتحدث كثيرو

ر واستفحال االستعمار االستيطاني في الضفة الغربية والقدس، وتشويه املشهَدين الجغرافي 
 
خلفية أعوام طويلة من تجذ

 عن االنسداد املستحِكم في عملية أوسلو و 
ً
انقالبها إلى بنية مستدامة للهيمنة االحتاللية اإلسرائيلية، وعجز والسكاني، فضال

القيادة ومختلف القوى السياسية واملجتمعية الفلسطينية عن خلق بدائل عملية تتحدى هذا الواقع املتأزم وتخترق جدرانه. 

منطقة ج »يجري في القدس؛ إذ تعني واألغوار ال يقل خطورة على مصير القضية الفلسطينية، مما « منطقة ج »ولعل  ما يجري في 

واألغوار التواصل الجغرافي السيادي، وامتالك مفاتيح السيطرة على الحدود واألمن القومَيين الفلسطينَيين، وتوفر الثروات « 

وضوع الطبيعية الزراعية التي تشكل سلة الغذاء للمجتمع الفلسطيني ودولته املستقبلية. لكن ورغم ذلك، لألسف، ال يأخذ امل

 (.2019حقه في التغطية املطلوبة، وال في العمل الشعبي والسياس ي والتنموي املطلوب. ) حنيطي، 

 لنوع التجمع فقط، وإنما يوجد تمايز داخل املنطقة الواحدة، وهو ناتج 
ً
 أو وفقا

ً
ال يقتصر التمايز في الحالة الفلسطينية مناطقيا

ناطق التي ينتشر فيها هذا الشكل من التمايز منطقة األغوار الفلسطينية، فعكس من نمط اإلنتاج وكيفية توزيع أدواته، ومن امل

االنطباع السائد عن منطقة األغوار كمنطقة زراعية متجانسة، أوجدت كيفية توزيع وسائل اإلنتاج الزراعي اختالفات بين تلك 

د اختالفات في آليات التكيف وأنماط البقاء في التجمع
 
ات الفلسطينية، أضف إلى ذلك اختالف املمارسات التجمعات، والذي ول

 إن االختالفات 
 

االستعمارية الصهيونية تجاه تلك التجمعات، وبالتالي، وإن بدت تلك التجمعات متجانسة على املستوى العام، إال

دت اختالفات في البنية االجتماعية لتلك القرى. ) حنيطي، 
 
 (.2019في البنية االقتصادية ول

 معيشية « 60»بة يعاني قرا
ً
ألف فلسطيني يقطنون في منطقة األغوار إلى الشمال الشرقي من الضفة الغربية املحتلة أوضاعا

صعبة للغاية، جراء اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية بحقهم والتي تستهدف إرغامهم على الرحيل عن أرضهم بهدف االستيالء 

 عليها.

، فإن سلطات االحتالل تنتهج العديد من «مسارات»ات والدراسات االستراتيجية وبحسب املركز الفلسطيني ألبحاث السياس

الخطط والسياسات للتوسع في منطقة األغوار ال سيما في السنوات األخيرة؛ حيث تسعى من وراء ذلك إلى التوسع االستيطاني 

 عن الضفة، وفصلها عن الحدود األردنية؛ لخلق حدود جديدة
ً
 (.2018آمنة لها. )بركة،  وعزل املنطقة جغرافيا

(، إلى أنه نتج عن السياسات اإلسرائيلية بحق األغوار إحكام السيطرة 2018ويشير الباحث نضال جاليطة كما ورد في )بركة، 

% من 55.5ألف دونم، أي ما نسبته  400التامة على املنطقة، وحرمان السكان من استغالل أراضيهم؛ إذ سيطرت إسرائيل على 

لكلية لألغوار، بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة. أن املتتبع لواقع األغوار يجد أن اهتمام إسرائيل بتكريس املساحة ا

سياستها التوسعية، ينبع من خصوبة أراضيها الزراعية، ووفرة مياهها كونها ضمن الحوض املائي الشرقي األكبر في فلسطين؛ إذ 

، في املقابل تبلغ خسائر فلسطين نحو  650مالية بنحو تقدر أرباح املستوطنين في األغوار الش
ً
مليون دوالر  800مليون دوالر سنويا

.
ً
 سنويا

 على املساعي 
ً
حيث تعد األغوار بوابة أمنية وعسكرية من الجهة الشرقية، وتعتبر السياسة اإلسرائيلية في األغوار مؤشرا

 .1967العام اإلسرائيلية لعدم السماح بقيام دولة فلسطينية على حدود 
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  27ألف مواطن، ويبلغ عدد التجمعات الفلسطينية فيها  50وتشكل األغوار ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها نحو 
ً
تجمعا

، وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية املتنقلة، وتبلغ مساحة األراض ي الزراعة 
ً
% من 38.8ألف دونم، أي ما نسبته  280ثابتا

غور األردن وشمال البحر »، 1967غوار. وأعلنت الحكومة اإلسرائيلية عقب احتالل الضفة الغربية العام املساحة الكلية لأل 

منطقة يجب ضمان السيطرة عليها، وهي بمثابة الحدود الشرقية إلسرائيل، وأصدرت القوانين واألوامر العسكرية « امليت

 الضامنة إلنجاز الضم الفعلي لها.

 إلى أن أن ما تقوم به إسرائيل 
ً
في املنطقة عمل منظم وفق مخططات، تهدف إلى تعزيز السيطرة اإلسرائيلية على األغوار، منوها

مليون شيقل كانت مخصصة لصالح معالجة انكماش  417، تحويل موازنة بقيمة 2018الحكومة اإلسرائيلية قررت في العام 

ذلك ملواجهة ظاهرة الجفاف التي يتعرض لها البحر امليت، والتي  البحر امليت، لصالح املستوطنات املقامة حوله، وبررت الحكومة

 تؤثر على حياة املستوطنين في املنطقة.

 

 املياه في االغوار وسرقتها

% منها 60آبار،  10بئرا، أما األغوار الشمالية فتحتوي على  68بئرا، واألغوار الوسطى على  91تحتوي منطقة األغوار الجنوبية على 

بئرا منها. )منظمة  58بئرا فيما ال يعمل  111، ولم يجر تجديدها نظرا للعراقيل اإلسرائيلية، حيث يعمل 1967ت قبل آبار ُحِفرَ 

 (.2020التحرير الفلسطينية، 

وتظهر دراسة أعدها مركز عبد هللا الحوراني، بعنوان "األغوار الشمالية بين مطرقة االحتالل وسندان عصابات املستوطنين، 

أضعاف ما يستهلكه  8وار... جريمة ضد اإلنسانية" أن معدل استهالك املستوطن القاطن في األغوار الشمالية يبلغ تعطيش االغ

 املواطن الفلسطيني.

% املتبقية، وال 15% من مياه األغوار الشمالية فيما يتحكم الفلسطينيون بـ85وتشير الدراسة إلى أن دولة االحتالل تسيطر على 

ل بإعطاء تراخيص لحفر آبار من قبل الفلسطينيين مهما كان عمقها، بينما تقوم شركة "ميكروت" موزع تسمح سلطات االحتال

متر، بغية تزويد املستوطنات واملزارع التابعة لها باملياه طوال العام،  100املياه االسرائيلي بحفر اآلبار التي يصل بعضها إلى عمق 

 والينابيع املنتشرة في املنطقة بفعل هذه اآلبار العميقة. وأدت هذه السياسة إلى تجفيف عشرات االبار

آبار منتشرة في االغوار الشمالية، بفعل اإلجراءات اإلسرائيلية التي تهدف لتدمير  10وتؤكد أن بئرا واحدة فقط تعمل من بين 

هذه املنطقة تعتمد على  أبسط مقومات الوجود اإلنساني في أي منطقة بهدف الضغط على السكان من أجل الرحيل، خاصة أن

 الزراعة املروية كمصدر رزق أساس ي لهم.

نبعة طبيعية كانت تعتبر مصدرا مهما من مصادر تزود الفلسطيني  22وأدى حفر اآلبار اإلسرائيلية إلى جفاف واختفاء أكثر من 

في األغوار والتي كان يعيش عليها آالف  باملياه العذبة والزراعية، كما أدى جفاف هذه الينابيع إلى تدمير جزء من الحياة البرية

 األنواع من الحياة البرية والنباتية والحيوانية النادرة.

% من املساحة الكلية لألغوار، 38.8ألف دونم، أي ما نسبته  280وتبلغ مساحة األراض ي الصالحة للزراعة في منطقة األغوار 

ألف دونم من األراض ي الزراعية فيها. )مركز عبد هللا  27ستوطنون ألف دونم، فيما يستغل امل 50ويستغل الفلسطينيون منها 

 ب(. 2017الحوراني للدراسات والتوثيق، 

وزرعت أكثر من مليون  1967ووفق رئيس الوزراء محمد اشتية، فإن دولة االحتالل استثمرت في منطقة األغوار منذ احتاللها عام 

د أشتيه بشأن تقديم منحة للطلبة الخريجين الذين لديهم االستعداد للسكن شجرة نخيل. وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محم

في مناطق وقرى األغوار، والعمل مع أهلها على مشاريع إنتاجية في املنطقة تعزز الوجود الفلسطيني ملنع عزل الضفة من الناحية 

 (2019الشرقية عن ُبعدها اإلستراتيجي مع األردن والعالم الخارجي. )العامودي، 

(، إلى أن هناك العديد من اإلجراءات اإلسرائيلية من أجل السيطرة التامة على 2018وأشار نضال جاليطة كما ورد في )بركة، 

على نهب املياه الفلسطينية، وأصدرت بهذا الخصوص  1967األغوار، وعلى رأسها سرقة املياه، فقد عملت إسرائيل منذ احتالل 

 % من نسبة اآلبار في املنطقة.85العسكرية للسيطرة على املوارد املائية، وسيطرت على نحو العديد من القوانين واألوامر 
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عملية  42مرة من أصل  28وتشير املعطيات إلى أن معظم عمليات التنقيب عن املياه في الضفة، جرت غالبيتها في األغوار، بمعدل 

، لتصل مخصصات املياه لصالح نحو  مليون متر مكعب 32تنقيب، وتحصل إسرائيل من هذه اآلبار على 
ً
مستوطن  9400سنويا

، وهي تعادل ثلث الكمية املخصصة لنحو  45في األغوار نحو 
ً
 مليون فلسطيني في الضفة الغربية. 2.5مليون متر مكعب سنويا

جت عنها إشكاليات عدة ويشير أيضا إلى أن سرقة مياه الفلسطينيين في األغوار انعكست على الوضع املائي الفلسطيني برمته، ونت

أهمها: جفاف العديد من اآلبار االرتوازية، وحرمان سكان األغوار من مياه األمطار، واستهالك املواطن الفلسطيني لكمية مياه أقل 

 مما أوصت به منظمة الصحة العاملية من حيث الكمية والجودة، باإلضافة إلى تردي الوضع الزراعي.

القوانين واألوامر العسكرية املتعلقة باملياه، التي نصت على أحكام وأنظمة تتعلق بنقل املياه  كما أدخلت إسرائيل سلسلة من

واستخراجها واستهالكها وبيعها وتوزيعها، ومراقبة استخدامها، وتحديد الحصص، وإقامة املنشآت املائية وحفر اآلبار ومنح 

 .1993املوقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية العام « أوسلو»التراخيص، كما أن إسرائيل لم تلتزم بما جاء في اتفاقية 

 

 قيود مشددة

أن إسرائيل وضعت العديد من الحواجز لتقييد حركة الفلسطينيين بين األغوار، وشددت قيودها على الضفة بهدف فصل 

ل التجاري على صعيد تسويق منتجات األغوار األغوار عنها، وترحيل مواطني األغوار من أراضيهم، ما أدى إلى انتكاس عملية التباد

الزراعية والحيوانية، كما حدت الحواجز اإلسرائيلية من حرية الحركة، وأدت إلى تهجير عدد إضافي من السكان الفلسطينيين، 

 وحرمان هذه املنطقة الحيوية من حراكها البشري املأمول.

 على هدم املمتلكات ووضع قيود مش
ً
ددة على البناء، والسيطرة على األراض ي متذرعة باستمالك األراض ي وعملت إسرائيل أيضا

 لألغراض العامة من أجل بناء خزانات املياه، وشق الطرق من وإلى املستوطنات، وربطها بشبكة الطرق الرئيسة داخل إسرائيل.

، فيما تشير املعلومات إلى أن نسبة آالف مستوطن 10مستوطنة في األغوار بلغ عدد سكانها نحو  37بناء »و أن إسرائيل نجحت في 

، إذ يصل إلى 
ً
% في كل سنة، ما 5.5متوسط البناء في األغوار ثالثة أضعاف البناء في مستوطنات الضفة، وينمو بشكل سريع جدا

 يشكل ثالثة أضعاف الزيادة السكانية في إسرائيل، وضعفي الزيادة في مستوطنات الضفة.

 أن إسرائيل فشلت في تحقيق ما ت
ً
سعى إليه إلسكان مليون يهودي في األغوار، وهو ما تعتبره أحد أهم التحديات، وتهديدا

 لها في املنطقة، كما هو داخل األراض ي املحتلة العام 
ً
، إذ إنها تعتمد على هجرة املستوطنين إلى املناطق 1948ديمغرافيا

 (.2018)بركة،  الفلسطينية املحتلة، بينما يتفوق الفلسطينيون بالزيادة الطبيعية.

 

اقتالعهم  تهجير السكان و

ا بعد ذلك فاتبعت الطرق غير املباشرة،  كما اتبعت إسرائيل إبان االحتالل الطرق املباشرة في تهجير أهالي األغوار من بيوتهم، أم 

جبرهم في النهاية على ترك بيوتهم،
ُ
ا تتسبب بمعاناة شديدة وخطر حقيقي على حياة الناس ت

ً
ففي حين أن  هذه  حيث تخلق ظروف

ها ال ترتقي إلى جرائم ضد  اإلنسانية، ولم تنجح حتى اليوم بإثارة الر  ها من جهة يعتبرها املؤيدون أن   أن 
 

أي الطرق تأتي بنتائجها، إال

 العام املحلي والدولي بحيث تمنع إسرائيل من االستمرار بممارسة عمليات التطهير العرقي هناك. وقد نجح االحتالل بتحقيق

أهدافه إلى حد كبير، ففي حين نرى أن  عدد املستعمرين واألراض ي املصادرة لصالحهم في ازدياد مستمر، فإن  عدد سكان األغوار 

 (.2020واألراض ي التي يملكونها في تقلص مستمر. )جابر، 

بناء الفلسطيني في املناطق تفرض إسرائيل على الفلسطينيين البقاء ضمن بلداتهم التي ضاقت عليهم وتمنع منًعا شبه تام  ال

فة  منازل أو مباٍن  -. اإلدارة املدنية ترفض على نحٍو شامل تقريًبا إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين مهما كان نوع البناء Cاملصن 

ة. عندما يبني الفلسطينيون دون ترخيص  ة أو مرافق ومنشآت ُبنى تحتي  ه ال خيار آخر لديهم-زراعية أو مباٍن عام 
 
تصدر  -ألن

ان على العيش في انعدام يقين دائم.
 
ذ أمر الهدم ُيجبر السك ا. وحيث ال ينفَّ ذه فعليًّ  اإلدارة املدنية أوامر هدم للمباني بعضها تنف 

ة على األقل  في بلدات  698هدمت اإلدارة املدنية  2017وأيلول  2006وفق معطيات بتسيلم في الفترة ما بين  وحدة سكني 

ا بينهم على األقل   2948طقة األغوار. املباني التي ُهدمت كان يسكنها فلسطينية في من من  783قاصرين.  1334فلسطينيًّ

. إضافة إلى ذلك فإنه منذ  386الفلسطينيين الذين ُهدمت منازلهم )آَوْت  تين على األقل  ت بهم محنة هدم منزلهم مر 
 
قاصًرا( أمل

ة على األقل  هدمت اإل  2017وحتى نهاية أيلول  2012بداية  ة. منع  806دارة املدني  مباٍن لغير أغراض السكن من ضمنها مباٍن زراعي 
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ٍع  50فلسطيني  يسكنون في أكثر من  10.000البناء والتطوير الفلسطيني في منطقة األغوار يمس  على وجه الخصوص بنحو  تجم 

اني  )مضارب( في مناطق 
 
ى الطرق لترحيلهم Cسك عات  حيث تسعى إسرائيل بشت  عن منازلهم وأراضيهم. تمنع السلطات هذه التجم 

عات على مياه األمطار  ان التجم 
 
ة للبناء القانوني وفق احتياجاتها وترفض ربطها بشبكَتي املاء والكهرباء. يعتمد سك ة إمكاني  من أي 

نقل في صهاريج ي
ُ
. القليلة التي تهبط هناك ويستخدمونها بعد تجميعها في آبار؛ وعلى مياه ت شترونها من مقاولين في السوق الخاص 

دة عبر  عات لقاء املياه املنقولة في الصهاريج أعلى بمئات األضعاف من سعر املياه املزو  ان هذه التجم 
 
األسعار التي يدفعها سك

ية للصها
 
ية املتدن نقل فيها األنابيب وفي أحيان كثيرة تكون مياه الصهاريج غير صالحة للشرب نظًرا إلى الصيانة الصح 

ُ
ريج التي ت

ى  عات ال يتعد  ان هذه التجم 
 
ل استخدام املياه اليومي  للفرد الواحد من سك  لتًرا. 20املياه. معد 

ة منذ بداية عام  عات الواقعة على أراًض أعلنتها  2013في السنوات األخيرة وخاص  ان التجم 
 
يأمر الجيش من حين لحين سك

ة هناك. تمتد  هذه املناطق على إسرائيل "مناطق إطالق نار" بإخالئه ة أن  الجيش يحتاج إجراء تدريبات عسكري  % 45ا مؤقًتا، بحج 

ان ُيطلب منهم مغادرة مناطق سكناهم لفترة تتراوح بين  786من مساحة منطقة األغوار )
 
مها السك

 
ألف دونم(. في األوامر التي يتسل

هم إذا لم يف ة ومصادرة مواشيهم وتغريمهم تكاليف ساعات معدودة ويومين وتشمل تحذيًرا بأن  علوا ذلك سيجري إخالؤهم بالقو 

ا فقط. مركز املعلومات  ه جرى تبليغهم بضرورة اإلخالء شفهيًّ
 
ان أن

 
قتها بتسيلم أفاد السك

 
اإلخالء. في بعض الحاالت التي وث

 (.  2017بتسيلم. ) -اإلسرائيلي لحقوق االنسان في األراض ي املحتلة

عات في منطقة األغوار  2017إلى أيلول  2013اني منذ كانون الث ة. بعض  140فرض الجيش اإلخالء على مختلف التجم  مر 

ان على نحٍو فادح وتمس  
 
رة حياة السك تين وأحياًنا بفارق أسبوع واحد. تعرقل اإلخالءات املتكر  عات جرى إخالؤها مر  التجم 

يقين وتنطوي 
 

ضطر  األَسر أن تترك وراءها منازلها  بمصادر رزقهم وتثير مشاعر الخوف والال
ُ
ة كبيرة. في كل  إخالء كهذا ت على مشق 

خلي املكان مع أطفالها ومواشيها 
ُ
د ببعض الفراش واألغطية وقليل من الطعام لها وملواشيها ثم  ت وبعضها تترك ممتلكاتها حيث تتزو 

ة وأن  بعض اإلخالءات يجري  ية قاسية. أحياًنا تلحق باحثة عن مأًوى يقيها ظروف الطقس خاص  في فصل الشتاء في ظروف جو 

عات. مركز املعلومات اإلسرائيلي لحقوق االنسان في األراض ي املحتلة ان التجم 
 
بتسيلم.  -التدريبات أضراًرا بالحقول التي يفلحها سك

(2017  .) 

إلى زمان آخر، بحيث يصعب على املرء  حيث تختلف طرق ووسائل التشريد والتهجير في فلسطين من منطقة إلى أخرى، ومن زمان

تتبع ومالحقة جميع هذه الوسائل، ويكون أيًضا من الصعب وضع جميع عمليات التهجير تحت إطار واحد لعملية تطهير عرقي 

يًضا ممنهج، فطرق التهجير والتشريد واالستيالء على األمالك في عكا ويافا تختلف عن طرق التهجير في األغوار الشمالية، وتلك أ

ا يجري في الخليل أو في مناطق جدار الفصل العنصري، والطرق التي اتبعتها  ا يجري في الجليل وتختلف أيًضا عم  تختلف عم 

ا تتبعها اليوم في نفس املكان، بحيث تتبع سلطات االبرتهايد أكثر الطرق  السلطات االسرائيلية قبل عشرات السنين تختلف عم 

 وضرًرا للسكان الفل
ً
حاول أْن تحملهم على القبول بالواقع االستعماري  وعدم التصدي له. )أبو ريا، معاناة

ُ
 (.2015سطينيين التي ت

وإن  ما يميز التجمعات السكانية في األغوار الشمالية اعتماد معيشتهم على الزراعة وتربية املواش ي، ولذلك تركزت عمليات التهجير 

، واألراض ي والتشريد في األغوار الشمالية على املس به
ً
ة ما. فبدأت السلطات االسرائيلية بمصادرة واسعة ألراض ي األغوار عام 

الزراعية واملراعي بشكل خاص، وتم  تحويل معظمها إلى مناطق عسكرية ومحميات طبيعية يمنع السكان الفلسطينيون من 

 دخولها، وصودرت مساحات شاسعة من األراض ي الزراعية لصالح املستعمرات هناك.

ع الفلسطينيون من رعي مواشيهم في املناطق القريبة من تجمعاتهم السكانية، والتي اعتادوا عليها عشرات السنين قبل ُيمن

م الفلسطينيون بدفع غرامات باهظة إذا دخلت مواشيهم إلى  ، وإذا ”املحميات الطبيعية“أو ” املناطق العسكرية“االحتالل، وُيغرَّ

املجاورة تقوم السلطات بحرق هذه املناطق غير آبهة بقتل الطيور والحيوانات ” الطبيعية املحميات“استمرت املواش ي بدخول  

الفريدة من نوعها كاألرانب والغزالن والحجل، الذين يعيشون هناك، وبحرق نباتات نادرة تعيش في هذه املناطق، والتي يدعون 

دونمات جنوب بردلة، والتي استعملت كمراعي للمواش ي بحرق آالف ال 2001حمايتها. فعلى سبيل املثال قامت السلطات عام 

 منع رعي املواش ي في هذه املناطق يأتي إلى حمايتها هو ادعاء كاذب، حيث 
لسكان املنطقة. تجدر اإلشارة إلى أن  ادعاء السلطات أن 

 (.2020ر، أن  هذه الطيور والحيوانات والنباتات تكاثرت عندما كانت املواش ي ترعى في نفس املناطق. )جاب

م إيداع  قيم إسرائيل في األغوار الشمالية سجن وحيد من نوعه في العالم، تعتقل به الحيوانات املخالفة لقوانينهم حيث يت 
ُ
وت

األبقار واألغنام املصادرة في هذا السجن إلى حين يدفع صاحبها الغرامات الباهظة، باإلضافة إلى مصاريف نقل ومبيت هذه 
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لى عشرات آالف الشواقل يصعب على صاحبها تأمينها بحيث يتنازل في النهاية عن هذه املواش ي وعن املواش ي، بحيث تصل إ

 (.2015االستمرار في تربيتها. ومن مراقبة أعداد رؤوس املواش ي في األغوار يكتشف أن  عددها في تنازل مستمر جًدا. )أبو ريا، 

ا كانت الزراعة وتربية املواش ي بحاجة ماسة إلى املياه  وقد قامت السلطات االسرائيلية أيضا بعقاب الفلسطينيين
 
بقطع ملياه، ومل

توجهت السلطات إلى حرمان التجمعات السكنية من املياه وعدم إيصال مساكنهم بها. فترى مواسير املياه الضخمة تمر من بين 

توقف في هذه التجمعات. فترى التجمعات التجمعات الفلسطينية في طريقها إلى املعسكرات واملستعمرات الصهيونية دون أْن ت

ا التجمعات السكنية القائمة حول ينابيع املياه فقد تم   الفلسطينية قاحلة، بينما املستعمرات الصهيونية خضراء يانعة. أم 

ونية تجفيف هذه الينابيع عن طريق إيصال مواسير لضخ املياه من مصادر النبع وتحويلها إلى املعسكرات واملستعمرات الصهي

املجاورة، وفي حين استمر السكان الفلسطينيون بالوصول إلى هذه الينابيع ونقل املياه على حميرهم يقوم املستوطنون بتوجيه 

كالبهم إلخافتهم وحملهم على عدم العودة.  ونتيجة حرمانهم من املياه اضطر السكان الفلسطينيون على استعمال اآلبار املائية 

ية منهم ترميمها، وقامت بهدم املئات من اآلبار بادعاء أن  هذه املياه ملك للسلطات االسرائيلية وليست فمنعت السلطات الصهيون

ملك لألفراد. فاضطر الفلسطينيون في التجمعات السكنية في األغوار الشمالية إلى شراء املياه من أماكن بعيدة ونقلها بواسطة 

ات الشواقل مما حتم على الكثير من السكان بيع مواشيهم وترك أماكن الصهاريج بحيث كان يكلف كوب املاء الواحد عشر 

سكناهم. ونتيجة ملصادرة أراضيهم والنعدام فرص العمل اضطر اآلالف من الفلسطينيين إلى العمل في الزراعة في املستعمرات 

الفلسطينيين وجدوا أنفسهم يعملون في  شاقل يومًيا، وأكثر ما ُيثير الحزن أن  الكثير من 80-50املجاورة في اجر بخس يصل إلى 

أراٍض صودرت منهم أْو من آبائهم مقابل أجرة يومية توازي سعر كوب أو على األكثر كوبين من املاء. كما تقوم السلطات الصهيونية 

، جابر، 2015بمحاصرة التجمعات السكنية في األغوار بالحواجز العسكرية تصعب على انتقالهم من منطقة إلى أخرى. )أبو ريا، 

2020.) 

وكذلك منعت إسرائيل عن سكان التجمعات السكانية ابسط الخدمات، فباإلضافة إلى عدم وصلهم باملاء والكهرباء تمنع بناء 

املدارس وتمنع عنهم الخدمات الصحية والشوارع وغيرها من ابسط الخدمات، ومن خالل الزيارات إلى مناطق األغوار الشمالية 

القصص عن وفاة فلسطينيين نتيجة عدم تلقيهم ابسط الخدمات الطبية، وقسم منهم توفى نتيجة تأخيره على  نستمع إلى عشرات

الحواجز العسكرية، وفي حين يقوم الفلسطينيون ببناء مدارس بسيطة تصدر السلطات أوامرها بهدم هذه املدارس ومعاقبة 

ة داخل املناطق السكنية الفلسطينية في األغوار الشمالية وبين مساكن املبادرين. كما يقوم الجيش اإلسرائيلي بتدريباته العسكري

املواطنين في ساعات اليوم والليل غير مهتمين باألطفال الذين يرتعبون من أصوات املتفجرات، ويقوم الجيش بترك  بعض من 

ا أدى في الكثير من األحيان لقتل وجرح العشرات من ال ا عن هدم مساكن ذخيرتهم في مناطق التدريبات مم  فلسطينيين. أم 

الفلسطينيين هناك فحدث بال حرج، حيث يتم كل أسبوع هدم مساكن في األغوار الشمالية بادعاء عدم الترخيص، في حين أن  

الحقهم 
ُ
السلطات ترفض إعطاء التراخيص في هذه التجمعات السكنية، فيقوم الفلسطينيون بنصب الخيام من جديد وت

 (.2015ية. أضف إلى ذلك االعتقاالت واملالحقات لكل  من يناضل ضد هذا املمارسات الفاشية. )أبو ريا، السلطات اإلسرائيل

 

 مقاومة الفلسطينيين

 من دولتهم وال يمكن التخلي عنها، إذ أن مجلس الوزراء الفلسطيني أعلن في جلسته املنعقدة 
ً
ويعتبر الفلسطينيون األغوار جزءا

لف وزير العدل الفلسطيني في حينه بإعداد مسودة قانون «هيئة تطوير األغوار»عن تشكيل  2017مارس  21بأريحا بتاريخ 
ُ
، وك

لتنظيم عمل الهيئة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء التخاذ املقتض ى القانوني املناسب. وتشكل املقاومة الشعبية في فلسطين أحد 

، ملواجهة 2005في العام « أنقذوا األغوار»اء الفلسطينيين حملة أساليب مواجهة إجراءات االحتالل، فقد أطلق عدد من النشط

 محاوالت إسرائيل تهجير أهالي األغوار من أراضيهم.

 للوجود الفلسطيني، فلم تنجح ردود الفعل الفلسطينية بالتصدي 
ً
 وتهديدا

ً
 واقعا

ً
أن األخطار املحدقة باألغوار تشكل أمرا

طن الفلسطيني نفسه وحيدا يقف في وجه االحتالل، ويرى باإلجراءات التي أعلنت عنها لإلجراءات اإلسرائيلية؛ حيث يجد املوا

 الحكومة الفلسطينية واملقاومة الشعبية، ال تتناسب مع السياسات اإلسرائيلية.

 
ً
إلى حيث أن األمر بحاجة إلى سياسات وإجراءات فلسطينية عملية، وصياغة خطط استراتيجية، وإال فإن ذاك سيؤدي مستقبال

 (.2018تجريد األغوار من هويتها الفلسطينية. )بركة، 
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 محافظة أريحا واألغوار أرقام وإحصائيات:

تجمعا سكانيا ما بين مدينة وبلدة وقرية  23(. تضم محافظة أريحا واالغوار2018وحسب الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )

تجمعا  12ألف نسمة،  أن األغوار الشمالية تضم  69ام الحالي حوالي ومخيم وتجمعات بدوية، وبلغ عدد سكانها حتى منتصف الع

تجمعا ملضارب البدو. ويشمل عدد السكان الذين تم عدهم فعال في فلسطين، وال يشمل تقديرات  20سكانيا ثابتا باإلضافة إلى 

 عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء الدراسة البعدية.

ْم 14,948(، موزعين حسب التجمع كما يلي: مدينة أريحا ) 50,002أريحا واالغوار حوالي )فكان عدد السكان في محافظة  يَّ
َ
(، ُمخ

ان )
َ
 َجْبر )3,009ِعْين الُسلط

ْ
ْم َعَقَبة يَّ

َ
ْعَجة )219(، الَنبي موس ى )6,213(، ُمخ

َ
زال 1,227(، الُزَبْيدات )597(، َمْرج ن

َ
(، َمْرج الغ

  2,195(، الِجْفْتِلك )174)
َ
(. ونسبة البطالة 617(،عِوْين الْديوك الُفوقا )1,221(، الُنَوْيِعَمة )3,597(، العوَجا )1,089َصاِيل )(، ف

 % .10.4بلغت 

 (.203(، كردلة )1138(،عين البيضا )1607واألغوار الشمالية  فبلغ عدد السكان فيها حسب التجمعات: بردلة )

 

 الدراسات السابقة:

(، ترصد انتهاكات االحتالل على املوارد الطبيعية في األغوار 2012ؤسسة اإلغاثة الزراعة الفلسطينية )وفي دراسة ميدانية أعدتها م

  من  أكثر تجمعات في غور 
الشمالية املتاخمة للخط األخضر، التي تشمل كل من: عين البيضاء، كردلة، وبردلة، الالتي يعتبْرنَّ

 للمياه، في ظل انتهاكات  قوات اال 
ً
حتالل  اإلسرائيلي، التي تؤثر سلبا على تواجدهم، حيث قلصت شركة املياه األردن حاجة

اإلسرائيلية )ميكروت( خالل الثالث عقود املاضية كميات املياه للتجمعات الثالث تدريجيا، ما أدى إلى تراجع الزراعة املروية 

 1800دونم الى  7000ة األراض ي املروية من نحو  %. وأشارت الدراسة في  بلدة عين البيضاء إلى أن تراجع مساح49بنسبة بنسبة 

ما أدى إلى جفاف آبار املزارعين  1976دونم هو نتيجة  قيام سلطات االحتالل بحفر بئر ارتوازي على أراض ي املنطقة عام 

 الفلسطينيين في األغوار الشمالية . 

في قرية كردال إلقامة  1500عين البيضاء، ونحو  دونم من أراض ي 4400وذكرت الدراسة أن قوات االحتالل قامت بمصادرة نحو 

دونم لغرض بناء جدار الفصل العنصري كردال ، كما تم مصادرة 1800مستوطنة ميحوال، أما في قرية بردال فقد تم  مصادرة  

 دونم ألغراض عسكرية. 1070

، فقد انعكس سلبا على التوسع الديمغرافي، وتطرقت الدراسة إلى تداعيات السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على أراض ي قرية كردال 

فرد، وهو أمر يؤثر على املستويات االقتصادية واالجتماعية  6.5وجعل من متوسط  حجم األسرة حسب عدد املنشآت السكنية 

في % من أهالي بردال للعمل في داخل الخط األخضر و 7والتربوية للسكان. إلى ذلك تراجعت املساحات املزروعة  دفع بنحو 

 املستوطنات الجاثمة على أراض ي املنطقة .

 

أ( في ورقة حقائق  2017وفي دراسة اخرى أعدها مركز عبد هللا الحوارني للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية )

قال إن الفلسطينيين  عن األغوار "يمثل النشاط االقتصادي االستيطاني أهمية كبيرة بالنسبة لدولة االحتالل في هذه املنطقة"

مليون دوالر بسبب سيطرة إسرائيل على مناطق األغوار الشمالية سلة الخضر والفاكهة للفلسطينيين.  800يخسرون سنويا 

ملا تحويه من أراض زراعية خصبة باإلضافة إلى مزارع األبقار الضخمة وعدد كبير من املصانع ”وأوضحت الدراسة أن ذلك يعود 

 “. إلنتاج الزراعي والحيواني في تصنيعها السيما األعشاب الطبيةالتي تعتمد على ا

مليون دوالر سنويا، في املقابل تخسر دولة  650ويقدر حجم أرباح املستوطنين من خالل االستثمار في األغوار الشمالية بحوالي 

الدراسة أن االستيطان بدأ مبكرا في مليون دوالر بسبب سيطرة االحتالل على هذه املناط، وجاء في  800فلسطين سنويا حوالي 

وهي مستوطنة ميخوال  1968، وأقيمت أولى املستوطنات عام 1967هذه املنطقة بعد احتالل الضفة الغربية مباشرة في العام 

مستوطنات  7للسيطرة على األغوار الفلسطينية، حيث أقيمت ‘ ألون ’الزراعية، وتصاعدت وتيرة االستيطان بعد طرح مشروع 

ة أغلبها ذات طابع زراعي وعسكري في آن واحد. واشتمل النشاط االستيطاني بحسب الدراسة على إقامة ثالث بؤر جديد

 استيطانية جديدة خالل العامين املاضيين. 



 

 

37 

 

وان سلطات االحتالل تهدف إلى تقطيع أواصر الصلة بين بلدات وقرى األغوار الشمالية للتنغيص على حياة املواطنين إلجبارهم 

ى ترك أرضهم والرحيل عنها، باإلضافة إلى عزلها عن باقي مدن ومحافظات الضفة الغربية. وهدمت قوات االحتالل الصهيوني في عل

، بحجة أنها 2016منشأة في العام  100بيتا و 41منشأة، بينها  719بيتا و 350وحتى اآلن حوالي  2009محافظة طوباس منذ عام 

 ي البناء بها إال بعد موافقة إسرائيلية. مناطق )ج(، يحظر على الفلسطين

(. والتي هدفت للتعرف إلى واقع حقوق املرأة اإلجتماعية 2017أظهرت دراسة مسحية قام بتنفيذها تنمية اعالم املرأة/ تام. ) 

قليدي الذي يرى أن أدوار النساء الرئيسية تنحصر دا قسيم الت  خل البيت وأدوار واإلقتصادية في منطقة أريحا واألغوار، أن الت 

كانية الثمانية املستهدفة من  جمعات الس  ائدة في الت  ة داخل البيت وخارجه، هي الس   إشرافية وعام 
ً
د لتكون أدوارا

الرجل تمت 

الدراسة. وخرجت الدراسة بمجموعة من القضايا الهامة بما يتعلق باملشاركة والحقوق االقتصادية للنساء أهمها: أن املشاركة 

ة للمرأة الفلسطينية منخفضة ومعدالت البطالة مرتفعة، وأن متوسط األجور للنساء منخفض مقارنة بمتوسط أجور اإلقتصادي

ها 27.4الرجال، كما أظهرت  أن  نف على أن  ساء العامالت تص 
 
وأبرزت الدراسة أنه ما ”. أعضاء أسرة غير مدفوعي األجر“٪ من الن

، ولم يأخذ دوره زال استخدام اإلعالم في تسليط الضوء على 
ً
الواقع االقتصادي واالجتماعي للمرأة في املناطق املستهدفة ضعيفا

 من جانب املؤسسات القاعدية املستهدفة في محافظة اريحا 
ً
. خصوصا

ً
 وثقافيا

ً
 واجتماعيا

ً
الفاعل في تعزيز حقوق املرأة اقتصاديا

 واالغوار.

سوية على مستوى رفع الوعي بالتشريعات والقوانين واستنتجت الدراسة "أنه بالرغم من اإلنجازات التي حق  
 
قتها الحركة الن

شريعات على مبدأ املساواة 
 
الفلسطينية إال أن  املرأة الفلسطينية ال تزال تحاول تثبيت ذلك على أرض الواقع بتغيير القوانين والت

 مع الرجل لتمارس حقوقها السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والجنائية."

 

 لة الدراسة:مشك

األغوار الفلسطينية هي أكثر املناطق املستهدفة في الضفة الغربية، والتي تسعى اسرائيل الحكام السيطرة العسكرية عليها 

بالكامل، ففي السنوات األخيرة تجري هناك عمليات تهجير ممنهجة من قبل قوات االحتالل دون أْن تلقى ردة فعل شعبية قوية  أو 

ه ال بد  أْن يكون جزء من دراستنا في هذه املناطق ملساندة أهلنا في محافظة أريحا واألغوار، وما لفت رسمية تذكر، ولذل
 
ك رأينا أن

االنتباه إلى هذه املحافظة هو هول الجرائم التي يمارسها االحتالل سواًء الجيش أو املستوطنين. وبما أن الدراسات التي تناولت 

ر نادرة فإن الباحث أراد معرفة واقع الصعوبات والتحديات التي تواجه سكان محافظة أريحا واقع سكان محافظة أريحا واالغوا

اقع الصعوبات والتحديات التي تواجه سكان واألغوار. وعليه فإن الدراسة حاولت اإلجابة عن السؤال املحوري االتي:   ما و

 محافظة أريحا واألغوار؟.

 

 تساؤالت الدراسة:  

 وع العمل الذي يشكل مصدر الدخل االساس ي في املحافظة؟السؤال األول: ما ن

 السؤال الثاني: ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه سكان األغوار؟

 السؤال الثالث: كم نسبة األراض زراعية في املحافظة؟

 السؤال الرابع: كم دونم من أراض االغوار تم مصادرته من قبل االحتالل؟

 التي هدمت في األغوار من قبل االحتالل؟  السؤال الخامس: كم عدد البيوت

 السؤال السادس: كم عدد سكان االغوار الذين هجروا من قبل االحتالل؟
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 السؤال السابع:  ما هي االحتياجات التي يحتاجها سكان األغوار لتحسين اوضاعها؟

الجابة نعم حدد الجهة الداعمة؟ وما هي هذه السؤال الثامن: ما هي الخدمات واملساعدات التي يتلقاها سكان االغوار؟ اذا كانت ا

 املساعدات ان وجدت؟

 السؤال التاسع: هل يتلقى سكان األغوار مساعدات من السلطة الوطنية الفلسطينية؟

 السؤال العاشر: كيف ترى أداء الحكومة الفلسطينية تجاه األغوار؟

 لتعزيز صمود سكان األغوار؟السؤال الحادي عشر: برايك ما هو املطلوب من الحكومة الفسطينية 

السؤال الثاني عشر: حسب رأيك، ما هي الخيارات األنجع ملنظمة التحرير الفلسطينية في ملف العالقة مع اسرائيل في ضوء 

 قرارات املجلس املركزي املتعلقة بوقف بالتنسيق األمني، وسحب االعتراف باسرائيل، والغاء اتفاقية باريس، وتجسيد الدولة؟

 الثالث عشر: ما هو الحل املناسب لقضية االغوار من وجهة نظرك؟ السؤال

 السؤال الرابع عشر: كيف ترى مشروع ضم األغوار السرائيل؟

 السؤال الخامس عشر: ما رأيك في حل الدولة الواحدة؟

 

 أهداف الدراسة:

 ألغوار، وبالتحديد سعت إلى استقصاء:هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الصعوبات والتحديات التي تواجه سكان محافظة أريحا وا

 التعرف على نوع العمل الذي يشكل مصدر الدخل األساس ي في األغوار. .1

 التعرف أبرز الصعوبات التي تواجه سكان االغوار. .2

 معرفة أهم احتياجات سكان األغوار لتحسين اوضاعها وتعزيز صمودهم. .3

 غوار.معرفة ما هي الخدمات واملساعدات التي يتلقاها سكان اال  .4

 معرفة توجهات سكان األغوار حول أداء الحكومة الفلسطينية تجاه األغوار. .5

 معرفة الحل املناسب لقضية االغوار حسب رأي سكان األغوار. .6

 معرفة توجهات سكان األغوار حول مشروع ضم االغوار السرائيل، وحل الدولة الواحدة. .7

8.  

 الدراسة: أهمية

 تأتي أهمية هذه الدراسة من:

 النظري الذي قدمته الدراسة في مجال الصعوبات والتحديات التي تواجه سكان محافظة اريحا واالغوار.األدب  .1

واقع الصعوبات والتحديات التي تواجه سكان محافظة محافظة متخذي القرار والمسؤولين معلومات واقعية عن اء إعط .2

 ل تعزيز صمودهم وبقائهم.من أجواألمور التي يجب أن يقوموا بالتركيز عليها أريحا واألغوار، 

 سلطات االحتالل االسرائيلي من أجل السيطرة الكاملة على األغوار،وسبل مواجهتها.تسليط الضوء على ما تقوم به  .3

 

 :التعريفات اإلجرائية للدراسة



 

 

39 

 

خل األراض ي محافظات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية )املناطق اإلدارية( دا 16: هي واحدة من محافظة أريحا واالغوار

الفلسطينية، وتقع على طول املناطق الشرقية من الضفة الغربية، على طول منطقة شمال البحر امليت ووادي األردن جنوب نهر 

األردن على الحدود مع األردن. يحدها من الشمال محافظة طوباس ومن الشمال الغربي محافظة نابلس ومن الغرب محافظة رام 

الجئ  6000، بينهم حوالي 31,501الغربي القدس. ويقدر عدد سكان محافظة أريحا واالغوار لتكون  هللا والبيرة ومن الجنوب

 فلسطيني يعيشون في املخيمات التابعة ملحافظة أريحا. )ويكيبيديا، املوسوعة الحرة(.

مبنى عبر التاريخ بعمرها الذي  وحسب موقع محافظة أريحا واالغوار:  أريحا واألغوار هي مهد الحضارة اإلنسانية، وهي اقدم املدن

عام وهي بوابة فلسطين الشرقية فيها  تعمد املسيح عليه السالم  وصام، وهي سلة فلسطين الغذائية والعمق  10500يزيد عن 

الحيوي واالستراتيجي لدولتنا الفلسطينية القادمة واألغوارتتربع األغوار على ما يقارب ثلث مساحة الضفة الغربية وتمتد من 

موقعا اثريا مختلفا وأهمها تل أريحا القديم ودير قرنطل وقصر  89البحر امليت جنوبا حتى بيسان شماال وتحتوي على أكثر من 

هشام بن عبد امللك وقصر هيرودس وموقع عماد السيد املسيح عليه السالم. وهي محافظة زراعية سياحية بامتياز ويقطن فيها ما 

سبعة تجمعات سكانية باإلضافة إلى مخيمين لالجئين الفلسطينيين وكانت مدينة أريحا وما نسمة موزعين على  60000يقارب 

مواطن لكن بسبب االجراءات  200000بعدد سكان يربو عن  1967حولها من القرى واملخيمات خزانا بشريا قبل العام 

 جزء املركزي في االغوار الفلسطينية. مواطن ومحافظة اريحا واألغوار ال 60000االسرائيلية تضائل العدد حتى وصل الى 

 

 :حدود الدراسة

 أجريت هذه الدراسة في الحدود االجرائية التالية:

 .2019من العام  12-11: بدأ تطبيق الدراسة في شهر الحدود الزمانية

 مواطن(. 22: اقتصرت على عينة من سكان محافظة أريحا واالغوار )الحدود البشرية

 إجراءات الدراسة: 

 ثل إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في اآلتي:تتم

 

 منهج الدراسة:

انتهجت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بوصف الجوانب املتنوعة ملشكلة الدراسة، إذ تم استخدام 

التوصل إلى نتائج تمثل الواقع  ( مع عينة من املشاركين، بهدفsemi-structured interviewsاملقابالت الشخصية شبه املفتوحة  )

 الحقيقي..

 مجتمع الدراسة:   

 مجتمع الدراسة جميع سكان محافظة أريحا واألغوار .

 عينة الدراسة: 

( في هذه الدراسة بالطريقة القصدية، حيث تم اختيار االشخاص االكثر استعدادا لإلجابة Participantsتم اختيار املشاركين )

(، 22يمتلكون خبرات مختلفة ويتبؤون مناصب قيادية في معظم التجمعات السكانية في االغوار وعددهم ) عن أسئلة املقابلة ممن

مزارعين، رئيس الغرفة التجارية في املحافظة، مدير  9روؤساء مجالس محلية لقرى األغوار، رئيس لجنة شعبية ملخيم،  6منهم ) 

جامعي، أستاذ مدرسة، رئيس نادي رياض ي(.  وقد تم اختيار هذه العينة  العالقات العامة في دار املحافظة، رجل اعمل، أستاذ

 قصديا لتوافر الصفات االنفة الذكر فيهم.
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 أداه الدراسة: 

استخدمت في هذه الدراسة املقابالت شبه املفتوحة حيث تكونت املقابلة من خمسة عشر سؤاال في صورتها النهائية. على النحو 

 (.1لة مباشرة، أسئلة متابعة، أسئلة تحديد، أسئلة تمحيص.) ملحق رقم التالي: أسئلة تقديم، أسئ

وقد تمت صياغة أسئلة املقابلة بعد مراجعة االدب النظري املتعلق بموضوعات املقابلة، وبناء على خبرة الباحث في هذا املجال، 

من القومي البداء مالحظاتهم حول بعد ذلك عرضت االسئلة على ذوي الخبرة والتخصص واملهتمين في الشأن السياس ي واال 

 الصياغة والدقة العلمية واللغوية، ومدى ارتباط أسئلة املقابلة بهدف الدراسة، حيث جرى تنقيح بعض أسئلة املقابلة بعد ذلك.

في  وقد كانت االسئلة واضحة وذات مغزى وال تقود إلى توجيه االجابات، كما أجرى الباحث مقابلة شخصية واحدة مع كل مشارك

الدراسة، واحيانا أجرى مقابلة مع مجموعة بحيث يتشارك الجميع في االجابات )مجموعات بؤرية(، وسجلت املقابالت على جهاز 

تسجل بعد أخذ إذن املشترك على التسجيل، في حين رفض بعض املشاركين التسجيل، فتم االكتفاء بتدوين امللحوظات وعرضها 

 دقيقة، ومن ثم فرغت املقابالت املسجلة على الورق. 90- 40تراوحت مدة املقابلة من عليهم بعد انتهاء املقابلة. وقد 

 صدق أداة الدراسة: ) املقايلة(: 

(  تم ما يلي: اوال االبتعاد عن االستنتاجات في وصف ما قاله املشاركون Cross Validationوللتأكد من مؤشرات الصدق املتبادلة )

م أدوات تكنولوجية عند املقابلة واملتمثلة في جهاز التسجيل وعدم االستغناء عن كتابة املالحظات عند املقابلة، وثانيا استخدا

أثناء املقابلة، وثالثا قام الباحث بعرض ما قاله املشارك بعد تدوينه ليتأكد منه، وإخباره بأنه يمكن له أن يحذف منه أو أن 

 يضيف عليه ما يريد.

 (:ثبات أداة الدراسة: ) املقايلة

فقد تم تجريب أسئلة املقابلة على اثنين من خارج عينة الدراسة مرتين، بين املرة األولى والثانية أسبوعان، وبعد تحليل البيانات 

 لوحظ ان االختالف بين اجابات املشاركين في املرة األولى وإجاباتهم في املرة الثانية كان قليال.

 جراءات الدراسة: إ

 سؤال الدراسة، قام الباحث بمجموعة من اإلجراءات منها:الدراسة واإلجابة عن  أھدافأجل تحقيق  من    

 يمتلكون املعلومات ولديهم معرفة ودراية بواقع املحافظة.تحديد المشاركين في الدراسة ممن  .1

ل ن التعاموقد كامن حيث املوعد واملكان، المعنيين بعد التأكد من الظروف المالئمة إلجراء المقابلة شاركين مقابلة الم .2

أحيانا سهال وأحيانا اخرى صعبا، علما أن املقابالت أجريت للبعض في مكاتبهم وأخرى في بيوتهم، وجزء في مع المقابلين 

 الخالء.

 على ھذه المقابالت بعد تدوينها.مشاركين وإطالع ال، تدوين الحوارات التي جرت بعد المقابالت مباشرة .3

 القيام بتحليل املقابالت. .4

 الت: المقابتحليل 

في الدراسة الحالية األفكار واآلراء التي ظهرت من البيانات التي جمعت من حث اعتمد البا، بيانات المقابالتل لتحلي

 ل ما يلي:والفئات الفرعية من خالئيسية إلى الفئات الرل المقابالت ومن ثم التوص
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 األخرى.عن مقابلة منفصلة ل تفريغ المقابالت على أوراق بحيث تكون ك •

 تعمقة لكل كلمة وعبارة كما وردت في املقابلة.القراءة امل •

 وضع األفكار المتشابهة أو التي تجمعها قواسم مشتركة في فئات فرعية. •

 واقع أريحا واألغوار.نحو املشاركين وضع الفئات الفرعية ضمن فئات رئيسة تتعلق بتصورات  •

له اھتمامات في دكتوراة في العلوم السياسية وجة الدرل تم إشراك مدرس يحماحث، التأكد من عدم تأثير ذاتية البل ومن  أج

إلى رأي موحد فيها . وھذه ل حتى تم الوصوبينه وث في القضايا التي وجد فيها خالف بين الباحمناقشته وتمت ، النتائجل تحلي

 اإلجراءات منسجمة مع منهجية البحث النوعي.

 

 عرض النتائج ومناقشتها:

 ه يمكن تصنيف تصورات املشاركين في املقابلة إلى خمس مجاالت أو فئات رئيسية هي:كشف التحليل الدقيق للمقابالت أن

 الصعوبات التي يواجهها سكان أريحا واألغوار. .1

 االحتياجات التي يحتاجها سكان أريحا واألغوار لتحسين اوضاعهم. .2

 نية، أو اي جهة أخرى.الخدمات واملساعدات التي يتلقاها سكان أريحا واألغوار من السلطة الوطنية الفلسطي .3

 الرض ى عن أداء الحكومة الفلسطينية تجاه األغوار، املطلوب من الحكومة لتعزيز صمود سكان أريحا واألغوار. .4

 رأي سكان أريحا واألغوار بالحل املناسب لقضية االغوار، ومشروع ضم االغوار السرائيل، وحل الدولة الواحدة. .5

 

 حسب األسئلة املستخدمة في صحيفة املقابلة كما يلي: فكانت نتائج تحليل اجابات املقابالت

 نتائج اجابات السؤال األول: ما نوع العمل الذي يشكل مصدر الدخل االساس ي في املحافظة؟

أفادت نتائج املقابالت فيما يتعلق بالسؤال األول حول نوع العمل الذي يشكل مصدر الدخل االساس ي في محافظة أريحا واألغوار. 

االف مستوطن تقريبا،  6مستوطنة زراعية يقطنها  35في مجال الزراعة خاصة في املستوطنات املحيطة بهم وعددها  هو العمل

حيث تشكل النسبة العظمى، ثم العمل في الزراعة الداخلية في محافظة أريحا، وجزء قليل في بعض التجمعات مثل مرج نعجة 

دد قليل جدا يعملون كموظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية. أما بالنسبة وفصايل في تربية الثروة الحيوانية، باالضافة لع

للمخيمات فاألغلبية  يعملون في قطاع الحكومة والقليل جدا في مجال الزراعة، عكس باقي التجمعات القروية. وهناك ايضا نسبة 

 قليلة من سكان املحافظة يعملون في مجال السياحة.

 

 ني: ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه سكان األغوار؟نتائج اجابات السؤال الثا

 أما فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها سكان أريحا واألغوار، فيمكن ايجاز هذه الصعوبات حسب األهمية:

% من مساحة الضفة 30تعتبر محافظة أريحا واألغوار من أكبر املحافظات من حيث املساحة، وتشكل االغوار الفلسطينية 

بية تقريبا، وحسب الهيكلية االدارية الجديدة، فقد تقسمت االغوار على ثالث محافظات هي اريحا واالغوار وطوباس واالغوار الغر 

 الشمالية، وجزء يتبع لنابلس وجزء يتبع لحدود محافظة القدس.

)الشريط الحدودي(،  % مناطق عسكرية مغلقة85ومحافظة اريحا واالغوار هي عبارة عن مساحة شاسعة من االراض ي، منها 

% تحت السيطرة  العسكرية االسرائيلية، هذا يعتبر 85وهذا تحدي كبير تواجهه املحافظة كون معظم مساحتها اي ما نسبته 

% التي تسيطر عليها 4% ، وجزء قليل منها تعتبر منطقة أ وهي 15تحدي كبير لسكان االغوار، وهم يعملون فقط  في مساحة 

 سطينية.السلطة الوطنية الفل
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 ومن أهم الصعوبات التي يواجهونها سكان أريحا واالغوار حسبما افادوا من خالل اجاباتهم، هي على التوالي:

% من مصادر املياه تحت السيطرة االسرائيلية، عدا نبعة عين السلطان 85مشكلة املياه، حيث وحسب االحصائيات فان  .1

ئيليين يتحكموا بنسب استخدام السكان للمياه، ومن باب املقارنة، ان والديوك وبعض اخر في حدود مدينة أريحا. واالسرا

مجموع ما يستهلكه سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل نصف ما يستخدمه املستوطنين في محافظة أريحا واألغوار، 

ما يستهلكه  االف مستوطن يستهلكون نصف كمية ما يستهلكه جميع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث 6اي 

االف  6مليون متر مكعب، ونصف الكمية يستهلكها املستوطنين في االغوار وعددهم  105سكان الضفة وغزة باالكواب هو  

مستوطن، وحسب نظرية األمن االسرائيلي التي تدعي االحتياج األمني في السيطرة على االغوار، ولكن الحقيقة عكس ذلك 

مليون،  600نبع ذهب، الن صافي ارباح منظومة االستيطان من قطاع الزراعة حوالي فاالغوار بالنسبة لهم هي منجم وم

مليون  250مليون او اكثر، اي صافي األرباح مليار و 650ومن قطاع املواد التجميلة واألسمدة على شواطئ البحر امليت 

 تقريبا.

يد للشبكات، باالضافة لكونها ال تتحمل االعباء عام ال يوجد تأهيل وال تجد 15ثم تاتي مشكلة الكهرباء حيث من أكثر من  .2

الكثيرة بسبب زيادة عدد السكان واملستهلكين للكهرباء. )يشار هنا الى ان سكان االغوار ال يدفعون ثمن استهالكهم للماء وال 

ي بسبب الديون الكهرباء، وهذا انعكس سلبا على امدادهم باملشاريع حيث تم ايقاف جميع املشاريع من وزارة الحكم املحل

 املتراكمة عليهم(. حسبما أفادوا.

 مشكلة البنية التحتية املدمرة، وعدم وجود شبكات للمجاري والصرف الصحي، وعدم تأهيل الشوارع وتعبيدها. .3

 نقص في الخدمات الصحية املقدمة لهم. .4

اك الكثير من االشخاص من املشكالت التي يعاني منها تجمعات االغوار هي في عدد سكان هذه التجمعات، حيث هن .5

مسجلين فقط انهم من سكان هذه املناطق وهم ال يعيشون فيها، فقط العنوان في الهوية الشخصية وذلك لسهولة الحركة 

والتنقل على الحواجز في مرحلة ما سابقة، وهؤالء يقاسمون سكان هذه املناطق في حصص التوظيف والحج والخ من 

 خدمات.

 

 

 

 

 الثالث: كم نسبة األراض زراعية في املحافظة؟ نتائج اجابات السؤال

بناء على املعلومات التي حصلنا عليها من دار املحافظة، فان نسبة األراض ي الزراعية في املحافظة بانخفاض وتناقص مستمر، وان 

السرائليين على املياه في اريحا واالغوار، وهذا يعود بسبب سيطرة ا 1967% مما كان ُيزرع عام 10ما يتم زراعته االن هو نسبة 

 وعدم وجود مياه كافية لزراعة االراض ي املتبقة.

أما بالنسبة للمخيمات التي تقع داخل املحافظة، ال يوجد اراض ي زراعية كونها مقامة على اراض ي مستاجرة من وكالة الغوث 

 وفقط يتم استخدامها للسكن.

باالزدياد بسبب زيادة السكان وتكون على حساب االراض ي الزراعية،  في بعض القرى والتجمعات، ان نسبة املناطق السكنية تاخذ

هناك اراض ي غير مستغلة وليست مزروعة بسبب نقص املياه، هذا التحول بسبب الزحف العمراني وتاكل االراض ي الزراعية 

الربح السريع لذلك تحول من  ونقص املياه وعدم السماح للسكان بحفر االبار، وقلة االهتمام والدعم، حيث ان املزارع يبحث عن

زراعة الخضروات، الى زراعة النخيل )التمور( التي يعتبرونها املزارعين نبته كريمة وعزيزة ولها مصدر تسويق خاصة على النطاق 

 ات.الدولي، ومردودها املالي اكثر وال يوجد بها مخاطرة، وبسبب قلة املياه حيث هناك زراعات بطريقها الى الزوال مثل الحمضي

 

 نتائج اجابات السؤال الرابع: كم دونم من أراض االغوار تم مصادرته من قبل االحتالل؟

% من أراض ي األغوار هي مصادرة وتعتبر منطقة عسكرية مغلقة، منطقة الشريط الحدودي مع األردن ومسيطر عليها بالكامل، 85

كم في  20الى  10لشريط الحدودي مضروب بعرض من من الجنوب للشمال. اي طول ا 90حيث جميع األراض ي على يمين شارع 
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بعض املناطق، االسرائيليون سمحوا للمستوطنين ان يستغلوها ويزرعوها، وعلى نقيض ذلك ُيمنع الفلسطينين من الوصول اليها 

هي  90يسار شارع والى اراضيهم حتى لو كان في ملكيات فردية وليس فقط اراض ي املسجلة اراض ي دولة. أما املناطق التي تقع على 

قرى وتجمعات االغوار مثل العوجا يليها فصايل ثم الجفتلك ومرج الغزال وزبيدات ومرج نعجة، الخ، وأغلب هذه القرى مقامة 

على اراض ي دولة، وامللكيات الفردية موجودة لكن قليلة، لكن ال يوجد اي مشكلة بين الناس وبين السلطة كونها اراض ي دولة، 

السنوية، وهناك ايضا اراض ي وقفية اسالمية ومسيحية، مثال على نهر االردن على الشريط هناك اراض ي وقفية ويدفعون اجرتها 

مسيحية تعود ملكيتها للكنائس، وهناك اراض ي وقفية اسالمية في قرية العوجا.  باالضافة لذلك تم مصادرة مجموعة من األراض ي 

 للشوارع االلتفافية واملناطق العسكرية.

 

 اجابات السؤال الخامس: كم عدد البيوت التي هدمت في األغوار من قبل االحتالل؟ نتائج 

هناك هدم لكن ليست بيوت وانما أبنية صفيح وبركسات وبعض املحال التجارية في بعض التجمعات والتي تبنى خارج املخططات 

ايات بحجة عدم الترخيص، لكن حسب أفاد ، لكن يتم استهداف جميع هذه البن1994الهيكلية التي لم يتم توسيعها من عام 

السكان فان هدف االسرائيليين واضح هو السيطرة وفرض سياسة انهم موجودين والكل تحت رحمتهم وذلك لكسر ارادة الصمود 

 لدى الفلسطينين، وهناك إخطارات وأوامر احترازية فهي سلطة احتالل تمارس سياساتها بقوة االحتالل واالمر العسكري.

ي داخل املخيمات لم يتم هدم، لكن خارج حدود املخيم تم هدم بعض البيوت بحجة وادعاء وقوع هذه البيوت في منطقة س ي اما ف

 وبدون ترخيص، ويوجد اخطارات بالهدم ايضا.

 

 نتائج اجابات السؤال السادس: كم عدد سكان االغوار الذين هجروا من قبل االحتالل؟

لتهجير البدو حسب ما افاد بعض املشاركين ان االحتالل يخطط لنقل عدد من   A1ال يوجد تهجير، لكن ضمن املشروع 

التجمعات البدوية الى االغوار حيث كان الحديث عن منطقة النويعمة ومنطقة فصايل لكن للحظة لم يتم ذلك. ايضا يتم تهجير 

 بدو الكعابنة، وبدو مقام النبي موس ى. 

ل التضييق على السكان، مثال عندما يتم حرمان السكان واملزارعين من املياه، وعدم وهناك تهجير بطريقة غير مباشرة من خال

السماح لهم لحفر األبار االرتوازية، وعدم وجود مشاريع تشغيلية من قبل السلطة، حيث افاد املشاركين بانه )ال يوجد توجه من 

 % من الضفة الغربية(. 23غم من أن االغوار تشكل الحكومة تجاه االغوار وال خطة واضحة تبين االهتمام باالغوار بالر 

 

 نتائج اجابات السؤال السابع:  ما هي االحتياجات التي يحتاجها سكان األغوار لتحسين اوضاعها؟

أهم هذه االحتياجات حسبما افاد معظم املشاركين، هي خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل، او ان يتم استيعاب جزء  •

طة الفلسطينية. وعمل استثمارات مثل بناء مزارع أو مصانع لخلق فرص عمل، حيث أفادوا ان منهم في مؤسسات السل

هناك منطقة صناعية يتم العمل بها لكن ببطئ شديد جدا، ومن حيث البنية التحتية هي تعتبر منطقة صناعية مثالية وهي 

االولى منها مكتملة لكن ليس كما يطمح  الوحيدة من نوعها في الشرق االوسط ومتخصصة بالتصنيع الغذائي. واملرحلة

 مصانع فيها بالوقت الحالي. 8الناس في توفير فرص عمل بالرغم من تشغيل 

االستقرار السياس ي، لتحسين االوضاع وللتنمية كونه لبنة اساسية لجذب االستثمار بالقطاعين األهم  في االغوار وهما  •

ل )لكن ال نعتبره شماعة نعلق عليه اخفاقاتنا وقصورنا(، لكن اذا أردنا السياحة والزراعة، تنمية ونهضة في وجود االحتال

تنمية لها عالقة ببنية تحتية واقتصاد وبشر وحجر، يجب ان نتخلص من االحتالل االسرائيلي خاصة ما دام االحتالل هو 

 املتحكم بالعملية ال يوجد تنمية حقيقية.

ان نقوم بكل امورنا، النه املواد الطبيعية عندنا والبحر والتربة الخصبة وكل  زوال االحتالل، )يذهب االحتالل ونحن كفيلين  •

 ش يء عندنا واكبر حوض مائي ومخزون استراتيجي من املاء، عندنا لكن كله تحت السيطرة االسرائيلية(.

ال حدوث اشتباكات بناء مراكز امن )شرطة( لحفظ االمن والنظام في هذه التجمعات للحفاظ على السلم األهلي، حيث في ح •

 بين الناس يتم التنسيق مع الجانب االسرائيلي، وتصل قوات االمن الفلسطينية متاخرة جدا في حال سمحوا لهم بذلك.
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ايجاد حل ملشكلة املياه من حيث زيادة الكميات للشرب والزراعة، والعمل على اعادة صيانة وتجديد شبكات املياه، وبحاجة  •

 لحفرأبار ارتوازية.

 د حل ملشكلة الكهرباء وتجديد الشبكات، وزيادة الكميات.ايجا •

املساعدة في التوصل لحل مشكلة تراكم ديون املاء والكهرباء على السكان، اَما بتقسيطها وجدولتها، أو اعفائهم منها والبدء  •

 بالتسديد من جديد.

 اد عدد السكان املستمر.توسيع املخطط الهيكلي للتجمعات، ليتمكنوا من التوسع في البناء بسبب ازدي  •

 اعادة تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق وعمل جسور للعبارات. •

 اقامة مركز صحي كبير او مستشفى تخدم تجمعات االغوار، وتوفير سيارة اسعاف. •

 

هة نتائج اجابات السؤال الثامن: ما هي الخدمات واملساعدات التي يتلقاها سكان االغوار؟ اذا كانت االجابة نعم حدد الج

 الداعمة؟ وما هي هذه املساعدات ان وجدت؟

بالنسبة للمخيمات هناك خدمات كثيرة تقدمها اللجنة الشعبية خاصة بعد التقليصات التي قامت بها وكالة الغوث.  •

 وبعض الخدمات من وكالة الغوث في املخيمات وبعض التجمعات التي يسكنها الجئين.

سنة، من بناء  15يكا اليابانية والتي قدمت خدمات حيث تولت االغوار يوجد في البلديات برامج دعم من مؤسسة جا •

 مدارس وبنية تحتية.

• USID .االمريكية ومعظمها مشاريع البنية التحتية مثل الشوارع وشبكات املياه والكهرباء 

 كذلك مؤسسة افس ي االيطالية قدموا خدمات صحية ومشربانيات )حنفيات الشرب(. •

 ينية تقدم خدمات طبية، مثل عيادة يومية متنقلة.االغاثة الطبية الفلسط •

 عملوا خزانين ماء، وبناء بعض املدارس، وشوارع بالتعاون مع الحكم املحلي. UNDPومساعدات من  •

 نتائج اجابات السؤال التاسع: هل يتلقى سكان األغوار مساعدات من السلطة الوطنية الفلسطينية؟

دمها السلطة الفلسطينة عبر دائرة شؤون الالجئين )اللجان الشعبية( في مخيمات فيما يتعلق باملخيمات، هناك خدمات تق ▪

االغوار، خاصة اخر سنتين هناك نشاط  حيث قاموا بتعبيد بعض الشوارع، وهناك مساعدات لطلبة الجامعات. وحسب 

غوث التي طالت كل البرامج ما افاد املشاركون في الدراسة ان هذه الخدمات ال تفي بالغرض خاصة بعد تقليصات وكالة ال

 املقدمة.

أفاد املشاركون بانهم اليختلفوا عن باقي املحافظات فيما يتلقوه من مساعدات من السلطة الوطنية الفلسطينية تتلقاه  ▪

محافظة أريحا واالغوار بالرغم من خصوصيتها، لكن نحن ال نستطيع ان نطلب من الحكومة دعم كونها هي بحاجة الى دعم، 

 ة تمراالن في ظروف مالية صعبة واالن ال اعتقد انها تستطيع ان تقدم ش يء.والحكوم

الحكومة الفلسطينية قائمة بدورها في مجال التعليم والصحة والشؤون ) التنمية( االجتماعية، واحيانا تقديم خدمات  ▪

صف يداوم لفترتين صباحية امنية لكن املشكلة في مناطق س ي التي بحاجة لتنسيق مع االسرائيليين. السلطة قدمت مستو 

ومسائية ويخدم تجمع الجفتلك والقرى املجاورة مرج نعجة والزبيدات ومرج غزال، لكن طبيب يداوم يومين او ثالثة فقط، 

 وهذا ال يكفي.

 في قرية مرج غزال أفادوا: )وبكل فخر واعتزاز ان الذي بنى هذه القرية هو الرئيس الراحل أبو عمار رحمه هللا وهو رئيس ▪

م مربع، وكنا نسكن في صفائح 71السلطة الوطنية الفلسطينية السابق، حيث أمر ببناء خمسين وحدة سكنية بمسطح 

 زينقوا وكان االسرائيلين غضبانين علينا العائلتين الن معظمنا كان له انتماء ملنظمة التحرير.

 ( بالستيكية.وزارة الزراعة قدموا للمزارعين أدوية واشتال وتفتاف وبرابيش ) أنابيب ▪

السلطة تدفع فاتورة املاء والكهرباء الذين يسكنون في االغوار الشمالية مثل بلدات فصايل ومرج نعجة وزبيدات، لكنها  ▪

 تسجل كديون مستحقة عليهم.
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خدمات مقدمة من قيادة االمن الوطني، حيث تم بناء بيتين لعائالت فقيرة في مخيم عين السلطان، واعادة ترميم بعض  ▪

 وت.البي

 

 نتائج اجابات السؤال العاشر: كيف ترى أداء الحكومة الفلسطينية تجاه األغوار؟

 تراوحت اجابات املشاركين حول اداء الحكومة الفلسطينية تجاه االغوار فكانت:

وزير او افاد املشاركون بالدراسة في املخيمات، طالبوا وتمنوا على الحكومة ان تهتم باملخيمات اكثر، وطالبوا بزيارة اي  -

مسؤول يتفقد أوضاعهم واحتياجاتهم مثل باقي القرى االخرى، خاصة الن املخيمات وضعها صعب، وان يهتموا بتوفير فرص 

 عمل الرباب االسر العاطلين عن العمل.

افاد معظم املشاركين بأن أداء الحكومة الفلسطينية جيد، حيث تقوم بكل جهد ممكن من اجل عملية التنمية  -

ن امكانياتها في خدمة اهلنا باالغوار وال يوجد قصور، لكن في ظل االمكانيات املتاحة والوضع الخاص في االغوار والتطويرضم

كونها منطقة عسكرية وتخضع لالجراءات االسرائيلية، فمثال اذا بدك توضع خط مياه أو عمود كهرباء او شبكة كهرباء او 

فقتهم ال تستطيع ان تعمل اي ش يء باالغوار، وهذا ينطبق في كل القرى التي تعبيد شارع تريد اذن من االسرائيلين وبدون موا

تتبع منطقة س ي فانت مقيد اليدين وال تستطيع العمل براحتك، فمثال هناك منطقة في الجفتلك شبكة الكهرباء مزروعة 

نستطيع ان نعمل اي  فوق الشارع في كتل اسمنتية وهذا وبعد خمس سنوات من املفاوضات حتى نستطيع ان نعمله، ال

 ش يء بسهولة.

 افاد البعض بانه ال يوجد قصور بشكل عام، لكن القصور في قضية توفيرالوظائف، لوجود بطالة كبيرة خاصة بين الشباب. -

أكد سكان االغوار ان الحكومة صبت بعض االموال لدعم منطقة األغوار، وهذا ساهم في تعزيز صمود الناس في هذه  -

لة النوعية في البنى التحتية، خاصة مع مجيء السلطة، حيث كانوا بال كهرباء وال ماء وال شوارع وال مدارس، املناطق، وفي النق

اما اليوم في كل منطقة يوجد مدرسة وروضة وعيادة وهذا انجاز عظيم في هذه املنطقة، لكن في اخر سبع سنوات خف 

 الدعم لهذ املناطق.

مع وجود اسرائيل ما في حكومة، حيث اذا ارادوا ان ياتوا لالغوار مثال العتقال  افاد البعض بان أداء الحكومة جيد لكن -

سجين او مطلوب اوحشاش او ما شابه يريدون تنسيق من االسرائيليين وغالبا يرفضون او يتاخروا في الرد، لذلك تكون 

 حجة السلطة دائما اننا في مناطق س ي وال يستطيعون عمل ش يء.

كدوا ان اداء الحكومة ممتاز جدا، الن االغوار تأخذ حصة االسد، وان الحكومة أعفتهم من دفع تجمع سكان مرج غزال أ -

فواتير املاء والكهرباء، وتمنحهم وظائف في االجهزة. واضافوا ان الرئيس الراحل ابو عمار من بداية وصوله اعلن منطقة 

نية التحتية وعيادات ومدارس وكهرباء وماء في كل االغوار منطقة تطوير ألف، وكان الدعم كبيرمن حيث املشاريع والب

 منطقة االغوار.

 

 

 

 نتائج اجابات السؤال الحادي عشر: برايك ما هو املطلوب من الحكومة الفسطينية لتعزيز صمود سكان األغوار؟

 طالب سكان املخيمات الحكومة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وخاصة خريجي الجامعات، وعمل مشاريع •

تستوعبهم بدل من عملهم داخل املستوطنات، حيث افادوا بوجود نسبة عنوسة كبيرة في جيل الشباب حيث اصبح 

الشاب يصل لعمر االربعين بدون زواج لعدم توفر بيت وفلوس لذلك، وأضافوا ان على الحكومة ان تعرف بوجود مشكالت 

وتتطور بسبب وجود اراض ي، بعكس املخيم الذي يقف على كثيرة باملخيمات أهمها االكتظاظ حيث باملدن والقرى تتوسع 

الخط االزرق، ومشكلة االكتظاظ اصبحت تهدد االن السلم االهلي داخل املخيم، فاقتراحنا على الحكومة حيث تم 

، اقتراحه عليهم سابقا من اللجان الشعبية في املخيمات انه يجب على الحكومة ان تعمل على ايجاد اراض ي لتوسعة املخيم

ونحن نسكن منذ سبعين عام في املخيمات وال نعلم كم نستمر ايضا والوضع كما هو، وهذا وضع خطير وعليهم ان يدركوا 
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خطورته وعلى املخيمات ان تتوسع. وعليهم ايضا توفير االمن في املخيمات كون الشعور باالمان في املخيمات معدوم، ال 

 قل اي شخص باي وقت وباي زمان دون اي اعتبار. يوجد حماية الي شخص هنا، وجيش االحتالل يعت

مطالبة سكان مدينة اريحا ان يتم دعمهم مثل دعم منطقة االغوار الشمالية، وطالبوا مثال ان يتم تخفيض ثمن تكلفة  •

 املاء والكهرباء والضرائب والجمارك.

ص عمل ووظائف للخريجين، أضاف جميع سكان التجمعات بان املطلوب من الحكومة لتعزيز صمودهم هو توفير فر  •

وعمل استثناء وخصوصية لهم وذلك بتوظيف نسبة معينة كل عام من العاطلين والخريجين في الوظائق الحكومية املدنية 

واالجهزة االمنية والعسكرية، اي استثناءات في التعيين كونهم مناطق نائية، واالولوية تكون لخريجي سكان التجمع بدل من 

 ة داخل مدراس هذه التجمعات من خارج القرية او التجمع.تعيين موظفين خاص

العمل على بناء مستشفى يخدم جميع التجمعات، وسيارة اسعاف، بسبب ُبعد هذه التجمعات عن مدينة اريحا او   •

كم، )حيث كثير من االحيان وبسبب هذا الوضع الصعب يلجأ  45-40طوباس كونهن االقرب لهذه التجمعات وتبعد حوالي 

 اس في حاالت الطوارئ للذهاب الى معسكرات الجيش االسرائيلي القريب منهم(.الن

طالبوا بعمل شبكة مجاري وصرف صحي كون هذه التجمعات غير متوفر بها سوى الحفر االمتصاصية ) حفر نضح( وما  •

 يترتب عليه من انتشار االمراض والروائح الكريهة.

 ى لعدم صالحيتها لالستخدام، وتجديد شبكات الكهرباء واملاء وتوسيعها.تعبيد بعض الشوارع والعمل على تاهيل االخر  •

مساعدتهم ودعمهم في مجال الزراعة، وذلك بتخفيض قيمة الضرائب وخاصة ضرائب املقاصة، وحماية وتسويق  •

او  60ها أكثر من منتجاتهم الزراعية خاصة البلح، وتوفير كل ما يلزم لذلك، وايضا تأهيل االبار االرتوازية التي اصبح عمر 

سنة واصبحت بالية وبحاجة لترميم وتاهيل وان ان نصل ألعماق أكثر، وملوحة املياه عالية جدا بحاجة ملحطات  70

 تحلية.

االهتمام باصحاب الثروة الحيوانية وان يوفر لهم اعالف بسعر اقل. وعمل مشاريع مثل مكابس الجبنة والحليب. وادخال  •

ناطق، مثال تربيية الدواجن وتطوير وتغيير الزراعات وال نبقى فقط على البلح. وادخال زراعات مشاريع جديدة على هذه امل

 جديدة تكون ناجحة في مناطق االغوار.

بحاجة ملنح للطلبة املنفوقين، وافادوا انهم صامدون في االغوار وهم ال يقلوا أهمية عن القدس، ونحن صامدون بالحر  •

 كومة مساعدتنا وتدعمنا مثلما تدعم غيرنا نحن ايضا من الشعب الفلسطيني.والبرد والضيق ونريد من الح

طالبوا ايضا وزارة الحكم املحلي بمنحهم مشاريع، كونها ال تمنحهم مشاريع النها تربط ذلك بسداد ما عليهم من ديون  •

 والتزامات للماء والكهرباء.

ات للسكن الن التوسع االفقي صعب، والعمودي محدود طالبوا ايضا بضرورة توسيع املخطط الهيكلي لعدم وجود مساح •

 20طوابق الن التربة ال تسمح بسبب نسبة امللوحة والعمر االفتراض ي للبناء في هذه التربة من  3وال نستطيع تجاوز اكثر من 

 سنة، ونحن باعداد متزايدة وال يوجد مجال للتوسع. 25الى 

 لنظام.طالبوا ايضا بضرورة وجود مراكز شرطة لضبط ا •

حل مشكلة املياه بتوفير كميات اكبر للشرب والزراعة، وعمل االبار النهم يعطونا كمية مياه مثال في القرى مقابل اقل من  •

 نصف مستوطنة، وفي الصيف عندنا مشكلة كبيرة الن املياه ال تكفي.

ظهرا، واثناء  12الساعة  وايضا طالبوا بخط مواصالت، حيث يوجد باص واحد يخرج الساعة السابعة صباحا ويعود  •

الفترتين ال يوجد مواصالت. فقط سيارات خاصة وهذا مكلف جدا، الجميع عنده سيارات خاصة، والسيارة الخاصة اذا 

 شيكل، يعني يوجد صعوبة بل استحالة باملواصالت.  120اخذتها طلب تكلف 

ي دعم من املجلس االعلى للشباب والرياضة املساعدة في توفير متنفس للشباب مثل ملعب او نادي رياض ي وال يوجد ا •

 واالتحاد الفلسطيني لكرة القدم وال يوجد اي اهتمام.

بحاجة لدعم النساء كونهم مهمشات في االغوار، ونحن محافظين يجب دعمهم بماكنات خياطة او عدد من األغنام حتى  •

 يساعدن كونهن ال يخرجن.
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االخرى ليس اال، الن ال ابن رام هللا وال ابن الخليل يستطيع ان يتحمل ما نحن نريد مساواتنا بابناء املدن الفلسطينية  •

، وهذا بعكس السياسة االسرائيلية، )هل تعلم ان الجنود االسرائيليين الذين 8نتحمله هنا خاصة بالصيف وبشهر 

تمييز، فقط على  %  من أجل ان يخدم في منطقة األغوار(. نحن ال نريد25يخدمون باالغوار يتقاضون عالوة معاش 

السلطة ان تساويني باملواطن الذي يسكن رام هللا او بالخليل او نابلس، بالرغم من السلطة يجب ان تساعدني اكثر 

 واملطلوب ان نحافظ على كل شبر في فلسطين كرسالة وطنية.

فظ ووزير املالية واكثر ان يكون سلطة متخصصة باالغوار للوقوف على احتياجات االغوار ممثلة بمستوى عالي من املحا •

من جهة وزارية، وهذا يجعلم ان يتابعوا بشكل مستمر ويكفل حاجات هذه املناطق، وملعالجة مشكلة املياه والكهرباء، وباقي 

 املشاكل.

 

 نتائج السؤال الثاني عشر: حسب رأيك، ما هي الخيارات األنجع ملنظمة التحرير الفلسطينية في ملف العالقة مع اسرائيل في

ضوء قرارات املجلس املركزي املتعلقة بوقف بالتنسيق األمني، وسحب االعتراف باسرائيل، والغاء اتفاقية باريس، وتجسيد 

 الدولة؟

 كانت اجابات املشاركين على هذا السؤال متباينة كمايلي:

بموضوع التنمية أوال جزء من املشاركين رفض االجابة على السؤال بحجة عدم تحدثهم بالسياسة، وفقط يتحدثون  ▪

 والخدمات.

، ألن قضية الالجئين هي ملف كبير ويحاولوا ان ينهوا  vipجزء اخر منهم وهم سكان املخيمات قال: حرام ان يبقى احتالل  ▪

هذا امللف من خالل انهاء خدمات وكالة الغوث، لكن نحن متمسكين في وكالة الغوث وحق العودة وهذا حقنا الطبيعي، 

ا انهاء لقضية الالجئين وخاصة الالجئين املوجودين في الوطن، كونهم ال يعتبرونا نحن املوجودين في والناس تدرك ان هذ

الف الجئ الذين يتحدثون عنهم توقعاتي انه لم يبقى منهم احد هم الذين خرجوا من  700مخيمات الوطن الجئين، وال 

ولن يقبل سكان املخيمات بحلول مجزئة وعودتهم هي املهم البالد، وحقنا نحن ابناء الالجئين ايضا في العودة الراضينا ، 

وحلمهم الذين يعيشون من اجله. وأخر اجاب: انا رايي وبدون خوف ان يروحوا جماعتنا ) السلطة( ويتركونا نتصادم مع 

 اليهود وحيث القت رحابها، اما يبيدوننا او نبيدهم.

يمكن ان تقوم لنا قائمة، الن االصل في اتفاق اوسلو ان يكون لنا بعض املشاركين افاد بانه: ضمن التركيبة الحالية ال  ▪

عام ونحن مكانك سر دون اي تقدم،  20سنة تتوج الدولة، لكن لنا اكثر من  15خالل خمس سنوات افاق دولة وفي ال 

هم انني ادفع عطلة )مثال هذا اليوم يصادف ما يسمى بعيد االستقالل، سالوني ملاذا ال تدفع للعمال عندك بدل اعياد اجبت

عيد االضحى والفطرويوم العمال العاملي الني معترف فيهم، اما عيد االستقالل ان ال ارى ان هناك استقالل حتى الزم نفس ي 

ان ادفع للعامل بدل هذا اليوم، الحد االدنى اعطيني حقوقي كمواطن في دولة ذات سيادة، لكن انا برأيي ان يحلوا السلطة 

ا نتصادم مع اليهود مهما كانت النتيجة مثل اول، على االقل تشعر بوجودك كانسان ويكون هدفك واضح  ويروحوا ويتركون

وعدوك واضح وليس هناك لبس باملفاهيم، لكن في ضل التركيبة الحالية اليهود بقوا يهود وزادوا قوة والجواسيس بقوا 

لذي جميعهم يمارسون صالحياتهم والكل يعتبر له الحق جواسيس وازدادوا عدد وكم، وظهر فوق كل هذا االجهزة االمنية ا

 في ضبط النظام وفرض السيطرة على االفراد واملمتلكات والجميع يعيث باالرض فساد(.

رأي اخر قال: هذه القرارات لها حدين، هذا القرار جيد من ناحية وس يء من ناحية اخرى، نحن يجب ان ال نكون مثل  ▪

رمل، نحن تربطنا عالقات محددة مع اسرائيل، حتى رئيسنا يخرج بتنسق وبتصريح من النعامة التي تخبئ راسها بال

االسرائيليين، وانا اقول اذا الحيل قد الحيل مهرتك جابت كحيل ) اذا نحن مثلهم من حيث القدرة( واذا ال تريد ان تراعي 

 الونات جيد.الظروف وهذا طخ فاض ي ومزايدة فاضية وهذه انا ال اعترف فيها والحكي في الص

والرأي املؤيد الذي يقول: نحن مع قرارات املجلس املركزي لكن بدراسة حقيقية للوضع وال نهرب من وضع ونذهب لالسوأ.  ▪

واشادوا بكل من املجلس الوطني واملجلس املركزي ولفخامة الرئيس ابو مازن على هذه املؤتمرات بدءا باملؤتمر السابع 

ي خرج  بقرارات بوقف التسيق االمني ، وما قاله الرئيس في كلمته بالجمعية العامة لالمم وانتهاءا باملجلس املركزي الذ

املتحدة مثل ما اسرائيل غير معترفة بالدولة الفلسطينية نحن ملاذا نعترف باسرائيل، مثلما اسرائيل ضربت بعرض الحائط 
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حن نثني على مطلب الرئيس حسب توصيات جميع االتفاقيات بعرض الحائط ملاذا نحن نبقى نجسد باالتفاقيات. ون

املجلس املركزي وبتعليمات من الرئيس واملشاورات التي كانت موجودة باعضاء املجلس الوطني واملجلس املركزي والثوري 

ومركزية حركة فتح بقطع التنسيق األمني، )ملاذا ال يكون اذا اسرائيل تكيل برطل نحن نكيل بكيلو( لكن انا ارى قرارات 

 ن تنفيذ.بدو 

 

 تحليل نتائج السؤال الثالث عشر: ما هو الحل املناسب لقضية االغوار من وجهة نظرك؟

 افاد املشاركون برايهم حول الحل املناسب لقضية االغوار فكانت كمايلي:

ر السلطة الفلسطينية تدعم لكن دعم بسيط جدا ومحدود وحسب امكانياتها، لكن املطلوب دعم اكثر من الحكومة وتوفي •

ما تعاني منه االغوار من نقص باالحتياجات، أولها مشكلة املياه وثانيها الكهرباء، ألن هذا يعزز صمودهم على هذه االرض، 

وهذا يعيق املخططات االسرائيلية التي تستهدف وجودهم، كون االسرائيلين يعملون على تفريغ االغوار من سكانها وضمها 

ئيلية يتم توفر للمستوطنين املاء والكهرباء في جميع املستوطنات ويشجعوهم على لدولة اسرائيل، حيث الحكومة االسرا

املجيء والسكن في االغوار واستصالح األراض ي، وال يدفع هؤالء املستوطنين ال ماء وال كهرباء من اجل تشجيعهم على ان 

عليها تحت حجج واهية، هناك معسكرات يستثمروا باالغوار. دائما نسمع ان االسرائيلين دخلوا على ارض جديدة وسيطروا 

قديمة كانت لجنود اسرائليين حولوها لبؤر استيطانية زراعية، يعني اذا تعبر من أريحا وحتى حاجز بيسان تشاهد كيف ان 

 اسرائيل بالفعل تكرس كل دعمها من اجل ان تستمر هذه الزراعة املوجودة باالغوار، باملقابل تشاهد بين هذه املزارع مزارع 

الفلسطينيين، ضعيفة جدا املياه فيها تكاد ان تكون معدومة، باالضافة ملضايقة الفلسطينيين في التنقل والحركة بشكل 

 يومي.

تعزيز صمود الناس من خالل انشاء اقتصاد مقاوم، وبث الروح املعنوية العالية حيث ان املزارعين بحاجة لرفع معنوياتهم  •

 ؤولين.حتى لو بدون مساعدة وزيارات املس

بعض املشاركين يعتقدون ان ال حل لقضية االغوار، الن اليهود يتعاملوا معها مثل القدس تماما وهي من اولوياتهم في تنفيذ  •

استراتيجيتهم من وجهة نظر صهيونية، واالغوار بالنسبة لالسرائيليين هي منطقة حدودية ومهمة جدا السيطرة عليها لو 

سبب السيطرة على االغوار ليس فقط ألسباب كونها منطقة حدودية أو أمنية، أيضا السباب كلفهم ابادة جميع الناس هنا. و 

اقتصادية، فهي تعتبر سلة الخضار حيث تنتج كمية كبيرة من التمور والعنب والخوخ والتين، ويصدرونه للعالم باسعار 

لزراعية تأكلت بسبب العمران والسبب عالية. واالقتصاد الوطني الفلسطيني اصبح شبه معدم والسبب هو ان االراض ي ا

االخر ال يوجد سيطرة على املياه وال يوجد كميات مياه كافية لذلك، وهذا يضرب املحصول الفلسطيني، فاصبح املزارع 

الف شيكل وال استطيع ان  100الفلسطيني يقول ان ال اريد ان ازرع وال استفيد في نهاية املوسم حيث يصبح مديونا مثال ب

 لديون.سداد ا

ضم االغوار للسلطة الفلسطينية، ودعم أهالي االغوار من خالل تسويق منتوجاتهم وتعويض املزارعين. ويطالب البعض  •

باهتمام اكثر من املسؤولين النه يتحدثون عنا ويقولون انكم أهم القضايا وانتم على الحدود وقضيتكم ال تقل اهمية عن 

رونا مؤسسات كثيرة ومسؤولين ويسألوننا عن احتياجاتنا ولكنهم يربطون قضيتين القدس ولكن في الواقع ال نرى ش يء، يزو 

ببعض، هي احتياجاتنا واملشاريع التي نريدها بقضية دفع املاء والكهرباء، ادفعوا املاء والكهرباء ثم طالبوا.  ونحن بحاجة 

الكهرباء واملاء واعفاءنا من الديون  الستثناءات في عدة مجاالت مثل حصص في الوظائف والتوظيف، تخفيض ثمن تكلفة

املترتبة أو جدولتها، وزيادة مساحة االراض ي حتى نستطيع التوسع لكونا محصورين جدا. واعادة الحياة لالغوار، اوال املاء اذا 

مة ولو الف نس 70وجد املاء وجد كل ش يء وجدت املشاريع التشغيلية ووجدت الحياة، اهالي االغوار والذين يشكلون تقريبا 

هناك مياه االغوار يصبح فيها نصف مليون نسمة، مثل عمل مشاريع تشغيلية ومالحقة االحتالل دوليا لسيطرته على 

الف دونم فيها، في من ضمنها احواض  40اراضينا خاصة ان االغوار جميعها اراض ي طابو )مثال العوجا وزارة االوقاف تمتلك 

 نحن شركاء فيها كبلدية (.
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وار كما اعتبرها الرئيس الراحل ابو عمار منطقة تطوير أ ، ويجب ان تبقى على هذا النهج، هذه املنطقة بحاجة اعتبار األغ •

لنهضة قوية ومن كل املؤسسات والحكومة الفلسطينية بتوفير ما يلزم من احتياجات للمواطنين والضرورية جدا لبقائهم في 

 هذه املنطقة وتعزيز صمودهم.

 

 السؤال الرابع عشر: كيف ترى مشروع ضم األغوار السرائيل؟ تحليل اجابات نتائج

أفاد جميعهم بانهم ضد هذا املشروع مئة باملئة، هذا املشروع فاشل وال يقبل به اي شخص فلسطيني ان ينضم السرائيل او  ▪

الناس لن يقبلوا  ولن نهجر مرة اخرى، ولن ينجح هذا املشروع الن 48ان يكون مع اسرائيل، ولم  نهجر مرتين هجرنا عام 

 تحت اي ظرف.

واضافوا ايضا ان االسرائيليين غير مستوعبين العرب الذين عندهم بالداخل، وان حدث وضمونا فلم ال يعطونا هويات  ▪

اسرائيلية وال نصبح مواطنين، بل سيعلنونها منطقة عسكرية. وكون االغوار االن تحت السيطرة االسرائيلية املطلقة، ونحن 

طرة حتى في داخل بيوتنا، وال احد منا يستطيع التوجه الى هذه املنطقة، والذي يذهب يتم توقيفه والتحقيق ليس لدينا سي

معه ويتم االعتداء عليه، فال أحد يستطيع ان يحمينا، فاالغوار تلقائيا حسب وجهة نظري تحت السيطرة االسرائيلية ال 

قناعتهم بان اليهود ممكن أن يحلوا موضوع القدس، اما االغوار ال، الن تحتاج لقرار أو اعالن الن الواقع هكذا يقول. وأكدوا 

األغوار هي منطقة حدودية وامامية ومنتجة حيث، تعتبر السلة الغذائية الزراعية السرائيل حاليا. وتدر عليهم ماليين 

االن وبسبب وجود دولة ثالثة وهي الدوالرات ويصدرون جميع املنتوجات الزراعية منها، وبالتالي هم يريدون تطويق املنطقة، 

 دولة املستوطنات والتي ال يستطيع التغلب عليها ال بنيامين نتنياهو وال السلطة الفلسطينية.

وعلل البعص ان اسرائيل تمارس ممارساتها كانها ستبقي االحتالل للضفة الغربية واالراض ي الفلسطينية لالبد، صحيح  ▪

مليا مسيطرين على البحر والجو والبر ومحاصرينها كأنهم لم يخرجوا من غزة، واسرائيل االسرائيليين اخلوا قطاع غزة لكن ع

كل اجراءاتها التي لها عالقة باالحتالل وممارستها واالستيطان واالنشطة االستيطانية والهدم هي تمارسها وكانها لم تغادر 

عقليتهم االسرائيلية أكثر حل ممكن ان يمنحوه  ابدا، وهي ال تخفي هذا وتقول ان حل الدولتين غير قابل للتطبيق وفي

للفلسطينيين هو استمرار الوضع القائم او حكم ذاتي متطور نوعا ما في الضفة الغربية وقطاع غزة مفصول والقدس ال يتم 

 الحديث عنها، وهذا يتعارض مع الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني.

 

 دولة الواحدة؟نتائج السؤال الخامس عشر: ما رأيك في حل ال

رفض جميع املشاركين هذا الحل واعتبروه حل مرفوض جملة وتفصيال، حيث اما يكون لنا دولتنا او نقض ي عمرنا بهذا  ▪

الوضع، حيث سنعيش عبيد عندهم النه ال يمكن ان يتم التعامل مع ابني مثل ما يتم التعامل مع ابن شلومو )االسرائيلي(. 

ب من الخيال واسرائيل مستحيل ان تقبل، والسكان هم قنبلة ديموغرافية عندهم وهي واضافوا بانه حل مستحيل هذا ضر 

 التي سوف تقض ي عليهم.

هناك من يؤمن تماما بالقيادة السياسية وما تطرحه من حل الدولتين كونها تعي تماما ما هو حل الدولتين، وهم مع قرارات  ▪

بما تقوم لكن يهتموا بنا قليال(،  الن حل الدولة الواحدة ونحن لنا السلطة وملتزمون بما تريد، )ونحن مع السلطة ونلتزم 

، هؤالء الذين صمدوا بأراضيهم حتى االن هم مواطنيين من الدرجة الثالثة في  48تجربة مريرة الهلنا الفلسطينيين في ال 

لحل الدولتين، هذا االحتالل من دولة اسرائيل ، واسرائيل دولة عنصرية تمايز بين اليهود أنفسهم فكيف يكون في امكانية 

جاثم على صدورنا. )نحن مع قيادتنا بحل الدولتين، واالسرائيليين يكفونا شرهم ويتركونا لوحدنا نحن نعيش حتى  1948عام 

 لو رجعنا على الطابون والسراج نعيش(.

وض كليا، واعتبروا ان اي حل افاد البعض ان يكون هذا الحل هو االقرب الى الذهن، لكن على املستوى الوطني هذا مرف ▪

ينادي بعدم اقامة الدولة الفلسطينة وعاصمتها القدس وعلى االقل على حدود الرابع من حزيران بكل مستحقاته وشروطه 

مرفوض كليا، لكن اذا نظرنا للموضوع من وجهة نظر اقتصادية وحياة اجتماعية نعم النه يحقق شروط حياة انسانية امنة 

 مع برنامج الحد االدنى الحتياج الفرد في املجتمع.ومحترمة، تتالئم 
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وكان هناك مجموعة من املشاركين متشائمين ويقولوا: االن ال في حل دولة وال دولتين، املنظور االن وفي املحيط املوجود واذا  ▪

 اردنا ود اميركا نذهب نطبع مع االسرائليين وهذا واضح وجميع العرب يركضون وراء االسرائليين.

 

 قشة نتائج الدراسة حسب املجاالت التالية:منا

 الصعوبات التي يواجهها سكان أريحا واألغوار. .1

املشكلة االولى واالهم هي عدم كفاية املياه سواء للشرب أو الزراعة، كون معظم مصادر املياه تحت السيطرة االسرائيلية، 

 ويتحكموا بنسب استخدام السكان للمياه.

ملتمثلة عدم تأهيل وعدم تجديد للشبكات، باالضافة لكونها ال تتحمل االعباء الكثيرة بسبب زيادة عدد ثم تاتي مشكلة الكهرباء ا

 السكان واملستهلكين للكهرباء.

ثم مشكلة البنية التحتية املدمرة، وعدم وجود شبكات للمجاري والصرف الصحي، وعدم تأهيل الشوارع وتعبيدها. ونقص في 

 م.الخدمات الصحية املقدمة له

 

 االحتياجات التي يحتاجها سكان أريحا واألغوار لتحسين اوضاعهم. .2

أهم هذه االحتياجات هي خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل، من خالل عمل استثمارات مثل بناء مزارع أو مصانع، وان يتم 

ت املدنية والعسكرية استيعاب جزء منهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية. اي استثناءات وحصص في الوظائف والتعيينا

 كونهم مناطق نائية.

وهم بحاجة لالستقرار السياس ي، لتحسين االوضاع وللتنمية كونه لبنة اساسية لجذب االستثمار بالقطاعين األهم في االغوار 

 .وهما السياحة والزراعة. وبناء مراكز أمن )شرطة( لحفظ االمن والنظام في هذه التجمعات والحفاظ على السلم األهلي

ثم ايجاد حل ملشكلة املياه من حيث زيادة الكميات للشرب والزراعة، والعمل على اعادة صيانة وتجديد شبكات املياه، وبحاجة 

لحفرأبار ارتوازية. وكذلك حل ملشكلة الكهرباء وتجديد الشبكات، وزيادة الكميات، والتوصل لحل ملشكلة تراكم ديون املاء 

 تقسيطها وجدولتها، أو اعفائهم منها والبدء بالتسديد من جديد.والكهرباء على السكان، اَما ب

ايضا هم بحاجة لتوسيع املخطط الهيكلي للتجمعات، ليتمكنوا من التوسع في البناء بسبب ازدياد عدد السكان املستمر، واعادة 

 تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق وعمل جسور للعبارات.

 تخدم تجمعات االغوار، وتوفير سيارة اسعاف.وكذلك اقامة مركز صحي كبير او مستشفى 

 

 الخدمات واملساعدات التي يتلقاها سكان أريحا واألغوار من السلطة الوطنية الفلسطينية، أو اي جهة أخرى. .3

هناك خدمات تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية  للمخيمات في االغوار، عبر دائرة شؤون الالجئين )اللجان الشعبية(، خاصة 

التقليصات التي قامت بها وكالة الغوث. وبعض الخدمات من وكالة الغوث في املخيمات وبعض التجمعات التي يسكنها الجئين،  بعد

حيث قاموا بتعبيد بعض الشوارع، وهناك مساعدات لطلبة الجامعات. وحسب ما افاد املشاركون في الدراسة ان هذه الخدمات 

 ة الغوث التي طالت كل البرامج املقدمة.ال تفي بالغرض خاصة بعد تقليصات وكال

واما الخدمات واملساعدات املقدمة لتجمعات وقرى األغوار، أفاد املشاركون بانهم اليختلفوا عن باقي املحافظات بالرغم من 

مة خصوصيتها، وقناعتهم بان الحكومة تقدم لهم الخدمات ضمن امكانياتها، كونها تمر في ظروف مالية صعبة، وقامت الحكو 

الفلسطينية بدورها في مجال التعليم والصحة والشؤون االجتماعية، واحيانا تقديم خدمات امنية لكن املشكلة في مناطق س ي 

م مربع في عهد الرئيس الراحل 71التي بحاجة لتنسيق مع االسرائيليين، وفي قرية مرج غزال تم بناء خمسين وحدة سكنية بمسطح 

 ارة الزراعة للمزارعين أدوية واشتال وتفتاف وبرابيش )أنابيب( بالستيكية.أبو عمار رحمه هللا. وقدمت وز 

وايضا تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بتسدد فاتورة املاء والكهرباء الذين يسكنون في االغوار الشمالية مثل بلدات فصايل 

 ومرج نعجة وزبيدات، لكنها تسجل كديون مستحقة عليهم.

، كذلك مؤسسة افس ي االيطالية، USIDج دعم من بعض املؤسسات الدولية مثل مؤسسة جايكا، و يوجد في البلديات برام

 .UNDPواالغاثة الطبية، ومساعدات من 
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 الرض ى عن أداء الحكومة الفلسطينية تجاه األغوار، املطلوب من الحكومة لتعزيز صمود سكان أريحا واألغوار. .4

ة الفلسطينية تجاه االغوار فكانت: ففي املخيمات، طالبوا وتمنوا من الحكومة ان تراوحت اجابات املشاركين حول اداء الحكوم

تهتم باملخيمات اكثر، وطالبوا بزيارة اي وزير او مسؤول يتفقد أوضاعهم واحتياجاتهم مثل باقي القرى االخرى، خاصة الن 

 العمل. املخيمات وضعها صعب، وان يهتموا بتوفير فرص عمل الرباب االسر العاطلين عن

وافاد معظم املشاركين بأن أداء الحكومة الفلسطينية جيد، حيث تقوم بكل جهد ممكن من اجل عملية التنمية والتطويرضمن 

امكانياتها في خدمة اهلنا باالغوار وال يوجد قصور، لكن في ظل االمكانيات املتاحة والوضع الخاص في االغوار كونها منطقة 

سرائيلية، وافاد البعض بانه ال يوجد قصور بشكل عام، لكن القصور في قضية توفيرالوظائف، عسكرية وتخضع لالجراءات اال 

بسبب وجود نسبة بطالة كبيرة خاصة بين الشباب. وأكدوا ان الحكومة صبت بعض االموال لدعم منطقة األغوار، وهذا ساهم في 

التحتية، خاصة مع مجيء السلطة، حيث كانوا بال كهرباء وال ماء تعزيز صمود الناس في هذه املناطق، وفي النقلة النوعية في البنى 

وال شوارع وال مدارس، اما اليوم في كل منطقة يوجد مدرسة وروضة وعيادة وهذا انجاز عظيم في هذه املنطقة، لكن في اخر سبع 

 سنوات خف الدعم لهذ املناطق.

 

 مشروع ضم االغوار السرائيل، وحل الدولة الواحدة.رأي سكان أريحا واألغوار بالحل املناسب لقضية االغوار، و  .5

كان راي اغلب املشاركين حول الحل املناسب لقضية االغوار دعم السلطة الفلسطينية لالغوار لتعزيز صمود الناس من خالل 

اعدة  مادية فهم انشاء اقتصاد مقاوم، وبث الروح املعنوية العالية حيث ان املزارعين بحاجة لرفع معنوياتهم حتى لو بدون مس

بحاجة مثال لزيارات املسؤولين. والبعض ابدى تشاؤمه بان ال حل لقضية االغوار، الن اليهود يتعاملوا معها مثل القدس تماما وهي 

من اولوياتهم في تنفيذ استراتيجيتهم من وجهة نظر صهيونية، واالغوار بالنسبة لالسرائيليين هي منطقة حدودية ومهمة جدا 

ليها لو كلفهم ابادة جميع الناس هنا. وسبب السيطرة على االغوار ليس فقط ألسباب كونها منطقة حدودية أو أمنية، السيطرة ع

أيضا السباب اقتصادية. وراى أخرون ان الحل الوحيد هو ضم االغوار للسلطة الفلسطينية، اعتبارها كما اعتبرها الرئيس 

 الراحل ابو عمار منطقة تطوير أ.

علق بمشروع ضم االغوار السرائيل أفاد جميعهم بانهم ضد هذا املشروع مئة باملئة، هذا املشروع فاشل وال يقبل به اي أما فيما يت

، وكذلك لكونه يتعارض  48شخص فلسطيني ان ينضم السرائيل او ان يكون مع اسرائيل، كونها دولة عنصرية ولم تقبل اهلنا بال

 مع الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني.

ورأيهم في حل الدولة الواحدة، رفض جميع املشاركين هذا الحل واعتبروه حل مرفوض جملة وتفصيال، حيث أفادوا اما يكون لنا 

دولتنا او نقض ي عمرنا بهذا الوضع، ويؤمنون تماما بالقيادة السياسية وما تطرحه من حل الدولتين كونها تعي تماما ما هو حل 

طة وملتزمون بما تريد، افاد البعض قد يكون هذا الحل هو االقرب الى الذهن، اذا نظرنا للموضوع الدولتين، وهم مع قرارات السل

من وجهة نظر اقتصادية وحياة اجتماعية نعم النه يحقق شروط حياة انسانية امنة ومحترمة، تتالئم مع برنامج الحد االدنى 

 الحتياج الفرد في املجتمع .

رفوض كليا، واعتبروا ان اي حل ينادي بعدم اقامة الدولة الفلسطينة وعاصمتها القدس لكن على املستوى الوطني هذا م 

 الشريف، وعلى االقل على حدود الرابع من حزيران بكل مستحقاته وشروطه مرفوض كليا.

 

 التوصيات:

 الدراسة الحالية توصي بما يلي: التي توصلت اليها في ضوء النتائج 

واالغوار من خالل العمل الشعبي، وإقامة وتنظيم زيارات إلى التجمعات السكانية في األغوار  العمل على مساندة سكان أريحا •

 بشكل دائم ومستمر ملساندتهم. بتنظيم من الحكومة الفلسطينية، خاصة الوزراء واملسؤولين.
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ة وعمل مشاريع تنمو  • ية تمنع الفلسطينيين من تعزيز الوجود الفلسطيني في منطقة األغوار من الحكومة الفلسطينية الحالي 

 الرحيل.

تعمل السلطة على حل مشكلة املاء والكهرباء، وتوفير جميع االحتياجات التي تعزز صمود سكان االغوار ومواجهتهم  •

للتحديات االسرائيلية، من خالل الوزارات خاصة التربية والتعليم والصحة ووزارة الزراعة والتنمية االجتماعية ووزارة 

 ل توفيرخدمات صحية كافية، وتطوير قطاع التعليم في هذه املناطق.الداخلية. مث

خلق فرص عمل من خالل مشاريع تشغيلية، وتخصيص حصص كاستثناءات في الوظائف والتعيينات في الوظائف املدنية  •

 والعسكرية، ومساعدات ومنح للطلبة خاصة املتفوقين.

ياه وربطها في كون إسرائيل دولة ابرتهايد. والتوعية والنشر ملا يجري عمل حمالت إعالمية واسعة محلية ودولية في قضية امل •

 في مناطق األغوار وربطها بعمليات التطهير العرقي واملمارسات فاشية هناك.

حملة خاصة باألغوار تسعى لتشكيل رأي عام فاعل حول قضية حق الفلسطينيين في الوصول ملواردهم الطبيعية مثل  •

 ن، و توفير الخدمات العامة في منطقة األغوار.املياه، األرض، والسك
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 استراتيجيات الخطاب اإلعالمي الفلسطيني الرسمي في مواجهة جائحة كورونا وأثرها في توجيه السلوك
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in Directing Thoughts and Behaviors 
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 01/08/2021النشر:  تاريخ  11/07/2021تاريخ القبول:  2021/6/12تاريخ اإلستالم:

 

تتناول هذه الدراسة استراتيجيات الخطاب اإلعالمي الفلسطيني الرسمي في مواجهة جائحة كورونا وتحديد هذه  :امللخص

االستراتيجيات الخطابية املتبعة وتقييم مدى تأثيرها في توجيه تفكير وسلوك املواطنين، كما تهدف هذه الدراسة إلى تقييم 

الصحي كجزء من اإلعالم الفلسطيني الرسمي، باإلضافة إلى ذلك تقييم البنية اللغوية لهذا الخطاب ودورها في الخطاب اإلعالمي 

 توجيه فكر وسلوكيات املواطنين.

   
َ
 في هذه الدراسِة على املنهجين الوصفي والتحليلي، ووقف على املؤتمرات الصحفية الرسمية التي تمثل مرجعية

ُ
واستنَد الباحث

والوزارات األخرى في بياناتها وتوجيهاتها، كما وحصر الباحث الدراسة بالخطاب املتلفز؛ ملا له من تأثيٍر مضاعف في  القطاعات

 املتلقي؛ ألنه يجمع بين الصورة املرئية وبين املؤثرات والحركة مع الرسالة التي يحملها.

رات الرسمية واملفصلية للحكومة خالل الجائحة وتحديًدا وفيما يتعلق بعينة الدراسة فتمَّ اختيار أبرز التصريحات واملؤتم  

خطاب رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي كيلة، والناطق باسم الحكومة 

 على الفترة الزمنية التي رافقت إجراءات الحكومة ملواجهة هذه الجائحة منذ بدايته
ً
عة ا. ومن أبرز النتائج التي إبراهيم ملحم موزَّ

 توصلت إليها الدراسة:

نجَح الخطاُب اإلعالمي الفلسطيني في توجيه الجمهور وإقناعه بخطورة الجائحة وبدا ذلك واضًحا في حالة االنضباط    

 الفلسطينية في تمرير خطابها عبَر 
ُ
اإلعالم املتلفز واالستجابة لحالة الطوارئ واإلغالق مع بداية الجائحة، كما نجحت الحكومة

وتحقيق التأثير املضاعف في الجمهور ملا للتلفاز من أثر بالغ في التوجيه واإلقناع؛ ألنه يجمع بين الصورة املرئية وبين املؤثرات 

 والحركة مع الرسالة التي يحملها املرسل.

ه باالعتدال فلم يعتمد التهويل أو الت   سم الخطاب اإلعالمي الفلسطيني املوجَّ
َّ
هوين؛ من أجل خلق حالة من التوازن النفس ي وات

لدى املخاطب، واستطاع املزج بين التحديات التي يفرضها الوباء وبين الخطاب السياس ي املتعلق باالحتالل مما زاد من قناعة 

 الخطاب خالل هذه الجائحة بالوضوح واملباشرِة د
ُ
ون اللجوء املخاطب بخطورة االثنين على مستقبله ووجوده، كما اتسمت لغة

 للتكلف والتنميق والزخرفة اللفظية؛ حتى تحقق أكبر قدر من التأثير ولتشمل كل فئات املجتمع الفلسطيني.

االستراتيجية، الخطاب، االستراتيجية التوجيهية، االستراتيجية اإلقناعية، طرفا الخطاب، الجائحة، كوفيد  الكلمات املفتاحية: 

(19.) 

 

Abstract:   This study aims to examine the official Palestinian media discourse strategy in facing Corona 

pandemic. Also, it aims at define media discourse strategy and its impact in directing Palestinian thoughts and 

behaviors. Evaluate health media discourse, and evaluate language' structure for this discourse in directing 

thoughts and behaviors. The researcher depends on two methods and they are the descriptive and the analytical 

methods in analyzing the official TV journalist conferences of The President of the Authority Mahmoud Abbas, 
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The Prime Minister Mohammad Ishteiah, The minister of health Mai Al-Kaileh, and the Official Government 

Spokesman Ibrahim Melhem. The findings shows that Palestinian media discourse enables the audience to be 

aware about the gravity of the pandemic this appears in the state of the discipline and the quick response to the 

emergency situation from the beginning of the pandemic. This discourse is a mediocrity one, and it succeeds in 

linking between the challenges of the epidemic and the challenges of the occupation in convincing the 

addressees. The language of this discourse was clear and expressive because it includes all Palestinian groups 

from all ages                                                                         . 

 Keywords: strategy, discourse, the guiding strategy, the convincing strategy, discourse parties, pandemic, Covid 

(19).  

 املقدمة:

       ِ
ر اإلعالم الواجهة في مواجهة هذا الوباء املستِجد بكل  بت جائحة ُكورونا بأزمٍة عاملية على مختلف األصعدة وتصدَّ سبَّ

َ
ت

( بكامل إمكانياته واصًفا خطورته من جانب 19إمكانياته املتاحة، كما عمل اإلعالم العاملي على تعقب هذا الفايروس )كوفيد

ى اإلعالم الفلسطيني لهذه الجائحة  ومحذًرا الدول  التي لم يصلها بالوقاية والحذر من جانب آخر، وكجزٍء من اإلعالم العاملي تصدَّ

َس الستراتيجية خطابيٍة تواكب تطورات هذا الوباء، وتواجه التحديات الكثيرة الناتجة عنه، وأثرها على الشعب الفلسطيني  وأسَّ

ع الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية في ظل ممارسات االحتالل خصوًصا وأنَّ هذا الوباء تزامن م

 هذه الجائحة وانشغال العالم بها في سبيل تمرير مخططاته على األرض، وعليه زادت 
ً

وسياسة الضم التي أعلن عنها مستغال

عامل مع هذه الجائحة منذ ظهورها بكل جديٍة ومهنية مسؤولية اإلعالم الفلسطيني مع ازدياد الخوف الناتج عن هذا الوباء حيث ت

وواكب قرارات الحكومة الفلسطينية الساعية إلى الوقاية وحماية املواطنين من هذا الوباء، وفي ظل انتشار األخباِر غير الرسمية 

ى نظرية املؤامرة والتشكيك في وجو  د هذا الوباء إلى حد السخرية وغير املوثوقة في مواقع التواصل االجتماعي التي أخذت تتبنَّ

 والتهكم أصبحت مسؤولية اإلعالم الفلسطيني أكبر وأكثر تعقيًدا طال البنية اللغوية ومدى تأثيرها في توجيه سلوك املخاطب.

ا الدراساُت السابقة وما جاء في موضوع الخطاب عموًما والخطاب اإلعالمي في ظل الجائحة وفي حدود علمي ومعرفتي فك    انت وأمَّ

 وقليلة وإن ُوجدت فلم تتطرْق إلى البنية اللغوية ودورها في توجيه السلوك وإقناع املتلقي، كالدراسة املوسومة بـ: الخطاب 
ً
شحيحة

( البوابة اإلعالمية للمنظمات األهلية الفلسطينية، التي كانت من أبرز نتائجها التي 19اإلعالمي الفلسطيني خالل أزمة كوفيد )

في دراستي انعكاس الخالف السياس ي الرسمي في الضفة والقطاع على الخطاب اإلعالمي الرسمي مما خلق تناقضا تقاطعت معها 

ن تحليَل   تتضمَّ
ً
لدى الجمهور، ولكنها لم تتطرق لتحليل الخطاب اإلعالمي من الناحيتين الشكلية واملضمونية، ولم أجد دراسة

 إلى معرفة مقاصد ودالالت املرسل البعيدة من البنية اللغوية للخطاب اإلعالمي الرسمي الفلس
ُ
طيني خالل هذه الجائحة، وتهدف

 لغوًيا بعيًدا عن املؤثرات 
ً

خالل رصد املكونات اللغوية املكونة للخطاب ومنطلقاته النفسية والثقافية، وتحليل هذه البنية تحليال

قد تقع فيه كالتقديم والتأخير واالنزياح وغيرها، أي دراسة الخارجية للخطاب مع األخذ بعين االعتبار الظواهر األسلوبية التي 

 البنية اللغوية بحد ذاتها وأثرها في توجيه السلوك . 

 مشكلة الدراسة

ُل مشكلة الدراسة في الكشف عن كفاءة االستراتيجية الخطابية الخاصة بوزارة الصحة الفلسطينية في التعامل مع مثل   
َّ
تمث

َ
ت

( وكيفية التعاطي معها وما سينتج عن ذلك من حالة إرباك في سلوك وطريقة تفكير املواطن 19كوباء كوفيد )هذه األزمات الطارئة 

الفلسطيني في التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من األزمات، والكشف عن فعالية اللغة املستخدمة في الخطاب ومدى تلبية هذه 

 في توجهاتهم.البنية اللغوية في توجيه سلوك األفراد والتأثير 

 وتهدف هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة:
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 دراسة استراتيجية الخطاب اإلعالمي الفلسطيني في تغطية الجائحة-1

 تقييم استراتيجية الخطاب اإلعالمي الصحي الفلسطيني كجزء من الخطاب الرسمي ودوره في مواجهة األوبئة.-2

 مي الفلسطيني في ظل هذه الجائحة في توجيه التفكير والسلوك.تقييم تأثير اللغة املوظفة في الخطاب اإلعال  -3

 الكشف عن مدى جهوزية الخطاب اإلعالمي الفلسطيني في مواجهة األوبئة واألزمات مع األخذ بعين االعتبار إمكانياته البسيطة -4

 تساؤالت الدراسة:

 ؟ما استراتيجية الخطاب اإلعالمي الفلسطيني الرسمي في تغطية الجائحة-1

ما مدى فعالية استراتيجية الخطاب اإلعالمي الصحي الفلسطيني كجزء من الخطاب الرسمي في تغطيته للجائحة، وما دوره في -2

 مواجهة األوبئة؟

 ما مدى تأثير البنية اللغوية للخطاب اإلعالمي الفلسطيني في توجيه التفكير والسلوك؟ -3

 في مواجهة األوبئة واألزمات؟ما مدى جهوزية الخطاب اإلعالمي الفلسطيني  -4

 أهمية الدراسة

تتيح هذه للمؤسسة اإلعالمية الفلسطينية اتباع استراتيجية خطابية تواجه التحديات الطارئة كهذه الجائحة وغيرها من األزمات 

ه الرأي العام الفلسطيني والتأثير في سلوكه. ِ
 من أجل توج 

ستفتح الباب واسعا للباحثين في الخطاب اإلعالمي الرسمي والوقوف على  وُيضاف إلى األهمية السابقة أن هذه الدراسة  

الناحيتين الشكلية واملضمونية لهذا الخطاب في سبيل معرفة مقاصد ودالالت املرسل البعيدة بعد رصد املكونات اللغوية له، 

ومنطلقاتها النفسية والثقافية ومدى 1هاوسيتناول الباحث هذه اللغة من حيث وظيفتيها: التعاملية والتفاعلية وسياق استعمال

 لغوًيا بعيًدا عن املؤثرات الخارجية للخطاب مع األخذ بعين االعتبار 
ً

التأثير الذي سيتحقق منها، وتحليل هذه البنية تحليال

ا وما يترتب عليها من الظواهر األسلوبية التي قد تقع فيه كالتقديم والتأخير واالنزياح وغيرها، أي دراسة البنية اللغوية بحد ذاته

 أثر في نفس املتلقي.

 حدود الدراسة: 

 على الفترة املمتدة منذ الخامس من آذار حتى  األول من تموز عام 
ُ
زت الدراسة

َّ
 2020الحدود الزمانية: ترك

 وجاء في هذه الدراسة مجموعة من املصطلحات وهي:: مصطلحات الدراسة

 ( املنهج الوصفي.19وجيهية، االستراتيجية اإلقناعية، الجائحة، كوفيد )االستراتيجية، الخطاب، االستراتيجية الت

االستراتيجية: هي مجموعة عمليات تهدف إلى بلوغ غايات معينة بهدف التأثير في املستقبل، أي أن الهدف النهائي واملنشود هو 

  2التأثير في املتلقي

ه وحادثه ووجه إليه كالما والخطاب ليس مجرد الكالم الذي الخطاب: مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطاب
َ
ا: كامل

يفهم املستمع منه شيًئا، بل هو اللفظ املتواضع عليه وإفهام من هو متيهئ لفهمه، وهو إذن كالٌم مركٌب تركيًبا ينتج من نظمه 

 3وسياقه معنى مفيد 
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لنصح واإلرشاد، يكون فيها املرسل صاحب سلطة، ومن أساليبها االستراتيجية التوجيهية: هي استراتيجية تقوم في خطابها على ا

 4اإلنشاء الطلبي، تتسم بالوضوح واملباشرة 

االستراتيجية اإلقناعية: هي االستراتيجية التي تعمل على تحويل وتعديل الوظيفة السيكولوجية للمخاطب إلى سلوك وأفعال 

 5يريدها القائم باالتصال اإلقناعي 

بطرفا الخطاب: ه
َ
 6ما املرسل واملرسل إليه، أو املرسل واملتلقي، أو املتحدث واملخاط

، وهي وباء ينتشر بين البشر في مساحات 7الجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح املال من سَنٍة أو فتنة جمعها جوائح

 .  8كبيرة

ا باسم املرض التنفس ي الحاد املرتبط بفيروس كورونا ( وُيعرف أيضً 19)اختصاًرا كوفيد )2019(: مرض فيروس كورونا )19كوفيد )

 9، هو حيواني املنشأ2019املستجد 

راَسةِّ  ِّ
 ُمنهُج الد 

راَسِة القائمة وهو كما وضحه  ِ
اعتَمدت الباحث في دراسته املنهَج الوصفي التحليلي، كمنهٍج يتناسب وطبيعة املوضوع، ونوعية الد 

 عن طريق جمع بيانات ملحم: أحد أشكال التحليل والتفسير ال
ً
علمي املنظم؛ لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا

 10ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة"

راَسةِّ   ِّ
 عينة الد 

حديًدا خطاب رئيس السلطة الوطنية تمَّ اختيار أبرز التصريحات واملؤتمرات الرسمية واملفصلية للحكومة خالل الجائحة وت   

 على الفترة 
ً
عة محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي كيلة، والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم موزَّ

 الزمنية التي رافقت إجراءات الحكومة ملواجهة هذه الجائحة منذ بدايتها.

 االطار النظري:

ذ اكتشاف فايروس كورونا في الصين على نقل أخبار انتشاره ووضع الخطط ملواجهته فيما لو تحول َعمل اإلعالم الفلسطيني من  

إلى جائحة عاملية، وبدت لغة الخطاب الصحي الرسمي واألولي تدور في فلك التضامن القائم على مبدأ االنتماء للمجتمع اإلنساني 

ي يتهدد البشرية، وانعكس ذلك في املؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة في سبيل التضامن والتكاتف من أجل مواجهة هذا الخطر الذ

 ، الذي جاء فيه:2020الفلسطينية مي كيلة في الثالث والعشرين من شهر شباط 

)بداية نتضامن مع الجمهورية الصينية ونتمنى لهم ولشعوب األرض السالمة وأتوجه إلى طمأنة شعبنا األبي بأن جميع اإلجراءات  

احترازية حيث لم يتم تسجيل أية إصابة...وخصصت الحكومة موازنة خاصة وقامت الطواقم الطبية بإجراء هي إجراءات 

فحوصات وكانت النتائج سلبية، ولكن من املمكن أن يكونوا ناقلين للفايروس... وأتمنى من األطباء العدول عن موقفهم وتبني 

 .11الحالة الوطنية للتصدي لهذا الوباء(

نت األ   ضمَّ
َ
لفاظ األولى لهذا الخطاب دالالٍت نفسية عميقة وظفها املرسل حتى يترك أثًرا في نفس املخاطب؛ فعبر بالفعلين ت

)نتضامن، نتمنى( عن قرب املتكلم النفس ي واملصيري من جمهورية الصين رغم املسافات التي تفصل بينهما وفي إطار االستراتيجية 

َر املرسُل عن هذا القرب للربط بين أبناء املجتمع اإلنساني في املصير ووحدة الصف في مواجهة هذه الجائحة، ثم  التضامنية عبَّ

فت في الجزئية التي تلت املقدمة التضامنية السابقة 
َّ
انتقلت بعد هذه املقدمة إلى استراتيجية خطابية أكثر خصوصية حيث وظ

ن أبناء الشعب الفلسطيني والهم املشترك الذي يجمع بين استراتيجية التوجيه القائمة على العالقات املشتركة التي تجمع بي

املرسل واملستقبل إليجاد عالقة قوية بين طرفي الخطاب، انعكس ذلك في األلفاظ )أتوجه، طمأنة، شعبنا األبي( التي كانت فاتحة 
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وإشعاره بالقرب من املتكلِم وصدق للتوجيه الذي ستقدمه الوزيرة للجمهور في البيان ذاته، من أجل التأثير في نفس املتلقي الذي 

ر املرسل في عبارة )طمأنة شعبنا األبي( عن حرصه  ما بدا من مشاعر القلق حيال هذا الوباء واإلشاعات التي رافقت ظهوره، كما عبَّ

توجيه النابع من صدق العالقة التخاطبية واملسؤولية املشتركة بين طرفي الخطاب، واستند املرسل في سبيل تحقيق غاية ال

م )نحن( في )شعبنا( ليتجاوز حدود التبليغ بهذا املرض إلى حد االنصهار واالندماج  ِ
 
والنصح على عناصر لغوية مهمة كضمير املتكل

 في املصير املشترك.

ع من وبعد هذا التقديم القائم على األساس املشترك بين طرفي الخطاب ينتقل املرسل إلى استراتيجية التوجيه املنضوية تحت نو   

السلطة يمارسها لتحقيق أعلى درجات التأثير في املتلقي، وألغى املرسل الوسائط بينه وبين املتلقي تثبت الحرص واالنتماء؛ فالواقع 

ا، وعليه جاءت األلفاظ )إجراءات احترازية، خصصت الحكومة، إجراء فحوصات، ناقلين للفايروس، 
ً
الوبائي أصبح معروف

نية للتصدي( ضمن االستراتيجية التوجيهية التي تستند إلى سلطة املتكلم ومسؤوليته التي ينطلق من العدول، تبني الحالة الوط

خاللها للمخاطب بهدف التأثير فيه وتوجيهه ملا فيه مصلحته بعيًدا عن التلميح، ففي قولها: )تبني الحالة الوطنية للتصدي للوباء( 

ًها ملوقف األطباء الذين أعلنوا اإلضراب قبل  توجيٌه صريٌح يضع املخاطب أمام مسؤولياته، كما جاء املصدر )العدول( موج 

لت( جاءت مزيدة  اكتشاف الجائحة وضرورة العدول عنه في ظل هذه األزمة الخطيرة، كما أن األفعال )أوضح، وأطلع، أعلنت، وفعَّ

 متعدية ومتفاوتة في القوة على حسب حالة املخاطب وحاجته للتوجيه واإلرشاد.

َوفي الخامس من آذار وبتكليف من رئيس السلطة الوطنية محمود عباس أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عن حالة الطوارئ   

بعد الكشف عن سبع إصابات في بيت لحم بفندق إنجل في بيت جاال وفيه يقول: )إعالن حالة الطوارئ في جميع األراض ي 

ة...يكون جميع األطباء على رأس عملهم...الحركة فقط للحاالت القصوى...إغالق الفلسطينية، ويتم إغالق كافة املرافق التعليمي

 .12الجسور واملعابر، إلغاء الحجوزات...وأية مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين(

خاطب، كما وِمن مظاهِر االستراتيجية التوجيهية في التصريح السابق توظيف األسلوب الخبري لتحقيق املفاجأة ومن ثم توجيه امل  

ع األلفاظ )إعالن، حالة الطوارئ، جميع األراض ي، إغالق، كافة، إلغاء( عنصر املفاجأة التي أعلن عنها املرسل ونالحظ في 
ْ
ساند وق

األلفاظ )إعالن، إغالق، إلغاء( توظيف املرسل للمصادر لتحفيز املخاطب ولفت انتباهه ألمر آٍت مهم، فالكشف عن وجود 

 بد أن يتبعه إعالن وإغالق وإلغاء لكل املظاهر الطبيعية قبل اكتشاف الفايروس في األراض ي الفلسطينية إصابات بالفايروس ال

وبل بالرفض 
ُ
فاإلغالق واإللغاء نتيجة حتمية للمصدر )إعالن( وشموليته لكل األراض ي الفلسطينية في الضفة والقطاع رغم أنه ق

، وعليه جاء الخطاب متناسقا للداللة التوجيهية  13ن الوباء بسبب الحصارفي القطاع بسبب الظن السائد أن القطاع بمنأى ع

ت  التي يريدها املرسل، كما عززت األلفاظ )إصابات، إعالن، حالة الطوارئ، جميع األراض ي، إغالق، كافة( الداللة التوجيهية وشدَّ

 املخاطب لضرورة الفهم واالنتباه والتقيد بإجراءات التوجيه والسالمة.

في إطار متابعة الحكومة الفلسطينية لإلصابات التي تم اكتشافها في بيت لحم صرَّح رئيس الوزراء محمد اشتية في الخامس و  

عشر من آذار بخطاب جديد لطمأنة الشعب الفلسطيني خصوصا مع انتشار الشائعات عبر منصات التواصل االجتماعي حول 

( شخص من املصابين، رسالتنا هناك بوادر تعافي للحاالت املوجودة 15ر شفاء )الوباء وإجراءات التصدي له، يقول:)ظهرت بواد

في بيت لحم ألن جميع املصابين التزموا بالتعليمات والحجر الصحي والتعاون مع إجراءات الحكومة ولكن نبقى على اإلجراءات في 

تي بنتيجة حتى ينقشع هذا الغم عن العالم املحافظات، اليوم نتابع كامل الفحوصات...حبيت أطمن الناس أن التزامهم يأ

 14أجمع(

استنَد املرسُل في خطابه السابق على األفعال بمختلف أنواعها لتشكيل استراتيجية التوجيهية للجمهور وجاء هذا التوظيف   

َم الحديث باألفعال املاضية وهذا يدل على رغبة املرسل في التخفيف من صعوبة الحاضر أ و التقليل من وطأته، متفاوتا حيث قدَّ

فالفعالن )ظهر، التزموا( يدالن على وقوع الحدث، وفي إسناد الفعل )ظهر( للفاعل )بوادر( والفعل )التزم( لواو الجماعة العائد 

 من قلق الحاضر وحالة الترقب في الشارع الفلسطيني من خطر الفايروس في ظل األخبار العاملية 
ٌ
على املصابين امللتزمين تخفيف
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َل إلى وباء يجتاح العالم، ويؤكد هذا وجود ترابط بين بنية الخطاب والوظيفة التي يؤديها فاللسان ال تي تفيد أن الفايروس تحوَّ

 .15الطبيعي بنية تؤدي وظيفة التواصل ويعكس رغبة املرسل في تحقيق مقاصد معينة

نبقى، نتابع، يأتي، ينقشع( لخلق حالة من التوازن النفس ي وفي املقابِل انتقل املرسل في خطابه إلى توظيف األفعال املضارعة )  

لدى املتلقي وعدم التراخي أو االطمئنان التام؛ فظهور بوادر الشفاء وااللتزام بالتعليمات كما فهمنا في الفعلين املاضيين )ظهر، 

رعة السابقة ليعيد املخاطب إلى حالة الحذر التزموا( ال يعني بالضرورة االرتياح والشعور بالنصر وعليه جاء املرسل باألفعال املضا

والترقب، وهذا واضح في قوله:)نبقى على اإلجراءات في املحافظات، اليوم نتابع كامل الفحوصات( وجاء الفعالن )يأتي وينقشع( 

ل املضارعة التي لرصد التحوالت النفسية للمرسل ولخلق تفاعل مباشر بينه وبين املرسل إليه من خالل الحركة املتتابعة لألفعا

تصور استمرارية األحداث وديمومة اإلجراءات التي تتبعها الحكومة، كما أن مجيء الفعلين املضارعين )نبقى، يأتي( مقترنين 

بمصاحبات لفظية )على اإلجراءات، بنتيجة( يعبران عن استمرار الحاضر للمستقبل البعيد الذي ستستمر فيه الحكومة بتطبيق 

 زية.إجراءتها االحترا

ُل للمرسِل في التصريح السابق براعته اللغوية والصياغية في االنتقال من املاض ي للحاضر من أجل إقناع املخاطب بضرورة    وُيسجَّ

تحمل مسؤولياته الوطنية واألخالقية، كما أن التواصل العضوي بين األفعال املاضية واملضارعة أعطت الخطاب قوة في اإلقناع؛ 

املنطق العلمي املعقول فما يترتب عن ظهور التعافي وااللتزام باإلجراءات هو املتابعة وااللتزام التام بكل ما صرَّح به ألنه يستنُد إلى 

 املرسل حتى ينقشع هذا الوباء، وهو ما نفهُمه من الفعل )نبقى(.

هجة املحلية )العامية( في قوله: )حبيت ومن اآلليات التي استند إليها املرسل من أجل التوجيه والتأثير في الجمهور توظيف الل   

ِ فئات املجتمع ومستوياتهم الثقافية.
 أطمن الناس( ليصبح خطابه شمولًيا لكل 

وفي إطار الجهود الرسمية املبذولة ملحاربة الفايروس جاء تصريح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في التاسع    

ارع الفلسطيني بعدم االستسالم لحالة الهلع وانتشار اإلشاعات واألخبار غير املوثوقة عشر من آذار مطمئًنا ومحتوًيا للش

بخصوص الجائحة، يقول:)يا أبناء شعبنا العظيم أتوجه إليكم اليوم وفي هذه الظروف الصعبة التي يواجهها شعبنا والعالم أجمع 

نا نبذل قصارى جهدنا ونسخر كامل إمكانياتنا من  أجل مواجهة هذا الفايروس الخطير ونعمل من خالل لكي أطمئنكم أنَّ

املؤسسات املختصة...عمال بقول رسولنا الكريم كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته...فاملسؤولية مشتركة والواجب يقع على عاتق 

نا ورغم إمكانياتنا املحدودة قد تمكنا حتى اآلن وبفضل هللا وعونه من حشر خطر الفايروس ف ي أضيق نطاق بفضل وعي الجميع، إنَّ

شعبنا انطالقا من قوله تعالى:)يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم( ، وقوله تعالى:)يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول 

 وأولي األمر منكم( إنني أشكركم جميعا على هذا املوقف املسؤول...وأتوجه بتحية خاصة ألسرانا البواسل... وأحمل االحتالل

املسؤولية الكاملة عن سالمتهم...ال نريد أن نهول أو نخلق حالة من الهلع وفي نفس الوقت ال يمكن التقليل من املخاطر...والحذر 

الحذر من أية إشاعات أو أخبار غير موثوقة الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية فدرهم وقاية خير من قنطار عالج، ونحن واثقون بإذن 

هذا الخطر، فاهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال، وفقكم هللا حماكم هللا سلمكم هللا نصركم هللا، والسالم  هللا أننا سوف نقهر

  16عليكم ورحمة هللا وبركاته(

استنَد خطاُب الرئيس على التوجيه الفعلي للمرسل إليه من منطلق السلطة التي يمثلها من جانب والحرص كما نلحظ في بداية   

شعبنا العظيم( من جانب آخر، ووجود هذا الفارق بين املرسل واملرسل إليه يجعل الخطاب أكثر تأثيرا في توجيه  الخطاب )يا أبناء

 السلوك إذ إنه يصدر من موضع املسؤولية الوطنية التي يمثلها املرسل.

ستعداد ثم تال حرف النداء االسم وَبدأ املرسُل خطابه بالنداء )يا أبناء شعبنا العظيم( لتحفيز املخاطب ودعوته لالنتباه واال   

)أبناء( املضاف لالسم )شعبنا( الدال على القرب من املرسل إليه، كما جاء األسلوب الخبري في قوله:)نحن واثقون بإذن هللا أننا 

اطب سوف نقهر هذا الخطر( إلنجاز فعل التوجيه خصوًصا وأنَّ هذا األسلوب يأتي من مرسل مسؤول ويتمتع بالسلطة على املخ

ا شدَّ انتباه املتلقي ودعاه للتفكير في قصد املرسل.  ممَّ
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ر املرسل    ِ
 
ذك

ُ
ومن األدواِت اللغوية التي جاءت في الخطاب من أجل التأثير على املخاطب الضمائر سواء الظاهرة أو املقدرة التي ت

على عاتقه تجاه املتلقي املطالب بالوقاية إليه بسلطة املرسل ومكانته السياسية التي تظهر حجم الحرص واملسؤولية التي تقع 

وااللتزام، كما في قوله:)أبناء شعبنا، أتوجه إليكم( وفي هذا اإلطار أكثر املرسل من الجوانب اإليجابية التي تجذب املخاطب 

مكانياتنا... وتطمئنه بإجراءات الحكومة والقائمين على مصلحة الوطن كما جاء في قوله:)أطمئنكم أننا نبذل...ونسخر كامل إ

 ونعمل من خالل املؤسسات(.

برُز رغبة املرسل املتصاعدة في تحقيق اإلقناع التام للمخاطبين بلجوئه إلى الحجة والدليل كأساٍس في عملية اإلقناع لتأثيرها   
َ
وت

ميق في وعي املخاطب ودعوته الكبير في املرسل إليه، كإيراده الحديث النبوي )كلكم راِع وكلكم مسؤول عن رعيته( وأثره التربوي الع

لتحمل املسؤولية والقناعة بما ُيطلب منه خصوًصا وأن هذا الحديث جاء في سياق يتالءم مع هذه الجائحة، ولتعزيز ذلك يلجأ 

املرسل مرة أخرى لتوظيف الحجة واألدلة القاطعة من أجل اإلقناع وإخراج املتلقي من دائرة الحيرة والشك إلى القناعة التامة 

وقوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا  17خطورة هذه الجائحة وما يترتب عليها فيورد قوله تعالى:) يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم( ب

 عن استخدام 18أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم( 
ً

. وفي إيراد اآليتين ذكاء من املرسل؛ ألنه جعل من هذه األدلة بديال

السيطرة على األرض، ولجأ إلى ما هو أكثر تأثيًرا من القوة وهو مخاطبة املعتقدات والجانب الديني لترجيح الرؤية القوة وفرض 

 واملقاصد التي يسعى إليها.

وفي ترابط منطقي لألدلة اإلقناعية السابقة يختم املرسل خطابه بجملة )فاهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال( كدليل قاطع   

لعالقة التي وصل إليها طرفا الخطاب ونقطة االتفاق التي لن يختلفا عليها وهو دليل مستمد من قوله تعالى:)إنا ال وختامي يظهر ا

ضيع أجَر من أحَسن عمال( 
ُ
 .19ن

ُد حياتهم     عت استراتيجية الحكومة التوجيهية في خطابها املوجه للشعب لتشمل طبقة العمال وتعاظم الخطر الذي يتهدَّ وتوسَّ

ها لهذه الثغرة في ظل وحيا ة أسرهم تحديًدا مع ازدياد حاالت اإلصابة في الداخل املحتل فكان ال بد من خطاب أكثر حرًصا وتنبُّ

عدم وجود حدود رسمية واضحة تتيح للسلطة التحكم في ذهابهم وإيابهم مما فتح الباب واسًعا أمام دخول وخروج العمال دون 

ها من هذا مراقبة، وعليه خرج الناطق باسم ا ِ
را وموج  ِ

 
لحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الخامس والعشرين من آذار محذ

الخطر املحدق، يقول: )نتطلع في كافة املحافظات إلى تبدل القيم مثل التجمعات وأن نغير من عاداتنا وأن نستجيب للقيم 

ُه إلى أهمية التباعد االجتماعي الجديدة في ظل الجائحة...والوقاية خيٌر من قنطار عالج، وأودُّ التن ِ
بيه إلى أهمية عدم االختالط وأنب 

...واألهمية القصوى للعزل، كان العزل خير سالح في مواجهة الطاعون وغيرها من األمراض في التاريخ وكانت التجربة الصينية في 

لحجر املنزلي حماية ألنفسهم وعائالتهم من عزل أوهايو عن غيرها ملهمة لكل الشعوب ...على العمال ضرورة العودة ملنازلهم وا

 20تفش ي هذا الوباء...(

ل القيم وكثير من   َبَدا الخطاب واضًحا ال يحتاج إلى تأويٍل أو توضيح فهذه الجائحة تفرض نظاًما جديًدا في املجتمع كتبدُّ

آلن( وأبقى داللتها غير محددة فقد تدل على العادات، وفي داللة الفعل )نتطلع( إشارة إلى الزمن اآلني رغم عدم التلفظ بلفظة )ا

 بالتالعب في اإلطار الزماني للخطاب
ُ
م والحجج عبر  21لحظة التكلم وقد تمتدُّ إلى فترة أطول وهو ما ُيعرف

َ
واستعان املرسل بالِحك

 خيٌر من العالج، كما استحضر مثاال من التاريخ َيدعو إلى 
ُ
ضرورة العزل كطاعون عمواس التاريخ فأورد الحكمة القائلة: الوقاية

عظ بدالالِت هذه األدلة  وهو بذلك يخاطب عقل املخاطب بالحجة املنطقية ويفترض واقًعا أكثر مأساوية للمخاطب في حال لم يتَّ

َز املرسل من استراتيجيته التوجيهية في مخاطبة الجمهور بأسلوب التكرار فأورد )التنبيه( مصدرا مرة و  فعال والبراهين، ، كما عزَّ

َر االسم )مواجهة( مرتين ولفظ )الجائحة( ثالث مرات، والتكرار أسلوب تعبيري يصور اضطراب النفس  مرة ثانية )أنبه( كما كرَّ

 في استرجاع املعنى وتذكره في ذهن املخاطب
ٌ
 حول معنى محدد يريده املرسل. 22وانفعاالت املتكلم كما أنه منبه صوتي له داللة

الحظ في هذا الخط 
ُ
اب كثرة األفعال املضارعة التي أتاحت للناطق باسم الحكومة فضاًء واسًعا يعبر فيه عن الواقع الجديد في ون

ظل الكورونا، ولو وقفنا على هذا التتابع والتسلسل بين األفعال املضارعة الواردة في التصريح )نتطلع، نغير، نستجيب، ينهض، 
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 على قاعدة ال
ٌ
سبب واملسبب ليقنع املخاطب بضرورة التزام اإلجراءات املعلنة والربط بين األسباب أود، أنبه( لوجدنا أنها مبنية

 واملسببات التي تترتب عليها.

ت إلى   ِ هذه املواجهة املستعرة مع الفايروس عادت مشكلة العمال للبروز من جديد ملا نتج عنها من تداعيات خطيرة أدَّ
وفي ظل 

رََّح الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في األول من إبريل بقوله:)ابقوا في منازلكم أحبتنا سرعة انتشار الوباء وفي هذا الشأن ص

وأهلنا ألننا نحبكم ندعوكم ألن تلوذوا ملنازلكم فهي حصونكم من هذا الوباء الذي يزحف على الكون...دخلنا في متوالة غير التي 

الثغرة التي ينفذ منها الوباء ويجب أن نسد هذه الثغرة بنعرف الخبز مر كنا نعهدها في السابق... العمال هم خاصرتنا الرخوة و 

  23ولكن باختياراتنا بين الوباء واألعباء نتحمل األعباء باملساعدة والتكافل االجتماعي(

طب وانعكس انطلَق املرسُل في خطابه السابق من منطلق الحرص الشديد في توجيه سلوكيات مستقبلية ال بد أن يتقيد بها املخا  

ب في 
َّ
ذلك في األدوات اللغوية التي وظفها في خطابه حيث بدأ بفعل األمر )ابقوا( ألن هدفه األهم هو التبليغ ثم يأتي بالتبرير املهذ

قوله:)ألننا نحبكم ندعوكم ألن تلوذوا ملنازلكم فهي حصونكم( كجواٍب لطلبه السابق في فعل األمر )ابقوا(  وقد استند في تشكيل 

به على معرفة املرسل إليه املسبقة بفحوى الخطاب الداعي للتحصن من هذا الوباء ولذلك انطلق من فعل انجازي )ابقوا( خطا

 .24وفق نظرية إنجاز الفعل

وَعمل املرسُل من خالل التشبيه )هذا الوباء الذي يزحف على الكون( على تثبيت املعنى في ذهن املخاطب فإن لالستعارات ذات   

تجاوز بها املرسل حدود التبليغ إلى الكشف عن خطورة هذا الوباء الذي  25لحجاجي خاصية ثابتة تحافظ على قوة داللتهاالدور ا

ُد كل من يجده في طريقه وال يأخذ بإجراءات السالمة وذلك بحذف املشبه به )الوحش( وإبقاء ش يء من  ِ
ا زاحًفا يهد 

ً
بات وحش

 كنية.لوازمه )يزحف( على سبيل االستعارة امل

وفي إطاِر هذه االستراتيجية التوجيهية عمل املرسل على عْرِض الخيارات املتاحة والقاسية في ظل الجائحة في قوله:)ويجب أن   

نسدَّ هذه الثغرة، بنعرف الخبز مر ولكن بخياراتنا بين الوباء أو تحمل األعباء نتحمل األعباء( فحصر املرسل مخاطبيه بين انتشار 

حمل املسؤولية الش يء الذي فرض على املخاطب أن يعود لنفسه ويفكر في الخيار األقل ضررا عليه وعلى مجتمعه الوباء أو ت

 ، ِ خياٍر آخر يعود عليه بالضرر وانتشار الوباء، لذلك جاءت األفعال )يجب أن نسدَّ
ويفضل تحمل األعباء وسد ثغرة الوباء على أي 

 القريب واملتمثل في مواجهة الفايروس ومحاربته.نتحمل األعباء( داعية للفعل املستقبلي 

ى االستهتار بإجراءات السالمة وعدم التقيد بتعليمات الحكومة إلى ازدياد حاالت اإلصابة بالكورونا فكان ال بدَّ من اإلقناع في    وأدَّ

، وعليه لجأت هذه املرحلة بخطورة الوباء في ظل ظهور الكثير من األصوات التي تدعي املؤامرة والتشكيك ب
ً

وجود الفايروس أصال

ه إلى االستراتيجية اإلقناعية للسيطرة والحد من ازدياد عدد املصابين في موجة جديدة للفايروس، وفي  الحكومة في خطابها املوجَّ

د واستنفار وعي ون مفتوحة، هذا اإلطار صرَّحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة:)نحن لن نترك حالة الطوارئ وفي حالة ترصُّ

والخوف من املوجات األخرى...اإلصابة تظهر مع رجوع العمال...فلسطين أبدا ليست في أمان وهذه املوجة األولى وهناك موجات 

أخرى ستأتي يكون الفايروس أكثر فتكا وخطرا على اإلنسان يجب أن نتعلم كيف نتعايش مع الكورونا نحن غير راضين عن سلوك 

 26مسؤولية اجتماعية في كل القطاعات( املواطن، وعلى املواطن

اختلَفت طبيعة الخطاب هنا وانعكس ذلك على البنية والعالقات اللغوية وأدواتها بغرض تقوية املعنى وإقناع املخاطب وفرض   

الوقوف على هذا التطور في الخطاب على املرسل الدقة في انتقاء ألفاظه وأدواته اللغوية بما يتالءم وخطورة الوضع الوبائي، وب

 التصريح السابق نجد أن املرسل استند على ضمائر املتكلم في خطابه للربط بين أجزاء الخطاب وليحدد 

طبيعة العالقة بينه وبين املخاطب حيث تحول املرسل في بداية خطابه )نحن لن نترك حالة الطوارئ( من األنا املفردة إلى ضمير 

خاطب في املصير واملواجهة، وقد ذكر املرسل هذا الضمير ثالث مرات في سبيل تأكيد الصلة املتكلم الجماعي من أجل االلتحام بامل

بينه وبين املتلقي ولخلق املشاركة والتفاعل بين الطرفين، كما ُيالحظ في التصريح تركيز املرسل على الجمل االسمية التي عكست 

ن نترك حالة الطوارئ، والخوف من املوجات األخرى، اإلصابة تظهر، انفعاالته ومقاصده املخبوءة واملعلنة، كما في قولها:)نحن ل
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فلسطين ليست في أمان...( وتدل الجمل االسمية السابقة على حالة من الثبوت واالستقرار الش يء الذي يعكس ثبات غاية املرسل 

ق التطور على داللة هذه  الجمل بمجيء الخبر في بعضها جملة فعلية وبقائه على الجهوزية واالستعداد في مواجهة الجائحة ثم يتحقَّ

 كما في قولها:)اإلصابة تظهر مع رجوع العمال( فدل الخبر )تظهر( على تجدد وتطور اإلصابات بين املواطنين.

د واستنفار( واملحذوف هو     ومن الظواهر اللغوية التي أوردها املرسل في خطابه ظاهرة الحذف كما في قولها:)وفي حالة ترصُّ

مولية املب تدأ وتقديره )نحن( وأدى غياب املسند إليه من النظام اللغوي للجملة تأثيرا وتساؤال لدى املخاطب ودعاه للتفكير في الشُّ

رصد واالستنفار مطلٌب جماعي وليس خاًصا باملرسل ، كما أن التقديم والتأخير في نظام الجملة 
 
واملسؤولية املشتركة للجميع فالت

 للداللة والتأثير في املخاطب كما في قولها:)وعلى املواطن مسؤولية أو الخروج عن املأل
ً
وف فيها ال يأتي من باب الصدفة وإنما خدمة

م واختصاص  ِ
اجتماعية في كل القطاعات( إن تقديم الخبر )على املواطن( شبه الجملة على املبتدأ يدلل على أهمية املتقد 

له للتوجيهات تظهر املسؤولية املسؤولية باملواطن الذي يمثل املركزية واأل  م هذا املواطن وتقبُّ همية األولى في مواجهة الجائحة وبتفهُّ

 عنده وتقوى.

ومن مظاهِر االستراتيجية اإلقناعية في هذا الخطاب توظيف األلفاظ التي تنتمي لحقل داللي واحد فاأللفاظ )الطوارئ، الترصد،    

ب واالستعداد ملواجهة هذا الوباء، وقد وضعت هذه األلفاظ االستنفار، عيون مفتوحة، الخوف، فتكا، خط
ُّ
را( تدل على الترق

املخاطب أمام مشهٍد حي يشبه الحرب تلقي املسؤولية عليه وتجعله يشارك املرسل الداللة البعيدة التي يسعى إليها وهي املشاركة 

ابية هذه األفعال ذات الحركة واالندفاع الطبيعي في القائمة على املسؤولية الواعية، كما وظف املرسل في استراتيجيته الخط

نسيج متشابك بين أجزاء الخطاب كما في قوله:)وهناك موجات أخرى ستأتي...يجب أن نتعلم  كيف نتعايش ( جاءت األفعال 

مستعًدا لها   )ستأتي، يجب، نتعلم، نتعايش( متشابكة ومتسلسلة ضمن حركة طبيعية تيهئ املخاطب ملوجات قادمة ال بد أن يكون 

ودلَّ الفعل )ستأتي( على االستقبال وتحوالت مستقبلية مفاجئة لذلك قرَن الفعل بحرف االستقبال )السين( ثم توالت األفعال 

)يجب، نتعلم، نتعايش( في تواصل عضوي ومنطقي يصل باملخاطب إلى ضرورة االستعداد وتحمل املسؤوليات حتى يصل إلى 

 وباء مع األخذ بكامل اإلجراءات واالحتياطات الالزمة.التعايش الفعلي مع هذا ال

ومع انتشاِر الوباء في محافظات الوطن وخروج الحالة الوبائية عن السيطرة بسبب االختالط بين املواطنين الفلسطينيين من    

مي وبدا أكثر صرامة في الداخل املحتل وباقي محافظات الضفة عموًما ومحافظة الخليل على وجه الخصوص احتدَّ الخطاب اإلعال 

نا  اإلجراءات الوقائية، وعليه خرج رئيس الوزراء محمد اشتية في العشرين من حزيران مصرًحا بمجموعة من اإلجراءات، يقول:)إنَّ

نعلن : إغالق محافظة الخليل ومنع الدخول والخروج باستثناء املواد الغذائية،  فرض منع التنقل داخل محافظة الخليل ومنع 

( ساعة لتمكين الطواقم الطبية 48خول والخروج باستثناء املصانع ...مع مراعاة شروط السالمة، يتم إغالق مدينة نابلس )الد

ملتابعة خريطة الوباء، تمنع إقامة األعراس والتخرج وبيوت العزاء منعا قاطعا اعتبارا من الليلة، على جميع املنشآت العامة 

   27وكل من يخالف يتعرض للمخالفة والقانون(االلتزام بشروط السالمة العامة 

يحمل الخطاب السابق التطورات الجديدة بهدف التأثير في املخاطب وإقناعه بخطورة احالة التي وصلت إليها البالد، وعليه بدأ   

( ليقنع املخاطب املتردد وغير اآلبه بخطورة املرحلة وفقدان السيطرة، وجاء ح رف التوكيد مقترنا بضمير خطابه بأداة التوكيد )إنَّ

وتحقيق أعلى درجات اإلقناع لدى املخاطب ومن مظاهر االستراتيجية 25املتكلمين )نا( للتعبير عن القرب واالنخراط في الجماعة

اإلقناعية في الخطاب اإلكثار من املصادر )إغالق، منع، الدخول، الخروج، فرض، تنقل، السيطرة، تمكين، متابعة، إقامة، 

 على الحدث والفعل مجردة من االلتزا
ً

م، املخالفة( التي تقوم مقام الفعل وفق شروط معينة، وجاء توظيف هذه املصادر داال

الزمان أي أن ما تعبر عنه هذه املصادر من إجراءات للحكومة غير معروفة الزمن فاإلغالق لن يكون ضمن سقف زمني معروف 

ملصادر جنس ألفعالها تدل على الحدث وتعلقها بفاعلها ولكن على وجه العموم كذلك املنع وما سيتبعه من إجراءات، وعليه فا

واإلبهام وتوظيفها بدل أفعالها يمنح املتكلم حرية وفضاء أوسع لعدم إحاطته املسبقة والتقديرية لخارطة الوباء وانتشاره األمر 

دا  الذي يجعل اإلغالق واملتابعة وغيرها من املصادر السابقة مجهولة الزمان ِ
ما دام عدم املسؤولية والتقيد باإلجراءات هما سي 

 املوقف.
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كما أسهَم الطباق بين كلمتي )الدخول والخروج( في إبراز املعنى أمام الواقع الجديد الذي سيعيشه املواطن ويتعايش معه في ظل   

التي وظفها املرسل في خطابه أسلوب  الوباء وما يفرضه من إجراءات املنع والسماح والدخول والخروج، ومن أساليب اإلقناع

الشرط كما جاء في قوله:)وكل من يخالف يتعرض للمخالفة والقانون( في ارتباط سببي واضح يبين أن التعرض للمخالفة والقانون 

قيد باإلجراءات التي تفرضها حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة.  سببه عدم التَّ

ير من املوجة الثانية للوباء وفي ظل االستهتار باإلجراءات الوقائية خرج الرئيس محمود عباس في ومع اشتداِد الخطر والتحذ     

ا 
ً
ُر بالتحديات التي يفرضها الوباء والخطر الذي بات يهدد كل فلسطيني، بادئ ِ

 
الرابع والعشرين من حزيران بخطاب جديد يذك

ا( يا أبناء شعبنا الفلسطيني املرابط والصابر أخاطبكم وأنا واحد منكم باآلية القرآنية ) وال تقتلوا أنفسكم إن هللا بكم رحيم

أخاطبكم ليس  فقط كرئيس بل أيضا كأٍب وأِخ لكل واحدة وواحد منكم أخاطبكم وأنا أرى الخطر الداهم الذي تحمله تداعيات 

اإلنساني لكي نواجه معا هذا الخطر الذي تفش ي فايروس الكورونا في بالدنا والعالم أخاطب فيكم الوعي والحس والضمير الوطني و 

يهدد كل بيت وكل مواطن في بلدنا الذي يعاني أصال ما يعاني من وباء االحتالل وإرهاب املستوطنين لقد نجحنا أيها األحبة في 

نحد من خطر  بدايات ظهور هذا الوباء بالتزامكم وتضامنكم في مواجهته لكننا اليوم بحاجة أكبر ملزيد من اليقظة والحذر لكي

هذه املوجة الجديدة من الوباء لقد أوعزت للحكومة وأجهزتها املختلفة واألجهزة األمنية والصحية بالذات من أجل فرض كل 

اإلجراءات الوقائية وبكل صرامة حماية لكم وحفاظا على سالمتكم وصحتكم التي هي غايتنا، وقاكم هللا نصركم هللا هذه صرخة 

 28ذه صرخة من القلب إلى القلب أرجو أن تصلكم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته(من القلب إلى القلب ه

كحجٍة فاصلة إلزالة الشك أو التردد في ذهن  29بدأ املرسل خطابه باآلية الكريمة )وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما(   

 في تحقيق مقاصده التي سيتحدث عنها، وفي إطار تعميق املرسل إليه بمضمون املقاصد التالية بعد اآلية، وهذا يمنح امل
ً
رسل قوة

ثقة املرسل باملتلقي يضيف املرسل ملخاطبيه )شعبنا الفلسطيني( اسمي الفاعل )املرابط والصابر( كصفتين للداللة على 

ت هاتان الصفتان بعد حرف الديمومة واالستمرار في رباط وصبر هذا الشعب الذي لن ُيهزم أمام هذه الجائحة العابرة، وقد جاء

النداء )يا( لجذب انتباه املخاطب عندما أشعره بالتساوي معه في لحظة تاريخية ال بد فيها من االتحاد والوقوف صًفا واحًدا في 

مواجهة الخطر في قوله:)أخاطبكم وأنا واحد منكم أخاطبكم ليس فقط كرئيس( مما خلق قربا بين طرفي الخطاب وجعلهما أمام 

لية مشتركة، وفي تتمة قوله:) بل أيضا كأٍب وأِخ لكل واحدة وواحد منكم( ابتعاٌد عن الرسمية التي يمثلها املرسل في خطابه؛ مسؤو 

ألن اهتمامه منصٌب على التبليغ والتعبير عن القصد وفي هذا إشارة إلى ما وصلت إليه العالقة بين طرفي الخطاب من القرب 

طورة والخوف الذي يهدد املجتمع ككل، وهذا ما يؤكده قوله:)وأنا أرى الخطر الداهم الذي والحرص النابع من الشعور بالخ

 تحمله تداعيات تفش ي فايروس الكورونا في بالدنا(.

ويمعُن املرسل في تأكيد العالقة بينه وبين املخاطب عندما يورد ألفاظ التضامن لخلق املزيد من التأثير في عملية االتصال، كما في   

 ه:)أخاطبكم ليس فقط كرئيس،الوعي والحس، الضمير الوطني(.قول

ومن األليات التي اعتمدها املرسل في سبيل تبليغ مقاصده توظيف املصطلحات التي لها أثٌر في حياة املخاطب وذاكرته الجمعية،   

باه املخاطب لجدية املرسل في مثل: االحتالل وإرهاب املستوطنين، فربط املرسل بين خطر االحتالل وخطر الوباء ليجذَب انت

س لقناعة راسخة بعيدة عن أية دوافع أو أهداف نفعية  ِ
حديثه عن هذه املخاطر على مستقبل هذا الشعب وهو بذلك يؤس 

 للمرسل. 

ة وينتقُل الخطاب في جزئية الحقة لسلطة املرسل والفعل التوجيهي إللزام املرسل إليه باإلجراءات في قوله:)أوعزُت للحكوم   

ا على 
ً
وأجهزتها املختلفة واألجهزة األمنية والصحية بالذات من أجل فرض كل اإلجراءات الوقائية وبكل صرامة حماية لكم وحفاظ

 لتحقيق مقاصد الخطاب التي يسعى 
ٌ
سالمتكم وصحتكم التي هي غايتنا( وفي هذا االنتقال والتباين بين طرفي الخطاب مراعاة

ز خطابه بالقوة والتأثير املستند على آلية اإلقناع وسلطة املرسلاملرسل لتحقيقها، وهو بذلك ي ِ
حتى ال يصبح خطابه عابرا ال 30عز 

 تأثير فيه.
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وفي سبيِل تذكير املرسل إليه بسلطة الخطاب وأثره لجأ املرسل إلى توظيف الضمائر التي تشير إليه أو باألحرى إلى حجم    

يه بما فيه املصلحة العامة، كما في قوله:)أخاطبكم وأنا واحٌد منكم، أخاطبكم وأنا أرى، املسؤولية التي يمثلها وتفرض عليه التوج

 للمخاطب بسلطة املرسل ومسؤوليته الوطنية 
ً
أخاطب فيكم( حيث جاءت الضمائر السابقة سواء الظاهرة أو املستترة مذكرة

 تجاه شعبه.

هذه صرخة من القلب إلى القلب هذه صرخة من القلب إلى القلب أرجو ويختتُم املرسل خطابه بقوله:) وقاكم هللا نصركم هللا    

ا بين مقدمة الخطاب ونهايته املتفقتان في املقاصد حيث بدأ الخطاب بقوله 
ً
أن تصلكم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته( رابط

َد على الوقاية املترتبة تعالى :) وال تقتلوا أنفسكم إن هللا بكم رحيما( الداعي إلى حفظ النفس من كل سوء ي
َّ
هلكها وفي الخاتمة أك

 لحجة املرسل ولتوجيهه املؤثر. 
ً
 على االلتزام بهذا النهي اإللهي، وجاء تكرار جملة )هذه صرخة من القلب إلى القلب( مقوية

االحتالل الهادفة إلى ومع اتساِع خريطة الوباء بين محافظات الوطن وعدم تقيد العمال بإجراءات الحكومة من جهة وممارسات    

إفشال جهود الحكومة الفلسطينية من جهة أخرى بدا الخطاب اإلعالمي خطابا مشحونا بالعاطفة الوطنية ليزيد من أثره في نفس 

املتلقي وتحقيق القناعة التامة بحجم الخطر واملؤامرة التي يسعى االحتالل من هذا الوباء تحقيقها، يقول الناطق باسم الحكومة 

سطينية إبراهيم ملحم في األول من شهر تموز:)...أعلن ما يلي: إغالق جميع املحافظات كما كان عليه األمر في آذار املاض ي الفل

اعتبارا من الجمعة الثالث من تموز وملدة خمسة أيام تتوقف خاللها حركة املواصالت بين محافظات الوطن لكسر سلسلة الوباء 

صدر األولوية في ضوء الثغرات بسبب خروج ودخول العمال غير املنظم بعد أن غادرت قوى ، حياة الناس وسالمة املجتمع تت

األمن نقاط التماس ومع إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ضم األراض ي الفلسطينية... التقيد الصارم بالتدابير الوقائية، الكمامات، 

ليمات، واإلغالق مرتبط بدرجة الوعي الذي لم يصمد الرهان منع الصلوات، وأقرت الحكومة الئحة عقوبات ملن يخالفون التع

نا نقاتل على جبهتين: جبهة الوباء  عليه مما نتج عنه وفيات وإصابات، وكلما زاد الوعي بخطر الوباء فإنه يقلل من أيام اإلغالق، إنَّ

املعركة التي تستحق املجازفة باملواجهة  وجبهة األعداء الوباء املقيم ملن يريدون ابتالع األرض، معركة تستحق املواجهة، وهي

والتحشيد مع اتخاذ كل التدابير الوقائية في مواجهة سلب األرض التي تنطوي على مخاطر وجودية تتجاوز مخاطر الوباء العابر 

 صدق هللا العظيم 31للحدود، ابقوا في منازلكم ينشر لكم من رحمته وييهئ لكم من أمركم مرفقا(

 أنه وقف على جاَء الخطاُب ا  
ً
 ومنذًرا بحالة االنفجار الوبائي في ظل تزايد معدالت اإلصابة، وما يزيد الخطاب أهمية

ً
لسابق شامال

إجراءات االحتالل على األرض وتزامنها مع الوباء ومحاولة استغالل إنشغال العالم بهذه الجائحة اللتهام األرض الفلسطينية 

عت هذا وضمها، وبالوقوف على أدوات املتكلم ا ف أفعال التوجيه في خطابه على حسب حالة املخاطب حيث توزَّ
َّ
للغوية نجده وظ

ل  ِ
 
رت البنية الصرفية لألفعال عن دالالت تمث األفعال بين املضارع واملاض ي واألمر بما يلبي حاجة املتلقي وتحقيق الفائدة، كما عبَّ

حضوًرا بسبب استمرار الخوف والترقب الذي يالزم املرسل كما في  الحالة الشعورية للمرسل، وكانت األفعال املضارعة األكثَر 

األفعال )نتوقف، تتصدر، يخالفون، نقاتل، تستحق، تنطوي، تتجاوز( التي توحي إلى دالالت زمانية آنية وتحوالت مفاجئة في 

ما وأنه مواجهة الوباء، وأثارت هذه األفعال رغبة املرسل في تحقيق القناعة التامة لدى املتلقي وض رورة املواجهة والتصدي سيَّ

ت الحكومة، نتَج، زاَد( الدالة على  ربط مواجهة الوباء باالحتالل والقتال على جبهتين، ثم يأتي باألفعال املاضية في قوله:)أقرَّ

شار الوباء، ويختم انقضاء الزمن ليستعيَد من خاللها ما أقرته الحكومة سابًقا في حال الحاضر الذي ينذر باستمرار الكارثة وانت

املرسل خطابه بتوظيف فعل األمر )ابقوا( عندما وصل إلى حالة من التذمر وعدم الرضا من املخاطبين لعدم االلتزام التام 

بإجراءات الحكومة، كما أن لجوء املرسل لفعل األمر يعيد له توازنه النفس ي واألمل بتحقيق مقاصده من الخطاب، ولم يأِت فعل 

على وجه االلزام واالستعالء كما يفيد في األصل وإنما من باب اإلرشاد واإلقناع، وعليه أسهم هذا التنويع واالنتقال  األمر السابق

 بين األفعال في تأكيد وتجسيد رؤية املرسل اإلخبارية الصادرة من مسؤوليته وحرصه على املخاطبين.

 بدرجة الوعي( الدالة على الثبات ومن أشكال اإلقناع في هذا الخطاب توظيف الجمل االسمية ك  
ُ
ما في قوله:)اإلغالق مرتبط

 فاإلغالق موجوٌد وقائٌم ما دام االستهتار بالوباء موجوًدا والعكس صحيح.
ٌ
 ارتباطية

ٌ
 فالعالقة بين املسند واملسند إليه عالقة
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وعي بخطر الوباء فإنه يقلل من أيام ومن مظاهِر اإلقناع البارزة في الخطاب توظيف أسلوب الشرط في قوله:)وكلما زاد ال   

اإلغالق( إلقناع املخاطب أن اإلغالق مرهون بدرجة الوعي واألخذ بإجراءات الحكومة الهادفة إلى حماية املواطن والحد من انتشار 

نا نقاتل( املقترنة بضمير املتكلم )نا( ا ( في قوله:)إنَّ لدال على الجماعة لتشكيل الوباء، ثم يأتي بعد هذا الشرط بأداة التوكيد )إنَّ

الرأي العام واملشاركة في العمل من أجل الجميع وجاء بالفعل املضارع )نقاتل( املتصل بجوانب نفسية مخفية أو ذات صلة 

بالتهويل لوضع املخاطب أمام مسؤوليات، وفي حديثه عن الجبهتين: جبهة الوباء وجبهة األعداء حنكة خطابية تجعل من الخطاب 

ا عن الوباء ليكسَب الخطاب بعًدا تواصلًيا يشدُّ خطاًبا أف
ً
ِ املخاطر بما فيها االحتالل الذي ال يقل فتك

قًيا يضع املخاطب أمام كل 

املخاطب وال ينسيه قضيته الوطنية في ظل هذا الوباء الذي استعر فيه االحتالل وبدأ ينهش األرض من خالل مشروع الضم الذي 

 أعلن عنه.

نا نقاتل( إلى ضمير الغائب )هي  وتنقل املرسل في   خطابه السابق بين الضمائر الثالثة حيث انتقل من ضمير املتكلم في قوله )إنَّ

املعركة( ثم العودة إلى ضمير املخاطب في قوله )ابقوا في منازلكم( وال شك أن هذا التحول والتنقل بين الضمائر من أجل جذب 

 التحول يرتبط بحركة املعنى ونموه. املتلقي ويؤثر في السامع خصوًصا وأن هذا

ومن أهم مظاهر االستراتيجية اإلقناعية التي وظفها املرسل في خطابه تقديم الحجة بتوظيف اآلية القرآنية )ينشر لكم ربكم من   

إلقناع، وقد ففي طرق املسلمات التي ال يشك فيها املخاطب تسهيٌل على املرسل في عملية ا 32رحمته وييهئ لكم من أمركم مرفقا(

أوردها في إطار الطلب والحث على البقاء والتزام البيوت في قوله:)ابقوا في منازلكم( فبدأ املتكلم بفعل األمر )ابقوا( ثم استشهد 

باآلية الكريمة )ينشر لكم ربكم من رحمته وييهئ لكم من أمركم مرفقا( ليجعل جواَب الطلب الفعل املضارع )ينشر( وما ينطوي 

 رحمة ورشادعليه من 

 

 النتائج

وظفت الحكومة الفلسطينية في هذه الجائحة استراتيجيتين خطابيتين: األولى االستراتيجية التوجيهية مع بداية ظهور اإلصابات -1

ا في مدينة بيت لحم في شهر آذار، والثانية االستراتيجية اإلقناعية مع ازدياد عدد اإلصابات، وكان الخطاب اإلقتاعي األكثر حضورً 

 مقارنة بالخطاب التوجيهي؛ لتفاقم األزمة وازدياد أعداد املصابين.

ه للجمهور عبر اإلعالم املتلفز ملا للتلفاز من أثر بالغ في  -2 حققت استراتيجيات الحكومة الخطابية نجاًحا ملموًسا في خطابها املوجَّ

 ركة مع الرسالة التي يحملها املرسل.التوجيه واإلقناع، ألنه يجمع بين الصورة املرئية وبين املؤثرات والح

استطاع الخطاب اإلعالمي املوجه للحكومة املزج بين التحديات التي يفرضها الوباء وبين الخطاب السياس ي املتعلق باالحتالل  -3

 مما زاد من قناعة املخاطب بخطورة االثنين على مستقبله ووجوده.

 الخطاب اإلعالمي الفلسطيني األدلة و  -4
َ
ف

َّ
البراهين املستمدة من القران الكريم وقصص الوباء عبر التاريخ كطاعون عمواس وظ

 ليزيد من تأثيره في املخاطب وتوجيه سلوكه.

اتسمت لغة الخطاب خالل هذه الجائحة بالوضوح واملباشرة دون اللجوء للتكلف والتنميق والزخرفة اللفظية لتشمل كل  -5

 ر فيهم.فئات املجتمع الفلسطيني وتحقق التأثي

تعامل الخطاب اإلعالمي الفلسطيني في هذه الجائحة مع أعداد املصابين بكل شفافية ووضوح حيث وضع الجمهور أمام -6

 الحقائق اليومية للوباء.

جاء توظيف األفعال بمختلف أنواعها في املؤتمرات السابقة متدرًجا داللًيا وزمانًيا بما يكشف عن التطور الحاصل في ذهن -7

 ل والحالة الوبائية وتطورها في الوطن.املرس
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ساندت سلطة املرسل النظام اللغوي في تأدية وظيفته اإلبالغية كما أسهم اختالف الدرجة بين املرسل واملرسل إليه في جعل -8

 االستراتيجية املتبعة في الخطاب أكثر تأثيرا في توجيه السلوك والتفكير.

 

 التوصيات:

 ابقة يوص ي الباحث بالتالي:في ضوء نتائج الدراسة الس 

ال ُبدَّ من وجود خطاب إعالمي صحي مستقل له استراتيجياته الخطابية الخاصة يقدم للجمهور محتوى صحي بمهنية وفاعلية  -1

 عالية أي التأسيس لخطاب مستدام ولديه الجاهزية ملواجهة مثل هذه األوبئة في املستقبل وليس خطاب أزمات أو إعالم أزمات.

بد وأن يستعين الخطاب اإلعالمي املوجه في مثل هذه الجائحة وغيرها من األزمات بخبراء اللغة عند الصياغة؛ ملا للغة ال -2

 .والصياغة من أثر كبير في تشكيل الرأي العام والتأثير في سلوكيات املواطنين
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 دور الفكر التنويري اإلسالمي في عملية التعايش بين األديان ومواجهة خطاب التطرف

The role of Islamic enlightenment thought in the process of inter-religious coexistence 

and confronting the discourse of extremism 

 

 1أنور رجب

Anwar Rajab1 
 الباحث واملختص في شؤون الجماعات اإلسالمية1

 
 01/08/2021 تاريخ النشر:  11/07/2021تاريخ القبول:  05/06/2021ستالم:إل تاريخ ا

 

مما ال شك فيه أن املعركة في مواجهة التطرف الفكري هي املعركة الحاسمة في هزيمة الجماعات اإلرهابية بمختلف  :امللخص

توجهاتها، السيما بعد أن اثبتت التجربة فشل الحلول األمنية والعسكرية منفردة في تحقيق تلك النتيجة، وهو ما قاد أيدلوجياتها و 

إلى التسليم بمقولة أن "الفكر ال يواجه إال بالفكر"، خاصة وأن الجماعات املتطرفة ومن ضمنها تلك التي تنتمي إلى الفكر 

ينية واحتكارها للدين في تقديم تفسيراتها وشروحاتها له بما يخدم اجنداتها السياسية االسالمي استغلت تفردها في الساحة الد

 ملحتوى وحقيقة الدين اإلسالمي بما يوصف به من الوسطية واالعتدال.
ً
 واأليدلوجية، وهو ما أوجد رواية مخالفة تماما

إلسالمي في دحض وتفكيك رواية التطرف واإلرهاب التي وفي هذا االطار جاءت هذه الورقة لتناقش الدور املنوط بالفكر التنويري ا

تتبناها العديد من الجماعات اإلسالمية، وذلك من خالل تقديم خطاب إسالمي متنور وعقالني، قائم على تحرير النص القرآني 

اق تناولت الورقة من قيود التاريخ وقبضة التراث، وتخليصه من القراءات الحرفية والسطحية املنتجة للتطرف. وفي هذا السي

عدة محاور تناقش مفهوم التنوير وطبيعته وغاياته، ودوره في تقديم خطاب إسالمي متنور. كما تناقش الورقة أهم وأبرز اآلليات 

التي يعتمدها والتي تشمل التمييز بين الخطابين اإللهي والديني "البشري"، والتمييز بين الدين الواحد والشرائع املتعددة 

، وتناقش كذلك أهمية الفصل بين الديني والسياس ي، وفي ذات الوقت تتناول الورقة كيف يعالج الفكر التنويري مسألة واملختلفة

العالقة بين الدين اإلسالمي واألديان األخرى، بما يؤسس لحرية االعتقاد التي تتنافى مع رواية التطرف، وهو ما يقود الى مناقشة 

ملتطرف بوصفها املسألة املركزية في نشر العنف واإلرهاب، ودحضها بما ينزع عنها التشريع قضية القتال والجهاد في الفكر ا

 والتأصيل الديني.

 :  الفكر التنويري اإلسالمي، التعايش بين األديان، خطاب التطرف.الكلمات املفتاحية

 

Abstract :  Confronting intellectual extremism is undoubtedly the decisive struggle in defeating terrorist groups 

with their different ideologies and orientations, especially since experience has shown the failure of security and 

military solutions on their own to achieve that result, leading to the recognition that "thought is only faced with 

thought", especially since extremist groups, including those belonging to Islamic thought, has taken advantage of 

their uniqueness in the religious scene and their monopoly on religion to provide their interpretations and 

explanations of it in a way that serves their political and ideological agendas, which created a narration that 

completely contradicts to the content and reality of the Islamic religion with its moderation. 

In this context, the purpose of this paper is to discuss the role of Islamic enlightenment thought in refuting and 

dismantling the narration of extremism and terrorism adopted by several Islamic groups, by presenting an 

enlightened and rational Islamic discourse, based on liberating the Quranic text from the restrictions of history 

and the grip of legacy, and reclaim it from literal and surface readings resulting in extremism. 

In this context, the paper has addressed several areas that discuss the concept of enlightenment, its nature and 

objectives, and its role in providing enlightened Islamic discourse. It also discusses the most important and 
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prominent mechanisms adopted by enlightenment, including the distinction between the divine and religious 

“human” discourse, the distinction between the same religion and many different laws, as well as the importance 

of the separation between religious and political ones. At the same time, it examines how enlightening thought 

addresses the issue of the relationship between Islamic religion and other religions, establishing the freedom of 

belief that is inconsistent with extremism. This leads to discuss the issue of fighting and jihad in extremist thought 

as the central issue in spreading violence and terrorism, and refute it in terms of religious law and legitimacy. 

Keywords: Enlightenment thought, Inter-religious coexistence, The discourse of extremism. 

 املقدمة:

مفهوم التنوير كغيره من املفاهيم واملصطلحات ذات العالقة بالدراسات اإلنسانية هو مفهوم إشكالي؛ ال سيما في الثقافة 

يث تعدد مضامينه ومقارباته وتباين مفرداته وتنوع سواء من حيث سياقاته التاريخية بمحطاته املختلفة، أو من ح ؛اإلسالمية

مخرجاته، أو من حيث منشأه الذي ارتبط بالثقافة الغربية التي أنتجت املفهوم في القرن الثامن عشر. ومن الجدير قوله أن 

تفاعلت مع هذا املفهوم  مسألة املنشأ الغربي للمفهوم كانت واحدة من القضايا املثيرة للجدل في العالم العربي بين األوساط التي

ه النظري والعملي سواء من قبل مؤيديه أو معارضيه، وقد كان لهذا التفاعل الدور الرئيس ي في أن يجد هذا املفهوم طريقه  بشقي 

 إلى الثقافة االسالمية والعقل العربي على يد نخبة من املفكرين والعلماء ورجال الدين في مراحل زمنية مختلفة.

 عن الغ
ً
وص في السياقات والحقب التاريخية للمفهوم، وأبعاده ومنطلقاته الفلسفية، وما أنتجته من أفكار متنوعة بعيدا

سأتناول في هذه الورقة وبشكل مكثف قضية أساسية في صلب الفكر التنويري الديني تتناول الدور الذي يلعبه هذا ومختلفة، 

عقالني يعالج املسائل اإلشكالية التي تعتري هذا الخطاب، كمدخل الفكر ومعتنقوه في إعادة صياغة خطاب اسالمي متنور و 

 على الثقافة اإلسالمية، وفي مقدمتها مسألة املوقف من اآلخر 
ً
رئيس ي لدحض وتفكيك وهزيمة رواية التطرف املهيمنة حاليا

آنية، والتي خضعت لتفسيرات والكيفية التي يعالج من خاللها جميع القضايا ذات الصلة، سواء تلك الواردة في النصوص القر 

وشروحات خارج سياق املنطوق القرآني، أو تلك املنبثقة من تراث تاريخي السمة العامة له التعارض مع جوهر ومقاصد الدين 

اإلسالمي، األمر الذي أسس لقواعد الفكر املتطرف. ومن ناحية أخرى وحتى ال نغرق في التفاصيل املتعلقة بماهية التنوير 

 له جذوره في العالم العربي والفكر ومستويات
ً
 واسعا

ً
 عريضا

ً
ه ومنطلقاته وتنوع مخرجاته، سنتعامل مع التنوير بوصفه تيارا

 اإلسالمي، ويضم في رحابه كل من ينادي باإلصالح أو التجديد الديني وفق مبدأ "إعمال العقل في قراءة النص الديني"

 

:  في مفهوم التنوير
ً
 أوال

اإلنسانية في سياق عملية  –في القرن الثامن عشر في الغرب ليشير إلى أهداف وآليات الحركة العقالنية  ظهر مفهوم التنوير

التطور الكلي الشاملة التي اجتاحت أوروبا منذ عصر النهضة. وأخذت على عاتقها إحداث التغيير الجذري ألسس النظامين الديني 

. وهو ما يشير إلى نشوء حركة 120ي تمثلها الكنيسة وأنظمة الحكم التقليديةوالسياس ي في مواجهة القوى السلفية املهيمنة الت

ثقافية تاريخية قامت بالدفاع عن العقالنية ومبادئها، وقاد هذه الحركة الفالسفة والعلماء الذين نادوا بقوة العقل وقدرته على 

العتماد على التجربة العلمية والنتائج املادية فهم العالم وإدراك ناموسه وقوانين حركته بهدف تحقيق التطور والتحديث، با

 . 121امللموسة، بدال من االعتماد على التقاليد الدينية والثقافية القديمة واألفكار الالعقالنية والخرافة

                                                           
 .www.hafryat.com، 2018-2-15مفاهيم إشكالية في الوعي اإلسالمي املعاصر،  -ياسين. عبد الجواد، التنوير  120

 .395، ص2014، 2+1، العدد 30شقير. صالح، اخفاق التنوير العربي، مجلة جامعة دمشق، املجلد  121
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 لهملفهوم التنوير  ولعلنا نجد في تعريف الفيلسوف األملاني )إيمانويل كانط(
ً
 ومكثفا

ً
 واسعا

ً
 بقوله: حين عَرفه ما يمنحنا فهما

  ش يء ال للتنوير بالنسبة"
ً
 امليادين... كل في للعقل علني استخدام إلى تؤدي التي تلك أي براءة، األكثر بمعناها الحرية غير مطلوبا

 عن العجز حالة هو والقصور  فيها. وجوده عن املسؤول هو يبقى التي القصور  حالة من اإلنسان خروج هو التنوير عصر

 بل )العقل( الفكر غياب في ليست العلة ألن قصوره عن مسؤول اإلنسان آخر. إنسان خالل من إال نساناإل عند الفكر استخدام

 استخدام على الشجاعة لديك لتكن اآلخرين. من توجيه بغير ممارسته على الشجاعة وفقدان القرار اتخاذ على القدرة انعدام في

 إلى كانط يشير التاريخ عبر اإلنسان قصور  كرست التي القابضة ياتالوصا بين من. و "التنوير عصر شعار هو ذلك بنفسك: فكرك

، "األكثر باعتبارها الدينية الوصاية
ً
  واألشد ضررا

ً
  .122"خزيا

 

 التنوير في العالم العربي:

مين ملاذا تقدم الغرب وتأخرنا نحن؟ كان بمثابة سؤال التنوير املركزي الذي شغل بال املفكرين والعلماء ورجال الدين املسل

والعرب ممن تأثروا بفكر التنوير األوروبي، وشهدوا معالم النهضة والحداثة والتمدن في دول أوروبا، وألهمتهم لتقديم إجابات عن 

تحديات العصر من أجل تقدم األمة العربية ونهضتها، والتي جاءت على شكل محاوالت النهوض الفكرية والحضارية التي برزت منذ 

. فكانت املحاولة األولى للمشاريع عشر على يد هذه النخبة، وهي محاوالت اتسمت بالكثرة والتنوعمنتصف القرن التاسع 

اإلصالحية على يد رفاعة الطهطاوي مؤسس حركة النهضة في مصر، وخير الدين باشا رائد النهضة العلمية في تونس، وبطرس 

كانت هذه املشاريع في عمومها تسعى لفصل الدين عن  وقد"، الدين هلل والوطن للجميع”البستاني في لبنان، صاحب شعار 

جهود رواد املدرسة االصالحية "مدرسة التجديد واالجتهاد ثم جاءت . 123السياسة وإفراز مجتمع مدني شبيه باملجتمعات األوروبية

متطلبات العصر، واقتنعا شغلتهما مشكلة املواءمة بين اإلسالم و الديني" التي قام بها جمال الدين األفغاني ومحمد عبده، حيث 

بأن الحل هو في إعادة فهم األصول االسالمية التي هي في حقيقتها مجموعة العقائد التي تتفق مع متطلبات العقل البشري، األمر 

الذي يستوجب إعادة تفسير النصوص الدينية بما يساعد على حل املشكالت االجتماعية للمسلمين، واستيعاب الحضارة 

واستمرت سلسلة املفكرين من التيار التنويري في االتساع لتشمل حلقاتها على عبد الرازق، وطه حسين، . 124يزاتهاالغربية في مم

 وفرج فودة، ونصر حامد ابو زيد، ومحمد أركون، ومحمد شحرور، وعبد الجواد ياسين وآخرين.

وتحرير املعرفة اإلعالء من شأن العقل، ترتكز على  إذن باملعنى العام والواسع ملفهوم التنوير، يمكننا القول إن أطروحة التنوير

اإلنسانية من السلطة الدينية والفكر الغيبي بمجمله، واالعتماد على املنهج العلمي في دراسة الواقع، واعتبار العقل اإلنساني هو 

التعصب الذي أقعده عن وهذا يستوجب تحرير العقل املسلم من إرث التخلف والجمود و  أساس املعرفة وليس أية قوى غيبية،

الفاعلية واإلنتاج من خالل تفعيل آليات االجتهاد ومواكبة الحداثة، واستثمار قواعد تغير الفتوى بتغير الزمان، ومرونة الفقه 

"هم  حول املقصود بالتنويريين، وجاء فيه: "الرابطة العربية للتربويين التنويريين"وفي هذا اإلطار يتفق الباحث مع تعريف  .والفكر

ة أو  ة أو السياسيَّ ق بالنواحي االعتقاديَّ
َّ
يات العصر الراهنة، سواء فيما يتعل ِ

الذين يسعون إلى تقديم إجابات جديدة ألسئلة وتحد 

لت لكرامة اإلنسان وحر   ة التي جاء بها القرآن، والتي أصَّ ة، مع استنادهم للقيم التنويريَّ ة أو الحضاريَّ ة أو التربويَّ ه يتاالقتصاديَّ

يهم لتراث املسلمين وتاريخهم  ر والسؤال وطلب الحق  والحكمة. مع تبن 
ُّ
وحقوقه، ودعت إلى التعارف والحوار بين البشر، وإلى التفك

ة وغير ملزمة ة ظرفيَّ ة االجتهادات البشريَّ ة، إال أنها كبقيَّ ة مفيدة محترمة ومهمَّ   .125"واجتهاداتهم كتجربة إنسانيَّ
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 لفكر التنويري االسالمياملسألة املحورية في ا

تقوم اطروحة الفكر التنويري على مسألة محورية وهي "إعمال العقل في قراءة النص القرآني"، ال سيما إذا أخذنا بعين االعتبار أن 

نصوص القرآن الكريم تمثل في تاريخ الثقافة االسالمية ركيزة محورية، مما حدا باملفكر نصر حامد ابو زيد لوصف الحضارة 

، للداللة على مدى وعمق تأثرها بالقراءات املتنوعة واملختلفة واملتباينة مقاصدها 126عربية االسالمية ب"حضارة النص"ال

ودالالتها للنص القرآني. وهو ما يستوجب إنتاج فهم جديد ومعاصر للنص القرآني، من خالل آليات أكثر حداثية وفي مقدمتها 

التي تقود إلى ت القراءة في انتاج املعرفة، ال سيما وأنها تحتضن العديد من االحتماالت آليات التأويل التي تعتبر من أهم آليا

وهو ما يتعارض مع  تصحيح وتصويب الكثير من األفكار الدوغمائية امللتصقة بالتراث االسالمي الفكري والديني والفلسفي،

من توسيع قاعدة تفاعل واستجابة النص مع تطور القراءات اإلسقاطية والسطحية والحرفية املنتجة للفكر املتطرف، ويض

 . 127التفكير اإلنساني ومنجزات الحداثة

مما ال شك فيه أن مسألة اإلعالء من شأن العقل وإعماله في فهم النص الديني، يوجه ضربة قاصمة لألسس واألركان التي تقوم 

نصوص القرآنية بعد إخراجها من سياقها الخاص والعام، عليها رواية التطرف في الفكر اإلسالمي، والتي تقدم قراءة مجتزأة لل

وتعزيزها بروايات من التراث والتاريخ تضفي عليها هالة من القدسية بما يخدم رؤية ومنهج جماعات التطرف واإلرهاب، ويمنحها 

محة، ولالستدالل على ذلك حصانة الشرعية الدينية ملمارساتها وسلوكها الغارق في التوحش واملنافي لجوهر وطبيعة اإلسالم الس

يكفي قراءة بعض الكتب واملراجع الفكرية التي تصدرها الجماعات اإلرهابية كالقاعدة وداعش، مثل كتاب "مسائل من فقه 

 الجهاد"، وكتاب "ادارة التوحش... أخطر مرحلة ستمر بها األمة(.

ويري أوجدت مجموعة من اآلليات، كان لها األثر الكبير في وفي إطار ما سبق يمكننا القول إن محورية مسألة العقل في الفكر التن

العمل على تقديم خطاب اسالمي متنور وعقالني، قائم على تحرير النص القرآني من قيود التاريخ وقبضة التراث، وتخليصه من 

عقدة التي سادت لفترات زمنية القراءات الحرفية والسطحية املنتجة للتطرف، وقاد إلى معالجة العديد من املسائل اإلشكالية وامل

 طويلة، أوجدت فيها منافذ متعددة لشيوع خطاب التطرف والكراهية، ومن ضمن هذه اآلليات:

 

 التمييز بين الخطاب االلهي والخطاب الديني:

نص ويعني ذلك الفصل بين النص املؤسس للدين اإلسالمي ويقصد به القرآن الكريم )كالم هللا(، وبين تفسير وشروحات ال 

البشرية )كالم البشر(، وهو ما يقصد به التراث الديني املتراكم بعد وفاة الرسول محمد حتى اآلن، وهو تراث تم تحويله إلى 

األمر الذي يعني تحرير النص القرآني من فهم التاريخ والتراث بوصفهما مجرد محاوالت بشرية خارج  أسطورة، ومن ثم إلى مقدس،

ظة زمنية وبمعطيات البيئة الحاضنة املنتجة لهذا الفهم، وبالتالي فقدانه للقدرة على التمدد املكاني إطار القداسة، ارتبطت بلح

والزماني واالستجابة ملتطلبات العصر. والتمييز بين الخطابين يقود إلى رفض كل ما يتنافى مع النص القرآني الذي يحتكم للعقل في 

ملروية على لسان الرسول محمد املخالفة للنص القرآني بقراءته التأويلية، التي فهمه وتأويله، ويجعلنا نرفض تلك األحاديث ا

يستدل بها املتطرفون على جرائمهم ويسقطونها على واقعنا، على سبيل املثال ال الحصر، الحديث الذي ينسب لرسول هللا محمد 

 وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي(، وفيها ويقول فيه: )يا معشر قريش جئتكم بالذبح( ، وحديث )بعثت بالسيف لُيعبد هللا

، 128معارضة واضحة للنصوص القرآنية ذات الصلة وطبيعة شخصية النبي، الذي قال عنه هللا: )وما أرسلناك اال رحمة للعاملين(

 وهو ما يبين حجم التناقض بين النص القرآني وبين املنتج البشري.
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ال تقل أهمية، وهي وقف التعامل مع فتاوي واجتهادات وأقوال الفقهاء السابقين  هذا التمييز بين الخطابين يقود إلى مسألة أخرى 

والالحقين بمنطق العصمة والقداسة، أو أنهم يملكون الوصاية على عقول البشر، وأن كل ما صدر عنهم غير قابل للنقد أو 

ملنطق، ولهذا درجت أدبيات الجماعات الخطأ، وهو ما يفتح الطريق أمام تحييد العقول، لتحتل األسطورة مكان العقل وا

املتطرفة على تخويف الناس من التعرض لهم بنقد أو تصحيح، وبشكل موازي اشتقوا مبادئ تكرس تغييب العقل مثل: مبدأ 

، وهذا 129البيعة والسمع والطاعة العمياء والثقة املطلقة في القيادة، ومقولة "العضو بين يدي أميره كامليت بين يدي مغسله"

 ألسباب إقدام البعض على قتل نفسه وقتل اآلخرين وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بفتوى صادرة عن فقهاء ومراجع يق
ً
دم تفسيرا

 دينية. 

 الدين واحد والشرائع متعددة:

 عامليا يتسع لغي
ً
ر ويقتض ى ذلك إعادة تصحيح مفهوم العالقة بين األديان من منظور إسالمي، وجعل الخطاب اإلسالمي خطابا

املسلمين )بوصفهم اتباع النبي محمد (، وذلك بتوسيع تعريف مفهوم اإلسالم ليشمل كل من آمن باهلل واليوم اآلخر والعمل 

الصالح، وهو املعيار الذي يتسع ليستوعب كل األديان السماوية، وهذا الدين العام الشامل هو االسالم باملعني اللغوي، لذلك 

، فإن املقصود بهما هو هذا الدين العام 131، أو }من يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه{130سالم{فاآلية }إن الدين عند هللا اال 

الشامل الذي نزل على جميع األنبياء الذي وصفهم القرآن جميعا بأنهم مسلمون، وهذا يعني أن مصطلح اإلسالم ليس حكرأ على 

هذه املسألة باالستشهاد بالنصوص القرآنية التي تؤكد وحدة األديان، . وقد حرص التنويريون على إبراز 132اتباع الديانة املحمدية

}شرع لكم من الدين ما وص ى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموس ى وعيس ى أن اقيموا الدين وال تتفرقوا 

م 134، و}قل يا قوم أعبدوا هللا ما لكم من اله غيره{133فيه{
ُ
ُهك

َ
ُهَنا ََوِإل

َ
ْم 135َواِحٌد{، و}َوِإل

ُ
ا َرُبك

َ
ن
َ
 َوأ

ً
 َواِحَدة

ً
َمة

ُ
ْم أ

ُ
َمُتك

ُ
، }َوِإنَّ َهِذِه أ

ُقوِن{
َ
ات
َ
 بوصفها مختلفة ومتعددة وليست 136ف

ً
. واذا كان هذا هو املوقف من وحدة األديان، فان املوقف من الشرائع عكسه تماما

 يمكنهم أن يعبدوا هللا . فالدي137متطابقة، وذلك وفق النص القرآني }لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا{
ً
ن ثابت والناس جميعا

الواحد في كل وقت، لكنهم ال يستطيعون التقيد بذات الشرائع والنظم والقوانين في كل الفترات الزمنية، كونها تعالج قضايا 

بت الذي يؤسس أي التمييز بين املحكم الثا تستجيب فيها لطبيعة الزمان واملكان والثقافة والبيئة السائدة لحظة التطبيق،

 للمنهج الكلي، واملتشابه املتحرك الذي يتفاعل مع معطيات اللحظة الزمنية تحت سقف املحكم.
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 الفصل بين الدين والسياسة:

"اإلسالم دين ودولة"، و"االسالم هو الحل"، و"اإلسالم دين ودنيا"، شعارات ترفعها جماعات اإلسالم السياس ي بكافة توجهاتها 

جاهدة للتأصيل لها من الناحية الدينية والتاريخية، واستدعاء التاريخ هنا يستدعي معه بالضرورة الوسائل  ومنطلقاتها، وتسعى

واألدوات والبنية الفكرية وما انتجته من مفاهيم ذات عالقة مثل الخالفة، واإلمارة، واإلمامة، التي كانت حاضرة في مختلف حقب 

 
ً
 ملسألة التالزم بين الدين والدولة، باعتبار أن  ومراحل الحكم اإلسالمي التي شهدت تداخال

ً
 بين الديني والسياس ي وتأصيال

ً
واضحا

الدولة ضرورة دينية، وأن سقوط الدولة يعني سقوط الدين، وقد كان لرجال الدين والفقهاء دور بارزا في خدمة هذا املفهوم حين 

. ومن هنا انطلق سيد قطب أبرز منظري الفكر املتطرف 138وةشرعنوا السلطة القائمة على الغلبة واالستيالء على الحكم بالق

للتأصيل ملسألة الثورة الشاملة وإقامة مملكة هللا )الخالفة(، "إن إعالن ربوبية هللا وحده للعاملين معناها: الثورة الشاملة على 

 املغتصب ورده إلى هللا .. أن معناه حاكميه البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها... إن هذا اإلعالن معناه انتزاع سلطان هللا

 . 139تحطيم مملكة البشر إلقامة مملكة هللا في األرض"

، للعالم األزهري على عبد الرازق من أهم الكتب واملرجعيات التي ناقشت 1925ُيعتبر كتاب "اإلسالم وأصول الحكم" الصادر عام 

 ما زال صدا
ً
 واسعا

ً
ه يتردد إلى وقتنا هذا، والذي يهدف من خالله إلى إثبات أن االسالم دين عالقة اإلسالم بالسياسة، وأثارت جدال

 يعود للناس اختيار وسائله ومبادئه. ويذهب عبد الرازق الى إنكار مفهوم 
ً
 دنيويا

ً
روحي ال عالقة له بالسياسة، بوصفها أمرا

 من مكونات عقيدة 
ً
وأصول اإلسالم، ويجب التعامل معها بوصفها الخالفة، ورفضه إضفاء القدسية عليها، ورفض اعتبارها مكونا

، إذ 
ً
 شرعيا

ً
، وال واجبا

ً
 إلهيا

ً
 فرضا

ً
ةمنتج تاريخي ودنيوي، ولم تكن يوما على وجوب  ال يوجد دليل واحد صريح، في الكتاب أو السن 

 ال يمكن الحديث عن . وباملعنى التاريخي أ140الخالفة كنظام سياس ي للحكم، وعلى وجود بناء واضح ومعتمد للدولة في االسالم
ً
يضا

، بل أنساق متعددة ومختلفة في 
ً
 ومضطردا

ً
 واحدا

ً
 شكليا

ً
الخالفة كنظام سياس ي، ألن الذي أفرزه التاريخ في الحقيقة لم يكن نسقا

 . 141الجملة والتفصيل

 مل
ً
 أخالقيا

ً
 قيميا

ً
ا يجب أن تكون عليه وفي نفس السياق، يمكن القول إن الشريعة اإلسالمية يجب النظر إليها بوصفها مرجعا

املمارسات الحياتية سواء على مستوى العالقات الفردية أو الجماعية أو حتى على مستوى العالقات بين الدول، لكن ال يمكن 

 استنباط أي نظام سياس ي محدد املالمح سواء على مستوى املؤسسات أو الهياكل أو القوانين أو اللوائح لتنظيم هذه 
ً
أبدا

 بأسس جاءتالشريعة االسالمية سية سواء داخل الدولة أو بينها وبين غيرها من الدول. ولكن يمكن القول بأن العالقات السيا

 تركت ثم سياس ي، نظام كل في بإيجادها طالبت الحرية( املساواة، الشورى، )العدل، عامة إلهية أوامر شكل على سياسية وقيم

بما يستجيب للواقع والظروف واللحظة  وتحميها القيم هذه تحقق التي ألنظمةا لوضع البشرية والتجارب والعقل للجهد التفاصيل

  القيم. هذه لتطبيق توظيفها يتم التي واملصطلحات واألسماء والوسائل واآلليات الشكل عن النظر بغض ،الزمنية

 

 الخطاب التنويري االسالمي والتعايش بين االديان:

لتنويري اإلسالمي قائم على إعمال العقل في قراءة النص القرآني بهدف التوفيق بينه وبين كما أسلفنا فإن املحور الرئيس ي للفكر ا

متطلبات العصر والحداثة، ومن أجل ذلك يعتمد على آليات حداثية لتحقيق هذا الهدف، وأبرزها: آلية "التأويل في فهم النص"، 

العقل، وهو ما قاد إلى تصحيح وتصويب الكثير من األفكار  وآلية "تقديم العقل على النقل"، أي فهم النقل )التراث( في ضوء

                                                           
  www.mominoun.com،9، ص2013-6-24صابر. موالي عبد الصمد، الدين واشكالية التوظيف السياس ي، مؤسسة مؤمنون بال حدود،  138

 .67، ص9، ط1982قطب. سيد، معالم في الطريق، دار الشروق، القاهرة: 139
 .113، ص1996عبد الرازق. على، االسالم واصول الحكم، دار الجنوب للنشر، تونس،  140

 .20، ص2،ط2000العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ، املركز الثقافي العربي،  –ياسين. عبد الجواد، السلطة في االسالم  141
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املتطرفة التي شاعت وهيمنت على الثقافة االسالمية فيما يتعلق باملوقف والعالقة مع االديان األخرى بوصفها عالقة صراع 

 في تقديم خطاب مختلف قائم ع
ً
 محوريا

ً
لى احترام التعددية وقتال وحروب دائمة ومستمرة. وقد لعب الفكر التنويري دورا

وقد اعتمد الخطاب التنويري في ، ورفض احتكار الحقيقة واحتكار هللا واحتكار الثواب والعقابالدينية، والتقارب بين األديان، 

 هذا السياق على عدة مرتكزات، اهمها:

 

 العالقة مع األديان األخرى:

آنية التي تتناول العالقة مع أصحاب الديانات األخرى، بما يعتمد الفكر املتطرف على قراءة مجتزأة وانتقائية للنصوص القر 

يؤسس لعالقة قائمة على العداء والصراع والقتال، وله في ذلك آلياته التي تخدم هذا الفهم، ومنها، إخراج النص من سياقه 

ة النزول، وفي نفس الوقت الخاص والعام، وتجاهل أسباب نزول تلك اآليات التي تتناول وتعالج قضايا بعينها وفق معطيات لحظ

 }ُهَو يتجاوز أهمية الفصل بين اآليات املحكمات واآليات املتشابهات، واآليات املحكمات هي التي وصفها القرآن ب"أم الكتاب"، 

ِذَي 
َّ
نَزَل  ال

َ
ْيَك  أ

َ
ِكَتاَب  َعل

ْ
َماٌت  آَياٌت  ِمْنهُ  ال

َ
ْحك مُّ  ُهنَّ  مُّ

ُ
ِكَتاِب  أ

ْ
ُر  ال

َ
خ

ُ
اِبَهاٌت  َوأ

َ
ش

َ
هي األصل التي تضع القواعد الكلية، والتي يجب ، و 142{ُمت

 . 143أن يرد إليها الفرع "املتشابهات" في فهم مقاصد اآليات ذات الصلة

وفي هذا السياق يمكن االشارة الى جملة من اآليات التي يستخدمها فقهاء وعلماء الفكر املتطرف للتحريض ضد األديان األخرى 

 آلليا
ً
َتِجَدنَّ تهم الخاصة، ومنها على سبيل املثال: وأصحابها، بعد تأويلها وفقا

َ
دَّ  }ل

َ
ش

َ
اِس  أ   النَّ

ً
ِذيَن  َعَداَوة

َّ
ل ِ
 
  ل

ْ
َيُهودَ  آَمُنوا

ْ
ِذيَن  ال

َّ
 َوال

}
ْ
وا

ُ
َرك

ْ
ش

َ
َها و}َيا ،144أ يُّ

َ
ِذيَن  أ

َّ
  ال

ْ
  آَمُنوا

َ
  ال

ْ
وا

ُ
ِخذ تَّ

َ
َيُهودَ  ت

ْ
َصاَرى  ال ْوِلَياء َوالنَّ

َ
ْوِلَياء َبْعُضُهْم  أ

َ
ُهمَيَتوَ  َوَمن َبْعٍض  أ

َّ
ْم  ل

ُ
نك ِ

هُ  م  ِإنَّ
َ
َ  ِإنَّ  ِمْنُهْم  ف

 
  للا

َ
 ال

َقْومَ  َيْهِدي
ْ
ين{ ال امِلِ

َّ
َتُهْم{ ،145الظ

َّ
ِبَع ِمل

َّ
ت
َ
ى ت َصاَرى َحتَّ َيُهوُد َوال النَّ

ْ
ى َعْنَك ال ْرض َ

َ
ْن ت

َ
ِخِر ، و146}َول

ْ
َيْوِم اآل

ْ
 ِبال

َ
ِ َوال

َّ
 ُيْؤِمُنوَن ِباَّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
وا ال

ُ
اِتل

َ
}ق

 
َ

و َوال
ُ
ى ُيْعط ِكَتاَب َحتَّ

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
ِ ِمَن ال

َحق 
ْ
 َيِديُنوَن ِديَن ال

َ
ُه َوال

ُ
ُ َوَرُسول

َّ
َم للا ُِموَن َما َحرَّ

 َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن{ُيَحر 
َ
ِجْزَية

ْ
 . 147ا ال

ً
إذا

 التأويالت املنحرفة لذوي الفكر املتطرف تضع اإلسالم في مواجهة وحروب مستمرة مع األدي
ً
ان األخرى، ولهذا لم يكن مستغربا

عن تشكيل ما يعرف ب "الجبهة االسالمية العاملية  1998إعالن أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة، ونائبه ايمن الظواهري عام 

 .سياس يملحاربة اليهود والصليبيين"، وهو نفس النهج الذي سارت عليه خالفة داعش، وتسير عليه العديد من جماعات اإلسالم ال

 و}ِإنَّ باملقابل يتجاهل أصحاب الفكر املتطرف اآليات القرآنية الدالة على التعايش والتسامح واحترام التعددية الدينية مثل: 

ِذيَن 
َّ
  ال

ْ
ِذيَن  آَمُنوا

َّ
  َوال

ْ
َصاَرى  َهاُدوا اِبِئيَن  َوالنَّ ِ  آَمَن  َمْن  َوالصَّ

َّ
َيْوِم  ِباَّلل

ْ
  َوَعِمَل  اآلِخرِ  َوال

ً
  َصاِلحا

َ
ُهْم ف
َ
ْجُرُهْم  ل

َ
ِهْم  ِعنَد  أ ِ

  َرب 
َ
  َوال

ٌ
ْوف

َ
ْيِهْم  خ

َ
  َعل

َ
 َوال

وَن{ ُهْم 
ُ
يِس 148َيْحَزن ِ

نَّ ِمْنُهْم ِقس 
َ
ِلَك ِبأ

َ
َصاَرى ذ

َ
ا ن وا ِإنَّ

ُ
ال
َ
ِذيَن ق

َّ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
 ِلل

ً
ة َرَبُهْم َمَودَّ

ْ
ق
َ
َتِجَدنَّ أ

َ
ُهْم ال ، و﴿َول نَّ

َ
 َوأ

ً
يَن َوُرْهَبانا

ِبُروَن﴾
ْ
ِذيَن ، و149َيْسَتك

َّ
نِزَل  ِبَما ُيْؤِمُنوَن  }وال

ُ
ْيَك  أ

َ
نِزَل  َوَما ِإل

ُ
ْبِلَك  ِمن أ

َ
ِكَتاَب ِحلٌّ ، و150ُيوِقُنوَن{ ُهْم  َوِباآلِخَرةِ  ق

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
َعاُم ال

َ
}َوط
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ُهْم 
َ
ْم ِحلٌّ ل

ُ
َعاُمك

َ
ْم َوط

ُ
ك
َ
  .151{ل

ْ
ن
ُ
ٍر َوأ

َ
ك
َ
ْم ِمْن ذ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
ا خ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
ِ }َيا أ

َّ
ْم ِعْنَد للا

ُ
َرَمك

ْ
ك
َ
وا ِإنَّ أ

ُ
َباِئَل ِلَتَعاَرف

َ
ُعوًبا َوق

ُ
ْم ش

ُ
َناك

ْ
ى َوَجَعل

َ
ث

ِبيٌر{
َ
َ َعِليٌم خ

َّ
ْم ِإنَّ للا

ُ
َقاك

ْ
ت
َ
. وحين تواجه املتطرف بهذه اآليات يلجأ إلى االستعانة بمفهوم "النسخ" بقوله أن هذه اآليات 152أ

زي
ُ
، منسوخة، ومعنى النسخ أن حكمها قد أ

ً
 آخر قد حل محله باآليات النقيضة املذكورة آنفا

ً
ل مع بقاء تالوتها، ألن هناك حكما

 
ً
 غير متفق عليه بين علماء املسلمين، سيرد بأن املقصود بالنصارى مثال

ً
وإذا كشفت له أنها ليست منسوخة، أو أن نسخها أمرا

 . 153املسيحيون في عصر النبي، ومن ثم فهي ال تنطبق على مسيحيي اليوم

 

 حرية االعتقاد

 إلى معالجة مسألة التمييز التي يفرضها الفكر املتطرف الذي يجعل من أتباع الطوائف واألديان 
ً
الفهم التنويري يقود أيضا

والعقائد األخرى في أحسن األحوال مواطنين من الدرجة الثانية، ثم يتبع ذلك بفتاوي تصل حد استباحة دمائهم، وينصبوا 

 عن
ً
ِإنَّ هللا في محاسبة اآلخر، بينما يقرر القرآن أن هذا الشأن متروك الفصل فيه هلل وحده في الحياة اآلخرة، } أنفسهم بديال

َ َيْفِصُل 
َّ

وا ِإنَّ للا
ُ
َرك

ْ
ش

َ
ِذيَن أ

َّ
ُجوَس َوال

َ ْ
َصاَرى َوامل اِبِئيَن َوالنَّ ِذيَن َهاُدوا َوالصَّ

َّ
ِذيَن آَمُنوا َوال

َّ
ِقيَ ال

ْ
ْيٍء  َبْيَنُهْم َيْوَم ال

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
َ َعل

َّ
اَمِة ِإنَّ للا

ِهيٌد 
َ
 كما يقرر حرية االعتقاد التي يرفضها الفكر املتطرف، . 154{ش

َ
َراهَ  }ال

ْ
يِن{ ِفي ِإك ِ

 قاطعة، كلية قضية تقرر ، وهذه اآلية 155الد 

. وهو ما يتعارض قلبه له شرحوين اإلنسان عقل يتقبله واعتقاد إيمان فالدين باإلكراه، يكون  أن يمكن وال يكون، ال الدين أن وهي

سبت الى رسول هللا محمد، ومنها: "
ُ
 مع روايات التطرف التي تستند الى أحاديث ن

ً
مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله أيضا

ُ
أ

ما الردة أ. إال هللا وأن محمًدا رسول هللا فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على هللا عز وجل"

 
ً
، أو أن يقول إنسان مسيحي: أريد أن أصبح مسلما

ً
، أو بوذيا

ً
العقائدية، فمثالها أن يقول إنسان مسلم: أريد أن أصبح مسيحيا

، وحكم هذا اإلنسان في اإلسالم التاريخي القتل، بموجب الحديث املروي على لسان النبي محمد 
ً
"من بدل دينه أو يهوديا

َمن ربكم من الحق وقل }لعديد من اآليات القرآنية هذا الفهم املتطرف لحرية االعتقاد، مثل: فاقتلوه". بينما تنفي ا
َ
اء ف

َ
 ش

ُيْؤِمن
ْ
ل
َ
اء َوَمن ف

َ
ُفْر{ ش

ْ
َيك

ْ
ل
َ
َما، 156ف نَت  و}ِإنَّ

َ
ٌر  أ ِ

 
ك
َ
ْسَت  * ُمذ

َّ
ْيِهم ل

َ
ُهْم َجِميًعا، 157ِبُمَصْيِطٍر{ َعل

ُّ
ل
ُ
َك آلَمَن َمن ِفى األرض ك اء َربُّ

َ
ْو ش

َ
 }َول

 ُمْؤِمِنيَن{
ْ
وا

ُ
ون

ُ
ِرُه الناس حتى َيك

ْ
ك
ُ
نَت ت

َ
أ
َ
ف
َ
 . 159. فكيف يستقيم أن يأمر النبي محمد بقتل املرتد؟158أ

 

                                                                                                                                                                      
 .4القرآن الكريم. سورة املائدة، اآلية  150

 .5القرآن الكريم. سورة املائدة، اآلية  151

 .13القرآن الكريم. سورة الحجرات، اآلية  152

 .43، ص2018أبو زيد. نصر حامد، ومسعد رؤوف. اإلسالم املسلح، ابن رشد للنشر  153

 .17اآلية  القرآن الكريم. سورة الحج، 154

 .256القرآن الكريم. سورة البقرة، اآلية  155

 .29القرآن الكريم. سورة الكهف، اآلية  156

 .22-21القرآن الكريم. سورة الغاشية، اآلية  157

 .99القرآن الكريم. سورة يونس، اآلية  158

 .https://shahrour.org/?p=1347. 2010-2-25شحرور. محمد، اإلصالح الديني قبل السياس ي، صحيفة النهار،  159

https://shahrour.org/?p=1347


 

 

78 

 

 القتال والجهاد

كما هو الحال مع الكثير من القضايا واملسائل يقرأ الفكر املتطرف اآليات التي تتناول مفهوم القتال بشكل مجتزأ وانتقائي، 

 
ً
 ومتماثال

ً
 مع مفهوم الجهاد بحيث حصر معناه في الحرب والقتال والغزو، مع أن مفهوم الجهاد في اإلسالم يشمل ويجعله متالزما

مجاالت عديدة في الحياة كرعاية الوالدين في كبرهما، والسعي في طلب الرزق، وتحصيل العلم، وجهاد النفس، وهي مجاالت يخلو 

جابة لهذا الفهم قَسم املتطرفون العالم على أساس عقائدي بشكل ثنائي فيها الجهاد من العنف والقتل والصدام املسلح. واست

 ملبدأ الحاكمية اإللهية
ً
. وعلى هذا يتأسس إعالن جماعات التطرف الصريح أن الجهاد 160متضاد بين دار االسالم ودار الكفر، وفقا

ة رموز هذه الجماعات ال حيدة عنه إلى الوسائل املسلح هو السبيل الوحيد للتغيير، وهذا النهج القتالي املسلح كما يقرره غالبي

 . 161السلمية األخرى، ألنه حكم شرعي وقع بالنص واإلجماع

ينطلق منهج الفكر املتطرف في دعوته للجهاد املسلح من االستشهاد بآيات القتال، ولهذا نجد أن من ضمن اإلشكاليات التي وقع 

قسم من سورة التوبة، ملا ورد فيها من آيات تدعو لقتال املشركين والكفار "آيات فيها مجمل الفكر العربي االسالمي هو ما جاء في 

السيف"، ولعلها من أكثر آيات القرآن إشكالية في فهم فلسفة الجهاد في املنظور اإلسالمي وُينظر لها بوصفها من اآليات املؤسسة 

 ضد األنظمة الحاكمة في العاملين للتطرف والعنف في الثقافة اإلسالمية، ال سيما لدى الجماعات اإلره
ً
ابية التي باتت تقود حربا

 عن محاربتها لبعض الفرق اإلسالمية للسبب ذاته
ً
َخ . 162العربي واإلسالمي وكذلك العالم الغربي فضال

َ
ا انَسل

َ
وتقول اآلية: }فإذ

وُه 
ُ
ذ
ُ
ُموُهْم َوخ  َوَجدتُّ

ُ
ِرِكيَن َحْيث

ْ
ش
ُ ْ
 امل

ْ
وا

ُ
ُتل
ْ
اق

َ
ُحُرُم ف

ْ
ُهُر ال

ْ
ش
َ
 األ

ْ
ُوا

َ
 َوآت

َ
ة
َ
ال  الصَّ

ْ
اُموا

َ
ق
َ
 َوأ

ْ
اُبوا

َ
ِإن ت

َ
لَّ َمْرَصٍد ف

ُ
ُهْم ك

َ
 ل
ْ
ُعُدوا

ْ
ْم َواْحُصُروُهْم َواق

ُفوٌر رَِّحيٌم{
َ
َ غ

 
ُهْم ِإنَّ للا

َ
 َسِبيل

ْ
وا

ُّ
ل
َ
خ

َ
 ف

َ
اة
َ
ك ِخ 163الزَّ

ْ
َيْوِم اآل

ْ
 ِبال

َ
ِ َوال

َّ
 ُيْؤِمُنوَن ِباَّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
وا ال

ُ
اِتل

َ
َم ، وآية أخرى تقول: }ق ُِموَن َما َحرَّ

 ُيَحر 
َ

ِر َوال

 َعْن َيٍد وَ 
َ
ِجْزَية

ْ
وا ال

ُ
ى ُيْعط ِكَتاَب َحتَّ

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
ِ ِمَن ال

َحق 
ْ
 َيِديُنوَن ِديَن ال

َ
ُه َوال

ُ
ُ َوَرُسول

َّ
. والجدير ذكره هنا أن كلمة 164ُهْم َصاِغُروَن{للا

مية الفقهاء واملفسرون، بيد أن اإلشكال كما يرى املفكر املغربي "سيف" لم ترد في النصوص القرآنية باملطلق، وإنما هي تس

)سعيد ناشيد( يكمن في توظيف هذه اآليات في خطاب العنف والكراهية، والتحريض على القتل، مع االستناد الى مفاهيم الوالء 

يمثل عائقأ أمام بناء مجتمع الحوار  والبراء ملمارسة أبشع أنواع العنف ضد املخالفين والكفار املشركين، وهذا املنطق الحربي

والعيش املشترك والتوافق، وعالوة على ذلك، حولت هذه النظرة الدين إلى عقيدة قتالية متناسية املوقف االخالقي القرآني الذي 

ر عنه على لسان هابيل: }لئن بسطت إلي  يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك{ ديدة تحث ، بقدر ما تناست آيات ع165عب 

 .166على الصفح والعفو والغفران

 للفهم التنويري، سنجد أن الفكر املتطرف قد تعامل معها بمعزل عن سياقها الخاص، والذي 
ً
وبقراءة عقالنية لهذه اآليات وفقا

ص كلي يقتض ي النظر ملوضع اآلية وترتيبها في السورة وليس كقطعة مستقلة، وإنما كجزء مما قبلها وما بعدها، وكجزء من ن

. أما في السياق القرآني العام 
ً
 مختلفا تماما

ً
يتضمن فكرة كلية، ال تعبر عنها فقرة واحدة من مجموعة فقرات، وهو ما يعطى فهما

ُ َعِن 
َّ

ُم للا
ُ
 َيْنَهاك

َ
ِذ  فقد تجاهل املتطرفون آيات املوادعة واملصالحة التي تضمنها القرآن ككل من بدايته الى نهايته، ومنها: }ال

َّ
ْم ال

َ
يَن ل

َ ُيِح 
َّ

ْيِهْم ِإنَّ للا
َ
وا ِإل

ُ
ْقِسط

ُ
وُهْم َوت َبرُّ

َ
ْن ت

َ
ْم أ

ُ
ْم ِمْن ِدَياِرك

ُ
ِرُجوك

ْ
ْم ُيخ

َ
يِن َول ِ

ْم ِفي الد 
ُ
وك

ُ
ْقِسِطيَن{ُيَقاِتل

ُ ْ
َمِة 167بُّ امل

ْ
ِحك

ْ
َك ِبال ِ

ى َسِبيِل َرب 
َ
، و}اْدُع ِإل
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ُ
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، 169، و}َوق
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ُموا أ
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ُقوا للا

 
ْم َوات

ُ
ْيك

َ
ِل َما اْعَتَدى َعل

ْ
ْيِه ِبِمث

َ
اْعَتُدوا َعل

َ
ْم ف

ُ
ْيك

َ
َمْن اْعَتَدى َعل

َ
ِقين{و}ف ت 

ُ ْ
،} وإن جنحوا للسلم فاجنح 170َمَع امل

 .171لها{

 إياها آيات منسوخة، وأن اآليتين رقم )
ً
( من سورة التوبة )آيات 29، و5يرفض الفكر املتطرف االستدالل بهذه اآليات، معتبرا

ر منطقي ملسألة النسخ في ( آية منسوخة بهما. وفي هذا توظيف غي114السيف( قد نسختا كل تلك اآليات حتى بلغ ما ذكروا منها )

 لهم من إشكالية التناقض والتنافي في القرآن، وهي اشكالية عالجها الفكر 
ً
تقديم تأويالت منحرفة للنص القرآني، ومخلصا

ة للحوادث التاريخية التي  التنويري من خالل آلية "القراءة التاريخية للنص" التي يرفضها الفكر املتطرف، وهي قراءة معمق 

، ولم تكن مرتبطة بواقعة 172زول النصعاصرت ن
ً
 عاما

ً
. ومن هنا فالحروب والقتال ينظر إليها الفكر املتطرف باعتبارها مبدأ

في أوائل القرن السابع للميالد، أثناء القتال  تاريخية محددة في زمن الرسول محمد. وبالتالي، فاألمر الخاص املتعلق بحالة بعينها

 له ديمومته األبدية، ومن هنا برزت الحاجة إلى التفرقة بين املعنى التاريخي واملغزى  ضد معارض ي اإلسالم، يراه الفكر
ً
املتطرف أمرا

املعاصر للنص )تاريخية النص(، ألن املعنى هو جزء من تفاعل النص مع متلقيه في لحظات تكوينه، حسب رؤية املفكر حامد 

 .173نصر أبو زيد

 على ذلك، فإن أدبيات الفكر امل
ً
تطرف تعمل على منح الصراعات التي تنتشر حول العالم مسوغات دينية وطائفية، وتأسيسا

 في النشرات واملنصات اإلعالمية لجماعات التطرف واإلرهاب 
ً
وتستثمر ذلك في عمليات التحشيد والتجنيد، وهو ما نلمسه واقعا

 أهلية وصراعات كما  وخطابات زعمائها ومرجعياتها التي تزخر بما يسمونه معاناة األقليات املسلمة
ً
السيما في بلدان شهدت حروبا

حدث في البوسنة والشيشان وإفريقيا الوسطى وكمبوديا، وقضية مسلمي الروهينغا في بورما، وما يتبعها من دعوات ل "الجهاد 

 اجتماعية والقتال" في تلك البلدان. وفي مواجهة هذا االستثمار يجب رد هذه الصراعات إلى أسبابها الحقيقية التي ت
ً
حمل أبعادا

واقتصادية وسياسية وتاريخية، ومعالجتها وفق ذلك، ورفض منحها أي غطاء ديني. وفي هذا السياق تظل القضية الفلسطينية هي 

وخطابات قادتها ورموزها، ويأتي ذلك في إطار استثمارها وتوظيفها لكسب تعاطف وتأييد األبرز في أدبيات الجماعات املتطرفة 

 من املقاتلين واملناصرين، اذ تروج هذه الجماعات للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الشعوب ال
ً
عربية واإلسالمية، واستقطاب مزيدا

، وهو ما ال تراه الغالبية العظمى من الفلسطينيين وتتعامل مع الصراع القائم بوصفه صراع سياس ي مع 
ً
 دينيا

ً
بوصفه صراعا

 و الديانة اليهودية.االحتالل االسرائيلي وليس مع اليهود أ

 

 الخاتمة:

إن انتشار الجماعات اإلرهابية في املنطقة العربية في العقدين األخيرين، وما شهدته من امتدادات واتساع فعلها ونشاطاتها 

 اإلرهابية على مستوى العالم، قاد إلى اإلقرار الدولي بأهمية مواجهة الفكر املتطرف، كونه الوسيلة األنجع في القضاء على

اإلرهاب، وهو ما يستوجب أن يحظى الفكر التنويري باألولوية في برامج مكافحة التطرف العنيف سواء على مستوى املؤسسات 
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عنى 
ُ
بمسألة الحوار والتقارب بين الدولية الرسمية ذات العالقة، أو على مستوى مراكز البحث والدراسات؛ خاصة تلك التي ت

نه كلما قامت في املجتمع العربي اإلسالمي حركة فكرية نقدية تنويرية واصالحية، وسعت لبث األديان، مع األخذ بعين االعتبار أ

 للتعطل والجمود، إال وكان مآلها الضمور والنكوص ثم التالش ي. وبالرغم من 
ً
الوعي وتحريض العقل العربي على االشتغال تجنبا

بية على املستويين الرسمي والشعبي بفعل الكوارث واملآس ي التي ذلك فإن الظروف الحالية والتغيرات التي تشهدها املنطقة العر 

حلت بها كنتيجة مباشرة النتشار التطرف واإلرهاب، وبفضل التطور التكنولوجي الذي شهدته وسائل االتصال والتواصل، وما 

ية إصالحية جذرية كإفراز حققه الفكر التنويري من نجاحات على األرض، فإن ذلك يشكل فرصة حقيقية أمام تبلور حركة تنوير 

 واضح املعالم، وتمثل مرجعية صلبة عبر إيجاد مقاربات وصياغات لفكر ونظم جديدة.  
ً
 ملنظومة فكرية متكاملة تحمل مشروعا
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ظة بيت عالقة البيئة املؤسسية في منظمات املجتمع املدني في تعزيز املشاركة التطوعية للشباب في محاف

  لحم من وجهة نظر الشباب املتطوعين

The institutional environment’s relationship in civil organization in enhancing voluntary 

participation for youth in Bethlehem governate from volunteer youth perspective 

 

 هيام داود صبيح

Heyam Daoud  Sbeih 

 
 01/08/2021 تاريخ النشر:  23/06/2021تاريخ القبول:  20/06/2021ستالم إل تاريخ ا

 

 أبعاد، البعد هدفت هذه الدراسة الى معرفة عالقة البيئة املؤسسية باملشاركة التطوعية للشباب، وتض :صلخامل
ُ
منت سبعة

األول: أنشطة منظمات املجتمع املدني، البعد الثاني: األنماط اإلدارية املتبعة في منظمات املجتمع، البعد الثالث: السياسات 

 التنظيمية في منظمات املجتمع املدني، البعد الرابع: السياسات املتعلقة بالنوع االجتماعي في منظمات املجتمع املدني، البعد

الخامس: فحص احتياجات الشباب املتطوعين في منظمات املجتمع املدني، البعد السادس: مرافق منظمات املجتمع املدني 

 املتعلقة باملتطوعين، البعد السابع: الوسائل التي تستخدمها منظمات املجتمع املدني في الترويج ألنشطتها.

دني في تعزيز املشاركة التطوعية للشباب في محافظة بيت لحم عالقة واظهرت نتائج الدراسة أن  عالقة منظمات املجتمع امل

 ايجابية تزداد بازدياد مأسسة البيئة املؤسسية ملنظمات املجتمع املدني.

 : الشباب، التطوع، منظمات املجتمع املدنيالكلمات املفتاحية

 

Abstract :  This study aimed to recognize the relationship of the institutional environment with the youth 

voluntary participation. It included seven perspectives. The first one: activities of the civil organizations.  The 

second one: management patterns followed in the civil organizations. Third one: regularity policies in civil 

institutions. Fourth one, policies related to gender in civil institutions. Fifth one, need assessment for volunteering 

youth in civil institutions. Sixth one, civil institutions facilities   related to volunteers, and seventh one is the tools 

civil institutions use in spreading and promoting its activities . 

The study results showed that the relationship of institutional environment in civil organizations in Bethlehem to 

enhance youth voluntary participation in Bethlehem is a positive relationship increases by increasing the 

institutional environment for the civil organizations. 

Keywords: Youth, volunteering, civil organizations. 

 

 املقدمة:

أصبحت منظمات املجتمع املدني على اختالف مجاالتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعلمية، الصحية وغيرها من 

املجاالت املتعلقة بالبنية التحتية الفلسطينية من أهم الوسائل املستخدمة في النهوض بمكانة املجتمعات في العصر الحالي، 

ا بعد يوم، بحيث لم تعد الحكومات وحدها قادرة على تلبية كافة احتياجات أفرادها، وبروز مفاهيم وتكتسب أهمية متزايدة يوًم 

جديدة في ما يتعلق بحقوق االنسان، واملشاركة املجتمعية والسياسية، وزيادة دور الفرد، فكان ال بد من وجود جهة أخرى تساند 

د والوصول الى مجتمع ديمقراطي، بحيث تقوم منظمات املجتمع املدني الجهات الحكومية وتكمل دورها في تلبية حاجات األفرا

 بدور فعال في تنمية املجتمع.
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يعد العمل التطوعي وسيلة من وسائل النهوض في املجتمعات، وهو بذلك شكل من أشكال املشاركة على اختالفها، وإن  كان يعتقد 

ه ذو أهمية كبيرة في العصر الحالي، ويعتقد البعض أن العمل التطوعي نشأ وتطور في ظل غياب الدولة في بعض 
 
املجتمعات، وأن

خطأ أن  العمل التطوعي وجد مع وجود منظمات املجتمع املدني، فعلى الرغم من أن تلك املنظمات عملت على نشر العمل 

وانب الخير باإلنسان، بل التطوعي، إال أن  العمل التطوعي أسبق من تلك املنظمات، فهو متأصل في النفس البشرية وهو من ج

 (.2007يعتبر دوافع انسانية وعاطفية )رحال، 

وأثبتت التجارب أن  املؤسسات الرسمية ال تستطيع وحدها تحقيق كافة غايات خطط ومشاريع التنمية دون املشاركة التطوعية 

 ملرونتها وسرعة اتخاذ القرار الفعالة للمواطنين، وملنظمات املجتمع املدني التي يمكنها القيام بدور فعال في عملي
ً
ة التنمية، نظرا

فيها، ولهذا اتخذت الدول املتقدمة املشاركة التطوعية  ملعالجة مشكالت العصر والتغلب على الكثير من الظروف الطارئة في 

 (. 2006منظمة رائعة من التحالف، والتكاثف بين القطاع الحكومي واملجتمع املدني)رحال، 

جتمع املدني الشبابية حاضنة للشباب، تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تأطير نشاطاتهم، وفي توجيههم، وتشكل منظمات امل

وفي تشكيل وعيهم وقيمهم وسلوكياتهم وانتماءاتهم األيدلوجية، خاصة وأن  هذه املؤسسات متواجدة في كل التجمعات 

واملؤسسة التعليمية من حيث احتضانها ألنشطة الشباب، ومن  السكانية)املدن، القرى واملخيمات(، وهى تلى مؤسسة العائلة

حيث قدرتها على التأثير، حيث أن الشباب هم مدخل في نشاط منظمات املجتمع املدني، وفي الوقت نفسه يمثلون مخرجات لهذه 

  املؤسسات.

 تهدف الدراسة الى أهداف الدراسة: 

 شاركة التطوعية للشباب في محافظة بيت لحم.. معرفة مدى عالقة البيئة املؤسسية في تعزيز امل1

 مشكلة الدراسة:

( الى ضعف املشاركة في االعمال التطوعية 129: 2015( في مسح الشباب للعام )2016أشار الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )

ة وقطاع غزة. كما أشار نفس % في الضفة الغربي19.6للشباب، حيث لم تتجاوز نسبة الشباب املشاركين في األعمال التطوعية 

%( من العينة لم يحاول البحث عن أي فرصة عمل 92.4( إلى أن  نحو)132: 2015املسح )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  .تطوعي

عية وتنحصر مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي: ما عالقة البيئة املؤسسية في منظمات املجتمع املدني في تعزيز املشاركة التطو 

 للشباب في محافظة بيت لحم من وجهة نظر الشباب املتطوعين؟

 ستجيب الدراسة عن السؤال التاليتساؤالت الدراسة:  

ما هي عالقة البيئة املؤسسية في منظمات املجتمع املدني في تعزيز املشاركة التطوعية للشباب في محافظة بيت لحم من وجهة 

 نظر الشباب املتطوعين؟

 قة أنشطة املنظمة على تعزيز املشاركة التطوعية للشباب؟أ. ما عال     

 ب. ما عالقة  األنماط اإلدارية املتبعة في املنظمة على تعزيز املشاركة التطوعية للشباب؟

 ت. ما عالقة السياسات التنظيمية املتبعة في املنظمة على تعزيز املشاركة التطوعية للشباب؟    

 تعلقة بالنوع االجتماعي في املنظمة على تعزيز املشاركة التطوعية للشباب؟ث. ما عالقة السياسات امل    
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 ج. ما عالقة آليات فحص احتياجات الشباب في املنظمة على تعزيز املشاركة التطوعية للشباب؟   

 ح. ما عالقة توفير مرافق خاصة باملتطوعين في املنظمة على تعزيز املشاركة التطوعية للشباب؟   

 ا عالقة الوسائل التي تستخدمها املنظمة في الترويج ألنشطتها على تعزيز املشاركة التطوعية للشباب؟ خ. م   

 إجراءات الدراسة: 

 تتمثل إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في اآلتي:

 منهج الدراسة:

ا، والطريقة التي اتبعتها الباحثة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ملالءمته لطبيعة الدراسة، ومجتمعها، وعينتها وخصائصه

 للتأكد من صدق أداة الدراسة، وكيفية التحقق من ثبات األداة، وطريقة املعالجة اإلحصائية لبيانات البحث.

 مجتمع الدراسة:   

في ( 29-18يتكون مجتمع الدراسة من الشباب املتطوعين في منظمات املجتمع املدني الشبابية الذين يتراوح أعمارهم من )

، وتم الحصول على عينة الدراسة بتنسيق مع 2018-2017( متطوع ومتطوعة للعام 223محافظة بيت لحم، البالغ عددهم )

 منظمات املجتمع املدني الشبابية، وزيارتها للحصول على عدد املتطوعين في كل منظمة.

 عينة الدراسة: 

ة الدراسة عينة الدراسة عينة الدراسة عينة الدراسة عينة عينة الدراسة عينة الدراسة عينة الدراسة عين عينة الدراسة

 الدراسة عينة الدراسة عينة الدراسة عينة الدراسة عينة الدراسة.

 أداه الدراسة: 

وتكونت االداة من استبانة تحتوي على محور عالقة البيئة املؤسسية باملشاركة التطوعية للشباب وتضمنت سبعة أبعاد، البعد 

نظمات املجتمع املدني تكون من )ثمانة( فقرات، البعد الثاني االنماط االدارية املتبعة في منظمات املجتمع املدني األول أنشطة م

( فقرات، البعد الثالث السياسات التنظيمية في منظمات املجتمع املدني وتكون من )خمس( فقرات، البعد الرابع 10تكون من )

منظمات املجتمع املدني، البعد الخامس فحص احتياجات الشباب املتطوعين في  السياسات املتعلقة بالنوع االجتماعي في

منظمات املجتمع املدني تكون من )اربع( فقرات، البعد السادس مرافق منظمات املجتمع املدني املتعلقة باملتطوعين تكون من 

 ي في الترويج ألنشطتها تكون من )اربع( فقرات.)ثالث( فقرات، البعد السابع وهو الوسائل التي تستخدمها منظمات املجتمع املدن

 عرض النتائج ومناقشتها: نتائج أسئلة الدراسة

 النتائج املتعلقة بالسؤال األول:

ما هي عالقة منظمات املجتمع املدني في تعزيز املشاركة التطوعية للشباب في محافظة بيت لحم من وجهة نظر الشباب 

  املتطوعين؟

 قة البيئة املؤسسية ملنظمات املجتمع املدني باملشاركة التطوعية للشباب؟املحور األول: ما عال



 

 

85 

 

لإلجابة عن السؤال الرئيس ي للدراسة وما تفرع عنه من أبعاد استخدمت الباحثة املتوسطات الحسابية  واالنحراف املعياري 

 والنسب املئوية لكل فقرة وللدرجة الكلية 

 دني.البعد األول: أنشطة منظمات املجتمع امل

 

( الذي يعبر عن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 1قم )نالحظ من الجدول ر 

( 0.63( وانحراف معياري )3.78أنشطة منظمات املجتمع املدني في منظمات املجتمع املدني أن املتوسط الحسابي للدرجة الكليلة )

 درجة كبيرة.وهذا يدل أن أنشطة منظمات املجتمع املدني جاءت ب

وتبين النتائج أن  هناك ارتباط بين أنشطة منظمات املجتمع املدني وتعزيز املشاركة التطوعية للشباب، حيث كانت الداللة 

 (.678( ودرجة ارتباط بيرسون بلغت ).000االحصائية ).

التطوعية للشباب املتطوعين في املنظمات  وتعزو الباحثة هذه النتائج الى أن  منظمات املجتمع املدني تنفذ أنشطة لتعزيز املشاركة

 الشبابية.

افات املعيارية لفقرات البعد االول  ( 1الجدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 انحراف متوسط الفقرة الرقم
مستوى 

 الخوف

تنفذ املنظمة أنشطة التشبيك والتنسيق مع منظمات املجتمع املدني األخرى  1

 .باستمرار

 كبيرة 0.89 4.00

2  
ً
 كبيرة 0.99 3.92 .تنظم املنظمة أنشطة خيرية سنويا

3  
ً
 كبيرة 0.95 3.91 .تنفد املنظمة أنشطة ترفيهية سنويا

4  
ً
 كبيرة 1.08 3.82 .تنفذ املنظمة أنشطة ضغط ومناصرة سنويا

5  
ً
 كبيرة 0.98 3.77 .تعد املنظمة الدراسات واالبحاث وتنشرها سنويا

6  
ً
 كبيرة 1.06 3.71 .تنفذ املنظمة أنشطة بناء القدرات والتدريب سنويا

7  
ً
 كبيرة 1.03 3.61 .ترصد املنظمة وتوثق انتهاكات حقوق الشباب وتتابعها سنويا

8  
ً
 كبيرة 1.04 3.47 .تنفذ املنظمة أنشطة تعزز الهوية الوطنية واملشاركة السياسية سنويا

 كبيرة           0.63 3.78 الدرجة الكلية #

 ( درجات.5* أقص ى درجة لالستجابة )

 

 البعد الثاني: االنماط االدارية املتبعة في منظمات املجتمع املدني وعالقتها في تعزيز املشاركة التطوعية للشباب

 

افات املعيارية لفقرات البعد الثاني (2الجدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 انحراف متوسط الفقرة الرقم
مستوى 

 الخوف

تقوم االدارة التنفيذية للمنظمة بأشراك الشباب في عملية التخطيط  1

 .لألنشطة التطوعية

 كبيرة 0.91 4.03

تتقبل االدارة التنفيذية أي شكاوي تختص باألنشطة تقدم من الشباب  2

 .املتطوعين في املنظمة

 كبيرة 0.87 3.99

 كبيرة 0.89 3.99ن على االبداع والتمييز في تنفيذ تشجع االدارة التنفيذية الشباب املتطوعي 3
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( الذي يعبر عن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة 2نالحظ من الجدول رقم )

( 3.91كلية )الدراسة على االنماط االدارية املتبعة في منظمات املجتمع املدني أن املتوسط الحسابي للدرجة ال

 ( وهذا يدل على أن االنماط االدارية املتبعة في منظمات املجتمع املدني  جاءت بدرجة كبيرة.0.70وانحراف معياري )

وتبين النتائج أن  هناك ارتباط  بين االنماط االدارية املتبعة في منظمات املجتمع املدني وتعزيز املشاركة التطوعية 

 (.672( ودرجة ارتباط بيرسون بلغت ).000حصائية ).للشباب، حيث كانت الداللة اال 

وتعزو الباحثة هذه النتائج الى أهمية االنماط االدارية املتعبة في تعزيز املشاركة التطوعية للشباب في منظمات 

املجتمع املدني. وتبين ذلك من خالل اشراك االدارة التنفيذية للمنظمة في عملية التخطيط لألنشطة التطوعية 

 مستويات عليا. على

 

 البعد الثالث: السياسات التنظيمية في منظمات املجتمع املدني

 .األنشطة التطوعية

 كبيرة 0.82 3.94  .تراعي االدارة التنفيذية قدرات املتطوعين عند تحديد األنشطة التطوعية 4

تتقبل االدارة التنفيذية أي مقترحات يقدمها الشباب املتطوعين في أنشطة  5

 .املنظمة

 كبيرة 0.91 3.91

 كبيرة 0.91 3.91 .قش االدارة التنفيذية األنشطة التطوعية مع الشباب املتطوعينتنا 6

تترك االدارة التنفيذية للشباب املتطوعين حرية اختيار األنشطة التي تناسب  7

 .مع رغباتهم

 كبيرة 0.96 3.90

اتباع االدارة التنفيذية التوجيه واالشراف على الشباب املتطوعين في تنفيذ  8

 .طة التطوعية يزيد من كفاءة تنفيذ األنشطةاالنش

 كبيرة 0.92 3.83

تعالج االدارة التنفيذية الشكاوي التي يقدمها الشباب املتطوعين في املنظمة  9

  .ضمن آليات واضحة ومعتمدة ومعلن عنها

 كبيرة 0.88 3.81

 كبيرة 0.86 3.79 .تفصح املنظمة معلومات عن طبيعة األنشطة التطوعية 10

 كبيرة 0.70 3.91 الدرجة الكلية #

 ( درجات.5* أقص ى درجة لالستجابة )

افات املعيارية لفقرات البعد الثالث ( 3الجدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 انحراف متوسط الفقرة الرقم
مستوى 

 الخوف

 كبيرة    1.01 4.09 تمنح املنظمة الشباب املتطوعين شهادات خبرة بالتطوع.                 1

 كبيرة 1.05 3.91 تكون أولوية التوظيف في املنظمة أن وجدت للشباب املتطوعين. 2

 كبيرة 0.90 3.88 تتوفر مدونة سلوك للمتطوعين املشاركين في املنظمة. 3

 كبيرة 0.99 3.88 توجد سياسات تطوعية مقرة ومعلنة في املنظمة. 4

درها املنظمة عن نشاطاتها التطوعية للشباب توجد تقارير ونشرات دورية تص 5

 واملجتمع واملنظمات االخرى.

 كبيرة 0.91 3.64

 كبيرة           0.68 3.88 الدرجة الكلية #

 ( درجات.5* أقص ى درجة لالستجابة )
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عينة الدراسة على ( الذي يعبر عن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد 3نالحظ من الجدول رقم )

( 0.68( وانحراف معياري )3.88السياسات التنظيمية املتبعة في منظمات املجتمع املدني أن املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

 وهذا يدل على أن السياسات التنظيمية املتبعة في منظمات املجتمع املدني جاءت بدرجة كبيرة.

سات التنظيمية املتبعة في منظمات املجتمع املدني وتعزيز املشاركة التطوعية للشباب، بين السيا ارتباطوتبين النتائج أن  هناك 

 (  642.( ودرجة ارتباط بيرسون بلغت )000.حيث كانت الداللة االحصائية )

مع املدني في السياسات التنظيمية في منظمات املجتوتعزو الباحثة هذه النتيجة الى إدارك الهيئة التنفيذية في املنظمة الى أهمية 

تعزيز املشاركة التطوعية للشباب من خالل منح املنظمات للشباب املتطوعين شهادات خبرة وكذلك إعطاء االولوية للتوظيف في 

تقارير ونشرات املنظمة لفئة الشباب املتطوعين في حال وجود وظيفة ورغم أن  أقل متوسط كان لفقرة "إن  املنظمات تصدر 

 الدرجة كانت كبيرة.دورية عن نشاطاتها ال
 تطوعية للشباب واملجتمع واملنظمات االخرى" على أقل متوسط حسابي إال أن 

 البعد الرابع: السياسات املتعلقة بالنوع االجتماعي في منظمات املجتمع املدني

( الذي يعبر عن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 4نالحظ من الجدول رقم )

(، واحراف 3.48سابي للدرجة الكلية )السياسيات املتعلقة بالنوع االجتماعي في منظمات املجتمع متعلقة املدني أن املتوسط الح

 ( هذا يدل أن السياسات املتعلقة بالنوع االجتماعي في منظمات املجتمع جاءت بدرجة كبيرة.0.82معياري )

وتبين النتائج أن  االرتباط متوسط بين السياسات املتعلقة بالنوع االجتماعي في منظمات املجتمع املدني وتعزيز املشاركة التطوعية 

 (.497( ودرجة ارتباط بيرسون بلغت )000اب، حيث كانت الداللة االحصائية ).للشب

وتعزو الباحثة هذه النتائج الى عدم أدراك الهيئة التنفيذية ألهمية وجود النوع االجتماعي في املنظمة ألهميته في تعزيز املشاركة 

 التطوعية للشباب املتطوعين.

 تطوعين في منظمات املجتمع املدني.البعد الخامس: فحص احتياجات الشباب امل

افات املعيارية لفقرات البعد الرابع ( 4الجدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 نحرافا متوسط الفقرة الرقم
مستوى 

 الخوف

 كبيرة 1.01 3.95 تعمل املنظمة على توضيح أدوار املتطوعين حسب النوع االجتماعي.  1

 كبيرة 0.92 3.88 توجد سياسيات وبرامج في املنظمة تراعي النوع االجتماعي للمتطوعين. 2

 كبيرة 1.10 3.69 يوجد تنوع اجتماعي )جندر( ملوظفي املنظمة. 3

 كبيرة           0.82 3.84 ةالدرجة الكلي #

 ( درجات.5* أقص ى درجة لالستجابة )

افات املعيارية لفقرات البعد الخامس ( 5الجدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 انحراف متوسط الفقرة الرقم
مستوى 

 الخوف

تقوم املنظمة بتنفيذ مشاريعها وأنشطتها وفقا لفحص االحتياج الذي تم  1

 
ً
 .اعداده مسبقا

 كبيرة 0.98 3.78
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ة الستجابات أفراد عينة الدراسة على ( الذي يعبر عن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياري5نالحظ من الجدول رقم )

( وهذا يدل على أن فحص 0.78(  وانحراف معياري )3.72املتطوعين في منظمات املجتمع أن املتوسط الحسابي للدرجة الكلية)

 احتياجات الشباب املتطوعين في منظمات املجتمع  جاءت بدرجة كبيرة.

الشباب املتطوعين في منظمات املجتمع املدني وتعزيز املشاركة التطوعية  وتبين النتائج أن  هناك االرتباط بين فحص احتياجات

 (.657( ودرجة ارتباط بيرسون بلغت ).000للشباب، حيث كانت الداللة االحصائية ).

عد وتعزو الباحثة هذه النتائج لقيام املنظمات بتنفيذ مشاريعها وانشطتها وفقا لفحص االحتياج الذي تم إعداده مسبقا، وذلك ب

أْن تعقد هذه املنظمات ورش عمل خاصة لفحص احتياجات الشباب املتطوعين لتحديد احتياجاتهم في انشطة املشاركة 

 التطوعية وعمل الدراسات السنوية لذلك.

افق منظمات املجتمع املدني املتعلقة باملتطوعين  البعد السادس: مر

الدراسة على ( الذي يعبر عن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة 6نالحظ من الجدول رقم )

( وانحراف معياري 3.96مرافق منظمات املجتمع املدني التي توفرها املنظمة للمتطوعين أن املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

 ( وهذا يدل أن مرافق منظمات املجتمع املدني جاءت بدرجة كبيرة.0.76)

تعلقة باملتطوعين وتعزيز املشاركة التطوعية للشباب، حيث وتبين النتائج أن  هناك االرتباط بين مرافق منظمات املجتمع املدني امل

 (.622( ودرجة ارتباط بيرسون بلغت ).000كانت الداللة االحصائية ).

وتعزو الباحثة هذه النتائج الى عدم توفير املنظمة للمتطوعين كافة االحتياجات الالزمة لتعزيز املشاركة التطوعية في منظمات 

 فق وقاعات ولوازم لوجستية وغيرها. املجتمع املدني من مرا

ظمة ورش عمل لفحص احتياجات  الشباب املتطوعين لتحديد تعقد املن 2

 .احتياجاتهم في أنشطة املشاركة التطوعية

 كبيرة 0.95 3.73

تستخدم املنظمة آليات لتقييم املشاريع لتحديد احتياجات الشباب  3

 .املتطوعين في أنشطة املشاركة التطوعية

 كبيرة 0.95 3.72

سنوية لتحديد احتياجات الشباب  تقوم املنظمة بعمل دراسات دورية 4

 .املتطوعين في أنشطة املشاركة التطوعية

 كبيرة 0.90 3.63

 كبيرة               0.78    3.72 الدرجة الكلية            #

 ( درجات.5* أقص ى درجة لالستجابة )

افات املعيارية ( 6الجدول )  لفقرات البعد السادس املتوسطات الحسابية واالنحر

 انحراف متوسط الفقرة الرقم
مستوى 

 الخوف

توفر املنظمة اللوجستيات )بروجكتر، قرطاسية(  الالزمة الحتياجات الشباب  1

 في أنجاز األنشطة التطوعية.

 كبيرة 0.95 4.13

افق( لتنفيذ االنشطة التطوعية  2 توفر املنظمة مساحات كافية )قاعات، مر

 للشباب.

 كبيرة 0.82 4.05

 كبيرة 1.05 3.71 توفر املنظمة مكتب وجهاز كمبيوتر خاص باملتطوعين.  3

 كبيرة           0.76 3.96 الدرجة الكلية #

 ( درجات.5* أقص ى درجة لالستجابة )
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 البعد السابع: الوسائل التي تستخدمها منظمات املجتمع املدني في الترويج ألنشطتها.

ينة الدراسة على ( الذي يعبر عن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد ع1.7نالحظ من الجدول رقم )

( وانحراف 4.01الوسائل التي تستخدمها منظمات املجتمع املدني في الترويج ألنشطتها أن املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

 (.0.66معياري )

ب، وتبين النتائج ان االرتباط ضعيف بين مرافق منظمات املجتمع املدني املتعلقة باملتطوعين وتعزيز املشاركة التطوعية للشبا

 .( 524( ودرجة ارتباط بيرسون بلغت )000حيث كانت الداللة االحصائية ).

وتعزو الباحثة هذه النتائج الى ضعف استخدام وسائل التواصل االجتماعي التي تستخدمها منظمات املجتمع املدني في الترويج 

 ألنشطتها

هـ(، 1431(، ودراسة )املالكي 2010ودراسة )البو،  (،2015(، ودراسة )درويش، 2010وتتفق هذه النتائج مع دراسة )جبارين، 

 (Covarrubias, 2014ودراسة )كافاروبيوس

االجابة على سؤال الدراسة: ما هي عالقة البيئة املؤسسية في منظمات املجتمع املدني في تعزيز املشاركة التطوعية للشباب في 

 محافظة بيت لحم من وجهة نظر الشباب املتطوعين؟

 عالقة البيئة املؤسسية في منظمات املجتمع املدني في تعزيز املشاركة التطوعية للشباب(8جدول رقم)

 عالقة منظمات املجتمع املدني

 )البيئة املؤسسية(    

     تعزيز املشاركة التطوعية للشباب في محافظة بيت لحم من وجهة نظر الشباب املتطوعين

     كبيرة متوسطة قليلة

Count Row N % Count Row N % Count Row N %  قيمة كاي 

مستوى 

 الداللة

أنشطة منظمات املجتمع 

 املدني

 0.000 35.438 %0.0 0 %50.0 1 %50.0 1 قليلة

     %60.3 35 %36.2 21 %3.4 2 متوسطة

افات املعيارية لفقرات البعد السابع ( 7الجدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 انحراف متوسط الفقرة الرقم
مستوى 

 الخوف

 كبيرة جدا 0.77 4.36 صل االجتماعي في الترويج ألنشطتها.تستخدم املنظمة وسائل التوا 1

 كبيرة جدا 0.73 4.30 تستخدم املنظمة الصفحة االلكترونية في الترويج ألنشطتها. 2

تستخدم املنظمة االتصال املباشر أو الرسائل النصية من خالل املحمول مع  3

 الشباب في الترويج ألنشطتها.

 كبيرة    1.00 3.85

 كبيرة    1.09 3.52 خدم املنظمة الصحف واالذاعة أو التلفاز في الترويج ألنشطتها.تست 4

 كبيرة              0.66 4.01 الدرجة الكلية #

 ( درجات.5* أقص ى درجة لالستجابة )
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     %86.1 68 %13.9 11 %0.0 0 كبيرة

االنماط االدارية املتبعة في 

 منظمات املجتمع املدني

 0.000 78.219 %50.0 2 %0.0 0 %50.0 2 قليلة

     %38.9 14 %58.3 21 %2.8 1 متوسطة

     %87.9 87 %12.1 12 %0.0 0 كبيرة

السياسات التنظيمية في 

 منظمات املجتمع املدني

 0.000 64.643 %0.0 0 %0.0 0 %100.0 1 قليلة

     %53.8 28 %42.3 22 %3.8 2 متوسطة

     %87.2 75 %12.8 11 %0.0 0 كبيرة

السياسات املتعلقة بالنوع 

االجتماعي في منظمات 

 املجتمع املدني

 0.000 60.886 %42.9 3 %14.3 1 %42.9 3 قليلة

     %67.3 33 %32.7 16 %0.0 0 متوسطة

     %80.7 67 %19.3 16 %0.0 0 كبيرة

فحص احتياجات الشباب 

املتطوعين في منظمات 

 املجتمع املدني

 

 0.000 58.898 %11.1 1 %66.7 6 %22.2 2 قليلة

     %50.0 22 %47.7 21 %2.3 1 متوسطة

 كبيرة
0 0.0% 6 7.0% 80 93.0% 

    

   تعزيز املشاركة التطوعية للشباب في محافظة بيت لحم من وجهة نظر الشباب املتطوعين عالقة منظمات املجتمع املدني 

 كبيرة متوسطة قليلة
 قيمة كاي

مستوى 

 الداللة

Count Row N % Count Row N % Count Row N %   

مرافق منظمات املجتمع 

املدني املتعلقة 

 باملتطوعين

 0.000 123.521 %0.0 0 %25.0 1 %75.0 3 قليلة

     %55.1 27 %44.9 22 %0.0 0 متوسطة

     %88.4 76 %11.6 10 %0.0 0 كبيرة

الوسائل التي تستخدمها 

مع املدني منظمات املجت

 في الترويج ألنشطتها

 0.000 56.263 %0.0 0 %50.0 2 %50.0 2 قليلة

     %58.8 20 %41.2 14 %0.0 0 متوسطة

     %82.2 83 %16.8 17 %1.0 1 كبيرة

 0.000 92.086 %33.3 1 %0.0 0 %66.7 2 قليلة الدرجة الكلية

     %45.7 21 %52.2 24 %2.2 1 متوسطة

     %90.0 81 %10.0 9 %0.0 0 كبيرة

ولتأكد من ان منظمات املجتمع املدني ذات القيم العالية ألبعادها املتمثلة في محور البيئة املؤسسية  تؤثر ايجابا على املشاركة 

 التطوعية للشباب فأننا سنقسم قيم هذه االبعاد وقيم تعزيز املشاركة الى ثالثة قيم اساسية وهي

 قليلة 1-2.6. 1

 متوسطة 2.61-3.4. 2

 كبيرة 5 -3.41. 3

( أن منظمات املجتمع املدني التي تنفد ابعاد البيئة املؤسسية ملنظمات املجتمع املدني بدرجة كبيرة، 1.8ويوضح الجدول رقم )

 تكون درجة تعزيز املشاركة التطوعية فيها بدرجة كبيرة.

ظمات املجتمع املدني في تعزيز املشاركة التطوعية للشباب في وبالتالي اظهرت نتائج الدراسة أن  عالقة البيئة املؤسسية في من

 محافظة بيت لحم عالقة ايجابية تزداد بازدياد مأسسة البيئة املؤسسية ملنظمات املجتمع املدني.
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 على منظمات املجتمع املدني االهتمام بما يأتي:  التوصيات:

اعي )جندر( ملوظفي املنظمة لزيادة درجة تعزيز املشاركة التطوعية . على منظمات املجتمع املدني االهتمام بوجود تنوع اجتم1

 للشباب.

.  يجب على منظمات املجتمع املدني زيادة الترويج ألنشطتها لتعزيز املشاركة التطوعية للشباب، وتفعيل الدور اإلعالمي الرسمي  2

 املقروء واملسموع واملرئي بثقافة املشاركة التطوعية.

 منظمات املجتمع  املدني مكتب وجهاز كمبيوتر خاص باملتطوعين. .  يجب أن توفر3

 قائمة املصادر و املراجع:

 :أوال: املراجع العربية

(. دور العمل التطوعي في تعزيز عمل مؤسسات املجتمع املدني في محافظة رام هللا والبيرة. 2010البو، محمد. )

 رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة القدس، فلسطين

( العمل االجتماعي التطوعي في فلسطين "أسباب التراجع"، مجلة جامعة القدس املفتوحة 2013اشتية، عماد )

 .116-77لألبحاث والدراسات، العدد التاسع والعشرون، شباط. ص. ص 

(. مقال التشبيك والشبكات انطالقة جديدة للمجتمع املدني، مركز حوار للتنمية واالعالم 2011أحمد مخيمر.)

 من  04/10/2017يوليو واسترجعت في  20نشرت في 

(. وجهة نظر طلبة جامعة القدس في برنامج العمل التطوعي. رسالة ماجستير غير منشورة: 2010جبارين، مريم.)

 جامعة القدس، فلسطين.

الضفة  (. تعداد املنظمات غير الحكومية الفلسطينية في2008املالكي، مجدي، وشلبي، ياسر، ولدادوة، حسن. )

 الغربية وقطاع غزة. رام هللا: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية )ماس(.

 (. املجتمع املدني والدولة السياسية في الوطن العربي. )د.م(: اتحاد الكتاب العرب.1997املديني، توفيق.)

طينية ودوره في تعزيز الشفافية (. اإلطار القانوني لتنظيم عمل الهيئات األهلية الفلس2013املؤقت، فاطمة.)

 واملسائلة فيها. رام هللا: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.

( العالقة بين السلطة واملجتمع املدني ... تغير النموذج في محافظة بيت لحم. مؤسسة ملتقى 2016عوده، رمزي. )

 الطلبة. 

 ت املجتمع املدني في التنمية االجتماعية. دهوك: املؤلف.(. دور منظما2007منظمة هاريكار غير الحكومية. )

 ( اتجاهات الشباب نحو العمل التطوعي في املؤسسات االهلية، جامعة االزهر، غزة.2015درويش، سحر.)

 . 585-556. ص ص 96(. الدولة واملجتمع املدني. مجلة كلية األداب. العدد 2011مهدي، ماجدة. )

، النتائج الرئيسية، رام هللا. 2015(. مسح الشباب الفلسطينيين 2016ء الفلسطيني.)الجهاز املركزي لإلحصا
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 املؤلف

 ز(. مدخل الى العمل املؤسس ي، الطبعة الثالثة، قرطبة للنشر والتوزيع، الرياض2012السويدان، العدلوني.)

ومية الفلسطينية في الضفة (. تعداد املنظمات غير الحك2008املالكي، مجدي، وشلبي، ياسر، ولدادوة، حسن. )

 الغربية وقطاع غزة. رام هللا: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية )ماس(.

 ( الشباب والعمل التطوعي في فلسطين، مؤسسة الحياة لإلغاثة والتنمية، فلسطين.2006رحال عمر. )

شمس،  -النسان واملشاركة الديمقراطية (. الشباب والعمل التطوعي في فلسطين، مركز حقوق ا2009رحال عمر. )

 فلسطين، رام هللا.

(.النوع االجتماعي واملواطنة، دور املنظمات غير الحومية في السلطة الوطنية الفلسطينية، 1999كمال، زهير. )

 (، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، نيويورك.27سلسلة دراسات عن املرأة العربية في التنمية )

( أثر املعوقات الذاتية والبيئية على دور ورؤية املنظمات األهلية العاملة في حقوق االنسان 2004القاروط، رائد. )

 والديمقراطية في الضفة الغربية والقدس في محافظة نابلس. رسالة ماجستير: جامعة النجاح الوطنية

دراسة واقعية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، (. التعليم والتنمية، رؤية نظرية و 2003سيد جاب هللا السيد. )

 األردن.   

( العالقة بين السلطة واملجتمع املدني ... تغير النموذج في محافظة بيت لحم. مؤسسة ملتقى 2016عوده، رمزي. )

 الطلبة.

ادارة (. تفعيل العمل التطوعي، ورقة عمل مقدمة الى املؤتمر الدولي السابع: 2002صالح حمد التويجري. )

ديسمبر  18-17املؤسسات االهلية والتطوعية في املجتمعات املعاصرة، الشارقة دولة االمارات العربية املتحدة بين 

 https://saaid.net/Anshatah/dole/23.htmمن   24/10/2017واسترجعت 

من   04/10/2017استرجعت في  13/10/2004 -985( الحوار املتمدن، العدد 2004شكر، عبد الغفار)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=24930 

(. منظمات املجتمع املدني ودورها في تعزيز مفهوم املواطنة في فلسطين. رسالة ماجستير غير 2013كسبه، قدري. )

 وطنية. منشورة. نابلس: جامعة النجاح ال

: املراجع األجنبية:
ً
  ثانيا

Covarrubias, M. (2014). Activating Youth in Voluntary Work: Effects, Expectations and Possibilities 

for Using Sports in Reducing Social Problems. Master Thesis. Norwegian School of Hotel 

Management. University of Stavanger. Retrieved from: 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_18130-1442-2-30.pdf?160118105050  (last accessed: 

3/10/2018). 
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التصدي وآليات... الفلسطيبني القومي االمن نظرية على الضم مخطط تداعيات  

The consequences of the annexation plan on the theory of Palestinian national security... 

and the mechanisms of response 

 1*عودة رمزي 

Ramzi Odea1*, 
 ،رام هللا، فلسطين فلسطين: القومي االمن البحاث فلسطين مساعد، معهدأستاذ  1

 
 01/08/2021 تاريخ النشر:  10/05/2021تاريخ القبول:  04/5/2021 ستالم:إل تاريخ ا

 

  امللخص

 والشرعية لالحتالل، الحدية واملنفعة القوة، وهي الثالثة الفلسطيني القومي  االمن مكونات بين العالقة يف الدراسة هذه بحثت

. والسيطرة التحكم على وقدرته االحتالل وجود بسبب هشة املكونات هذه ان ووجدت. الضم مخطط تداعيات وبين الدولية

: التالي النحو على وهي الفلسطيني، القومي االمن على الضم ةلخط االمنية التداعيات من جملة هنالك بأن الدراس ووجدت

 تداعيات االحتالل، لصالح القوى  ملوزاين متزايد اختالل االحتالل، مع االشتباك مخاطر ازدياد  لالحتالل، الحدية املنفعة تقليص

 التنسيق ووقف االمنية ملؤسسةا اضعاف والعنف، الجريمة انتشار الفلسطيني، املجتمع في التطرف ازدياد القوة، فراغات

 انهيار الجانب، االحادي االنسحاب خطر احتمالية ارتفاع جديدة، قيادة خلق الغربية، الضفة تقسيم مخاطر ازدياد االمني،

 من االمنية التوصيات من مجموعة الى الدراسة وتوصلت. الفلسطينية املناطق احتالل واعادة  واالقتصادي السياس ي النظام

 تحديد العامة، الشؤؤون  في االمنية املؤسسة دور  تعزيز السلطة، مؤسسات هيكلة اعادة: وأهمها القرن؛ لصفقة صديالت أجل

 . الدفاع استراتيجية الشعبي، االشتباك استراتيجية الخالقة، الفوض ى استراتيجية للضم، مضادة أمنية استراتيجية

 .االمنية املواجهة تآليا الضم، مخطط القومي، االمن :االفتتاحية الكلمات

 

Abstract 

This study examined the relationship between the three components of Palestinian national security, which are 

power, the marginal benefit of the occupation, and international legitimacy, and the consequences of the 

annexation plan. The study found that these components are fragile due to the presence of the occupation and its 

ability to control and dominate. 

The study found that there are a number of security repercussions of the annexation plan on Palestinian national 

security, as follows: Reducing the marginal benefit of the occupation, increasing the risks of clashing with the 

occupation, increasing the imbalance of power in favor of the occupation, repercussions of power vacuums, 

increasing extremism in Palestinian  society, and the spread of crime And violence, weakening security agencies 

and forces, increasing the risks of dividing the West Bank, creating a new leadership, increasing the risk of 

unilateral withdrawal, the collapse of the political and economic system and the reoccupation of Palestinian 

territories. The study reached a set of security recommendations in order to respond to the deal of the century; 

The most important of which are: restructuring the institutions of the Palestinian National Authority, 

strengthening the role of the security agencies and forces in public affairs, defining a security strategy against 

annexation, a strategy of creative chaos, a strategy of resistance, and a defense strategy . 

Keywords: National security, Annexation plan, Security mechanisms. 
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 تقديم: 

تمر القضية الفلسطينية في الوقت الحالي بأصعب حاالتها، السيما بعد أن قامت الواليات املتحدة االمريكية باالعتراف بالقدس 

عاصمة موحدة السرائيل، ومن ثم اعالن صفقة القرن والتي ال تمثل الحد االدني من مطالب وحقوق الفلسطينيين. وفي الوقت 

ه على الشعب الفلسطيني من اجل قبول هذه الصفقة التي تستثني القدس والالجئين من التسوية وتمنح اسرائيل الذي يضغط في

أكثر من ثلث الضفة الغربية )منطقة االغوار(، فان الفلسطينيين قيادة وشعبا وأحزابا يتمسكون بحقوقهم السياسية التي 

رون على مواجهة سياسة االبتزاز والضغط االمريكي واالسرائيلي املتمثلة تضمنتها القوانين الدولية، وحتى االن يبدو أنهم قاد

بسياسات الحصار وحجز أموال املقاصة واغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطع املساعدات االمريكية. 

ل االسرائيلي والتي جرت في احتفال وقد تزايد الضغط على الفلسطينيين بعد توقيع اتفاقايات التطبيع العربي مع دولة االحتال

انتخابي في واشنطن بين كل من االمارات والبحرين من جهة وبين اسرائيل من جهة أخرى. وفي ظل رفض الفلسطينيين صفقة 

القرن، فان الحكومة اليمينية االسرائيلية بزعامة نتنياهو الذي تالحقه ملفات الفساد، قام بالتهديد بالضم القانوني ملنطقة 

االغوار من أجل سحب كافة االوراق من الفلسطينيين. وبالرغم من أن االتفاقية االماراتية االسرائيلية قد علقت عملية الضم 

دون تحديد سقف زمني لهذا التعليق، اال أن مشروع الضم  الزاحف يظل قائما في الفكر واملمارسة االسرائيلية، فيوميا تبنى 

لية في القدس واالغوار، وتجادل الحكومة االسرائيلية بان عملية الضم ستتحقق آجال ام عاجال. العديد من املستوطنات االسرائي

وفي ظل التهديدات املتنامية على الفلسطينيين السيما في موضوعة الضم وصفقة القرن، فانني من خالل هذه املقالة أسعى 

الفلسطيني، وذلك بهدف توضيح التداعيات املحتملة على لتقديم مقاربة حول تأثيرات مشروع الضم على نظرية االمن القومي 

 االمن الفلسطيني من جراء مشروع الضم ومحاولة التصدي لهذه التداعيات. 

 

 مخطط الضم،  خلفية عامة 

 إدارة صاغتها التي"، القرن  ( بأن صفقة(Dekel, Kurz and Shusterman, 2020يشير تقرير معهد االمن القومي االسرائيلي  

 سيقوم اطار وهو الفلسطيني، اإلسرائيلي الصراع لحل جديد واطار كنموذج  ،2020ترامب في أوائل العام الحالي  االمريكي ئيسالر 

 األمنية إسرائيل بمتطلبات  عام بشكل الخطة تعترف. و الخطة اليه تطمح ما حسب الجديد األوسط الشرق  وبناء تشكيل باعادة

ن الواسعة،
 
 اخالء  الخطة تمنع كما املعزولة؛ واملستوطنات األردن وغور  االستيطانية الكتل على سيادتها فرض من إسرائيل وتمك

 شروط الخطة تحدد الفلسطيني، للجانب وبالنسبة. اإلسرائيلية السيادة تحت املوحدة القدس على وتحافظ اليهود؛ املستوطنين

 املنطقة على الكاملة اإلسرائيلية السيطرة مع بالكامل، ئيلإسرا بها ستحيط كانتونات ستة إلى مقسمة متصلة غير دولة انشاء

. اإلسرائيلية األراض ي إلى" الفلسطينيين الالجئين" عودة الخطة تتضمن ال ذلك إلى باإلضافة. الحدودية واملعابر املحيطة

 .تماًما ارفضوه فقد ولهذا ، االستسالم  هو للخطة العملي املعنى فإن للفلسطينيين، بالنسبةو  وبالضرورة،

من التحليل السابق، نجد أن صفقة القرن تشكل خطرا جوهريا على االمن القومي الفلسطيني، وتعبر عن مرحلة جديدة من 

مراحل تصفية القضية الفلسطينية. كما أن خطورتها تكمن في أنها فتحت مجال التطبيع بين العرب واسرائيل حتى دون التوصل 

ه الصفقة كل قواعد التسوية للصراع بين الفلسطينيين واالسرائيليين، واعطت مشروعية الى تسوية للنزاع، وقد كسرت هذ

شرطا تعيق اعالن استقالل الدولة  35لقواعد حل جديدة أفرغت حل الدوليتن من مضمونه السيادي، حيث وضعت الصفقة  

 (. 2020)سالم، 

بالضم القانوني، بالرغم من اتخاذها خطوات فعلية على أرض وأخيرا، يجدر التنويه الى أنه حتى االن لم تقم حكومة نتنياهو 

الواقع تشير الى الضم وقضم االراض ي الفلسطينية بطريقة جزئية. وفي الواقع، هنالك عدة معيقات تعترض وعد نتنياهو لناخبيه 

التنسيق مع االحتالل. بالضم، وأهمها موقف السلطة الوطنية الرافض بشدة الي عملية ضم، حيث أوقفت السلطة كافة أشكال 

واضافة لهذا، فان قرب االنتخابات االمريكية ومشاكل ترامب الداخلية وبعض املواقف االوروبية والدولية املناهضة الي خطة 

اسرائيلية أحادية الجانب كلها عوامل تجتمع في ارجاء عملية الضم ملا بعد عامين أو ثالثة أعوام، وخاصة بعد تضمين اتفاقية 

في أحد بنودها توقيف عملية الضم أو تعليقه. ويجدر التنويه الى أن  2020االماراتية االسرائيلية التي وقعت في سيبتمبر  التطبيع
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موجة  اتفاقيات التطبيع بين الكيان االسرائيلي وكل من السودان والبحرين واالمارات التي وقعت مؤخرا تشكل اختراقا للعمق 

تبر تخليا صريحا عن املبادرة العربية للسالم وهو ما ترك الفلسطينيين وحيدين ملواجهه مخطط العربي للقضية الفلسطينية، وتع

 الضم وصفقة القرن. 

 املوقف الدولي والعربي من صفقة القرن: 

( حول املواقف السياسية للدول املختلفة تجاه صفقة القرن، صنف هذا Konečný, 2020اعتمادا على دراسة قام بها كونسني )

 قرير االتجاهات االساسية لهذه الدول والكيانات، ووضعها في أربع اتجاهات أساسية:الت

أوال: القبول االولي، حيث يؤيد هذا االتجاه مساعي الواليات املتحدة في تسوية الصراع الفلسطيني االسرائيلي ويعتبر هذه الصفقة 

أبرز الدول املؤيدة لهذا االتجاه النمسا، كرواتيا، بريطانيا،  خطوة مهمة في طريق حل الدولتين وتحقيق السالم في املنطقة، ومن

 البحرين، املغرب، االمارات العربية املتحدة، استراليا، البرازيل.

ثانيا: معارضة الصفقة، ويطالب هذا االتجاه بضرورة التفاوض بين االسرائيليين والفلسطينيين على أساس الشرعية الدولية 

، وتطالب الدول الداعية الى هذا االتجاه الى أهمية تحقيق السالم العادل 242العالقة ومن أهمها قرار والقرارات الدولية ذات 

والشامل في اطار حل الدولتين. ومن أهم الدول املؤيدة لهذا االتجاه؛ بلجيكا، فلندا، ايرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، النرويج، 

 باكستان، وتركيا.اسبانيا، السويد، االردن، الصين، أندونيسيا، ال

ثالثا: االتجاه املوازن يعتبر هذا االتجاه هو االكثر شيوعا لدى العديد من الدول والكيانات السياسية، ويجمع هذا االتجاه كال 

املوقفين املؤيد واملعارض، حيث انه يرحب في بدايه طرحه السياس ي باملبادرة االمريكية للسالم وفي الوقت نفسه يوضح هذا 

بأن أي تسوية يجب أن تكون ملتزمة بالقانون الدولي ومن أبرز الدول التي تعبر عن هذه االتجاه في مواقفها السياسية تجاه االتجاه 

 صفقة القرن االتحاد االوروبي، الدنمارك، استونيا، فرنسا، أملانيا، ايطاليا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، مصر، قطر. 

ضح: والذي طلب بعض الوقت لدراسة الصفقة ولم يوضح موقفا محددا تجاهها ومن أبرز الدول صاحبة رابعا: املوقف غير الوا

 هذا االتجاه كندا وروسيا.

وقد وصل التقرير السابق الى جملة من االستنتاجات أهمها وجود حالة من القبول املعلن واملبهم لصفقة القرن لدى العديد من 

وبعض الدول العربية، وعلى هذا أوص ى التقرير بضرورة اعداد تقرير قانوني متخصص في الرد الدول، ومن أهمها الدول الكبرى 

 على صفقة القرن ومن ثم تفعيل الدبلوماسية الرسمية والشعبية من أجل تغيير مواقف الدول تجاه هذه الصفقة. 

 االمن القومي الفلسطيني بين النظرية والتطبيق 

بعد  1648تاريخيا بظهور الدولة القومية، والتي نشأت في أعقاب معاهدة وست فاليا الشهيرة عام لقد ارتبط مفهوم االمن القومي 

عقود من الحروب الدينية بين الدول االوروبية. وباتت الدولة القومية بعد هذه املعاهدة حجر االساس في العالقات الدولية، 

رة، فقد أصبح أي اعتداء على هذه املصالح يعتبر تهديدا لالمن وارتبط هدف نشوئها بالحفاظ على مصالحها القومية، وبالضرو 

)عبد القومي للدولة الحديثة، وعمدت الدول الى رسم استراتيجيات مناسبة للحفاظ على أمنها القومي بعيدا عن أي تهديد 

مة كاملة، وهذا ، واتسعت أهدافها لتصبح أهدافا ذات صفة قومية  وشاملة بحيث شملت مصالح اال (30، ص 2009الجواد، 

أدى ليس فقط الى اعتبار الدولة الفاعل االساس في الحفاظ على االمن القومي، وانما أيضا بات االمن القومي هو الهاجس 

 (.25، ص 2017االساس للدولة من منظور الحفاظ على البقاء واالبتعاد عن التهديات والخطر )مراد، 

(. 14، ص 2004الوسط الذي يعيش فيه من التعرض لالذى الحس ي ) الشقحاء، يعرف االمن بشكل عام بعدم خوف االنسان في 

أما االمن القومي فله تعريفات متنوعة وفقا ملنظور املفكرين السياسيين، فبالنسبة لهارولـد السـويل فاألمـن القومـي، هو تحـرر 

يادة وتجاهل املصالح القومية املتعددة، وتأتي الدولة مـن اإلمـالءات الخارجيـة، وهو تعريف حصر مفهوم االمن القومي بالس

أعمال ولفرز لتؤكد على السياق السيادي ملفهوم االمن القومي والذي ربطه بقدرة الدولة على ردع الهجوم أو التغلب عليه، وهو 

(، واحتوائها على 14ص ، 2015مفهوم اعتمد أساسا على سياقات الحرب الباردة وتوتر العالقات الدولية في هذه الفترة )الزبيدي، 
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عناصر معادية تسعى الحكومة من خالل توفير االهداف والبرامج الى ضمان أمنها كما يجادل كيجلي وويتكوبف)في الشقحاء، 

 (.15، ص 2004

لم أو ونتيجة للتطور الهائل في حقل العالقات الدولية والتطور التكنولوجي الهائل الذي أثر على هذه العالقات سواء في فترة الس

الحرب، فقد تطور مفهوم االمن القومي ليرتبط بتلك االشكاليات والتهديدات التي صاحبت التطور الهائل  في املعرفة و 

توسيع مفهوم األمن العاملي التكنولوجيا، فمن جانب، اتسع مفهوم االمن القومي ليشمل االمن االنساني بكل محتوياته، حيث تم 

( Buzan, 1991وقد قسم بوزان  ) (.(Buzan & Hansen, 2007, p. 3الدول إلى أمن الناس والكوكب من تركيزه التقليدي على أمن 

 االمن القومي الى خمسة قطاعات أو أبعاد؛ هي: 

االمن السياس ي: والذي يقسم  إلى بعدين، بعد النسق الدولي املرتبط بنمط توزيع القوى والتفاعالت الدولية في ظل حالة من  -أوال:

 ى والصراع في العالقات الدولية، والبعد الداخلي املرتبط بحماية األفراد وضمان أمنهم، الفوض 

االمن العسكري: وهو مرتبط أساسا بقدرات التسلح الهجومي والدفاعي للدول، وكذلك هو مرتبط بمدركات الدول حول  -ثانيا

قرار الدول، وكذلك بأنظمة الحكم واأليديولوجيات بعضها البعض، من حيث نواياها السياسية واألمنية فيما يخص نظام واست

 التي تستمد منها شرعيتها السياسية.

االمن االقتصادي: وهو برتبط بشكل رئيس ي بقدرة الدولة على الحصول على املوارد املختلفة الضرورية، واإلمكانيات املالية  -ثالثا:

ول، واستقرار نظام الحكم وحماية االقتصاد الوطني من مختلف الالزمة، وضمان األسواق ملنتجاتها لتوفير مستوى معيش ي مقب

التهديدات الناجمة عن اضطرابات النظام االقتصادي داخليا، وتأثيرات العوملة وما ينجم عنها من اضطرابات اجتماعية وأوضاع 

 عدم استقرار، وضعف التماسك االجتماعي، العقوبات، وضعف توفر الثروات املختلفة.

من املجتمعي: وهو بعد مهم من أبعاد االمن القومي يتمحور حول استمرارية حياة املجتمع والدولة وبقائها، في الحدود اال  -رابعا:

التي تسمح له بالتطور الطبيعي في لغته، ثقافته، ديانته، عاداته وتقاليده وكل خصائص هويته الوطنية، ويعتبر تهديدا كل ما 

 مجتمع إلى الخطر أو االعتداء. يعرض الهوية الجماعية والثقافية لل

االمن البيئي: وهو متعلق اساسا بنوعين من التهديد؛ التهديدات الطبيعية والتي تتمثل أساسا في الهزات األرضية  -خامسا:

التلوث،  والكوارث الطبيعية املختلفة، والتهديدات االجتماعية في كل ما يضر بالبيئة وسالمتها التي يمارسها االنسان في البيئة مثل

 املواد الكيماوية، استتراف الثروات الطبيعية، مما يحدث اضطرابا وخلال في النظام الطبيعي وبنية الكوكب. 

في هذه الورقة، أجادل بأن هنالك ثالثة متغيرات رئيسية تلعب دورا مهما في ضمان االمن القومي الفلسطيني وتؤثر عليه، 

 على النحو التالي:  سأتناولها بالتفصيل من خالل ثالثة أفرع

 الفرع االول: املنفعة الحدية لالحتالل 

ان املنفعة الحدية لالحتالل تعبر عن مجموعة العالقات التفاعلية بين عالقات االحتالل بالدولة املحتلة، على مختلف أنواع هذه 

(. Mathewson, 2013افع االقتصادية)العالقات، السياسية، واألمنية، واالقتصادية. وهي تعكس بيئة التهديد املتبادلة واملن

والتي تتمثل  (occupation relationship)العالقات مع االحتالل وتتكون املنفعة الحدية لالحتالل من عدة مركبات؛ أولها: 

ماعي تكون هذه العالقات ايجابية عندما يقوم االحتالل بتحسين وتطوير مستوى الرفاه االجت. و بمستوى الرفاه في الدول املحتلة

ضمان األمن الشخص ي للفاعلين السياسيين املحليين. وتكون هذه العالقات مع االحتالل  كواالقتصادي/ األمن في الدول، وكذل

(. ضمن هذا املعنى، فإنني Mathewson, 2013, p. 49سلبية عندما تدمر مستوى الرفاه/ األمن في الدولة املحتلة أو تخفض منه )

هو العالقات مع االحتالل/ مكون األمن، والذي  :منية مع االحتالل الى ثالثة أقسم، القسم األول سأقسم طبيعة العالقات اال 

التي توفرها إسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية، أما القسم الثاني، فهو يرتبط  (security goadsيبحث في البضائع األمنية )

علقة بالبنى االقتصادية والتحتية، واخيرا، فان القسم االخير يتمثل بمكونات بسلع الرفاه التي يتم توفيرها من قيل االحتالل، واملت

 التهديد والتي تشمل على بيئة التهديد والترتيبات االمنية. 
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  .مصفوفة املنفعة الحدية لالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين: 1جدول 

 

العالقات مع االحتالل 

 اإلسرائيلي/ األمن  

األمنيةالترتيبات  بيئة التهديد  الرفاه االجتماعي  

 الداخلي 

املنفعة الحدية  األمن الخارجي

 لالحتالل اإلسرائيلي

 سلبي 

 

 سلبي بقوة   عجز  عجز كبير   محايد          معاد

  

 أ(  2020املصدر: )عودة، 

 

معادلة االمن القومي  نستخلص من التحليل السابق، بأن املنفعة الحدية لالحتالل االسرائيلي سلبية بقوة، وهذا يضعف من

الفلسطيني، ويجعله أكثر هشاشة حيث يعتبر االحتالل الالعب الرئيس واالكثر أهمية في التأثير على كافة البنى السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدول املحتلة، وبالضرورة، فان االحتالل االسرائيلي والذي يعتبر استعمارا دائما وليس 

ويهدف الى الغاء الطرف االخر،  يقوض من معادلة االمن القومي الفلسطيني ويجعلها أكثر هشاشة. هنا، ال يمكن للسلطة  مؤقتا

الوطنية أن تعزز أمنها اال اذا ركزت في معادلة املنفعة الحدية لالحتالل على متغيرات يمكن زيادتها دون تدخل قوي من االحتالل 

 ادية وتعزيز سياسات الرفاه االجتماعي ملواطنيها.  مثل التركيز على البنى االقتص

 

 الفرع الثاني: قوة الدولة 

القوة هي مفهوم نسبي يمكن تعريفها بانها القدرة على التأثير على االخرين لتحقيق مصالح الدولة، وللقوة اشكال مختلفة 

ت أشكال أخرى ومهمة  ملمارسة القوة وهي القوة لالستخدام؛ فاضافة الى النمط التقليدي للقوة وهو االستخدام العسكري، ظهر 

(. ويرى 126-125، ص2011االقتصادية، والقوة الناعمة حسب تعبير ناي؛ وهي قوة الثقافة والنموذج والقوة املعلوماتية )يارغر، 

 (.75، ص 2017توفلر بأن املعرفة ليست فقط هي القوة ولكنها ايضا مصدرا العظم انواع القوة )مراد، 

  (Clowes, D., & Choroś-Mrozowska, D, 2015مد في قياس ي لقوة الدولة الفلسطينية على نموذج  كلوز وكروزروساوكا )سأعت

لقياس القوة، حيث قام بتطوير معادلة للقوة جمع فيها كل عناصر القوة وهي القوة العسكرية والقوة الكامنة اضافة الى الكتلة 

 من مختلف القارات. دولة  20الحرجة،  وطبق مقياسه على 

 وفقا للدراسة السابقة، فان معادلة قياس قوة الدولة هي: 

 

  الكتلة الحرجة + القوة الكامنة + القوة العسكريةالقوة =  

                                 3 

 بالنسبة للقوة الحرجة، فهي تقاس من خالل املعادلة التالية: 

 100*        املساحة        +       100*       عدد السكان   القوة الحرجة = 

 سكان العالم                          مساحة العالم                   
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(  وبيانات 2017وبتطبيق هذه املعادلة على البيانات الواردة بالنسبة لجهاز االحصاء املركزي الفلسطيني )جهاز االحصاء املركزي، 

 فان القوة الحرجة لفلسطين هي:  (World Bank, 2017)البنك الدولي 

 

  100* كم               27000+                     100مليون * 4.684القوة الحرجة = 

 كم 148,939,063مليار دوالر                           7.53                   

 0.0802=  0.018+   0.0622القوة الحرجة =

 

 الكامنة فهي تقاس من خالل املعادلة التالية:أما بالنسبة للقوة 

 100*              االسثمار االجنبي املباشر+  100* الناتج القوميالقوة الكامنة = 

 الناتج العاملي            االستثمار االجنبي في العالم                 

فان القوة الحرجة لفلسطين  (World Bank, 2017) ك الدولي وبتطبيق هذه املعادلة على البيانات الواردة بالنسبة لبيانات البن

 هي: 

 100*              مليون  203+     100* مليار 14.498القوة الكامنة = 

 ترليون دوالر  1.86تريليون             80.64                 

  0.0279= 0.010+  0.0179القوة الكامنة = 

 لعسكرية للدولة، فهي تقاس من خالل املعادلة التالية: واخيرا بالنسبة لحساب القوة ا

 100*            الصادرات الحربية+    100*        االنفاق العسكري القوة العسكرية = 

 االنفاق العاملي  العسكري            الصدرات الحربية في العالم                    

ة بالنسبة ملوازنة السلطة الوطنية )معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني وبتطبيق هذه املعادلة على البيانات الوارد

 فان القوة الحرجة لفلسطين هي: (World Bank, 2017)(. وبيانات البنك الدولي 2017ماس، 

 100*            الصادرات الحربية+    100* مليار دوالر    1.1856القوة العسكرية = 

 ترليون دوالر                   الصدرات الحربية في العالم 1739                    

 0.068=  0+  0.068القوة العسكرية= 

 

 . 0.0587نحو  2017وبهدف حساب القيم النهائية للقوة وفقا ملعادلة حساب القوة، فان قوة دولة فلسطين في عام 

 ,Clowesاسرائيل، حيث أنه وفقا لدراسة كلوز وكروزروساوكا ) ان القيمة السابقة منخفضة جدا اذا ما قورنت بدولة االحتالل

D., & Choroś-Mrozowska, D, 2015, p. 64)  ضعف قوة دولة فلسطين، واذا ما  30.5نحو  2013، فقد بلغت قوة اسرائيل عام

، فاننا يمكن ان 2013م وحتى عا 2000% حسب الدراسة السابقة للفنرة من  19أخذنا معدل زيادة قوة اسرائيل والبالغة نحو 
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تتجاوز حاجز النقطتين بقليل، وهذا يزيد الفارق بين قوة دولة فلسطين واسرائيل، لتصبح  2017نتوقع ان قوة اسرائيل في عام 

 مرة.  36قوة االخيرة اكبر من قوة فلسطين بأكثر من 

 الفرع الثالث: الشرعية الدولية واالعتراف 

د بشكل رئيس على التأييد الدولي لحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم املستقلة السيما من قبل ان االمن القومي الفلسطيني يعتم

الدول الكبرى املؤثرة في النظام الدولي، ويعزز هذا البعد ارتباط اسرائيل بتحالف استراتيجي قوي مع الواليات املتحدة االمريكية، 

لكبرى مثل اليابان والدول االوروبية وحتى مع روسيا، وبالضرورة، فان اضافة الى توافر عالقات قوية بين اسرائيل والدول ا

الحفاظ على تأييد دولي من قبل هذه الدول الكبرى للقضية الفلسطينية هو الطريق االكثر أهمية في استعادة الحقوق املشروعة 

 يمكن فرض اي تسوية عليها دون تنامي للشعب الفلسطيني، وذلك بسبب كون اسرائيل دولة لها بعدها وارتباطاتها الدولية، وال

 . 174قدرة السلطة الوطنية على تجاوز وتقويض هذه االرتباطات والتحالفات االستراتيجية بين اسرائيل والدول الكبرى 

وفي الواقع، تحظى القضية الفلسطينية باهتمام وتعاطف دولي واقليمي واسع منذ نشأتها، فباالضافة الى الحق التاريخي للشعب 

قد  لفلسطيني بأرضه والذي استحقه على مدى آالف السنين منذ الكنعانيين االوائل، فان الشرعة الدولية واملجتمع الدوليا

نيل االعتراف بدولة فلسطين اعترفا بحقه في تقرير املصير أسوة بالشعوب املحتلة. وبعد نجاح السلطة الوطنية الفلسطينية في 

م املتحدة كدولة بصفة مراقب، أصبح هنالك تعاطف دولي متنامي وكبير مع تطلعات الشعب من الجمعية العامة لألم 2012عام 

 -ما عدا فترة رئاسة ترامب-الفلسطيني نحو االستقالل، حتى من قبل الدول املؤيدة إلسرائيل، بما فيها حكومات الواليات املتحدة 

(. ان مثل هذا التعاطف والتأييد 35، ص  2010الزمات الدولية، التي تلوم إسرائيل دائما على سياستها في االستيطان )مجموعة ا

الدولي من ِشأنه أن يحرج إسرائيل بوصفها دولة محتلة في زمن ال يرحب كثيرا بنظرية االحتالل وال بتبعاته، وهذا ما يفرض 

دئ وقيم الحرية الغربية، كما ضغوطا دولية على إسرائيل ويضعف من مصداقيتها الدولية بوصفها دولة ديمقراطية تقوم على مبا

 تحاول دائما أن تظهر في املحافل الدولية.

، بدأ التأييد االمريكي لحل 2017ومنذ تولي ادارة الرئيس االمريكي دونالد ترامب سدة الحكم في الواليات املتحدة في يناير عام 

سطينية سميت بصفقة القرن، وتبدو هذه الدولتين يتراجع، وقد أعلنت ادارة ترامب عن صفقة سياسية لحل القضية الفل

الصفقة بعيدة كل البعد عن حل الدولتين، السيما أن الرئيس االمريكي بدأ ترويج صفقته بقراره الشهير بنقل السفارة االمركية 

ة من للقدس، وهو ما فسره الحقا بانه أزال معضلة القدس عن طاولة املفاوضات. ومن ثم تبعت هذه الخطوات االمريكية سلسل

الخطوات التصعيدية ضد الحقوق الفلسطينية بشكل يتنافي مع القانون الدولي، فقد اعلن مؤخرا عن خفض الدعم االمريكي 

لوكالة الالجئين الفلسطينين املعروفة باالنروا، ولم تخفي هذه االدارة رغبتها بالغاء هذه الوكالة الدولية. وبرغم هذه الخطوات 

أنها لم تلقى قبوال وتأييدا على املستوى الدولي حتى من قبل حلفاء الواليات املتحدة االمريكية، فلم تقم االمريكية التصعيدية اال 

أي دولة من الدول الكبرى بنقل سفارتها للقدس، واستمرت هذه الدولة باالعالن عن تأييدها لحل عادل للقضية الفلسطينية 

تت الجمعية العامة لألمم 242وفقا لقرار  صوتا لصالح القرار  128، بأغلبية 2017ديسمبر/كانون األول  21املتحدة في ، كما صو 

" الذي يطالب جميع الدول بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، A/ES-10/L.22رقم "

التصويت الدولي على القرار تأييدا عاما من  ويؤكد أن أي قرار ينص على ذلك هو الغ وباطل وليس له أي أثر قانوني. وتظهر خارطة

دولة  35غالبية الدول لصالح القضية الفلسطينية وفقا ملبادئ القانون الدولي، حيث عارضت القرار فقط تسع دول، امتنعت 

لجزيرة األعضاء في األمم املتحدة )ا 193دولة، وذلك من إجمالي الدول الـ 21عن التصويت، في حين غابت عن جلسة التصويت 

 (.2017نت، 

                                                           
( بأن االمن القومي الفلسطيني وبسبب فارق القوة لصالح اسرائيل، يعتمد بشكل رئيس على ما أسماه بالربط باالقليمي، حيث 1993يجادل الخالدي ) 174

هذه الضمانات بعيدا  أن ضمان هذا االمن وصيانته ال تكون اال من قبل ضمانات خارجية، اضافة الى أهمية توافر قوات خارجية، وال يمكن تصور وجود

ع العربي عن االقليم العربي. في هذا االطار، فان أي حل للقضية الفلسطينية ال يمكن أن يكتب له النجاح بعيدا عن حل اقليمي كتكامل وشامل للصرا

 القومي الفلسطيني ثانيا. االسرائيلي، وبالضرورة، فان دورا أمنيا ملصر واالردن سيكون مهما لتحقيق التسوية السلمية أوال، وضمان االمن
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 تداعيات مشروع الضم على االمن القومي الفلسطيني 

 في الضم نحو النطاق واسعة لتحركات سانحة فرصة بمثابة ترامب خطةل الفلسطيني الرفض رؤية إلى إسرائيل في البعض يميل

 األمن - األبعاد جميع من املخاطر من العديد الضم يتضمن ، الطويل املدى على النظر عند ، ذلك ومع. الغربية الضفة

 الدولة واقع إلى االنزالق تسريع في املتمثل الفعلي الخطر إلى باإلضافة - واإلقليمية الدولية واملكانة املدني واملجتمع واالقتصاد

 نةوآم وديمقراطية يهودية كدولة إسرائيل دولة على الحفاظ أجل. وحسب وجهة نظر االمن القومي االسرائيلي، فمن الواحدة

 من يلزم بما القيام الوقت نفس وفي األمن تعزز  التي القومي لالمن اسرائيل معهد خطة مكونات تبني الضروري  من ، وأخالقية

 ,Dekel. اسرائيل لدولة أفضل استراتيجي واقع خلق الى يؤدي ما بالضرورة وهذا الفلسطينيين، عن االنفصال عملية تكريس أجل

Kurz and Shusterman, 2020))  باملقابل، وفي موضوعة االمن القومي الفلسطيني ، هنالك جملة من التداعيات االمنية لخطة .

 الضم على االمن القومي الفلسطيني، وهي على النحو التالي: 

 تقليص املنفعة الحدية لالحتالل  -1

قيام االحتالل االسرائيلي بعملية  حسب مصفوفة املنفعة الحدية لالحتالل والتي تم تناولها وقياسها في الصفحات السابقة، فان

 الضم أو التهديد بها سيؤدي الى مزيد من نقصان املنفعة الحدية لالحتالل وذلك من خالل الجوانب التالية:

يزيد الضم من خطر التهديد الواقع على الفلسطينيون من قبل االحتالل سواء من خالل التخوف من حدوث مزيد من  -أ

 (.Yesh Din, 2020, p. 5التهجير املباشر وغير املباشر) الضم او من خالل التخوف من

يؤدي الضم الى ازدياد توقعات الفلسطينيين بان االحتالل سيستمر ولن يتوقف عن تهويد املناطق وضمها.  -ب

 وبالضرورة، يؤدي الى تكريس مشاعر االحباط لديهم وفقدان االمل من التخلص من االحتالل.

 Yeshنيين من املوارد االقتصادية املتأتية من سيطرتهم على مناطق "ج" واالغوار )يؤدي الضم الى حرمان الفلسطي -ت

Din, 2020, p. 5 بما يؤدي الى اضعاف مقدراتهم االقتصادية وتشويه النسيج االجتماعي نتيجة لعدم التواصل بين ،)

 .(Commanders of Israels’ security, 2018.p.25)مجتمعاتهم التي قطعها الضم 

عملية الضم الى زيادة االعباء االمنية على املؤسسة االمنية بسبب طول الحدود املصطنعة وتعرجها بين دولة  تؤدي -ث

 االحتالل وبين االراض ي الفلسطينية. 

 

 ازدياد مخاطر االشتباك مع االحتالل  -2

خصوص( ضد إسرائيل، ان اتمام عملية الضم سيؤدي الى تنسيق أكبر بين الفصائل الفلسطينية )فتح وحماس على وجه ال

 Congressional research وتنظيم االحتجاجات واإلضرابات العمالية واالضطرابات والعنف في الضفة الغربية والقدس وغزة

service, 2020, p. 29) ،تؤدي عملية الضم الى زيادة مشاعر االحباط وفقدان االمل لدي الفلسطينيين، وهذا (. ومن جانب أخر

الى العديد من أشكال املقاومة بما فيها املقاومة املسلحة وهو االمر الذي سيزيد من مخاطر االشتباك مع  سيؤدي الى لجوئهم

االحتالل االسرائيلي ويعرض االمن القومي الفلسطيني للخطر بسب فارق موازين القوة لصالح االحتالل. ومن جانب أخر، فان 

كم. اضافة الى  1800الفلسطينية وتعقد هذه الحدود التي تصل الى اكثر من طول الحدود املصطنعة بين دولة االحتالل واالراض ي 

(، سيؤدي كل ذلك الى  زيادة فرص 2018تعزيز واقع الفصل العنصري بين املناطق الفلسطينية واملناطق االسرائيلية )الزماري، 

 نية على طول هذه الحدود. االشتباك بين الفلسطينيين وجيش االحتالل واملستوطنين بسبب صعوبة السيطرة االم

 اختالل متزايد ملوزاين القوى لصالح االحتالل   -3
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-Clowes, D., & Chorośضعف القوة عند الفلسطنيين ) 30كما أوضحنا سابقا فان فارق القوة لصالح اسرائيل يتجاوز ال 

Mrozowska, D, 2015, p. 64املوارد املالية واالقتصادية واملائية  (. وبالضرورة، سيزداد هذا الفارق مع حرمان الفلسطينيين من

 . 175املتوفرة في منطقة االغوار وهو االمر الذي سيزيد من اتساع فارق القوة لصالح دولة االحتالل

 تداعيات فراغات القوة  -4

ث من املرجح أنه اذا ما تمت عملية الضم أن تحدث فراغات قوة في املناطق الفلسطينية، وتنتج هذه الفراغات اذا ما حد

انسحاب احادي االجانب من بعض املناطق الفلسطينية السيما بعض القرى في منطقة "ج" اضافة الى املناطق الحدودية الجديدة 

التي سيحددها الضم. وبالضرورة، ال تستطيع االجهزة االمنية الفلسطينية بمواردها املحدودة أن تسد الفراغ الناجم عن غياب 

هذه املناطق، وهو االمر الذي سيتسبب على االرجح بارتفاع وتيرة الجرائم والعنف في هذه املناطق  املشهد العسكري االسرائيلي في

وتتضح هذه االحتماالت في تقرير قادة االمن في اسرائيل  اضافة الى زيادة احتمال ظهور بعض الجماعات االرهابية واملتطرفة.

(Commanders of Israels’ security, 2018. P.11) مات التالية: "تكون النتيجة فقدان السيطرة االسرائيلية على عملية بالكل

آلثار الجانبية املصاحبة لعمليبة الضم ، بما في ذلك لواملدني الذي نشأ الضم ، ألن إسرائيل ستضطر للرد على حالة الفراغ األمني 

 موجة العنف املحتملة". 

 ازدياد التطرف في املجتمع الفلسطيني  -5

سابقا، ففي ظل انتشار الفقر الناجم عن حصار املناطق الفلسطينية وبعض القرى في مناطق "ج"، وفي ظل احتمال كما أسلفنا 

ظهور فراغات قوة في بعض الجيوب الفلسطينية، فان هذه البيئة تعتبر بيئة مشجعة وخصبة لتنامي االرهاب والتطرف السيما  

ان الفلسطيني وفقدان االمل في حل عادل للقضية الفلسطينية. في السياق ذاته، في ظل استمرار االحتالل وانتهاكاته لحقوق االنس

فقد أعرب بعض املحللين االسرائيليين عن قلقهم من أن عدم وجود قوات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية في بعض املناطق 

ا في يمكن  أن يقوض القانون والنظام ، بل وربما يسمح ذلك أن تصبح الجماعات اإلرهابي
ً
ة اإلسالمية في فلسطين أكثر نشاط

 Congressional research service, 2020, p. 28))176الضفة الغربية 

 انتشار الجريمة والعنف  -6

ان اتساع رقعة الفقر والبطالة وانحسار املساعدات االقتصادية الدولية واالقليمية عن الفلسطينيين بسبب موقفهم الرافض 

، سيؤدي حتما الى انتشار الجريمة والعنف وانعدام االمن. ((Congressional research service, 2020, p. 26لصفقة القرن 

 ,Commanders of Israels’ security)هذا يرفع مخاطر ارتفاع حاد في التهديدات األمنية لكل من السلطة الوطنية واسرائيل و 

2018.p.16) ية السيطرة عليها بسبب ضعف االمكانات والقيود االسرائيلية وخاصة في املناطق التي ال تستطيع االجهزة االمن

االمنية وخاصة في مناطق االغوار. وفي السياق ذاته، فان ضم املنطقة ج سيؤثر على الفلسطينيين الذين يعيشون في املناطق أ و 

، وتشمل االراض ي ، البنية التحتية ، جزيرة في املنطقتين أ وب  169ب. املنطقة ج ، التي تحيط بالجزيرة املعزولة البالغ عددها 

وممتلكات أخرى تعود للفلسطينيين الذين يعيشون في املناطق، كما تتطلب الروابط األسرية والروابط التجارية واالحتياجات 

وهذا  األخرى املرور من خالل املنطقة ج ، حيث ال توجد طريقة لالنتقال من نقطة إلى أخرى بدون املرور من مناطق "أ" و"ب" ،

سيؤدي الى إنكار الحقوق الفلسطينية في املنطقة وتقييد حركتهم، وسيشوه النسيج  االجتماعي ، اضافة الى إثارة اإلحباط 

 (Commanders of Israels’ security, 2018.p.25)وكل ذلك سيؤجج التحريض على العنف والجريمة  -والغضب 

 اضعاف املؤسسة االمنية ووقف التنسيق االمني -7

 وقع اذا ما تمت عملية الضم ان تضعف املؤسسة االمنية الفلسطينية بشكل واضح، وذلك لعدة اسباب أهمها: يت

                                                           
املنفعة ملزيد من املعلومات حول الدرجة التي يتأثر بها االمن القومي الفلسطيني بضعف مصادر القوة واملناعة الوطنية يمكن الرجوع الى مصفوفة  175

 (.(Mathewson, 2013الحدية لالحتالل االسرائيلي عند ماثويسون 

الى ان عملية الضم ستسارع من فرص تأثير حماس على النظام السياس ي الفلسطيني في الضفة الغربية وربما  (.2018تشير بعض الدراسات  )الزماري،  176

  تدفع اجراءات املصالحة بين الحزبين الى تصاعد املقاومة املسلحة وزيادة النفوذ االيراني في املنطقة.
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عجزها عن تغطية كامل مساحة االراض ي الفلسطينية املحتلة السيما بعض الجيوب الفلسطينية املحاصرة في مناطق  -أ

 .177"ج" اضافة الى اشكالية طول الحدود التي تحدثنا عنها سابقا

بب قلة االمكانات املالية الناجمة عن شح املساعدات واملوادر االقتصادية، فان االجهزة االمنية لن تستطيع توفير بس -ب

 املعدات الالزمة والتدريبات املطلوبة لكادرها االمني.

ان تزداد بسبب القيود من قبل االحتالل على عمل وتدريبات وتجهيزات املؤسسة االمنية الفلسطينية والتي من املتوقع  -ت

 اذا ما تم الضم، فان ذلك سيؤدي الى مزيد من العجز والضعف للمؤسسة االمنية الفلسطينية.

 ,Commanders of Israels’ security)في حال اندلعت انتفاضة شعبية وهو أمر متوقع اذا ما تمت عملية الضم  -ث

2018. p.24) وفير االمن.، فان االجهزة االمنية ستكون أقل قدرة على ضبط االمور وت 

ان وقف التنسيق االمني سيضعف من قدرة املؤسسة االمنية الفلسطينية على التحرك وبسط االمن وتعزيز قدراتها  -ج

Congressional research service, 2020, p. 26)) 

 ازدياد مخاطر تقسيم الضفة الغربية  -8

ة او خمسة مناطق تصبح اكثر مثوال في املشهد السياس ي اذا ما تمت عملية الضم، فان احتماالت تقسيم الضفة الغربية الى ثالث

 : 178الفلسطيني، وهنالك عدة عوامل تساهم في حصول هذا االحتمال أهمها

وجود فراغات القوة التي ستظهر اذا ما تمت عملية الضم وخاصة في الجيوب الفلسطينية املنعزلة وعلى طول الحدود  -أ

 املصطنعة.

امل مع البلديات واملحافظات خدماتيا )ادرايا وليس سياسيا( اذا ما استمرت وجود مخطط اسرائيلي واضح بالتع -ب

السلطة الوطنية في رفض صفقة القرن وهذا ما سيزيد من احتمال تقسيم الضفة الغربية الى اقسام خدماتية ادراية 

 مثل الجنوب والوسط والشمال. 

اة بديلة عن القيادة الحالية ملنظمة التحرير قيام اسرائيل وبعض القوى االقليمية والدولية بتشجيع خلق قي -ت

الفلسطينية، وهو االمر الذي سيؤدي الى حرب أهلية وخاصة في مرحلة خالفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو 

مازن" وهذا ان تم، فان بعض هذه القيادات البديلة ستتحالف مع بعض املرجعيات العشائرية واملناطقية بما يؤدي 

 الضفة الغربية. الى تقسيم 

 

 خلق قيادة جديدة  -9

كما أسلفنا سابقا، فان صفقة القرن وتداعياتها مثل مخطط الضم يفترض فرض خطة السالم على القيادة الفلسطيية التي 

ترفضه جملة وتفصيال . وفي حال تساوقت بعض القوى املحلية مع هذه الصفقة وهو امر يتم املراهنة عليه احيانا عند الحديث 

. وفي املحصلة فان مثل هذه القيادات البديلة ستشتبك مع 179ملتجنحين من حركة فتح او بعض القوى في روابط القرى عن ا

 االجهزة االمنية بما يؤدي الى حرف البوصلة عن املشروع الوطني. 

 خطر االنسحاب االحادي الجانب  -10

                                                           
بأن اسرائيل نفسها لن تستطيع فرض االمن على  security, 2018. p.20)’ Israels (Commanders ofفي هذا االطار يشير تقرير قادة االمن في اسرائيل  177

 الحالي. طول هذه الحدود نظرا لحاجتها الى وفرة من املوارد املالية واالمنية النشاء جدار امني بين املناطق وهو ما تفتقره اسرائيل في الوقت 

،توقع شديد بأن املخطط االسرائيلي يرمي الى تقسيم 2019سرائيلي عادل شديد في ديسمبر عام في مقابلة أجراها الباحث مع الباحث في الشأن اال  178

 مناطق جغرافية غير متصلة ترتبط باملحافظات وروابط القرى، ويمكن ان تكون هنالك عالقة ادارية بين هذه املحافظات واالردن.  5أو  3الضفة الغربية الى 

ان أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت وعضو املجلس املركزي الفلسطيني في ورقته التي قدمها في جورج جقمفي هذا االطار، يجادل  179

، حيث قال فيها 2020تشرين األول/اكتوبر  25-23مؤتمر مشترك ملؤسسة الدراسات الفلسطينية ومعهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان بتاريخ 

 أبو مازن أن البعض ممن حوله من املقربين سيقبلون على أنفسهم التعامل مع خطة ترامب(. )أتوقع في مرحلة ما بعد 
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ن. وهو االمر الذي سيضطر اسرائيل الى اتباع سياسة ليس من املتوقع أن يقبل الفلسطينيون قيادة وشعبا وأحزابا صفقة القر 

. حيث يمكن أن تقوم اسرائيل  2005وفي غزة عام  2006االنسحاب االحادي، وهي نفس السياسة التي اتبعتها في جنوب لبنان عام 

نسحاب محددة. وفي باالنسحاب من بعض مناطق "ج" ومناطق ب" وستترك تبعاتها الى الفلسطينيين دون أن توقع معهم اتفاقية ا

هذه الحالة لن تتمكن االجهزة االمنية من السيطرة عل كل هذه املناطق وهو االمر الذي سيؤدي الى حدوث فراغات قوة كما 

 اسلفنا سابقا. 

 واعادة احتالل املناطق الفلسطينية.  انهيار النظام السياس ي واالقتصادي -11

تراجع املساعدات لهذه السلطة، فلن تستطيع السلطة الوطنية الصمود اذا ما استمرت حصار السلطة الوطنية الفلسطينية و 

بسبب رفضها لتلقي أموال املقاصة احتجاجا على  طويال، فهي لم تدفع سوى نصف رواتب موظفيها خالل االربعة شهور السابقة

ستعجز عن دفع هذا النصف في . وربما ((Congressional research service, 2020, p. 26سياسة اسرائيل الرامية الى الضم 

القرار  انهيار السلطة سواء من خالل استباقيةالفترة املقبلة في ظل سياسة الحصار واالبتزاز املفروضة عليها. وبالضرورة فان 

، و / أو تحت ضغط من الجمهور الفلسطيني الذي لن 180تستخدمها السلطة الوطنية للضغط على اسرائيل في حال الضم ةكأدا

سيكون احد  (Commanders of Israels’ security, 2018. p.12)ستمرار بقاء السلطة الوطنية اذا ما تم الضم  يقبل با

االحتماالت االكثر توقعا اذا ما تمت عملية الضم. وبالضرورة، فان انهيار السلطة املحتمل وغياب حكومة بديلة ستجبر  إسرائيل 

 (Commanders of Israels’ security, 2018. p.22)عليهم نظام اإلدارة العسكرية  على االستيالء على مناطق "أ" و "ب" وفرضها

 اضعاف الشرعية االقليمية والدولية املؤيدة للحق الفلسطيني -12

يبدو ان غالبية الدول العربية الفاعلة في النظام االقلييمي اضافة الى عدد ليس صغير من الدول الغربية يؤيد بشكل او بأخر 

، وقد اصبحوا يعتبروها مرجعية من مرجعيات السالم وان لم تكن الوحيدة، وهو ما وجدناه سابقا  عند دراستنا صفقة القرن 

للمواقف العربية والدولية من صفقة القرن. وباملحصلة فان عجز الفلسطينيين عن توفير الغطاء الدولي والعربي لحقوقهم 

عربية االخيرة مع دولة االحتالل االسرائيل مثلما فعلت االمارات العربية السياسة وهو االمر الذي اوضحته اتفاقات السالم ال

 املتحدة والبحرين ومؤخرا السودان، فان ذلك ال ريب سيضعف من العمق العربي والدولي الداعم للقضية الفلسطينية. 

 هزيمة ترامب والتحوالت املنتظره: 

رامب في االنتخابات الرئاسية االمريكية التي جرت في بداية نوفمبر من نجح املرشح الديمقراطي بايدن بإلحاق هزيمة قاسية بت

. وبالرغم من التصريحات املتكررة واملستمرة والدعاوي القضائية  لترامب وفريقه بتزوير االنتخابات وعدم 2020العام الجاري 

م الرسمي للسلطة في يناير املقبل. وحسب نزاهتها، اال أن فريق بايدن االنتقالي بدأ مؤخرا بتسلم السلطة استعدادا لالستال 

البرنامج االنتخابي لبايدن ونائب الرئيس هاريس بخصوص السياسة الخارجية االمريكية الجديدة في الشرق االوسط؛ يمكن أن 

لن نتوقع أن تتجه هذه السياسة لتحقيق الهدوء في العالم بشكل عام وفي الشرق االوسط بشكل خاص. وعلى وجه التحديد، أع

بايدن بأن صفقة القرن سقطت مع سقوط ترامب، وأنه يزمع إعادة فتح القنصلية االمريكية الى القدس، كما أنه ينوي إعادة فتح 

املساعدات املالية  (UNARWA)ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وإعادة منح السلطة الوطنية ووكالة الالجئين 

 التي قطعها ترامب. 

هذه السياسات الجديدة التي يتوقع اتباعها من قبل فريق بايدن الحكومي، والتي عززها بادين باختياره فريق حكومي  ومن خالل

 : 181ومجموعة من املستشارين الليبراليين وغير العنصريين، يمكن لنا أن نتوقع التحوالت التالية في الشرق االوسط؛ وهي كالتالي

                                                           
(( أنه إذا مضت In Congressional research service, 2020, p. 26في هذا السياق، صرح وزير الشؤون املدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ   180

طينية ستنظر في إنهاء خدمات مثل الشرطة والتعليم والرعاية الصحية ، وبالتالي السعي إلجبار إسرائيل على إسرائيل قدما في الضم ، فإن السلطة الفلس

 استئناف كامل املسؤولية عن الضفة الغربية التي كانت تتحملها قبل إنشاء السلطة الفلسطينية. 

 .8(. ص 21/11/2020ريدة الحياة الجديدة. )ج(.  نتنياهو فقد عصاه السحرية. ج 2020انظر بهذا الشأن. عودة، رمزي )  181
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 ما يقلص من مساحة التحالف العربي الخليجي االسرائيلي ملمواجهة ايران.النووي مع ايران ب 1+5اعادة اتفاق  -1

تقويض موجة التطبيع بين االنظمة العربية وبين دولة االحتالل االسرائيلي، فبالرغم من أن بايدن أعلن تأييدة  -2

العطاء مكافئات للدول  التفاقات التطبيع بين االمارات والبحرين والسودان وبين اسرائيل، اال أنه لن يكون لديه حافز

 العربية التي توقع على اتفاقات التطبيع كما فعل سابقه ترامب. 

اعادة عجلة املفاوضات بين منظمة التحرير ودولة االحتالل، بحيث تستبعد صفقة القرن كاطار مرجعي لهذه  -3

 املفاوضات.

الناجمة عن صفقة القرن تقويض جهود املصالحة بين فتح وحماس، حيث أن الضغوط على فريقي االنقسام  -4

والحصار أنتحت جهودا فاعلة في التقدم بخطوات حقيقية للمصالحة، كما تمت مالحظته في اجتماع رام هللا بيروت في 

.... ومع هزمية بايدن وإعادة التنسيق االمني واالداري بين السلطة الوطنية واسرائيل كأحد مخرجات هزيمة ترامب. 

 االنقسام.  توقفت جهود املصالحة وتعزز 

باجراءات قضم االراض ي الفلسطينية من خالل  -دون مباركة أمريكية-استمرار الحكومة اليمنية برئاسة نتنياهو  -5

 . 182االستيطان السيما في االغوار ، اضافة الال االستمرار في اجراءات تهويد القدس كعاصمة للدولة العبرية

 

 آليات التصدي االمنية: 

 ( ندوة : 2020ات االمنية التي يمكن ان تساهم في التصدي ملشروع الضم، وهي على النحو التالي )عودة، هنالك جملة من املقترح

 أوال: اعادة هيكلة مؤسسات السلطة:

مؤسسات السلطة الوطنية قامت أساسا بفعل اتفاق اوسلو، وبرمجت برامجها وآلياتها على التعاطي مع واقع التنمية والحكم 

ال تتالئم مع مرحلة الضم والتي يجب ان تنحصر في املقاومة والصمود. بمعنى أخر، على السلطة الوطنية ان الذاتي، وهي اهداف 

تطور آليات عمل جديدة في التعليم والصحة والشؤون االجتماعية واالسرى واالقتصاد بحيث تؤدي كل هذه املؤسسات والبنى 

 اهدافا تحررية مقاومة للمشروع الصهيوني. 

 ز دور املؤسسة االمنية في الشؤؤون العامة. ثانيا تعزي

تعتبر املؤسسة االمنية من أقوى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، فهي االكثر تدريبا واالكثر مأسسة وهي داعمة املشروع 

ة الوطني الرئيسية وبقاؤها مهم جدا في حفظ االستقرار السياس ي. وليس من الغريب ان نستنتج ان ضعف هذه املؤسس

الفلسطينية االمنية ربما سيجلب مزيدا من االنقسامات املناطقية والعشائرية في الوطن الفلسطيني. ومن جانب اخر، ونظرا 

لضروررات الصراع مع االحتالل واولوياته في االجندة الوطنية، فان نوعا جديدا من العالقة بين املؤسسة االمنية والسياسية 

 وفي حالة الطوارئ التي تعيشها االراض ي الفلسطينية منذ مارس املاض ي.يجب أن يؤسس له في مرحلة الضم 

 

 ثالثا: تحديد استراتيجية أمنية مضادة للضم.

على املؤسسة االمنية الفلسطينية أن تحدد اهداف جديدة لها في حال الضم واعالن فلسطين دولة تحت االحتالل. ومن هذه 

( منع اعتقاالت جيش 2( ازاله الحواجز العسكرية االسرائيلية 1من واالستقرار : االهداف املقترحة اضافة بالطبع الى حفظ اال 

( منع املستوطنين من االعتداء على اراض ي 3االحتالل االسرائيلي للفلسطينيين داخل التجمعات الفلسطينية والتصدي له 

 الفلسطينيون وتهديد وجودهم في املستوطنات.

                                                           
للمزيد من التوسع بهذا الشأن، انظر تقرير املكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان. صحيفة الحياة الجديدة. )االحد،  182
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. وهي تعني خلق حالة من عدم االستقرار ودرجات من العنف ضد املصالح االسرائيلية بهدف رابعا: استراتيجية الفوض ى الخالقة

 التأثير على أمنهم وارغامهم على قبول صيغة مقبولة للسالم للقضية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

اك السلمي مع العدو في مختلف خامسا: استراتيجية االشتباك الشعبي. حيث تسعى هذه االستراتيجية الى توسيع قاعدة االشتب

 مناطق الوطن.

سادسا: استراتيجية الدفاع. والتي تهدف الى تركيز مهمة السلطة الوطنية وأجهزتها االمنية في حماية املصالح الحيوية الفلسطينية 

 من أي اعتداء خارجي مرتبط باالحتالل االسرائيلي. 
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  :امللخص

في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلية على  اآلثار االجتماعية والثقافية لعملية ضم أراٍض  جاءت الدراسة بعنوان

عن أهم اآلثار االجتماعية، والثقافية لعملية ضم دراسة ميدانية، وهدفت الدراسة إلى الكشف  –أفراد الشعب الفلسطيني 

أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلية على أفراد الشعب الفلسطيني، وتم االستعانة باملنهج النوعي 

وخلصت الدراسة . ( مفردة29)الكيفي(، وتم تطبيق أداة املقابلة في جمع البيانات من امليدان، وطبقت على عينة قصدية بلغت )

 إلى أهم النتائج اآلتية:

تصدع في البنية االجتماعية العائلية، وزيادة في التقسيمات االجتماعية، وتراجع قوة العالقات في البناء األسري والنظم 

مثل: انعدام  االجتماعية والثقافية بشكل عام، ووجود تداعيات سلبية تؤثر على النسيج االجتماعي بين أفراد املجتمع الفلسطيني

األمن وانتشار الفوض ى في البناء االجتماعي، وانتشار تجارة املخدرات وتعاطيها، واالحباط من املستقبل، وانتشار الحواجز على 

مداخل املناطق املنوي ضمها وانقطاع التواصل بين املدن والقرى الفلسطينية مما سيكون له أثر سلبي على حياة املواطنين 

 الناحية االجتماعية والثقافية.الفلسطينيين من 

ويضاف إلى ما سبق تأثر الهوية الثقافية املكانية كأحد عناصر الهوية املرتبطة بالفرد الفلسطيني بشكل عام، وتصدع قيم 

التضامن والتعاون للسكان على املدى الطويل، واضطراب وتشظي االنتماء للهوية الوطنية، وتغيير مرافق الثقافة لشريحة 

ين واملزارعين، وظهور بعض الظواهر الثقافية الجديدة ترافق عملية الضم تتمثل في التبعية، والتفكك املعرفي والخضوع الفالح

لآلخر، وتغير ثقافة تقبل اآلخر مما يؤدي إلى انتشار العنف وزيادة الجرائم واالنحراف الثقافي، ومما سينتج عنه من خلل في 

 
ً
في أذهان أفراد الشعب الفلسطيني، وتهديد للرواية الفلسطينية التاريخية وتزويرها، وسرقة التركيب الثقافي الذي كان راسخا

التراث الفلسطيني، وإضعاف اللغة العربية، الذي سيضعف ثقافة االنتماء والوالء للوطن والبعد عن النضال من أجل التحرر 

 واالستقالل.

افية، ضم أراٍض، الضفة الغربية، دولة االحتالل اإلسرائيلية، أفراد الشعب اآلثار االجتماعية، اآلثار الثق: الكلمات املفتاحية

 الفلسطيني.

 

Abstract; 

 This field study entitled as 'Social and Cultural Effects of the Annexation of Lands in the West Bank by the Israeli 

Occupation imposed on the Palestinians' aims at uncovering the most important social and cultural effects of the 

annexation of the West Bank by the Israeli occupation. The researcher adopted the qualitative approach by 

applying the interview as a tool to collect data. The interview was conducted on an intentional sample of (29) 

subjects. The study concludes that: 
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There is a general crack in the family social structure, an increase in social divisions, a decline in the strength of 

relations in the family structure and social and cultural systems. There is also presence of negative repercussions 

affecting the social fabric among members of the Palestinian society, such as: insecurity, the spread of chaos in 

the social structure, the spread of drugs trade and abuse, and uncertainty of the Future, and the proliferation of 

barriers at the entrances to the areas to be annexed, and thus the communication between Palestinian cities and 

villages will be cut off, which will have a negative impact on the lives of Palestinian citizens from the social and 

cultural point of view. 

Spatial cultural identity is affected, as it is one of the Elements of identity associated with the Palestinian 

individual in General, and the values of solidarity and cooperation for the population in the long term will be 

affected, in particular. The Disruption and Fragmentation of belonging to the National identity, and the change of 

cultural facilities for the peasants and farmers, and the emergence of some new cultural phenomena 

accompanying the annexation process represented in dependency, disintegration of knowledge and submission 

for the other as well as the change in the culture that accepts the other will lead to the spread of violence and 

growing up of crime and cultural deviation. This will result in a defect in the cultural composition that was firmly 

rooted in the minds of the Palestinian people. This will also lead to threatening the Palestinian historical narrative 

and its falsification, pillaging the Palestinian heritage, and weakening of Arabic language. The culture of 

belonging and loyalty to homeland and driving away from the struggle for freedom against the Israeli Occupation 

will also dwindle. 

Keywords: Social Impacts, Cultural Antiquities, Annexation of Lands, West Bank, the Israeli Occupying State, the 

Palestinian Population  

. 

 املقدمة:

أصبح ينطبق على هذه األراض ي األعراف  م،1967ألراض ي الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد حرب حزيران،  منذ احتالل إسرائيل

واملواثيق الدولية كافة، التي تؤكد على عدم جواز قيام الدولة املحتلة بأية إجراءات أو وقائع على األرض التي احتلت، كضم أو 

 .من أية انتهاكات ترتكبها دولة االحتالل بحق املدنيين الفلسطينيين العزل  ي، وتحذر هذه القوانينمصادرة لألراض 

م، أن القوات اإلسرائيلية هي قوة احتالل حربي، وأن األراض ي الفلسطينية هي أراض محتلة، 1967كما أقر املجتمع الدولي عام 

  م،1949تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
ً
املتعلقة بحماية السكان املدنيين وقت الحرب، وبصفة إسرائيل طرفا

 
ً
  متعاقدا

ً
على االتفاقية، فإنه يتحتم عليها تطبيق أحكام هذه االتفاقية، وتفرض هذه االتفاقية والقانون الدولي اإلنساني،  وموقعا

 دها تطبيق االتفاقية على أساس األمر الواقع.على املتعاقدين توفير الحماية للسكان املدنيين، وقد أقرت إسرائيل باستعدا

، وعليه فإن االحتالل حالة 
ً
 أنه على الدولة التي تنوي ضم أراض ي دولة أخرى أن تحتل هذه األرض فعليا

ً
يفترض هذا الوضع مسبقا

 للقانون الدولي والضم ينتهك قانون االحتالل ألنه يهدف إلى فرض السيادة الدائمة على األر 
ً
اض ي التي استولى عليها، مؤقتة وفقا

 بموجب القانون الدولي، حتى وإن تمت السيطرة 
ً
وإن االستيالء على األراض ي من خالل استخدام القوة أو الضم محظور تماما

 عليها عن طريق الحرب.

 على وجود دولة فلسطين، وسوف يؤدي الضم الرسمي ألي جزء إضافي من فلسطي
ً
ن ويشكل خطط الضم اإلسرائيلية تهديدا

املحتلة، مهما كان مستواه إلى عواقب كبيرة على الشعب الفلسطيني سواء من الناحية االجتماعية أم الثقافية، حيث تتمثل فكرة 

الضم اإلسرائيلية في السيطرة على األرض دون أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن السكان، وفي هذا السياق، تعتبر إسرائيل 

 بينما ت
ً
، ويرسخ بشكل أعمق املشروع االستعماري االستيطاني وجود املواطنين مؤقتا

ً
 دائما

ً
عتبر سيطرتها على أراضيهم وحياتهم أمرا

اإلسرائيلي، باإلضافة إلى الوضع الناتج عن الضم، فإن خطط الضم اإلسرائيلية ستزيد من تقسيم املدن والقرى الفلسطينية 
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تطور، وستمهد الطريق أمام إسرائيل ملصادرة املزيد من األراض ي األخرى في الضفة الغربية وتحرمها من الحق في النمو وال

 وإحالل املستوطنين مكانهم،   الفلسطينية، وهدم املزيد من املنازل الفلسطينية
ً
وطرد املزيد من األسر الفلسطينية وتهجيرها قسرا

حركة املواطنين الفلسطينيين، وتكثف  ومن أجل تحقيق هذا الهدف التوسعي االستعماري، ستحد دولة االحتالل اإلسرائيلية من

نطاق هجماتها العدوانية والقمعية ضدهم، من خالل االقتحامات واالعتقاالت وتنسيقها املستمر وتعاونها مع مستوطنيها غير 

املنوي الشرعيين، وبناء على ما سبق سيقوم الباحث بدراسة اآلثار االجتماعية والثقافية كجانبين مهمين يتأثران بعملية الضم 

  تطبيقها من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلية.

 أهداف الدراسة:

الكشف عن أهم اآلثار االجتماعية لعملية ضم أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلية على أفراد  (1

 الشعب الفلسطيني.

ل دولة اال.حتالل اإلسرائيلية على أفراد الشعب الكشف عن أهم اآلثار الثقافية لعملية ضم أراٍض في الضفة الغربية من قب (2

 الفلسطيني

 مشكلة الدراسة:

 صارح على جميع أفراد الشعب 
ً
تكمن مشكلة الدراسة في عملية ضم أراٍض في الضفة الغربية وما يمثله هذا من عدوانا

وكون عملية الضم مخالفة الفلسطيني بشكل عام والسكان الفلسطينيين القاطنين في األراض ي املنوي ضمها بشكل خاص، 

 لقيام الدولة الفلسطينية املستقلة، وتسبب 
ً
 كبيرا

ً
للقانون الدولي وتعيق تطبيق العدالة االجتماعية، فإن هذه العملية تمثل عائقا

 اجتماعية وثقافية واقتصادية ...الخ، على الشعب الفلسطيني مثل: زيادة في أعداد العاطلين عن العمل، وتفش ي الف
ً
قر بين أضرارا

 القتطاع مساحات شاسعة 
ً
املواطنين، وارتفاع في معدل الجريمة، وزيادة العنف، مما يعزز عوامل الطرد على عوامل الجذب نظرا

 من اراض ي الضفة الغربية لصالح دولة االحتالل.

تمزيق االتصال والتواصل بين  وبما أن عملية ضم أراٍض تناقض املعاهدات واملواثيق الدولية وتبطل شرعيتها إال أنها قد تؤدي إلى

أفراد الشعب الفلسطيني بسبب سلب األراض ي فلسطينية وتقطيع أواصر القرى واملدن، مما يترتب على ذلك تحديات اجتماعية 

وثقافية للسكان الفلسطينيين نتيجة سيطرة وهيمنة دولة االحتالل اإلسرائيلية على أراٍض في الضفة الغربية وضمها لها، 

الستيطان عليها واقامة مشاريع خاصة عليها، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في هذه األراض ي واستخدام شتى أنواع وممارسة ا

التسلط والقهر ضدهم  إلجبارهم على ترك منازلهم والهجرة إلى املناطق التي تسيطر عليها الحكومة الفلسطينية، مما يؤدي إلى 

الفلسطينية في الضفة الغربية وتفريغ األراض ي املنوي ضمها لدولة االحتالل من  ارتفاع في معدل السكان في مناطق السلطة

سكانها، وبما أن االحتالل يسيطر على املناطق السكانية ويتحكم في حريتهم ويقيد تحركاتهم وأعمالهم فإن الثقافة االجتماعية من 

ا وإضعاف االنتماء للهوية الوطنية والحفاظ عليها، مما قيم وعادات وتقاليد ستكون مهددة باالستبدال والضياع، وسيتم إضعافه

يجعل التراث الثقافي االجتماعي الفلسطيني يواجه تحديات متعددة. وتكمن مشكلة الدراسة باإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي: 

ل اإلسرائيلية على أفراد اآلثار االجتماعية والثقافية لعملية ضم أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالما هي أهم 

 ويتفرع منه عدة تساؤالت فرعية:دراسة ميدانية؟  –الشعب الفلسطيني 

 تساؤالت الدراسة:  

ما هي أهم اآلثار االجتماعية لعملية ضم أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلية على أفراد الشعب  (1

 الفلسطيني؟

ملية ضم أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلية على أفراد الشعب ما هي أهم اآلثار الثقافية لع (2

 الفلسطيني؟

 إجراءات الدراسة: 
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تم االستعانة باملنهج النوعي )الكيفي( ألنه املنهج الذي يصلح ملثل هذه الدراسات، من خالل تطبيق املقابلة  منهج الدراسة:

ل وتفسير اآلثار االجتماعية والثقافية التي يتعرض لها أفراد الشعب الفلسطيني جراء ضم املتعمقة على املبحوثين، وتم تحلي

 أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي.

يتكون مجتمع الدراسة من جميع األساتذة الجامعيين، واملفكرين، والكتاب السياسيين واالجتماعيين،  مجتمع الدراسة:

ر على الباحث الحصول على العدد االجمالي ملجتمع الدراسة وذلك لعدم واملثقفين، و 
ٌ
املسؤولين في الحكومة الفلسطينية وقد تعذ

 وجود إحصائيات رسمية حول العدد االجمالي، وعدم قدرة الباحث على حصر األسماء واالعداد.

جتمع الدراسة باختيار عينة أخرى، ولوجود تم االستعانة بالعينة القصدية لصعوبة اجراء الدراسة على معينة الدراسة: 

صعوبة في الوصول إلى جميع أفراد مجتمع الدراسة باختالف املحافظات في الضفة الغربية، وبلغ حجم العينة الكلي التي أجريت 

 (. والجدول اآلتي يٌبين خصائص العينة الديمغرافية.29عليها الدراسة )

افي1جدول رقم: )  ة( خصائص العينة الديمغر

 النسبة املئوية العدد الجنس املتغير

 

 اساتذة جامعيين

 75% 6 ذكور `

 25% 2 إناث

 املجموع
8 %100 

 مفكرين

 100% 3 ذكور `

 00 0 إناث

 100% 3 املجموع

 

 83% 5 ذكور ` كتاب سياسيين واجتماعيين

 17% 1 إناث

 100% 6 املجموع

 43% 3 ذكور ` 

 57% 4 إناث مثقفين

 100% 7 املجموع 

 60% 3 ذكور ` 

 املسؤولين في الحكومة الفلسطينية
 40% 2 إناث

 100% 5 املجموع 

 100% 29 املجموع الكلي 

 

 أداه الدراسة: 

 لذلك وتكونت أداة املقابلة من 
ً
عٌد خصيصا

ُ
تم استخدام أداة املقابلة املتعمقة في جمع البيانات من امليدان وذلك من خالل دليل أ

 في قسمين، القس
ً
م األول تضمن: البيانات األولية للمبحوثين، والقسم الثاني تضمن: تساؤالت الدراسة الرئيسية، وأتاح فرصة

دليل املقابلة للتساؤالت الفرعية التي أجاب عنها املبحوثون من خالل إجاباتهم واختلفت التساؤالت الفرعية باختالف اجابات 

 املبحوثين على التساؤالت الرئيسية.

 أداة الدراسة:صدق 
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(، وأبدوا 6تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من املختصين األكاديميين في الدراسات االجتماعية، والسياسية وعددهم )

مالحظاتهم حول األداة من الناحية املنهجية واللغوية والنحوية وتم تعديل أداة الدراسة بناء على مالحظات املحكمين قبل تطبيقها 

 سة.على عينة الدرا

 ثبات أداة الدراسة

( حيث بلغ معامل الثبات الكلي Cronbach Alphaتم التحقق من ثبات األداة عن طريق حساب معامل الثبات كرو نباخ ألفا )

 ( وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة عالية من الثبات كما يظهر في الجدول اآلتي: 0,912)

 ( ثبات أداة الدراسة   2جدول رقم: )

 حجم العينة ل الثبات كرو نباخ ألفامعام املحور 

 29 0,912 الدرجة الكلية

 متغيرات الدراسة 

  اآلثار االجتماعية والثقافية لعملية ضم أراٍض على أفراد الشعب الفلسطيني.املتغيرات التابعة: 

 ضم أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلية.املتغيرات املستقلة: 

 ياناتتحليل الب

تم التعامل مع البيانات عن طريق التحليل الكيفي وذلك بربط تحليل تساؤالت الدراسة عن طريق تحليل املقابالت وتفسيرها، 

ومقارنة نتائج الدراسة الكيفية مع نتائج الدراسات السابقة وربطها بالنظريات التي تم استخدامها في الدراسة من قبل الباحث، 

 للخروج بتوصيات للدراسة في ضوء اإلطار النظري للدراسة.ويعد هذا التحليل مناس
ً
 با

 أهمية الدراسة  

 يوضع باملكتبات العامة واإللكترونية والجامعية كدراسة سابقة، يرجع إليها األهمية النظرية: 
ً
 نظريا

ً
ستكون الدراسة مرجعا

ة لعملية الضم لألراض ي في الضفة الغربية فإن الدراسة الطلبة والباحثون واملهتمون، وكونها تتناول اآلثار االجتماعية والثقافي

 يتم االستفادة 
ً
 نظريا

ً
تعتبر من الدراسات األولى التي تبحث معاناه الشعب الفلسطيني جراء عملية الضم، وستقدم للقراء اطارا

.
ً
 منه قبل البدء بدراساتهم مستقبال

ب الفلسطيني القاطنين في األراض ي املنوي ضمها من قبل دولة سيستفيد من نتائج الدراسة أفراد الشعاألهمية التطبيقية: 

االحتالل اإلسرائيلية وذلك بتوضيح أهم اآلثار االجتماعية والثقافية التي سيتعرضون لها جراء عملية الضم وستقدم بعض 

ا سيستفيد من نتائج االستراتيجيات لصناع القرار في الحكومة الفلسطينية ملنع الحكومة اإلسرائيلية من عملية الضم كم

الدراسة أفراد الشعب الفلسطيني بشكل عام وذلك بوضع بعض الحلول ملواجهة التحديات واملشكالت التي يواجهونها جراء 

 عملية ضم األراضب املهددة.

 

 حدود الدراسة

افية س، رام هللا، أريحا، : أجريت الدراسة امليدانية في محافظات الضفة الغربية: )الخليل، بيت لحم، القدالحدود الجغر

 األغوار، سلفيت، طولكرم، نابلس، جنين، قلقيلية(

 ساتذة جامعيين، مفكرين، كتاب سياسيين واجتماعيين، مثقفين، مسؤولين في الحكومة الفلسطينية.الحدود البشرية: أ

 م.2020م وانتهت في شهر أكتوبر 2020: بدأت الدراسة في شهر آب عام الحدود الزمانية
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 الدراسةمصطلحات 

 
ً
 (Social implications: )اآلثار االجتماعية اصطالحا

أي تأثير يحدث على املشاعر أو األفكار أو السلوك للفرد، وتنبع من حضور أو أفعال اآلخرين الحقيقية أو الضمنية أو املتخيلة، 

 من نشر املسؤولية وحتى الخوف من التواصل املقنع، وتخضع اآلثار
ً
االجتماعية إلى القوى االجتماعية،  وتختلف تطبيقها بدءا

 (Karau, Steven; Williams, Kipling 1995, pp135-140والسيكو اجتماعية.)

:
ً
 اآلثار االجتماعية اجرائيا

هي العواقب املترتبة على الفرد نتيجة أي مشروع مقترح يغير حياة اإلنسان وعملة والعالقة بينه وبين اآلخرين، ينتج عنه تغيرات  

 ية في القيم واالتجاهات والتكيف مع البيئة املحيطة بالفرد.اجتماع

  اآلثار الثقافية
ً
 (Cultural effects: )اصطالحا

هي تحول ثقافي في العمليات االجتماعية، مثل التنشئة، التفاعل، الصراع، التبادل، املنافسة، الحراك، االنتشار، وتحول ثقافي 

غل من مواقع في جماعته، وتغير في نمط املشكالت االجتماعية وليس أمام الفرد إال أن على األدوار املتوقعة من الفرد فيما يش

يتعامل مع التحول الذي أصبح له أثُر واضُح وحتمي على الظواهر االجتماعية املختلفة، وقد يكون التحول افضل او أسوأ في حياة 

 (2016غير. ) رامي ملحم، األفراد الذين يتعرضون لتغير في نمط حياتهم ويصبحون تحت حكم ال

:
ً
  اآلثار الثقافية إجرائيا

هي ما يحدث للفرد عندما تتأثر مشاعره وآرائه بطريقة تهدف إلى التنبؤ وقياس اآلثار املترتبة عن السياسات العمومية أو 

ظيم االجتماعي والعالقات الخاصة، أو برنامج أو مشروع للسكان في البيئة املحيطة بهم مما يؤدي إلى تغير في نمط الحياة والتن

 االجتماعية، والصحية، والتعليمية، والسلوكية. 

 
ً
 (Annexation of lands: )ضم أراٍض اصطالحا

م به  
 
ق بالحيازة القسرية إلقليم دولة واحدة من قبل دولة أخرى، ومن املسل

 
هو اإلجراء اإلداري واملفهوم في القانون الدولي املتعل

ة  أن هذه العملي 
ً
ة، والضم يختلف عن التنازل، حيث يتم إعطاء األرض أو بيعها من خالل معاهدة، ألن الضم   عموما غير قانوني 

 ما يتبعه احتالل عسكري  
ً
)علي  .هو عمل انفرادي حيث يتم السيطرة على أراٍض واحتجازها من قبل دولة واحدة بالقوة، وعادة

 (2020أبو حبلة: 

 ضم أراٍض 
ً
 : إجرائيا

قسرية ألراض ي تابعة ملجتمع معين من قبل دولة أخرى وتعتبر هذه العملية غير قانونية يتم االستحواذ والسيطرة حيازة قهرية و 

عليها بالقوة وينطوي على ذلك تغير في السيادة على تلك األراض ي من خالل االستيالء عليها واحتجازها بقوة السالح من قبل الدولة 

 املعتدية.

 

 (West Bank: )الضفة الغربية

% من  21مصطلح اطلقته الحكومة األردنية على الجزء املتبقي من فلسطين بعد االنتداب البريطاني وتشكل مساحتها ما يقارب 

 نابلس والقدس والخليل وغور األردن وبيت لحم وطول كرم وجنين ²كم 5860مساحة فلسطين الكلي، حوالي 
ً
، وتشمل جغرافيا

 (2019وأطلق عليها هذا االسم ألنها تقع إلى الغرب من نهر االردن. )الجهاز املركزي لإلحصاء: وأريحا ورآم هللا وسلفيت وطوباس، 

 (The Israeli occupation state) دولة االحتالل اإلسرائيلية:
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، ومصادرة األرض وقتل وتشريد غالبية سكان املدن الساحلية، وفي عام 1948قيام اإلسرائيليين باحتالل أرض فلسطين عام 

م، تم احتالل ما تبقى من أرض فلسطين وقاموا بتدمير بعض األنساق االجتماعية، كما قاموا بغرس أنساق جديدة محلها 1967

 ( 250: 2013تخدم مصلحتهم الخاصة. ) محمد عكة، 

 (Palestinian people) :الشعب الفلسطيني

م، وبلغ تعداد الشعب 1948ة واألراض ي املحتلة عام شعب عربي يعيش على أرض فلسطين التاريخية في الضفة الغربية وقطاع غز 

الفلسطينية التاريخية، وما األراض ي أكثر من نصفهم يعيشون كالجئين خارج  2013مليون نسمة عام  8، 11الفلسطيني تقريبا 

كشعب إلى ما بعد الفلسطينية وليس في بلداتهم األصلية، وتعود اإلشارة إلى الشعب الفلسطيني األراض ي تبقى منهم يعيشون في 

باالستقالل واطلق أسم الشعب  1921سبتمبر  21الحرب العاملية األولى حيث طلب املؤتمر السوري الفلسطيني املنعقد في 

وفي أعقاب اعالن دولة االحتالل اإلسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية  1948الفلسطيني بعد الهجرة التي تمت بعد حرب عام 

 (2013م. )الجهاز املركزي لإلحصاء: 1967ب وكذلك الهجرة بعد حر 

 االطار النظري والدراسات السابقة

أدٌى تفاعل كثير من النظريات الكالسيكية فيما بينها إلى ظهور نظرية تقليدية في السيادة، تقوم على أن للسيادة مظهرين: داخلي 

وعلى إقليم الدولة، واملظهر الخارجي، حريتها في إدارة شؤنها وخارجي، ويتمثل املظهر الداخلي لسيادة الدولة بسلطانها على األفراد 

 (623: 1984الخارجية وتحديد عالقتها بسائر الدول األخرى. )حامد سلطان، وعائشة راتب، وصالح الدين عامر، 

 للسيادة: أولها: بأنها واحدة بمعنى أنها والية الدولة 1791-9-3وقد أضاف القانون الفرنس ي في 
ً
في حدود اقليمها والية م، أوصافا

ن انفرادية ومطلقة، وثانيها: بأنها ال تقبل التجزئة، أي ال يقبل تقسيمها في الدولة الواحدة، وثالثها: بانها ال تقبل التصرف فيها، أل 

 من أركان قيامها وتنقض ي شخصيتها الدولية، ورابعها: السيادة ال تقبل ا
ً
لتقادم املكتسب الدولة التي تتنازل عن سيادتها تفقد ركنا

وال التقادم املسقط، فهي ال تكتسب بمجرد مرور الزمان وال تسقط باملدة الطويلة. )حامد سلطان، وعائشة راتب، وصالح الدين 

 (642: 1984عامر، 

 إال أن بودان وضع سيادة الدولة في صورة مجردة لكونها سلطة عليا ال تخضع للقوانين، أي سلطة مطلقة، وال شك أن ذلك ال

يتالءم مع البيئة املعقدة التي يتعين على الدولة أن تعمل في إطارها، وهي تحتوي على أبعاد ذات تأثير سلبي على مفهوم السيادة 

 (9: 2004محمود ابو خليل، بمعناه التقليدي، وعلى رأس تلك األبعاد: الدور املتنامي للقانون الدولي، واملنظمات الدولية. )

ملطلقة في املراحل األولى لنشأة الدولة األوروبية الحديثة، التي اعتبرتها سلطة عليا غير محدودة وال وظهرت نظرية السيادة ا

( بأن السيادة ال تتوقف على األرض بل تتجاوز املياه والتربة والهواء واملوارد كما يشمل Brownlieمشروطة، ويضيف براونلي )

 ,Brownlieملياه والهواء والفضاء بدون حدود حتى لو كان اإلقليم مجهول.  )الجزر والصخور، وأن سيادة الحكومة على األرض وا

1990, p107) 

( أن االستيالء على اإلقليم بطريق مخالف للقانون، ال يكسب ملكية اإلقليم حتى لو القى ذلك (Loutherpacht 1968;p213يرى 

، ويرى )
ً
 عاما

ً
لذي تقوم به السلطة املحتلة بالقوة يعتبر إجراء غير مشروع، أن الضم ا (Schwarzenberger, G, 1957, p342قبوال

. ويرى 
ً
( أن االحتالل ال يكسب السيادة على (Kelsan,1957, 139 ويعتبر االعتراف به من قبل الدولة املحتلة غير مشروع أيضا

بعد ذلك وتحقق بذلك  اإلقليم املحتل، ويرى أنه إذا تحقق نصر حاسم على العدو، بحيث يستحيل عليه مقاومة املنتصر

. ويرى 
ً
أن مبدأ  (Q. wright, 1967, 24)إخضاع كامل لإلقليم، فإنه وباالستناد إلى مبدأ الفاعلية يجوز للمنتصر ضم اإلقليم نهائيا

عدم جواز اكتساب اإلقليم باستخدام القوة يخدم هدف السالم واألمن للدولتين، وقد تضمنته مبادئ القانون الدولي في القرن 

لتاسع عشر، التي قررت أن االحتالل الحربي ال يكسب ملكية اإلقليم، وأستند في ذلك إلى عدم جواز االستفادة من العدوان، وما ا

يترتب عليه من وجوب انسحاب القوة املحتلة من اإلقليم بصورة غير مشروعة من األراض ي املحتلة باعتبار ذلك مبدأ معترف به 

.
ً
 دوليا

بين نوعين من البشر، أعالهما اليونانيون)إمام عبد الفتاح ” كتاب األخالق“د الشرقي حين ميز أرسطو في وترى نظرية االستبدا

، وأدناهما البرابرة، وهم كل ما دون اإلغريقيين، ويتحول أولئك إلى عبيد من وجهة نظر أرسطو؛ تحت ما اعتبره ( 183: 1994إمام، 

قافة السائدة؛ ويؤكد في هذا السياق أن هذه الرؤية تخص أرسطو من بين فالسفة اليونان، وربما تأثر به بعض ضغوط الث
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خالفه فيها آباء الفلسفة اليونانية، ” أرسطو” الفالسفة السوفسطائيين الذين وسعوا نطاق العبودية، لكنها في النهاية تبقى رؤية لـ 

ن سمة لفرد يستولي على السلطة بالقوة، ويشيع القهر بين خصومه، ويالحق من يمتازون الذي أكد أن الطغيا” أفالطون “ومنهم 

كما أنه يسعى لبناء حالة رضا عن فترة حكمه بمنح بعض املنافع  بالشجاعة والحكمة وكبر النفس حيث يراهم اكبر خطر عليه،

ويعكس  (، 162-161: 2010بد الجليل كاظم الوالي، ومن بينها وهبة لألراض ي، وينتج حالة حرب لكي تستمر حاجة الناس إليه )ع

 .الفارق بين صياغة كل من أفالطون وأرسطو مركزية عالية للذات، ونظرة دونية لألطراف املحيطة بالذات اليونانية

ريكي األول الغير بالقوة مثل: التوصية التي صدرت عن املؤتمر األمأراض ي حرمت املواثيق واالتفاقيات الدولية باالستيالء على 

م، بمناسبة وضع االتفاقية العامة الدائمة للتحكيم الدولي التي اعلنت فيها ببطالن ضم األقاليم بالقوة، وإعالن 1980املنعقد 

( من األنظمة امللحقة بها، حظر أية تغييرات إقليمية أو اتخاذ أية إجراءات تشريعية أو إدارية  43م، في مادتها )1907اتفاقية الهاي 

ب عليها حدوث أي تغيير في السيادة على األقاليم املحتلة، مما يؤدي إلى امتثال هذه السيادة من تلك األقاليم إلى دولة يترت

 ( 47:  1969االحتالل والنتيجة بطالن الضم املترتب على استخدام القوة. )عز الدين فودة، 

 أ
ً
 يدرس سبب تعقيد النزاعات الدولية ضمن تعقيدات وترى نظرية الصراع أن املنازعات الدولية ينبغي أن تكون جزءا

ً
ساسيا

ليس وليد الوقت الحالي بل هو موجود منذ ” السياسة الدولية حتي يمكن الوقوف وفهم الظاهرة التنازعية، وأن النزاع الدولي

لة قانونية أو حادث معين خالف بين دولتين على مسأ“ واملقصود بالنزاع الدولي أنه” العصور القديمة وهو نتيجة لتضاد املصالح

” أو يسبب تعارض وجهات نظرهما القانونية أو مصالحهما"، وأنه "عندما يوجد فرد يسود السالم وعند وجود اثنين ينشأ الصراع

وإن ظاهرة الصراع في العالقات الدولية يقصد بها فرض اإلرادة السياسية على الطرف اآلخر من الصراع والتأثير في سلوكه، هذه 

التي الزمت الوجود اإلنساني منذ القدم ورافقت تطوره سواء كانت علي مستوى األفراد أو ” تنازع اإلرادات ”اصية وهيالخ

 التي تشكل الدولة الوحدة األسمى فيها، وقد بحثت الدراسات املعاصرة عن أسباب الصراع 
ً
التجمعات اإلنسانية األكثر تطورا

ن الناحية السياسية أو الفردية أو الجماعات،  ويذهب بعض الباحثين في مجال ظاهرة الدولي سواء من الناحية العسكرية أو م

الصراع البشري علمي ليس هدفه القضاء على الظاهرة في الحياة البشرية بقدر ما يمكن أن يقلل من اآلثار السلبية املدمرة 

. )املركز للكيان البشري، ألن القضاء النهائي على الصراع في املواقف اإلنسانية ل
ً
يس بغير املمكن ولكن غير مستحب أيضا

 (. 2017الديمقراطي العربي، 

نظرت نظرية الصراع إلى العالم علي أنه حالة شديدة التشابك والتعقيد والتناقض وأن عملية خلق تجانس أو انسجام ضرب من 

لمحافظة على بقاءها واستمرارية وجودها في هذا ضروب الخيال أو املستحيل وعليه ال بد من اعتماد كل دولة على القوة الذاتية ل

 .النظام الدولي الالعقالني الذي ال يتصف إال بالصراع وال ش يء أخر سوى الصراع

اعتمد عدد من الكتاب اإلسرائيليين ومن يناصرهم على نظرية الغزو الثقافي لتبرير ضم  أجزاء من فلسطين إلى السيادة 

ها أو على األقل  اإلسرائيلية، وملخص هذه النظرية
 
 دفاعية أن يقوم بضم  األراض ي التي احتل

ً
ه يجوز للمنتصر الذي خاض حربا

 
أن

( في حالة الدفاع عن 1967و 1948االحتفاظ بها حتى يتقرر مصيرها بعقد معاهدة سالم، وبما أن  إسرائيل تعتبر نفسها في عامي )

 األراض ي التي سيطرت عليها تجاوزت للحدود ا
لتي رسمها قرار التقسيم، ومن حقها االحتفاظ بها بعد وقف القتال، النفس، فإن 

  وقد أعطاها هذا االحتالل مع مرور الزمن أحقية إضافية في تدعيم وجودها في املنطقة، وفي االستيالء أو اكتساب السيادة، ويرى 

"E.Lautherpacht” في حالة العدوان على دولة أخرى، غير أن  بأن  مبدأ عدم جواز استفادة املعتدي من ثمار عدوانه ال يطبق إ 
 

ال

الضم  وإحداث تغييرات إقليمية تأمينا للدولة املدافعة، إذا تم  في حالة الدفاع عن النفس يعتبر عمال مشروعا؛ ولهذا فاإلجراء 

عتدي من ثمار عدوانه ال إن  مبدأ عدم جواز استفادة امل“ بقوله   "Stone" اإلسرائيلي لضم أراٍض لها إجراء مشروع، ويعزز ذلك 

ينطبق على وضع إسرائيل، فأي  دولة في وضعها من حقها أن تلجأ إلى القوة دفاعا عن الذات، وأن  وقف العمليات العسكرية دون 

ة تحويل حقها في احتالل اإلقليم إلى حقوق السيادة اإلقليمية. )أحمد بلقاسم، 
 
ل السلطة املحتل : 2016عقد معاهدة سالم يخو 

35) 

أن  املزاعم اإلسرائيلية تصطدم بداية بأن  حق الدفاع الشرعي له حدود ال يتجاوزها؛ فهو مقيد بمبدأ التناسب، وهذا التناسب ال 

ما يتعدى ذلك إلى الحقوق التي يمكن أن يكتسبها دفاعا عن 
 
يقتصر على الوسائل واإلجراءات املستخدمة لرد  العدوان، وإن

ها إليها، باإلضافة إلى وهذه الحقوق يجب  النفس،  أن ال تصل إلى تجريد دولة أخرى من حق السيادة والسيطرة على أراضيها وضم 
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أن  انتقال السيادة يجب أن يتفق وينسجم مع حق تقرير املصير، وهو ما يجعل اإلجراء اإلسرائيلي مرفوض، ألن  السكان 

، وال انتقال السيادة من  هم إلى إسرائيل.الفلسطينيون ال يقبلون عملية الضم 

 ملبدأ رفض ضم األرض باإلرادة 
ً
يتبين مما سبق أن إقدام دولة االحتالل اإلسرائيلية على ضم أراٍض في الضفة الغربية مخالفا

املنفردة في وقت الثورات العربية وانفرادها بالقوة دون غيرها، حتى لو كان هناك اتفاقية سالم، وأن عدم االعتراف بضم أراٍض 

ى فكرة أن االستخدام غير املشروع للقوة، وال يمكن أن يخل بالحقوق الثابتة، كما أن املواثيق واالتفاقيات الدولية يتأسس عل

 تبطل ضم دولة االحتالل اإلسرائيلية لألراض ي في الضفة الغربية.

قطيع أواصل الشعب الفلسطيني كما يترتب على ضم أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلية آثار سلبية في ت

وحرمان اآلالف منهم من الوصول للمستشفيات وأماكن عملهم وممتلكاتهم وسيتم قطع االتصال والتواصل بين العائالت وال 

سيما أن الهدف الرئيس ي لعملية ضم األرض هو إخراج أكبر عدد من السكان من مناطق سكنهم إلى مناطق مجاورة لهم تخضع 

 ينية، وبذلك يتم مصادرة ممتلكاتهم بالقوة وتهويد أراضيهم.للسيطرة الفلسط

 الدراسات السابقة

من خالل اطالع الباحث على العديد من الدراسات الكالسيكية والحديثة التي تتعلق بموضوع الدراسة وكون الحديث عن عملية 

 دراسة منشورة تتضمن 2020ضم أراٍض في الضفة الغربية لصالح دولة االحتالل اإلسرائيلي ظهرت في العام 
ً
م، لم يكن هناك أيا

اآلثار االجتماعية والثقافية حيث تعتبر هذه الدراسة من الدراسات األولى، وبعد البحث املتكرر وجد الباحث بعض الدراسات 

لذلك كانت  التي تحدثت عن اآلثار االجتماعية والثقافية حول عملية الضم من خالل جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية،

 وقد تعتبر نادرة وغير موجودة، وسيتم عرض بعض الدراسات التي حصل عليها الباحث وهي كما يلي:
ً
 الدراسات السابقة قليلة

 -بعنوان: "اآلثار االقتصادية واالجتماعية لجدار الفصل العنصري في منطقة طولكرم (2012دراسة )ضرار عبد الهادي طرمان،

ستخدام نظم املعلومات الجغرافية )دراسة مقارنة("، هدفت الدراسة إلى الكشف ورصد اآلثار قلقيلية وجنوب الخليل با

االقتصادية واالجتماعية التي نجمت عن بناء  جدار الضم والتوسع وما تترتب على ذلك من آثار على السكان الفلسطينيين، 

عانة باملنهج التاريخي واملنهج الوصفي واملنهج الكمي، نتيجة مصادرة أراٍض واملصادر الطبيعية ومنع استغاللهما، وتم االست

واستعانت باألدب املنشور والصور الجوية واالستبيانات واملقابالت كأدوات لجمع البيانات، وطبقت العينة العشوائية وبلغ حجم 

 :وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية( مفردة، 400العينة )

ئهم من منطقة الدراسة قد تأثروا بالجدار العازل من خالل مصادرة األراض ي الزراعية وعرقلة % من السكان املستطلعة آرا91أن 

التواصل الجغرافي ما بين التجمعات الفلسطينية، ووجود آثار اجتماعية نتجت عن بناء الجدار تمثلت في فقدان مصدر الدخل 

ماعية نتيجة عزل أراٍض بفعل الجدار تمثلت في عزل األسر سواء من العمل في األراض ي او داخل الخط األخضر، ووجود آثار اجت

 وعدم تواصلها فيما بينها.

بعنوان: " الجدار الفاصل وتأثيره على النسيج االجتماعي والبيئي واملائي في منطقتي الرام وضاحية  (2008دراسة )رهام الزغير، 

ة والبيئية واملائية ملنطقتي الرام وضاحية البريد، التي نجمت البريد شمال القدس"، هدفت الدراسة التعرف على اآلثار االجتماعي

عن تداعيات جدار الضم والتوسع على حياة املواطنين، واستعانت الباحثة باملنهج الوصفي، واستخدمت أداة االستبانة كأداة 

بقت على  عينة بلغت )
ُ
 :نتائج اآلتيةوخلصت الدراسة إلى أهم ال( مفردة، 100لجمع البيانات من امليدان، وط

إن بناء الجدار الفاصل ال يتناسب مع النسيج االجتماعي لسكان املنطقة، فهو يؤثر على الروابط األسرية، ويمنع السكان من 

حرية الحركة والتنقل، والحصول على الخدمات األساسية، وهذا الحصار بدوره أدى إلى خلق مشاكل اجتماعية بنسب متفاوتة، 

لحصول على الخدمات الطبية والتعليمية، وعزلهم عن مدينة القدس في )كانتونات( تتحكم قوات االحتالل وحرم املواطنين من ا

بمعابرها، وعمل جدار العزل على سلخ الهوية والثقافة الفلسطينية من نفوس املواطنين بحيث جعل املواطن رهن إشارة 

جل املحافظة على الهوية املقدسية وتلقي الخدمات الصحية املؤسسات اإلسرائيلية ومكاتب الداخلية والتأمين الوطني من أ

 .وضمان الدخل وغيرها
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( بعنوان: "اآلثار االقتصادية واالجتماعية املباشرة للجدار العنصري الفاصل على الشعب 2005دراسة )محمود ابو الرب، 

ت بالشعب الفلسطيني نتيجة بناء الجدار الفلسطيني"، هدفت الدراسة إلى بيان وتحديد اآلثار االقتصادية واالجتماعية الت
ُ
ي حل

بقت على عينة مقدارها 
ُ
العازل، واستعان الباحث باملنهج الوصفي، واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات من امليدان، وط

 :وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية( مفردة، 859)

، تتمثل في تقطيع أوصال التجمعات السكانية إلى إٌن بناء الجدار له آثار سلبية على حياة الشعب الفلس
ً
 وثقافيا

ً
طيني اجتماعيا

 مناطق شرق وغرب الجدار مما سيؤدي إلى فصل األهالي عن بعضهم البعض.

 

 عرض النتائج ومناقشتها:

االحتالل اإلجابة على التساؤل األول: ما هي أهم اآلثار االجتماعية لعملية ضم أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة 

 اإلسرائيلية على أفراد الشعب الفلسطيني؟

ٌتبين من خالل املقابالت التي أجريت مع املبحوثين أن أهم اآلثار االجتماعية لعملية ضم أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة 

تماعية وتراجع قوة العالقات االحتالل اإلسرائيلية تكمن في تصٌدع في البنية االجتماعية العائلية، وزيادة في التقسيمات االج

االجتماعية في البناء األسري والنظم االجتماعية بشكل عام، وانحسار التوسع األفقي للسكان املرتبط بالتوزيع النوعي الديمغرافي، 

ساق وزيادة هجرة شرائح واسعة من املزارعين وتحولهم إلى قطاعات أخرى مثل الخدمات، والعمل ضمن مهن معينة، وستتأثر األن

االجتماعية املختلفة املرتبطة مع بعضها البعض مثل: النسق االجتماعي، والثقافي، والصحي واالقتصادي وغيرها من األنساق 

 الفرعية، مما سيخلف حالة من اإلرباك في تأدية الوظائف املتكاملة بين هذه األنساق.

حيث عدم قدرته على التنقل من مكان آلخر وشعوره أن  كما بينت عينة الدراسة أن هناك آثار اجتماعية على الفرد ذاته من

حريته مقيدة، مما سيؤثر ذلك على مجريات حياته في عدة جوانب اجتماعية تتمثل في عدم قدرته على التواصل مع أفراد أسرته 

باألمن واألمان، وستؤدي املمتدة وأصدقائه وزمالئه، وبالتالي شعوره بالقلق، والتوتر وفقدان التوازن واالستقرار وعدم الشعور 

عملية ضم اراٍض في الضفة الغربية إلى تغييب القانون في تلك املناطق املنوي ضم أراٍض فيها األمر الذي سيؤدي إلى وجود 

تداعيات سلبية تؤثر على النسيج االجتماعي بين أفراد املجتمع الفلسطيني مثل: انعدام األمن وانتشار الفوض ى في البناء 

وانتشار تجارة املخدرات وتعاطيها، واالحباط من املستقبل، وانتشار الحواجز على مداخل املناطق املنوي ضمها  االجتماعي،

وبذلك سينقطع التواصل بين املدن والقرى الفلسطينية مما سيكون له أثر سلبي على حياة املواطنين الفلسطينيين من الناحية 

 االجتماعية.

لتي أجريت مع املبحوثين تأكيد عينة الدراسة أن خطة الضم ستؤدي إلى مزيد من السيطرة على كما تبٌين من خالل املقابالت ا

 وحرمان املناطق الخاضعة للضم من النمو 
ً
األرض ومصادرتها لصالح املستوطنين والسعي إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرا

قمعية على السكان من قبل املستوطنين، وهدم املنازل، والتطور والتكيف االجتماعي، وسيتم تكثيف الهجمات العدوانية وال

واالقتحامات، واالعتقاالت، وبذلك سيتم تعزيز االستيطان وفرض األمر الواقع مما يصاحبه زيادة في البطالة، والفقر، وزيادة 

في البحث عن العمل نسبة العاطلين عن العمل في قطاعات متعددة  وضرب املنتوج الزراعي الفلسطيني وبذلك سيبدأ السكان 

املأجور، كما ستؤدي عملية الضم إلى جعل السكان في مناطق الضم مقيمين غير شرعيين ويتم التعامل معهم بعنصرية في 

الحقوق املدنية، وستنعدم فرص الحياة الطبيعية للسكان من رعاية صحية وحياة اجتماعية كريمة وتعليم وحياة الئقة بحيث 

 تحت رحمة السجان.يصبحون وكأنهم في سجون 

( التي أكدت وجود آثار اجتماعية نتيجة عزل أراٍض 2012وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )ضرار عبد الهادي طرمان،

 من خالل الجدار تمثلت في عزل األسر وعدم تواصل األسر فيما بينها.
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ألرض بل تتجاوز املياه والتربة والهواء واملوارد كما يشمل تفسر نظرية السيادة املطلقة لهذه النتيجة أن السيادة ال تتوقف على ا

 وأن االستيالء 
ً
الجزر والصخور، وأن سيادة الحكومة على األرض واملياه والهواء والفضاء بدون حدود حتى لو كان اإلقليم مجهوال

 
ً
 عاما

ً
وأن الضم الذي تقوم به السلطة املحتلة على اإلقليم بشكل مخالف للقانون ال يكسب ملكية اإلقليم حتى لو القى ذلك قبوال

 .
ً
 بالقوة يعتبر إجراًء غير مشروع، ويعتبر االعتراف به من قبل الدولة املحتلة غير مشروع أيضا

يفسر الباحث هذه النتيجة في ضوء ما سبق، أنه عندما بدأ اإلعالن عن ضم أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالل 

درك املواطن الفلسطيني اآلثار االجتماعية والثقافية التي ستحل على جميع جوانب الحياة االجتماعية املختلفة اإلسرائيلية، بدأ ي

جراء عملية الضم، وذلك من خالل تقطيع أوصال األراض ي الفلسطينية للحيلولة دون تحقيق حلمهم بإقامة الدولة الفلسطينية 

عن عملية ضم أراٍض في الضفة الغربية هي األثر األبرز على حياة املواطن  املستقلة، كما أن األضرار االجتماعية الناجمة

الفلسطيني، وتتركز هذه األضرار في املجال االجتماعي والثقافي، حيث سيتم عزل مناطق وتجمعات سكانية فلسطينية عن القرى 

رض الفلسطينية، وقد يرغمه على ترك واملدن املجاورة ويعمل ذلك على تقييد حرية الحركة للمواطن الفلسطيني وتشتيت األ 

 له.
ً
 أرضه ومنزله والرحيل إلى مناطق أخرى أكثر أمانا

باإلضافة إلى ما سبق تقييد حرية الحركة للمواطنين في الخروج والدخول لألراض ي املنوي ضمها، مما يحرمهم من زيارة أقربائهم 

عقبة أمام أفراد الشعب الفلسطيني  وال سيما في عملية اختيار وممارسة األنشطة االجتماعية والثقافية وستصبح عملية الضم 

شريك الحياه من خارج مناطق الضم، وهذا سيجبر املواطنين الساكنين في أراض ي الضم التعامل مع بعضهم البعض دون غيرهم 

أم خارجية، فتفكيك  من خارج مناطق الضم، وهذه سياسة االحتالل اإلسرائيلي من أجل التهجير سواء كانت الهجرة داخلية

 لتقليص العالقات االجتماعية بينها.
ً
 أساسيا

ً
  يعتبر عامال

ً
 وتشتيت األسرة الواحدة جغرافيا

وتؤثر عملية الضم على عدة مجاالت في الحياة اليومية لألسر الفلسطينية،  فبعض األسر ستنفصل عن بقية األسر األخرى وعن 

وبعضها اآلخر  أرضه التي كانت تمثل املصدر األساس ي للدخل من خالل مصادرتها،أقاربها وأصدقائها، وبعضها اآلخر سيفقد 

 سيفقد أبناؤها فرصة عملهم في السوق اإلسرائيلي وستنتشر البطالة والفقر، مما سيؤثر على أوضاعهم املعيشية اليومية.

 لتفكيك إن تضامن العائلة وتماسكها ُعبٌر عنه وفق تفسيرات مختلفة،  فبعض أفراد العينة 
ً
ترى أن عملية ضم أراٍض يعتبر عامال

 لتقليص 
ً
 أساسيا

ً
 سيكون عامال

ً
 وبالتالي يتبعها  فك االرتباط املادي واملعنوي، فتفكيك وتشتيت األسرة جغرافيا

ً
األسرة جغرافيا

ط النفس ي واملعنوي على العالقات االجتماعية بينها مما يعمل ذلك على إضعاف عالقاتها االجتماعية وهذا يعمل على ازدياد الضغ

 أفراد األسرة الواحدة.

ومن اآلثار االجتماعية قهر الفرد الفلسطيني، والتهجير الداخلي، وشعور الفرد الفلسطيني بالقهر والتوتر، وسيجد اآلالف منهم 

اورة ووصولهم الى في سجن داخلي ضمن األرض ي املضمومة والخضوع ملحاصرة عسكرية تقيد حركتهم واالنتقال للقرى واملدن املج

حقولهم الزراعية، وستصبح مناطق سكن املواطنين شبه معزولة، مما سيؤثر على النسيج االجتماعي واستمرار العالقات 

 االجتماعية.

اإلجابة على التساؤل الثاني: ما هي أهم اآلثار الثقافية لعملية ضم أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالل 

 ى أفراد الشعب الفلسطيني؟اإلسرائيلية عل

يتبين من خالل املقابالت التي أجريت مع املبحوثين أن عملية ضم أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلية له 

يم آثار ثقافية تتمثل في تأثر الهوية الثقافية املكانية كأحد عناصر الهوية املرتبطة بالفرد الفلسطيني بشكل عام، وتصدع ق

التضامن والتعاون االجتماعي للسكان على املدى الطويل، واضطراب وتشظي االنتماء للهوية الوطنية، وتغيير يرافقه في العادات 

والقيم والتقاليد لشريحة الفالحين واملزارعين، وظهور بعض الظواهر الثقافية الجديدة ترافق عملية الضم تتمثل في التبعية، 

الفرعية والخضوع لآلخر، مما يعمل على تأثر املواطنين الفلسطينيين في الحفاظ على التراث الثقافي  وتفكك معرفي في الثقافة

 املوروث، وقد تظهر ثقافة عكسية تتمثل في رد فعل معاكس في العودة إلى الهوية الوطنية عن طريق املقاومة بمختلف أنواعها.

سة أن هناك آثار ثقافية على الفرد الفلسطيني جراء عملية الضم تتمثل في كما بينت نتائج املقابالت التي أجريت مع عينة الدرا

التغيير في اختيار شريك الحياة بسبب انقطاع املدن والقرى عن بعضها البعض مما يؤدي ذلك إلى حالة من التشتت والضياع 

قافة تقبل اآلخر وبالتالي إلى انتشار العنف واالنفصال الثقافي بين أفراد املجتمع الفلسطيني، وستؤدي عملية الضم إلى تغير في ث
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وزيادة الجرائم واالنحراف الثقافي نتيجة الضغوطات الثقافية التي يتعرض لها الفرد الفلسطيني في مناطق الضم، مما ينتج عنه 

 خلل في التركيب الثقافي من قيم وعادات وتقاليد التي كانت راسخة في أذهان أفراد الشعب الفلسطيني.

جريت مع املبحوثين أن عملية ضم أراٍض في الضفة الغربية من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلية كما ت
ُ
بين من خالل املقابالت التي أ

ستؤثر على األندية والروابط الثقافية كإقامة األمسيات الثقافية والندوات واملحاضرات واألمسيات الشعرية، مما يؤدي إلى تراجع 

اد املجتمع الفلسطيني، وتهديد للرواية الفلسطينية التاريخية وتزويرها، وسرقة التراث الفلسطيني، الحراك الثقافي بين أفر 

وإضعاف اللغة العربية وإحالل اللغة العبرية مكانها، وهدم اآلثار والتراث من قبل قوات االحتالل مما يضعف ثقافة االنتماء 

 ستقالل.والوالء للوطن والبعد عن النضال من أجل التحرر واال 

 أن من أهم اآلثار الثقافية لعملية الضم على الفلسطينيين تكمن في تعزيز الرواية الصهيونية 
ً
كما أبدت عينة الدراسة أيضا

التوراتية الصهيونية املزعومة وأن أرض فلسطين هي أرض امليعاد وأرض اآلباء واألجداد، وأن الصهاينة هم أصحاب األرض 

ك تنفي وتلغي دولة االحتالل اإلسرائيلية الحق التاريخي للوجود الفلسطيني في أرضة وتلغي تاريخه التاريخيين واألصليين وبذل

، وستقوم دولة االحتالل على خلق ثقافات ووالءات محلية وبلدية 
ً
 ومكانيا

ً
الثقافي وهويته الحضارية ووجوده في فلسطين زمانيا

 عن الثقافة الوطنية الجمعية، وسيتم
ً
إلغاء القيم والتقاليد والعادات واملبادئ اإلنسانية، وتكريس ثقافة العنف  ومناطقية بديال

 والقوة والتمييز العنصري.  

( التي أكدت على أن الجدار عمل على عزل وسلخ الهوية والثقافة 2008واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )رهام الزغير، 

 الفلسطينية من نفوس املواطنين.

داد الشرقي هذه النتيجة بأن السكان الذين يخضعون لعملية الضم سيتحولون إلى عبيد تحت ضغوط تفسر نظرية االستب

الثقافة السائدة؛ وفي هذا السياق فإن هذه الرؤية تؤكد أن الطغيان سمة لفرد يستولي على السلطة بالقوة، ويشيع القهر بين 

 على أفراد املجتمع الخاضع للسيطرة خصومه، ويالحق من يمتازون بالشجاعة والحكمة وكبر النفس حيث
ً
 .يصبحون أكثر خطرا

اآلثار الثقافية لعملية الضم تكمن في عدم مقدرة السكان على ممارسة يفسر الباحث هذه النتيجة في ضوء ما سبق، في أن 

لى ثقافة الشعب األنشطة الثقافية واالجتماعية حيث سيصبح السكان معزولين عن أقاربهم وهذا يؤثر في استمرار الحفاظ ع

 للتمسك بالقيم والعادات املجتمعية املتعارف عليها مما يجعل السكان يفقدون األمل 
ً
الفلسطيني بتقطيع أواصر العائالت نظرا

باملستقبل وسيعمل ذلك على انتشار حاالت االكتئاب والشعور بالقلق، وهذه اآلثار تنتج عن عدم وجود نظم ثقافية تنظم وتدعم 

األفراد ألنهم محصورين بمكان جغرافي محدود مما يسفر عن تفكك في العالقات االجتماعية وزيادة البطالة والفقر  العالقات بين

 فقط.
ً
 وانتشار العنف ... إلخ، وسيتم ممارسة االنشطة الثقافية داخليا

راض ي املنوي مصادرتها من ويعمل ذلك على زيادة التحديات والصعوبات وخلق تحديات ثقافية ستواجه السكان القاطنين في األ 

قبل دولة االحتالل اإلسرائيلية، وتتمثل في التجمعات املجزأة واملنفصلة عن املدن املحيطة بها ونشر الحواجز العسكرية والتحكم 

بالدخول والخروج ملناطق سكنهم، جراء انفصال العائالت عن بعضها البعض، تتمثل في تفكك الروابط األسرية وتهديد الثقافة 

بعد أن كانت تجمعهم ثقافة عامة تتمثل في القرابة والزواج، مما سيؤدي إلى تحديات ثقافية في عملية االتصال والتواصل مع 

 األقارب وعائالتهم مثل: )الزواج، التعليم، زيادة العنف، انتشار الفقر، ارتفاع معدل الجريمة، الهجرة الداخلية(.

 

 االستنتاجات:

 ة ومناقشتها يستنتج الباحث اآلتي:في ضوء نتائج الدراس   

تصدع في البنية االجتماعية العائلية، وزيادة في التقسيمات االجتماعية، وتراجع قوة العالقات في البناء األسري والنظم  •

االجتماعية والثقافية بشكل عام، ووجود تداعيات سلبية تؤثر على النسيج االجتماعي بين أفراد املجتمع الفلسطيني مثل: 

نعدام األمن وانتشار الفوض ى في البناء االجتماعي، وانتشار تجارة املخدرات وتعاطيها، واالحباط من املستقبل، وانتشار ا
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الحواجز على مداخل املناطق املنوي ضمها وانقطاع التواصل بين املدن والقرى الفلسطينية مما سيكون له أثر سلبي على 

 االجتماعية والثقافية. حياة املواطنين الفلسطينيين من الناحية

ويضاف إلى ما سبق تأثر الهوية الثقافية املكانية كأحد عناصر الهوية املرتبطة بالفرد الفلسطيني بشكل عام، وتصدع قيم  •

التضامن والتعاون للسكان على املدى الطويل، واضطراب وتشظي االنتماء للهوية الوطنية، وتغيير مرافق الثقافة لشريحة 

زارعين، وظهور بعض الظواهر الثقافية الجديدة ترافق عملية الضم تتمثل في التبعية، والتفكك املعرفي الفالحين وامل

والخضوع لآلخر، وتغير ثقافة تقبل اآلخر مما يؤدي إلى انتشار العنف وزيادة الجرائم واالنحراف الثقافي، ومما سينتج عنه 

 في أذها
ً
ن أفراد الشعب الفلسطيني، وتهديد للرواية الفلسطينية التاريخية من خلل في التركيب الثقافي الذي كان راسخا

وتزويرها، وسرقة التراث الفلسطيني، وإضعاف اللغة العربية، الذي سيضعف ثقافة االنتماء والوالء للوطن والبعد عن 

 النضال من أجل التحرر واالستقالل.

 

 التوصيات:

 بالتوصيات اآلتية:في ضوء اهداف الدراسة ونتائجها يوص ي الباحث    

تعزيز الصمود الفلسطيني على األرض من خالل تقديم الدعم املادي واملعنوي من أجل مواجهة عملية ضم  (1

 األراض ي.

عمل دراسات نوعية حول اآلثار االجتماعية والثقافية حول ضم أراٍض في املجتمع الفلسطيني من أجل وضع النتائج  (2

 لى الضم.والتوصيات ملواجهة اآلثار املترتبة ع

 تفعيل ملف املصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس لتوحيد الشعب الفلسطيني. (3

الوحدة على أسس وطنية كفاحية تشاركية تستعيد النظام السياس ي الفلسطيني، والعمل على وقف إفقار الشعب  (4

 الفلسطيني والعمل على تعزيز عوامل صموده.

ضم ومخططات دولة االحتالل اإلسرائيلية والتصدي الدعوة لحمالت وطنية توعوية ملواجهة عملية ال (5

 للمستوطنين، من خالل لجان شعبية ومؤسساتية وقنصليات وسفارات.

 تفعيل وسائل االعالم بأنواعها املختلفة في نشر الوعي املجتمعي حول مخاطر الضم. (6

مختصين في مجاالت تبني الجامعات واملؤسسات التعليمية لعقد ندوات وورش عمل حول مخاطر الضم من قبل  (7

 متعددة اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، زراعية ...الخ.

تعزيز االنتماء والوالء للهوية الوطنية من قبل املؤسسات الحكومية واألهلية للحفاظ على الثقافة والتراث  (8

 من االندثار جراء عملية الضم.
ً
 الفلسطيني خوفا
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ومخططات الضم والتوسع االستيطاني: آليات التصدي واستراتيجية املواجهة 1948فلسطينيي أراض ي الـ   

The Palestinians of the 1948 territories and the plans for annexation and settlement 

expansion: coping mechanisms and confrontation strategy 

 

 الهام جبر شمالي

FIlham Jaber Shamali 

 

 

 

 امللخص:

م في مجابهة مخططات الضم والتوسع االستيطاني، وأليات 1948سطينيو أراض ي فلسطين املحتلة عام تناقش الدراسة دور فل  

التصدي املتاحة لديهم سواء على املستوى البرملاني أو السياس ي أو القانوني وكذلك على املستوى الجماهير، لتضع رؤية 

عية والوطنية داخل دولة االحتالل، التي أقيمت على استراتيجية للكل الفلسطيني للمطالبة واملحافظة على حقوقهم الشر 

 أراضيهم وممتلكاتهم.

ترمي هذه الدراسة لوضع استراتيجية مواجهة يستطيع من خاللها فلسطينيي الداخل مواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية  

عام، وعلى الفلسطينيين في والتوسع االستيطاني، التي تحاول صفقة القرن األمريكية فرضها على الشعب الفلسطيني بشكل 

الداخل بشكل خاص. وبالتالي إنهاء القضية الفلسطينية وفق ما طرحته الصفقة، وتحاول الورقة أن تبرز آليات املواجهة الرسمية 

والشعبية لفلسطيني الداخل، بصفتهم مكون أساس من مكونات الشعب الفلسطيني؛ وكونهم يمتلكون أوراق متعددة، بحكم 

 أراضيهم وممتلكاتهم داخل حدود دولة إسرائيل.وجودهم على 

تطرح الدراسة استراتيجية مواجهة متعددة البدائل واملسارات، وفق معايير عامة تضمن املقبولية واملعقولية لتنفيذها، ومن أهم 

ة والدولية، باإلضافة إلى املحاكم املحلي -تلك البدائل: النضال السياس ي داخل )الكنيست( البرملان اإلسرائيلي، والنضال القانوني

 في امليادين اإلسرائيلية.
ً
 الحراك الشعبي سلميا

 .فلسطيني الداخل، صفقة القرن، الضم، املواجهةالكلمات املفتاحية:       

Abstract: 

This study aims to develop a confrontation strategy through which the Palestinians of the interior can confront 

the Israeli annexation plans and settlement expansion that the American Deal of the Century is trying to impose 

on the Palestinian people in general and on the Palestinians at home in particular, thus ending the Palestinian 

issue according to what the deal proposed. The paper attempts to highlight the mechanisms of confrontation 

Official and popular for Palestinians inside as a basic component of the Palestinian people and the fact that they 

possess multiple papers by virtue of their presence on their land and property within the borders of the State of 

Israel 

 

The study presents a multi-alternative confrontation strategy and paths according to general criteria that 

guarantee the admissibility and reasonableness of its implementation. The most important of these alternatives 

 01/08/2021 تاريخ النشر:  01/07/2021تاريخ القبول:  30/5/2021ستالم إل تاريخ ا
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are the political struggle within the Knesset, the Israeli parliament, the legal struggle - local and international 

courts, in addition to the peaceful popular movement in the Israeli fields. 

Keywords: Palestinians of the 1948 territories, annexation, expansion, confrontation strategy 

 

 املقدمة:

أكدت "صفقة القرن" على استمرارية الخطاب الصهيوني، والتعامل مع املشروع الصهيوني كمشروع استعماري استيطاني،      

مي للتخلص من أكبر عدد م، لكنها تر 1967يستهدف الكل الفلسطيني، فهي لم تقتصر على ضم أراض ي فلسطينية محتلة عام 

م؛ ولذلك فإن تداعياتها تشمل الكل الفلسطيني، لذا فإن التضامن الشعبي املوحد مع فلسطينيي 1948ممكن من فلسطينيي عام 

الضفة الغربية، وقطاع غزة، والشتات مطلوب وبشكل آني؛ مما يعني ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية واضحة، ملجابهة 

 عن الفعاليات املوسمية.الخطر، واملؤامرة ا
ً
 لتي تحدق بالجميع، بعيدا

ما يستدعي نضال فلسطيني من أجل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وليس الرفض وحسب. وتحقيق تسوية عادلة      

هي الخطوة للقضية الفلسطينية، وفق قرارات وقوانين الشرعية الدولية، ودور الكل الفلسطيني يكمن في تفكيك هذا املشروع، و 

، وهذا يتطلب وضع مشروع فلسطيني مشترك 183األولى إلنهاء االحتالل، وتغيير مكانة فلسطينيي الداخل في القضية الفلسطينية

يتفق على األهداف الوطنية الجامعة وعلى الثوابت الفلسطينية، مع األخذ بعين االعتبار األدوات املتاحة لكل فئة من فئات 

وذلك وفق الخصوصية الفلسطينية لكل تجمع  املشترك، أي أن االختالف فقط في األدوات، الشعب الفلسطيني والهدف

فلسطيني "القدس والضفة الغربية، الشتات، قطاع غزة، فلسطينيي الداخل" في ضوء استراتيجية نضالية واحدة تمتلك 

 مجموعة خطط وبرامج تتوافق مع إمكانيات كل تجمع فلسطيني.

في ضوء مخططات الضم والتوسع  1948تخصص الورقة الحالية في قراءة واقع فلسطينيي أراض ي الـ في ضوء ذلك، ت       

، وآليات التصدي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة ملواجهة  مخططات 
ً
االستيطاني و"صفقة القرن"، من حيث استهدافهم أوال

 .
ً
 الضم واإلبعاد ثانيا

 

 أهداف الدراسة:

 عة من األهداف :تسعى الدراسة لتحقيق مجمو 

 التعرف على دور  لفلسطيني الداخل في مواجهة مخطط الضم. -1

 الكشف عن اآلليات املتاحة لفلسطيني الداخل في افشال مخطط الضم. -2

 التعرف على مدى امكانية نجاح فلسطينيو الداخل في وقف مخطط الضم. -3

 

 ة:تكمن مشكلة الدراسة في االجابة عن املشكلة التالي  مشكلة الدراسة.

 

 تساؤالت الدراسة:  

 ما هو طبيعة الدور الذي يمكن لفلسطيني الداخل القيام به ملواجهة مخطط الضم؟ -1

 ما هي االستراتيجية التي يمكن من خاللها مواجهة مخطط الضم؟ -2

 إلى أي مدى يمكن أن ينجح فلسطينيو الداخل في إفشال مخطط الضم؟  -3
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 إجراءات الدراسة: 

 لحالية وطريقتها في اآلتي:تتمثل إجراءات الدراسة ا

 منهج الدراسة:

ألن هذا املنهج يرتكز على معلومات كافية ودقيقة، حول ظاهرة أو موضوع محدد استندت الدراسة على منهج التاريخي التحليلي

الفعلية خالل فترة زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية، وتفسيرها بطريقة علمية بما ينسجم مع املعطيات 

للظاهرة، كما اعتمدت  الدراسة على منهج صنع القرار، ومن خالل هذا املنهج سوف تقوم الدراسة بتحليل مؤسسات صنع 

 القرار في اسرائيل وتأثيرها على موقف الداخل الفلسطيني.

 مجتمع الدراسة:   

 م 1948فلسطينيو الداخل الذي بقوا على اراضيهم ممتلكاتهم حينما وقعت حرب عام 

 أداه الدراسة: 

 املقابالت مع شخصيات فلسطينية وازنة في الداخل الفلسطيني من أعضاء كنيست عرب، و سياسيين، وغيرهم.

: مكانة فلسطينيو الداخل في "صفقة القرن":  
ً
 أوال

الفحم، وقلنسوة، ورد في صفقة القرن إمكانية نقل بعض قرى املثلث املكونة من كفر قرع، وعرعرة، وباقة الغربية، وأم     

والطبية، وكفر قاسم وطيرة املثلث، وكفر برا، وجلجولية، للدويلة الفلسطينية، ضمن أي اتفاق مستقبلي، واخضاع الضم 

ملوافقة الطرفين، ولكن أي الطرفين قصدت تلك الرؤية اسرائيل والسلطة الفلسطينية؟ أم أن موافقة أهالي املثلث ألنفسهم؟!، 

 لسطينيي الداخل ووضعهم بشكل مباشرة.أي أن الصفقة ستمس ف

وأنه تم تحديدها  أشارت الخطة األمريكية، أن تلك القرى تعرف نفسها بأنها فلسطينية، وال يعتبرون أنفسهم إسرائيليين،      

؛ ألنها تقع تحت السيطرة األردنية وفق مفاوضات هدنة عام 
ً
ب عسكرية م، لكن إسرائيل احتفظت بها في النهاية ألسبا1949أصال

 . 184لم تعد لها أهميتها

، مجتمعات املثلث، وأردت The Tringle Communitiesتعاملت الصفقة مع أهالي املثلث كشريحة اجتماعية خاصة، أسمتهم     

التعامل معهم من منطلق هذا املصطلح، وحاولت الصاق صفة اجتماعية بهم كمجموعة من الناس، واعطائهم تعريف قانوني 

، وتمييزهم الفلسطينيين اآلخرين في أراض ي عام خاص بهم، م
ً
 قانونيا

ً
 .م1948ما يتيح التعامل معهم مستقبال

يمكن القول: أن وصف أهالي املثلث ب"املجتمعات"، يعني أنهم ال يمثلون امتداد لشعب فلسطين، ووصفهم بأنهم يعرفون       

في مقاومة ٍإسرائيل من داخلها، ومن هنا يجب النضال ضد هذه أنفسهم" فلسطينيون"، وهم الذين يشكلون قوة ال يستهان بها 

 املخطط اإلحاللي بكل ما أوتوا من قوة.

عارض فلسطينيو الداخل الخطة، كما عارضها الشعب الفلسطيني، واعتبروا أنهم ليسوا سلعة مادية بيد الحكومة      

ك فلسطينيي الداخل أن أي اقتراح اسرائيلي، حتى لو كان في االسرائيلية، للتخلص منها، واملحافظة على يهودية الدولة، ويدر 
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، و عارضة القائمة العربية املشتركة الخطة، وعدتها مخطط 185صياغة مشروع أمريكي فإنه موجه ضدهم ولسلب حقوقهم

انون الدولي، لتصفية الحقوق الفلسطينية، ومنع السالم العادل، ومنع ممارسة حق تقرير املصير، ولسد الطريق على تطبيق الق

وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية، وأعلن أيمن عودة محاربة هذه الصفقة العنصرية بكل الوسائل 

  186املتاحة لديهم 

من هنا يتكامل دور فلسطينيو الداخل مع فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ملواجهة ما ورد في صفقة القرن، من تصفية      

ومحاولة إسرائيلية مدروسة ملحو الهوية الفلسطينية من داخل حدود اسرائيل عبر عملية نقل وإعادة ترسيم للحدود، ولذلك 

فدور فلسطيني الداخل يعد أساس في مواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية؛ كونهم يمثلون قوة فاعلة ومؤثرة داخل اسرائيل، 

 فلسطيني جماعي رافض للمخططات الضم.  للقيام بدورهم املنوط بهم في اطار تكتل 

: آليات التصدي واستراتيجية املواجهة
ً
 ثانيا

 لألدوات املتاحة أمام فلسطينيو الداخل ملواجهة 
ً
تطرح الورقة في هذه املحور، آليات التصدي واستراتيجية املواجهة وفقا

تراتيجية مواجهة موحدة، يسهم بها فلسطيني مخططات الضم اإلسرائيلية، وتشكل تلك األدوات حال تنفيذها وتكاملها اس

الداخل في إفشال مخطط الضم، التي تتواز مع آليات العمل الفلسطيني األخرى إذا ما توفرت إستراتيجية نضالية موحدة في 

 الضفة وغزة والشتات. وعليه، نطرح مجموعة خطط وبرامج عمل ضمن هذه االستراتيجية على النحو التالي:  

 رملاني العمل الب   -1

يعد "الكنيست" البرملان اإلسرائيلي ساحة نضالية يمتلكها ممثلي الجماهير العربية، أكثر من أي مكان خارجه، وهي أداة مهمة      

فوجود القائمة املشتركة بخمسة عشر بيد النواب العرب، ملواجهة قضايا مصيرية كمخطط الضم على املستوى السياس ي، 

 في الكنيست يمثل ث
ً
لهم، جاء كتعبير عن رفض الجماهير العربية ملخطط صفقة القرن، وإلغاء وجودهم،  قل سياس يمقعدا

وكونها تمثل تهديد صريح ألهالي املثلث بشكل خاص، فجاء الرد الفلسطيني الداخلي بشكل سريع عبر رفع نسبة التصويت في 

الذي مثل احتجاج الفت للنظر على مخطط الضم، على م، هو ارتفاع غير مسبوق في قوتها، األمر 2020االنتخابات األخيرة عام

، وتعد استراتيجية النضال البرملاني من أوراق القوة التي يمتلكها 187الرغم من األزمات املتعددة التي مرت بها القائمة العربية

      النواب العرب ملواصلة التعبير عن رفضهم ألي مساس بمكانتهم.

ورقة الضغط هذه، إلسقاط  بنيامين نتنياهو، وأكدت في أكثر  22عربية املشتركة في الكنيست في ضوء ذلك، استخدمت القائمة ال

. في الحقيقة لم تستطع 188من مناسبة عن نيتها تكوين جبهة كتلة مانعة لحكومة اليسار في حال التزمت األخيرة بالسالم واملساواة

رملانية من أجل حقوقهم، وبالتالي، يمكن للفلسطينيين في الداخل تعزيز القائمة العربية إسقاط نتنياهو، لكنها استخدمت كتلتها الب

أوراق الضغط هذه، من خالل: دعم القائمة العربية في أي انتخابات مقبلة، باملشاركة في االنتخابات ودعم القائمة املشتركة، 

رفض النواب العرب اليمين. إن لحجب مقاعد عن اليمين. وكذلك التنسيق الدائم الستخدامها من أجل مواجهة مخططات 

باتوا تحت خطر الترحيل الداعية له صفقة القرن بكافة بنودها مخطط الضم، ال يكفي في ضوء تنكر إسرائيل لحقوقهم، و 

 .189وأبعادها ملا تمثله من تمييز عنصري ضدهم

                                                           
 https://bit.ly/34TKDBUملاذا نريد أن نكون فلسطينيين في الضفة الغربية،  إبراهيم الخطيب: 185

 227م، ص2020م، مركز مدار، 2020مت الزعبي: الفلسطينيون بين مواطنة هشة وتهديد الجريمة املنظمة، التقرير االستراتيجي لعام ه 186

 م18/10/2020علي أحمد حيدر: محامي وناشط حقوقي في الداخل الفلسطيني، مقابلة بتاريخ  187

 230همت الزعبي: مرجع سابق، ص 188

  https://bit.ly/2zr2Dqjيرفضون التنازل عن مواطنتهم اإلسرائيلية 48من فلسطينيي « سكان املثلث 189

https://bit.ly/2zr2Dqj
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، وعبر عن  العربية داخل الكنيست مهمة، خاصة موقفهم من التصويت على -إن الكتلة البرملانية      
ً
اتفاق أبراهام كان واضحا

، صحيح أن 190رفض الصوت الفلسطيني داخل قبة البرملاني اإلسرائيلي، ووقعت عدة مشادات برملانية مع نواب اليمين املتطرفة

رفض التصويت يعد احتجاج رمزي، إال أنه عبر عن صوت الفلسطيني في الكنيست. باإلضافة إلى ذلك، يمتع أعضاء القائمة 

ربية بالحصانة الدبلوماسية، التي تمكنهم من حرية التواصل مع السفارات األجنبية، واملؤسسات الدولية، كاالتحاد األوروبي، الع

 . 191والتعبير عن رفضهم ومعارضتهم ملا تضمنته الصفقة، وخطورة الضم وترسيم الحدود على الوجود الفلسطيني

؛ الستخدام الوسائل املتاحة لهم، وبالرغم من امكانات تأثيرهم املحدودة في حكومات ويؤكد علي حيدر" الوجود في البرملان مهم      

ائتالفية متجانسة؛ ألسباب بنيوية خاصة، ومحدودية التمثيل العرب، إال أنه يمكن إحداث تحول في البرملان باملحافظة على عدد 

برملاني، في اللجان والخطابات الهيئة العامة، واستجواب الوزراء، املقاعد العربية، بل وزيادتها"، مع ضرورة استخدام أدوات العمل ال

. ومن األهمية إقامة أطر قوية في املجتمع العربي من خالل تقوية لجنة املتابعة العليا، وتحويلها 192والتواصل مع برملانات العالم 

في الكنيست، والعمل البرملاني كونهم ممثلين لهذه ملجلس األعلى للجماهير العربية، الذي يحدث تأثير أكبر وإيجاد أذرع لها سواء 

 اللجنة أو املجتمع العربي للعمل بها. 

% من فلسطيني الداخل، تكمن في الوقت الحالي، بالحفاظ 21إن قيمة نضال فلسطينيو الداخل، خاصة وأنها تمثل ما نسبته      

 عن االستقطاب على القائمة العربية املشتركة، وبقاء تكتل األحزاب العربية، و 
ً
إبراز دورهم داخل الكنيست اإلسرائيلي، بعيدا

الحزبي داخل إسرائيل، ومحاولة ترتيب أوراق الضغط التي تتمتع بها الكتلة البرملانية العربية، وتحديد برامج عمل في دورات 

 الكنيست الستخدامها، باإلضافة إلى القدرة على االتصال والتواصل مع البرملانات الدولية.

 املواجهة أمام املحاكم اإلسرائيلية -2

بحسب القانون اإلسرائيلي يستطيع فلسطينيو الداخل مقاضاة الحكومة اإلسرائيلية، كون أن قيامها بأي اجراء أحادي الجانب     

 
ً
 لضم األراض ي، وإعادة ترسيم الحدود، سيتبعه سحب الجنسية االسرائيلية من فلسطينيي الداخل، األمر الذي يشكل خرقا

للقانون اإلسرائيلي والدولي؛ حتى وإن كان يحق إلسرائيل التخلي عن منطقة املثلث عبر ترسيم الحدود، والتخلص من كتلة 

؛ ملواطنين وجدوا على أرض 193م1952ديمغرافية، إال أنها ال تستطيع إلغاء الجنسية اإٍلسرائيلية بموجب قانون الجنسية لعام 

. هذا على الرغم من وجود تفرق في 194وا املواطنة نتيجة أنهم شعب أصالني متمسك بأرضهأقيمت عليها دولة اسرائيل، واكتسب

 املرتبة الجنسية اإلسرائيلية.

صحيح أنه بعد الحرب العاملية الثانية، لم يتم ضم أراض ي مأهولة بالسكان من دولة إلى سيادة دولة أخرى بموجب القانون      

ل الحدود بين دول عديدة، ومن هذا املنطق تعد إسرائيل أن ذلك مقبول في القانون حال الدولي ، إال أنه وقعت عمليات لتعدي

، أو تفويض شعبي عبر استفتاء عام، ودون استفتاء في حالة موافقة  61موافقة الكنيست، األمر الذي يحتاج ملوافقة 
ً
 80عضوا

                                                                                                                                                                      
 https://bit.ly/2UDpeqWيتظاهرون رفضا للضم وخطة السالم األميركية. 48فلسطينيو 

 https://bit.ly/3mNukg1اق التطبيعرفائيل أهرين: الكنسيت يصادق على اتف 190

  136م، ص2020هبة يزبك : الفلسطينيون في اسرائيل، تحوالت في القيادة ودور األحزاب بين التمثيل والتنظيم، مؤتمر مدى الكرمل السنوي،  191

 علي حيدر: مرجع سابق. 192

 .67م،  ص2003، دار الشروق، القاهرة، 2عبد الوهاب املسيري: من هو اليهودي،ط 193

ة ماجستير غير منشورة، جامعة 2م ، رسال2018-2009مصطفى ابراهيم: اآلثار املترتبة على القوانين اإلسرائيلية والتمييزية ضد فلسطيني الداخل 194

 39القدس أبو ديس، غزة ، ص
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ب تحقيقه من الناحية اإلجرائية إلى جانب الناحية ، أي أن األمر مرتبط بالحصول على أغلبية برملانية، وهو ذلك يصع195عضو

القانونية، بسبب عدة اعتبارات، أهمها: االئتالف الحكومي الهش، ثم أن قرار االستفتاء يعد مجازفة ومغامرة اسرائيلية غير 

ي، وهنا يكمن دور مضمونة النتائج، وخشية اسرائيل من قيام فلسطينيي الداخل باستخدام امليدان واالحتكام للصوت الجماهير 

 النواب العرب في تشكيل لوبي داخل الكنيست بمنع إقرار ذلك القانون بكافة الوسائل املتاحة لهم. 

وتكمن أداة الضغط الفلسطينية هنا في املواطنة لفلسطينيي الداخل، بأنها لم تكن منة من اسرائيل، بل شكلت القبول     

م، إال أن القرارين مشروطان بالتزام اسرائيل 1949لعام  69كذلك قرار مجلس األمن ، و 196"273وفقا للقرار" لعضويتها، املشروط

 
ً
بميثاق األمم املتحدة، وأكد قرار مجلس األمن على قرار التقسيم، بنص الفقرة "ج" باعتبار أي تغيرات في قرار التقسيم، تهديدا

، أي أن الصفقة ه
ً
 عدوانيا

ً
 للسلم واألمن الدولي، كونه يشكل عمال

ً
" 194، وكذلك قرار "197نا تناقض قرار التقسيم الدولي أيضا

الخاص بعودة الالجئين، وقد تظاهرت اسرائيل باستعدادها لتنفيذ القرارين، إال أنها لم تلتزم بذلك، مما يناقض شرعية وجودها 

شرعية الوجود االسرائيلي على  . أي أن تلك القرارات بمثابة أوراق ضغط يمتلكها فلسطينيو الداخل لزعزعة198من املنظور الدولي

 أرض فلسطين، ولذلك من األهمية تحويل التقاض ي أمام املحاكم اإلسرائيلية إلى قضية سياسة بالدرجة األولى.

م، وبالتالي فهي تمتنع عن 1992تتجاهل الخطة قوانين األساس، التي سنتها اسرائيل كقانون أساس كرامة االنسان وحريته لعام    

ماية دستورية واضحة للفلسطينيين، فالخطاب القضائي اإلسرائيلي، حتى بعد سنه لتلك القوانين، ال يزال يشدد اعطاء أية ح

 لخطاب حقوقي يتبناه الفلسطينيون في نضالهم 
ً
 جديا

ً
على الطابع اليهودي االثني في جوهره، وال يمكن أن يكون أساسا

ا لتوفير الحماية القانونية من العنصرية التي يتعرض لها فلسطينيي ، األمر الذي يستوجب التوجه للمحكمة العلي199للمساواة

لتوفير  الداخل، الذين تتعامل معهم إسرائيل كأفراد، وليس على أساس أقلية قومية، إال أنه ال يمكن التعويل على هذه املحكمة،

 .200غطاء من الحماية لحرية اإلنسان وفق تلك القوانين

 منها 72" أصدرت اسرائيل سلسلة من قوانين خالل " وحول ذلك يقول جرايس ي:      
ً
" عام، ولكن املحكمة العليا لم تنقض واحدا

ألجل الفلسطيني، كونها قوانين سنت وفق األسس االستراتيجية للحركة الصهيونية، كاالستيطان، ومصادرة األراض ي، التي لم 

 على ذلك، أن
ً
ها حينما نقضت قانون التسوية الخاص بسلب األراض ي، نقضته تنظر فيها املحكمة العليا" ويطرح جرايس ي مثاال

املحكمة العليا بعد ثالثة سنوات من اقراره؛ ليس بسبب قضائي، ولكن لظرف سياس ي، مضمونه الصفقة؛ ألنها لم تبقي أثر 

                                                           
كومي يتعلقان بالتنازل عن أراض م، الذي نص على أن كل اتفاقية او قرار ح22/11/2010صدر القانون قانون إجراءات الحكم والقضاء بتاريخ  195

 تستوجب االستفتاء 

https://knesset.gov.il/review/YearPage.aspx?yr=2010&lng=2 
توثيقية، جمعية منتدى التواصل ضمن مشروع حق العودة ناهض زقوت: قضية الالجئين الفلسطينيين وقرارات االمم املتحدة، دراسة تحليلية  196

 .45، ص2011لالجئين، غزة، 

 .16، ص2011هنيدة غانم: في معنى يهودية الدولة، مركز مدار، رام هللا، هنيدة غانم:  197

، ص 2001ة، القاهرة، م، جامعة عين شمس، كلية البنات، رسالة ماجستير غير منشور 1938-1937عبلة مصطفى: اقتراح تقسيم فلسطين عام  198

 .100-92ص

 296م، ص2009أسعد غانم، مهند مصطفى: الفلسطينيون في اسرائيل، سياسات األقلية األصلية في الدولة اإلثنية، مركز مدار،  199

ل مشروع قانون ،  حسن جبارين: حقيقة الجدل الدائر حو 28-27، ص59سليم سالمة: قوانين األساس وسؤال الدستور، مجلة قضايا اسرائيلية، ع  200

 56م، ص2014، مركز مدار، 14الدولة القومية اليهودية، مجلة قضايا إسرائيلية، ع

https://knesset.gov.il/review/YearPage.aspx?yr=2010&lng=2
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حكمة العليا؛ ألنه الجهاز للقانون بعملية الضم التي تضمنتها، وبالتالي قللت من قيمة القانون، ولذلك ال يمكن التعويل علي امل

 .201القضائي االسرائيلي أدى دوره في اضفاء الشرعية على انتهاك الحقوق الجماعية والفردية للفلسطينيين

ومن جهة أخرى يؤكد جرايس ي بأن: " لن يكون هناك أي معركة قضائية داخل اسرائيل؛ ألن صفقة القرن ستنقل للكنسيت      

ن يكون يأتي القضاء اإلسرائيلي، الذي هو جزء من املؤسسة بكل مستوياته، ويقلب قانون بهذا وستتحول إلى قانون، وحينها ل

 .202املستوى االستراتيجي"

ويقلل علي حيدر من قيمة التوجه للمحاكم االسرائيلية" كونها تستند إلى القانون اإلسرائيلي، وتخضع لإلرادة السياسة،       

ي بمثابة هي دستور خاصة ما يتعلق باملجتمع االسرائيلي، هي تنفذ قوانين وال تسن قوانين، وهذا واالستناد إلى قوانين األساس، الت

 . 203ال يمنع التوجه إليها"

كما اهتمت املؤسسات األهلية بالنضال القانوني، وتوجهت إلى املحكمة العليا، وهو الدور الذي قامت به جمعية حقوق            

املركز القانوني لحقوق األقلية العربية، الذي تمكن من تحقيق بعض اإلنجازات  -مركز عدالة املواطن في اسرائيل، وكذلك

 204القضائية، وتوسيع حيز حرية التعبير السياس ي للفلسطينيين

 

اتسمت العالقة بين محكمة العدل العليا والفلسطينيين بالتوتر، فمفهوم املساواة الذي تبنته املحكمة في تعاطيها مع     

، وفشلت الكثير من املرافعات 205لسطينيين، مفهوم ضيق ال يتسع إلحقاق كامل حقوقهم املتأتية من مفهوم املساواةالف

القضائية؛ بسبب القوانين العنصرية التي وضعها املشرع اإلسرائيلي، ومن هنا ليس من السهولة النضال في الساحة القضائية 

 م. 2018الفلسطينيين، خاصة مع إصدار قانون القومية  عام  ضد الصفقة؛ ألن القوانين اإلسرائيلية تقف ضد

إن تقاض ي فلسطينيو الداخل لدى املحكمة العليا اإلسرائيلية بما يتعلق بقضايا جوهر الصراع الفلسطيني اإٍلسرائيلي، قد زاد     

طابع مؤسس ي، ومثل تقديم  مع ظهور مؤسسات املجتمع املدني داخل اسرائيل خالل العقدين السابقين، واصبح التقاض ي ذو

االلتماسات لدى املحكمة العليا الخيار األول في نضال الفلسطينيين ضد السياسات اإلسرائيلية سواء لألفراد واألحزاب 

  206السياسية الفلسطينية

نضال الفلسطينيين  ومع ذلك غدا تقديم االلتماس لدى املحكمة العليا اإلسرائيلية بمثابة خيار، ال يمكن االستغناء عنه في      

 وواسع النطاق لدى معظم الفئات واألحزاب في 
ً
 مقبوال

ً
ضد صفقة القرن، أي أن استراتيجية استخدام القانون كأداة للنضال أمرا

 ويشكل حجة مهمة في وجه منتقدي االحتالل وجرائمه 
ً
اسرائيل، صحيح أن تقديم االلتماسات يصب في مصلحة اسرائيل دعائيا

 .ر الذي تستغله اسرائيل بأنها احتالل متنور يعطي الشعب الخاضع لها حق الذهاب إلى أعلى هيئة قضائية فيهااليومية، األم

 التقاض ي أمام القانون الدولي -3

يعد القانون الدولي أداة نضالية بيد فلسطيني الداخلي، خاصة وأن مخطط الضم يناقض أكثر االستحقاقات قوة لحقوق       

الجماعية في القانون الدولي، أال وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي كفلته املعاهدات الدولية، وخاصة اإلنسان الفردية و 

 للضمان واالحترام الفعليين لحقوق 12املادة )
ً
 أساسيا

ً
( بنصها "للحق في تقرير املصير أهمية خاصة؛ ألنه تطبيقه يشكل شرطا

 من أراضيها أو اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويته
ً
ا"، وتم التشديد على عدم جواز" ترحيل الشعوب األصلية قسرا

                                                           
 295أسعد غانم: مرجع سابق، ص 201

 م،28/10/2020برهوم جرايس ي: صحفي وكاتب سياس ي، مقابلة بتاريخ  202

 علي حيدر: مرجع سابق. 203

 6، مركز مدى الكرمل، ص 13الح ذو حدين، مجلة جدل، ععالء محاجنة: التقاض ي داخل نظام املحاكم االسرائيلية، س 204

 15، ص59مرزوق حلبي: محكمة العدل العليا في اسرائيل، من الفاعلية القضائية إلى الدفاع عن نفسها، قضايا اسرائيلية، ع 205

 6لكرمل، ص، مركز مدى ا 13عالء محاجنة: التقاض ي داخل نظام املحاكم االسرائيلية، سالح ذو حدين، مجلة جدل، ع 206
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، هذه املواد تشكل عون قضائي أو دولي يمتلكه فلسطيني الداخل ملواجهة املخططات اإلسرائيلية بوصفها دولة 207أقاليمها " 

 احتالل وأبارتهايد.

 على فلسطيني     
ً
 للسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي  قد يبدو التوجه نحو القضاء الدولي صعبا

ً
 جيدا

ً
الداخل، لكنه مسارا

هنا يصبح تكامل في األدوار الفلسطينية. باإلضافة إلى ذلك، من املمكن للمؤسسات الحقوقية في الداخل أن تتوجه للدول التي 

ذا املبدأ حكومات الدول في أنحاء العالم ويمكن ه"العدالة الدولية"، تعتمد في دساتيرها وقوانينها االختصاص الدولي وفق مبدأ 

محاكمة املشتبه بارتكابهم جرائم حتى إذا ما كانت الجرائم قد ارتكبت خارج ذلك البلد واملشتبه به لم يكن من مواطنيها. وقد 

 استخدم الفلسطينيون هذا الحق في عدة دول، فعلى سبيل املثال، أصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق "وزيرة

 . 2009الخارجية السابقة تسيبي لفني" في العام 

يمكن دراسة هذه اآللية وطرق استخدامها في مواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية.  السيما من قبل القيادة السياسية      

لسطينية، مؤسسات املجتمع املدني في الداخل الفلسطيني، خاصة التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان والدفاع عن األقلية الف

، 208وتمتلك التجارب القدرة على استخدام اآلليات واملواثيق الدولية، لعضويتها في املنظمات الدولية والتعاون االستراتيجي بينها

أي أن مؤسسات املجتمع املدني لها دورها املهم في اثارة قضايا الداخل الفلسطيني على املستوى اإلقليمي والدولي مما يشكل قلق 

رائيلية، ثم أن دورها يعد مكمل لدور األحزاب والحركات السياسية سيما في املجاالت الحقوقية، وتمتلك تلك وتخوفات اس

دعوة اسرائيل لاللتزام بالنظام واملحافظة عليه، ورفع مطالبها، ويمثل املجتمع املدني فضاء الحياة، املؤسسات القدرة على 

 .209ويتاح للمواطنين فرصة السعي إلى تحقيق أهدافهمفيشجع على التناقضات، وفيه تظهر االختالفات، 

 .الحراك الشعبي -4

يعد النضال الفلسطيني املشترك أرضية للعمل املشترك بين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم سواء في األراض ي املحتلة عام    

واحد، لتأكيد على حقهم في تقرير م، وكذلك فلسطينيو الشتات، وهو يمثل أداة ضغط ومواجهة في آن 1967م، أو عام 1948

املصير، ويتمثل الحراك في الدعوة ملظاهرات دائمة وأسبوعية، إلى جانب اإلضرابات، واملهرجانات، واالجتماعات واللقاءات ذات 

 
ً
 أو تلك التي يتم بها مظهر من مظاهر العنف للتع الطابع السياس ي، والنشاطات غير القانونية، التي تأخذ طابعا

ً
بير عن عفويا

 .210الرفض ملخطط الضم، ويتخلل هذا النضال مشاركة سياسة قانونية غير ممأسة، ومشاركة سياسية غير ممأسة غير قانونية

حقق الحراك الشعبي نتائج ملموسة في القضايا الجوهرية، في أكثر من حدث ومناسبة مفصلية تعرض لها الشعب الفلسطيني،     

م، الذي شكل نقطة تحول في النضال االحتجاجي للفلسطينيين في اسرائيل، فقلص 1976ضومنها على سبيل املثال يوم األر 

م، التي منعت إغالق أراض 1998، وكذلك انتفاضة الروحة في أيلول عام 211عمليات مصادرة األرض العربية وأوقف خطط التهويد

 ملصادرتها، 
ً
بسبب انطالق انتفاضة شعبية أسفرت عن مواجهات عربية في أم الفحم، وتحويلها إلى أراض عسكرية مغلقة، تمهيدا

                                                           
 22ص- 20م ، ص2018، 32سونيا بولس: القائمة العربية تكريس خطاب األقلية القومية وتجاهل حق تقرير املصير، مجلة جدل، ع  207

 300أسعد غانم: مرجع سابق، ص 208

 12ياعيل يشاي:  املجتمع املدني في اسرائيل، حوافز وعوائق، مجلة قضايا اسرائيلية ، ع  ، ص209

-1948نضال مستمر  48؛  جبريل محمد: فلسطينيو 45م ، ص2004داني ربينوفيتش: جيل منتصب القامة، مركز مدار، رام هللا ، خولة أبو بكر ، 210

 102م، ص1990م ، مركز الزهراء، القدس، 1988

 في فلسطين، مجلة جدل، ع  211
ً
 1م،  ص22،2015جبريل محمد: هل هناك حراك شبابي حقا
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عشر شهيدا، وتشكيل )لجنة  13م، الستشهاد أكثر من 2000، وأدت انتفاضة األقص ى عام 212مباشرة مع الشرطة االسرائيلية

 . 213أور( واخراج توصيات ايجابية في صالح فلسطينيي الداخل

، وجرى التعامل مع املخطط كما شكل نجاح الحراك الشبابي ضد مخطط برافر االقتال    
ً
 الفتا

ً
عي في النقب، الذي وجد تفاعال

كقضية وطنية عامة، على املستوى الخطابي، وعلى املستوى الشعبي، ال كقضية أشقاء تستوجب التضامن، كما فرض الحراك 

، بعد أن رفع شعار "برافر لن يمر" في أكثر من عشرين دولة عربية وأور 
ً
وبية، األمر الذي أقلق اسرائيل، على الساحة الدولية أيضا

 .214وجعلها تهدد املتظاهرين، وأدى ذلك لحالة من االرباك، وأجج التناقضات داخل اسرائيل، مما أدى لتجميد املخطط برافر

، فمثل هذه املعارك مع اإل      
ً
حتالل الوزن الشعبي والجماهيري في امليدان، البد أن يقوم على مقاومة مفهوم االحتالل والضم معا

هي معارك ميدانية، واألحزاب تعد املحرك للشارع، ومن هنا جاء رفض فلسطينيو الداخل أن يكونوا ورقة بيد الحكومة، ومقارنتهم 

" نحن ال ننتظر تعترف اسرائيل بنا، فمن خالل معارك الشعبية والثورية، ومشاركة الجميع بعدم باملستوطنين، فيقول مخول: 

ك فاصلة خضناها، فرضت هيبتنا على اسرائيل، ومن خالل اتحاد الطالب العرب، جلست وتفاوضت التخلي عن واجبنا، معار 

، ودعا مخول إلى تجنيد الرأي العام وقوى 215معنا؛ كي تدير الجامعات بشكل طبيعي، نحن لن نستجدي أحد، وال مجال للتطويع "

رائيلي؛ كي تدرك اسرائيل في هذه الحالة، أن الحدود كلها قد داخل املجتمع اإلسرائيلي نفسه؛ وتفجير التناقضات في املوقف االس

 انتهكت، األمر الذي يمثل بداية تفككها من الداخل، هو ما تخافه أكثر من هزيمتها من الخارجية.

ة، أكد جرايس ي أنه " ليس أمامنا سوى الكفاح امليدان، ولكن أي حراك سينطلق، سيتم بعد الكشف جدول زمني لتنفيذ الخط     

، يتخلله تفاعل مع الكل الفلسطيني، هذا التفاعل سيكون أقوى 
ً
وطاملا اتضح الخطر املحدق بالجماهير، فإن األمر سيختلف كليا

، أي أن الحراك املتزامن يمثل استراتيجية موحدة إلفشال املخطط ، يتم خالله 216" م1967كلما كان قوى في األراض ي املحتلة عام 

 أبناء الشعب الفلسطيني، ليتصرف وفق ظروفه، وأدواته النضالية املتاحة له. مراعاة أوضاع كل جزء من

عبر أهالي املثلث عن رفضهم للصفقة؛ كونها تجاهلت موقفهم، رافضين مساواتهم باملستوطنين ومبادلة الشرعي بالالشرعي،         

تجاجية في أم الفحم الرافضة لخطة الضم، وذلك يمثل مقارنة غير عادلة مع الشعب األصالني، وانطلقت املظاهرات االح

فالصفقة تمثل نكبة فلسطينية جديدة، ستؤدي إلى نقل قرى بسكانها، واختزال مناطق نفوذ القرى، أي سلب جديد لألراض ي، 

يات ونظمت الحركات الطالبية العربية داخل الجامعات االسرائيلية، عدة فعال، 217وانقسام عائالت وخلخلة في النسيج االجتماعي

 .218ووقفات احتجاجية رافضين تصفية القضية الفلسطينية، مطالبين الجميع التصدي للمخطط
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 كان أم      
ً
وخشية من تفاقم االحتجاجات، وتمددها، صرح نتنياهو بشكل مباشر بأن" لن يكون ترانسفير، أو اقتالع أحد، يهوديا

 من منزله"، ولكنها مقولة خبيثة ملطمئنة املستوطنين
ً
، مما الشك فيه أن تلك التصريحات كانت بمحاولة لتهدئة الشارع 219عربيا

، هذا الرد ليس حسن نوايا، وإنما ألن 
ً
الفلسطيني في الداخل، خاصة مع عدم مصادقة الكنيست على الصفقة، واقرارها قانونيا

وادي عارة، الذي لن تستغني عنه بهذه املنطقة التي تضمنتها الصفقة بها أحد الشرايين املركزية داخل اسرائيل، املتمثل في شارع 

 .220السهولة، وتضع حدود ملنطقة حكم ذاتي بهذا القرب

وحول تأثير األوضاع على املسيرات، أشار علي حيدر:" ال يمكن أن ننس ى السياق املوجود به شعبنا، واملنطقة ككل، أوصلت       

نضال جديدة، هو األمر املرتبط بفقدان الثقة بالقيادات  الناس ملرحلة فقدت الثقة في القيادة، لذلك نحن بحاجة ألدوات

السياسة في الضفة الغربية وغزة بمفهوم االنقسام، الذي أثر على الداخل الفلسطيني، كما أثر في كيفية التعاطي الجماهيري مع 

 .221خطة ضم"

رائيلي، عبر معسكر السالم اآلن، وحزب وضمن الحراك الجماهيري لفلسطيني الداخل، البد من اعادة تفعيل دور اليسار اإلس   

، الذين رأوا في قضية الضم تبرير، للهروب من استمرارية االحتالل، فقد حذر حزب العمل من تبعات الضم من طرف 222العمل

، وعلى الرغم من محدودية هذا 223واحد على اململكة األردنية، وكذلك عبر حزب ميرتس عن معارضته لخطة الضم من طرف واحد

مخول " املظاهرة ضد االحتالل ر إال أنه يمكن استخدامه كورقة ضغط السياس ي على الحكومة اإلسرائيلية، وحول ذلك يشير األم

مع اليسار أصعب على اسرائيل من قضية الضم، ألن التركيز على الضم يعني، تحييد قضية االحتالل، وهذا ما تريده 

 .224إسرائيل"

خطة، وهذا الدور املنوط باألحزاب العربية، ومؤسسات املجتمع املدني، ومراكز حقوق اإلنسان ومن األهمية تجنيد املعارضة لل    

كمركز بيت سيلم، التي لديها القدرة على ايصال صوت العربي الرافضة للمخطط، والعمل على تقويض املكانة الدولية إلسرائيل 

ى للسالم، وتستبعد وجود طرف فلسطيني، مما ال شك فيه أن عبر تقطيع أواصر العالقات مع حلفائها، كونها دولة لم تعد تسع

 م وتهديدها للسالم على املستوى األوروبي من هذا املنطلق.دور اليسار على النطاق االعالمي له مكانته في توضح مخاطر الض

جنة املتابعة العربية العليا، يمكن القول: أي حراك مشترك، يجب أن يكون نابع من توجه القيادات الفلسطينية في الداخل كل      

مع التأكيد على تمسكهم بمفهوم املواطنة، والنضال السياس ي املنبثق من هذه الهوية، والعمل على تثبيت هويتهم، على أن يتم 

 للتظاهرات القطرية ضد مخططات الضم في ميادين إسرائيل، بحيث يتم تحديد ميدان معين، 
ً
تخصيص يوم ثابت أسبوعيا

 يجمع فلسطي
ً
نيو الداخل، على أن تبدأ تلك التظاهرات في أسبوعها األول من ميدان تل أبين" ميدان رابين"، الذي اتخذ مقرا

للتظاهر سياسات الحكومة اإلسرائيلية، واملحافظة على أسبوعية تلك التظاهرات بشكل كمي وكيفي، على أال تكون تلك تظاهرات 

م أمام السفارة االمريكية في تل أبيب، الرافضة لصفقة 2020شباط/ فبراير  25موسمية، كاملظاهرة القطرية التي نظمت في 

، إلى جانب اقامة التظاهرات والوقفات االحتجاجية على مداخل املدن والقرى أضف إلى ذللك أهمية استخدام 225القرن 

إلسرائيلية، مع التأكيد الدبلوماسية الرقيمة النشطة لفلسطيني الداخل، للكشف عن حقيقة مخططات الضم، والعنصرية ا
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على دورهم ضمن املشروع الوطني الفلسطيني العام، الذي يجب اعادة بنائه ليشمل الكل الفلسطيني، والتشديد على أن 

االحتالل، الزال يسلب حقوق ومقدسات الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوجود الفلسطيني في الداخل نابع من كونهم 

 يس من مواطنتهم التي حصلوا عليه بعد إقامة اسرائيلموجودين في وطنهم، ول

 

فقد قدم رئيس لجنة املتابعة العليا، في اجتماع مشترك اللجنة العربية العليا للجماهير الفلسطينية، مع ممثلي الفصائل        

ادا ًعلى نشاطات مشتركة الفلسطينية في رام هللا، اقتراحاته ملجابهة صفقة القرن وافشال مخطط الضم بصورة جماعية، اعتم

تشمل كل مكونات الشعب الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة انهاء االنقسام، ووحدة النظام السياس ي الفلسطيني، وأن منظمة 

،  وأهمية مواصلة الجهود والكفاح الشعبي 226التحري الفلسطينية االطار الشامل الجامع واملمثل الوحيد للشعب الفلسطيني

 ل، الذي يحاول استغالل موازين القوى لتنفيذ مخطط الضم، وشرعنة االستيطان. لرفض سياسة االحتال

 حركة تضامن دولي تضم "املؤسسات والجمعات واألحزاب الدولية" -5

رفض خطة الضم بحاجة لحمالت فعلية في اطار تعاون دولي، لفضح اسرائيل ملنعها منح الشعب الفلسطيني حقه في     

ت عليه الشرائع الدولية، ومخالفة الصفقة لكافة القوانين والقرارات الدولية، ومحاولتها جعل تقرير مصيره، الذي نص

 .227الفلسطينيين يديرون مناطق هي أقرب ما تكون إلى نظام البانتوستانات أو املعازل، للوصول إلى نظام دولة يهودية

الجامعات اإلسرائيلية واألوربية واألمريكية، تبدأ من هذا الحراك الدولي بحاجة لتكاتف الفئات األكاديمية على مستوى     

اللوبي العربي داخل تلك الجامعات لتشكيل أداة ضغط على الحكومات األوروبية، خاصة ما اذا علمنا أن فئة كبيرة من 

الفلسطينيين الذين يحملون جنسية الدول التي يقيمون فيها، فوجود الطالب الفلسطينيين واملناصرين للقضية 

لفلسطينية داخل تلك الجامعات الذين لديهم االستعداد والقابلية ملناصرة عدالة القضية الفلسطينية ورفض العنصرية ا

اإلسرائيلية، هذا الحرك البد أن يكون امتداد للحملة األكاديمية الدولية ملناهضة التطبيع، تبدأ من داخل الجامعات 

رب يتقلدون مناصب هامة في الجامعة اإلسرائيلية، ولديهم القدرة على تحشيد اإلسرائيلية، فهناك نسبة من األكاديميين الع

الطالب العرب والقيام بحملة ملجابهة مخطط الضم بالتوازي مع الجامعات الفلسطينية، واألجنبية كصوت واحد يعبر عن 

 حالة استثنائية من الرفض األكاديمي.

من السهل التواصل مع االتحاد االوروبي، عيد الدولي" بأنه ليس يؤكد حيدر حول دور مؤسسات الداخل على الص      

ومؤسسات املجتمع املدني، ولكن هناك بعض الحقوقيين، الذين هم بوضع عضو مستشار في األمم املتحدة، ومجلس حقوق 

خالل عضوية  ، ويمكن استخدام هذه املؤسسات الدولية عبر مؤسسات املجتمع املدني أو من228االنسان، وإحداث حراك معهم

البرملان واألحزاب العربية، وكذلك من املؤسسات التمثيلية األخرى كلجنة املتابعة العربية العليا، التي يمكنها فضح عنصرية 

 مخطط الضم وتداعياته عليهم، مهما حاولت الحكومة االسرائيلية تقييد هذا الحراك الدولي.

، خول وحول التشبيك مع السلطة الفلسطينية أشار م     
ً
" التنسيق بين القوى الفلسطينية مطلوب مع تجسيد الرفض واقعا

، ولكنهم إذا أردوا ذلك، -منطقة املثلث-وتوازن القوى هو من سيتحكم، اسرائيل تقول تريد تحديد حدودها وهي ال تشملها 

اء الناصرة والساحل ضمن م، حيث كان املثلث وقض1947" عام 181م، وإنما حدود قرار التقسيم"1967فالحدود ليست حدود 

"، بذلك تفتح اسرائيل معارك جديدة؛ لتشكيك بشرعيتها، وهنا يأتي التكامل بين موقف  منظمة التحرير 229الدولة الفلسطينية

.
ً
 الفلسطينية، والداخل الفلسطيني لتأكيد لرفض االحتالل والضم معا
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قوله:" الظهير الشعبي والتأثير في الضفة الغربية هو األكبر، ويؤكد الخرمي ضرورة صياغة مشترك مع السلطة الفلسطينية ب      

نحن جزء من النظام اإلسرائيلي، ونتعاون بما يسمح لنا به هذا النظام، ولكن مستوى التنسيق مع السلطة تأخذ بخطوات 

 .230ممنهجة، وتم تحديد موقفنا برفض للضم، ولدينا كامل االستعداد لخوض غمار هذا التشبيك "

كن القول: أن أهمية تكوين وحدة في املوقف يناط بلجنة املتابعة العربية، التي يمكنها التواصل مع الفصائل واألطر ويم    

التمثيلية الفلسطينية العامة خاصة منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا بدأ بدعم أيمن عودة للقاء الذي صالح العاروري  

اع الفصائل في بيروت ورام هللا، مما مثل استراتيجية موحدة لتنسيق الجهود وجبريل الرجوب، وكذلك حضور محمد بركة اجتم

 الفلسطينية، ملواجهة خطة ترامب التي قضت على حل الدولتين، والسير نحو فصل غزة، عن الضفة الغربية.

 نحو استراتيجية املوحدة:

لك يتطلب رص الصفوف وتوحيد الجهود لخوض مما الشك فيه أن ما تضمنته صفقة القرن، تهدد الكل الفلسطيني، وذ       

نضال مشترك، من جميع أطياف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده؛ حتى يتم افشال املخطط ومواصلة النضال لنيل 

 كافة الحقوق التاريخية للشعب التي نصت عليها القوانين واملواثيق الدولية.

ية األولى للشعب الفلسطيني، وانهاء نظام التمييز العنصري واعادة الالجئين، إن انهاء االحتالل واالستيطان، هي القض     

، فضح السياسة اإلسرائيلية التهويدية اإلجالئية، ومخاطرها على الوجود الفلسطيني، مما يتطلب تعزيز 
ً
واملطلوب فلسطينيا

، للمحافظة على الهوية العربية لألرض الوجود الديمغرافي والحد من الهجرة الفلسطينية الخارجية، واستمرارية الصمود

الفلسطينية، التي أقيمت عليها اسرائيل، ونفي يهودية الدولة، واإلعالن عن أيام للغضب، لرسم عالقة جديدة بين الفلسطينيين 

  .في الداخل واملؤسسات االسرائيلية

هم في املشروع الوطني الفلسطيني، الذي م، ويزداد أهميت1967م، يتكامل مع دور فلسطيني عام 1948ان دور فلسطيني عام 

م  في ظل عدم وضوح دورهم 1948يجب تعزيزه، حتى وإن اختلفت األدوات لكل طرف منهم، فاألدوات التي يمتلكها فلسطينيو عام 

صل عن فلسطيني في املشروع الوطني ال يعود إلى اقتناعهم بمكانتهم املدنية والقانونية في اسرائيل، وال إلى مصيرهم السياس ي املنف

م، أو بأن إسرائيل دولة تمثل ديمقراطية، لذلك يجب أن تتضمن برامج األحزاب العربية دورهم في املشروع الوطني 1967عام 

 الفلسطيني

إن أدوات النضال الفلسطيني في الداخل، تكاملية، أي أن النضال القانوني دون أن يرافقه أو يقوده نضال جماهيري شعبي أو      

ي، ال يمكن ان يمنح حقوق خاصة دون نضال جماهيري واسع بحيث أن العمل القضائي يتبع له وال يقود، بمعنى أننا سياس 

بحاجة إلى تكامل األدوار في الداخل، ما بين ما هو اجتماعي وسياس ي وقانوني، كي تصبح االستراتيجية متكاملة األركان في البرامج 

ق اإلمكانيات املتاحة فالهدف، هو إفشال مخططات الضم اإلسرائيلية، واالستراتيجية هي الخمسة التي طرحتها هذه الورقة. ووف

 الوسيلة لتحقيق هذا الهدف.

 

 االستنتاجات:

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج اآلتي:   

يعيشون في دولة  صنفت صفقة القرن فلسطيني الداخل أصحاب األرض بأنهم مجتمعات املثلث ، أي أنهم ليسوا بمواطنين •

 أقيمت على أراضيهم وممتلكاتهم 

 يمتلك فلسطينيو الداخل العديد من األدوات التي تمكنهم من مواجهة مخطط الضم اإلسرائيلي •

 أن قضية الفلسطينيين األولى هي إنهاء االحتالل، ومخطط الضم ما هو إال تجزئة للقضية الفلسطينية. •

                                                           
  سعيد الخرومي: مرجع سابق. 230
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لص من كتلة ديمغرافية فلسطينية للمحافظة على ما يسمى بالدولة اليهودية تسعى اسرائيل من خالل مخطط الضم للتخ •

 م.2018وفق قانون القومية الذي سن عام 

 التكاملية في عملية مواجهة مخطط الضم، بحيث أن األداة السياسة تواكب األداة القانونية واألدوات األخرى. •

ئيل وقوعها في الداخل الفلسطيني ، فالحراك الجماهيري ضد يعد الحراك الجماهيري من انجع الوسائل التي تخش ى اسرا •

 املخططات اإٍلسرائيلية له نتائجه السريعة في امليدان .

 التوصيات:

 في ضوء اهداف الدراسة ونتائجها يوص ي الباحث بالتوصيات اآلتية:   

م، والشتات الفلسطيني 1967لة عام ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية في الداخل الفلسطيني واألراض ي الفلسطينية املحت •

 ملجابهة املخطط اإلسرائيلية

ضرورة املوازاة بين أدوات النضال الفلسطيني لتعبير عن رفض الكل الفلسطيني ملخططات الضم اإلسرائيلية التي هي بمثابة  •

 تهجير وتشريد جديد للشعب الفلسطيني .

م ونقل ملف فلسطينيو الداخل إلى املحاكم الدولية، وذلك .ال بد من تحرك فلسطيني وعربي ودولي إليقاف مخطط الض •

 أكثر ما يزعج اسرائيل، لفضح عنصريتها سواء كان بشكل قضايا فردية أو عائلية.

 قائمة املصادر و املراجع:

 :أوال: املراجع العربية
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 رسالة ماجستير غير منشورة، غزة ،جامعة القدس أبو ديس،.
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 يتعلقان بالتنازل عن أراض تستوجب االستفتاء 

12. ?yr=2010&lng=2https://knesset.gov.il/review/YearPage.aspx 

.(: قضية الالجئين الفلسطينيين وقرارات االمم املتحدة، دراسة تحليلية توثيقية، غزة، جمعية 2011زقوت ، ناهض )  .13
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، والتركيز  :امللخص
ً
 وثقافيا

ً
يقوم البحث باستقصاء عملية الضم التي تؤدي إلى تأثيرات جوهرية على املجتمع الفلسطيني اجتماعيا

 الرئيس:على آليات مواجهتها، وتتمحور مشكلة الدراسة في التسأول 

 ما هي التأثيرات االجتماعية والثقافية على املجتمع الفلسطيني جراء عملية الضم وآليات مواجهتها؟

إن من أهم التأثيرات االجتماعية والثقافية والنفسية والصحية لعملية الضم، أنها تؤثر على الترابط األسري والنسيج االجتماعي، 

 على العالقات االجتماعية ا
ً
لتي تفرضها عادات وتقاليد اإلنسان الفلسطيني من تقطيع األوصال بين هذه القرى واملدن، وتأثر سلبا

 على حالتهم النفسية، 
ً
وعزل أسرة البيت الواحد وعزل أفراد العائلة عن بعضهم وعزل الطلبة عن زمالئهم، األمر الذي يؤثر سلبا

 والفقر، إضافة إلى التهجير القسري الداخلي للمجتمع الفلسطيني. وخلق أجواء من الفراغ في العالقات والحرمان، وزيادة البطالة

ونتيجة لذلك توصل البحث إلى آليات مهمة ملواجهة عملية الضم، أهمها: تكثيف الجهود املجتمعية الفلسطينية، واالهتمام 

ية موحدة ومتكاملة، ورفع مستوى بالدور األكاديمي في مواجهة عملية الضم، واملواجهة بالوسائل اإلعالمية، وايجاد خطة اعالم

الوعي لدى املجتمع الفلسطيني ملخططات االحتالل الحالية واملستقبلية، وتفعيل دور منظمات املجتمع املدني للتصدي لعملية 

 الضم، والعمل على مقاومة التهجير القسري للسكان في مناطق الضم.

حث عملية الضم، وتشكيل لجان شعبية وجماهيرية وإعالمية وأوص ى البحث الحالي بعمل لقاءات ومؤتمرات بشكل دوري لب

وأكاديمي ملواجهة إرهاب املستوطنين وإعتداءاتهم، والعمل على تعزيز الهوية االجتماعية والثقافية الفلسطينية، وإنهاء االنقسام 

 الفلسطيني، وتقديم الدعم واملساندة للتصدي لظاهرة الفقر والتهجير القسري.

 

 املجتمع الفلسطيني. -التأثيرات الثقافية -التأثيرات االجتماعية -: عملية الضمتاحيةالكلمات املف

 

Abstract :   

Through annexation, the occupying state, Israel, seeks to achieve a number of strategic goals that focus not only 

on depleting the resources of the Palestinian people, but also on striking their social and cultural structure, all 

while finding ways to legalize the process. 

This research investigates the fundamental risks to the Palestinian society posed by the annexation process, and 

focuses on mechanisms to confront them. The essence of the study comes in the form of a simple question: 

What are the social and cultural risks posed by the annexation process? 

One of the most important social, cultural, psychological, and health-affecting risks of the process of annexation 

is the negative effect it has on the very social fabric of the Palestinian society, and on the social relations imposed 

by the customs and traditions of the Palestinian person, the latter is demonstrated in the severing of connections 

between villages and cities, the isolation of households of a family, family members from one another, and 

students from their colleagues. 
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This all negatively affects the psychological state of the Palestinian person, creates a feel of emptiness and 

deprivation in his social relationships, increases unemployment and poverty in the Palestinian community, and 

causes its internal displacement. 

As for mechanisms to combat these risks, the research has concluded many, the most important of which were: to 

intensify Palestinian societal efforts in fighting the annexation process, to pay more attention to the academic role 

in confronting the annexation process, to increase confrontation with the media, to create a unified and 

integrated media plan, to raise awareness in the Palestinian community of the occupiers current and future 

occupation plans, to activate the role of organizations in combating the annexation process, and work to resist the 

forced displacement of people in annexation areas 

The current research recommended holding regular meetings and conferences, to discuss the annexation process, 

and recommends forming communal, informational and academic committees to confront the terrorizing of 

Palestinian settlers and attacks on them, work to strengthen the Palestinian social and cultural identity, end the 

Palestinian division, and to provide support and assistance to address poverty and forced displacement. 

keywords: annexation process - social risks - cultural risks - Palestinian society 

 

 املقدمة:

الركيزة الرئيسية لأليديولوجية الصهيونية اإلسرائيلية وأداة ملشروعها املغتصب لألراض ي تعتبر عملية الضم واالستيطان 

الفلسطينية؛ حيث تساهم معظم مؤسسات االحتالل وأنظمتها الرسمية، وغير الرسمية، كٌل في مجاله، بتعزيز الضم واالستيطان 

االحتالل، فمنذ خمسينيات القرن التاسع عشر وحتى إعالن في أرض فلسطين املحتلة، وتعتبر األرض محور الصراع بين مالكيها و 

 م كانت سياسة االستيطان أشبه بالتسلل الصامت.1948قيام ما يسمى دولة االحتالل اإلسرائيلي عام 

" عن ضم غور األردن وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية منذ حرب عام 
ً
 من خطة ورؤية يغئا1967وبدأ الحديث "إسرائيليا

ً
ل م، بدءا

، وتوضح أن حدود "ما يسمى" إسرائيل يجب أن تمتد على 
ً
آلون التي تهدف إلى السيطرة على الضفة الغربية والشرقية استراتيجيا

 بخطة نفتالي بينت عضو املجلس الوزاري املصغر في حكومة 
ً
طول نهر األردن متضمنة غور األردن وشمال البحر امليت مرورا

ل غالبية مساحة الضفة الغربية. ويأتي إعالن م، وا2016نتنياهو السابقة عام 
 
لتي طرحت فكرة ضم كافة مناطق "ج" التي تشك

م عن رؤيته لضم غور األردن واملستوطنات في الضفة الغربية استمراًر للمساعي اإلسرائيلية في 2019نتنياهو في أيلول / سبتمبر 

 لسيادتها عل1967ضم  األراض ي التي احتلتها عام 
ً
 من الكيان املحتل وتشريع ذلك، حيث تمكن م، وتأكيدا

ً
يها وإعالنها جزءا

 (.143، 2020االحتالل من إقناع الجانب األمريكي ليضعها كما هي في ما عرف بـ "صفقة القرن" األمريكية )اللحام، 

خ االحتالل ضمها الفعلي لألرض الفلسطينية من خالل استمرار إقامة املستوطنات والنظام املرت بط بها من حواجز ولقد رس 

عسكرية، وطرق إستيطانية، وجدار الضم، ونقل املستوطنين اإلسرائيليين إلى األراض ي الفلسطينية، والتهجير القسري 

للمواطنين الفلسطنيين من أراضيهم، وتوسيع نطاق القوانين اإلسرائيلية إلى الضفة الغربية، وإنشاء نظام قائم على التمييز 

 (.5واستغالل املوارد الطبيعية الفلسطينية )دائرة شؤون املفاوضات، ص  والتفرقة في املعاملة،

 لألرض، 
ً
 فعليا

ً
 احتالال

ً
وُيعرف الضم بأنه إستيالء قسري على األراض ي من جانب دولة ما على حساب دولة أخرى، ويفترض مسبقا

 (. ويمكن للب1، 2013ويظهر النية الواضحة لإلستيالء عليها بشكل دائم )هوفمان، 
ً
حث الحالي أن ُيعرف عملية الضم تعريفا

: بأنها تهجير قسري للمجتمع الفلسطيني لصالح االحتالل اإلسرائيلي، مما ينتج عنها تأثيرات اجتماعية وثقافية وتأثيرات 
ً
إجرائيا

 أخرى. 
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 على تغطي 19وفي خضم االنشغال بتداعيات فيروس كوفيد 
ً
ات وسائل اإلعالم "كورونا" الذي اجتاح العالم بأسره، مسيطرا

 بـ "الكارثية"، يجري التحضير لها، وهي ضم  أراٍض في الضفة 
ً
 وثقافيا

ً
وحراكات الدول، ثمة خطوة أقل ما توصف به اجتماعيا

ح به ساسته برعاية أمريكية.  الغربية لسيادة كيان االحتالل، وفق ما يلو 

 ملا اعتقدته إدارة االحتالل، واملتشددون الصهاينة، 
ً
فإن كافة املجتمع الفلسطيني املتمثل بالقيادة الفلسطينية ومعها كل وخالفا

الفصائل الفلسطينية األخرى، قد بادرت على رفض خطط الضم منذ البدايات، وأكدت على أنها لن تمر وستذهب إلى مزبلة 

ن املنشودة املنصوص عليها، التاريخ، وأكدوا على عدم القبول بدولة من دون القدس الشرقية، التي ستكون عاصمة دولة فلسطي

 (.2020واملعترف بها من األمم املتحدة، ومعظم دول العالم )القالب، 

وإن لعملية الضم أثر على جميع جوانب النسيج االجتماعي لحياة املجتمع الفلسطيني، ويقوم على إثرها إنشاء جيوب معزولة 

لثقافية األساسية، مما يزيد الصعوبات االجتماعية والثقافية وتجمعات سكانية مفصولة عن خدماتها وشبكاتها االجتماعية وا

 التي يواجهونها نتيجة الضم.

 

 مشكلة الدراسة:

في ظل تسارع املد االستيطاني واالستعداد لعملية الضم وتهويد املزيد من األراض ي الفلسطينية باألخص في الضفة الغربية ومدينة 

ى ضم املستوطنات مما يعني االستمرار بسياسة التوسع اإلسرائيلي والقضاء على أي القدس؛ إضافة إلى خطة ترامب التي تنص عل

"كورونا"،  19حل واقعي إلقامة دولة فلسطينية، ويتزامن ذلك في ظل استمرار االنقسام واألزمة التي تعانيها السلطة، وأزمة كوفيد 

ملعنوي في أحيان كثيرة، دون وجود برامج وآليات عمل إضافة إلى اقتصار الدعم العربي للقضية الفلسطينية على املستوى ا

 واضحة من املؤسسات الفلسطينية االجتماعية والثقافية.

لقد ساهمت هذه العوامل في إضعاف السياسات االجتماعية الثقافية الحالية، وعدم قدرتها على صياغة معادالت ميدانية تمكن 

 مود، وهذا ما شجع االحتالل على االستمرار في مخططاته االستيطانية دون رادع.املناطق املشمولة بعملية الضم وقاطنيها من الص

ومن هنا تتمحور مشكلة الدراسة في التعرف على التأثيرات االجتماعية والثقافية على املجتمع الفلسطيني جراء عملية الضم 

ي التأثيرات االجتماعية والثقافية على املجتمع وآليات مواجهتها، ويمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي: ما ه

 الفلسطيني جراء عملية الضم وآليات مواجهتها؟

 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس األسئلة التالية:

 ما أهم التأثيرات االجتماعية على املجتمع الفلسطيني جراء عملية الضم؟

 ية الضم؟ما هي التأثيرات الثقافية على املجتمع الفلسطيني جراء عمل

 ما هي آليات مواجهة التأثيرات االجتماعية والثقافية على املجتمع الفلسطيني جراء عملية الضم؟

 أهداف البحث:

 تتمثل أهداف البحث الحالي في األهداف اآلتي:

 طيني.إلقاء الضوء على التأثيرات االجتماعية والثقافية جراء عملية الضم، ومعرفة مدى تأثير ذلك على املجتمع الفلس

 التعرف على آليات مواجهة التأثيرات االجتماعية والثقافية لعملية الضم.
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.
ً
 وثقافيا

ً
 التوصل إلى نتائج وتوصيات مقترحة لتأثيرات عملية الضم اجتماعيا

 

 منهج البحث:

تعلقة بالتأثيرات يعتمد البحث الحالي على املنهج الوصفي التحليلي الذي يسعى إلى وصف الظواهر املختلفة مليدان البحث امل

االجتماعية والثقافية على املجتمع الفلسطيني جراء عملية الضم، وذلك من خالل دراسة تلك التأثيرات للحصول على وصف 

 دقيق للنتائج الناجمة عن عملية الضم.

 ثأثيرات عملية الضم على املجتمع الفلسطيني:

السكان الفلسطينين األصليين وقهر إنسانيتهم؛ هذا حال املجتمع تأتي عملية الضم ضمن املشروع االستعماري الصهيوني وطرد 

% من فلسطين التاريخية إلى إسرائيل عبر استقدام الهجرة اليهودية من 76م حيث تم تحويل 1948الفلسطيني من قبل عام 

يل غالبيته العظمى من خارجها لالستيطان االستعماري فيها عن طريق االستحواذ على أراض ي املجتمع الفلسطيني األصلي وترح

ق الكيان الصهيوني نظام حظر التجول، والحد من حركة الفلسطينين، ثم اإلغالق الخارجي  أرضه ومحيطه االجتماعي، وطب 

، وباألخص عبر نقاط التفتيش العسكرية، وال يمكن عبورها إال من خالل بطاقة الهوية، وفي السنوات 
ً
والداخلي، جزئيا وكليا

ة أخرى للسفر من منطقة إلى األخيرة، وبعد ا لشروع في بناء الجدار، اضطر الفلسطيني لتقديم طلبات للحصول على تصاريح خاص 

 أخرى.

م حيث ضمت القدس الشرقية إلى إسرائيل 1967واستمر الضم لألرض من دون اعتبار للشعب األصلي على الفور بعد حرب عام 

 عن السرد التاريخي لعمليات االستيطان مرة على حساب أرا 12املحتلة بعد توسيع مساحتها 
ً
ض ي الضفة الفلسطينية، وبعيدا

م، ال توجد سيادة 2020م، وخطة إدارة ترمب "السالم مقابل االزدهار" لعام 2018والضم، ووفق كل من قانون القومية لعام 

(. ومن هنا يمكن 102 -99، ص 2020( )ملحم، 12 -9، ص 2020وحقوق جماعية سوى لشعب واحد هو شعب إسرائيل )سالم، 

 للبحث تقسيم هذه التأثيرات إلى التالية:

 .التأثيرات االجتماعية لعملية الضم:1

إن ضم األراض ي املحتلة ما هو إال انتهاك خطير مليثاق األمم املتحدة واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع القاعدة األساسية التي 

مراًر وتكراًر، بأن االستيالء على األراض ي عن طريق الحرب أو القوة غير  أكدها مجلس األمن والجمعية العامة لألمم املتحدة

ر املجتمع الدولي الضم على وجه التحديد ألنه يحر ض على الحروب والدمار االجتماعي واالقتصادي وعدم 
 
مقبول. لقد حظ

ية على نطاق واسع )األمم املتحدة، حقوق االستقرار السياس ي واالنتهاكات املمنهجة لحقوق اإلنسان واملعاناة اإلنسانية املتفش

 (.2020اإلنسان، 

األمر الذي يقلق أغلب املجتمع الفلسطيني من التهجير القسري الداخلي، ويخشون من أن يؤدي ضغط الظروف املعيشية 

ناطق الخاضعة واملرشحة للتفاقم في حالة إتمام عملية الضم إلى هجرتهم من مناطقهم، أو سيصبح املجتمع الفلسطيني في امل

لعملية الضم سجناء في مناطقهم، وستكون التجمعات السكانية التي يقطنها مئات اآلالف من املجتمع الفلسطيني محاصرين في 

مناطق معزولة، مما سيؤدي إعاقة حرية حركة الفلسطينيين، وقدرتهم في الوصول إلى مناطق عملهم، وعدم القدرة على االنتقال 

خرى، ألنها ستصبح معزولة عن مجتمعهم. إضافة لذلك فإن عملية الضم تحول األراض ي الفلسطينية في بين القرى واملدن األ 

، وبالتالي منع التواصل االجتماعي وغير قابلة للحياة.
ً
 واجتماعيا

ً
 الضفة الغربية إلى كنتونات معزولة غير متواصلة جغرافيا
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مساحات واسعة من أراض ي الفلسطينين، وضمها للجانب اإلسرائيلي ومن التأثيرات األخرى واملباشرة لعملية الضم اقتطاع 

املحتل، معظمها أراض ي مأهولة بالسكان، مما سيؤثر على النسيج االجتماعي وعلى عالقاتهم وتواصلهم االجتماعي، وعدم قدرتهم 

 على زيارة أقاربهم، وممارسة أنشطتهم االجتماعية لشريحة كبيرة من األسر الفلسطينية.

ل عملية الضم عقبة أمام الزواج بين أفراد املجتمع الفلسطيني، ويصبح أفراد األسرة الواحدة معزولين بعضهم عن بعض، وتشك

وخير شاهد على ذلك عدم منح قوات االحتالل تصاريح متابعة العالقات األسرية، رغم وجود عالقات قرابة أو زواج بين األفراد 

هي جزء من كلتا العائلتين املصغرتين، أو من كيانات أكبر، مثل عائلة وأسرة موسعة أو من مختلف القرى على جانبي الجدار، و 

 (.2018"حمولة" وعشيرة )أبو عامر، 

كما سينتج عن عملية الضم تقطيع أواصر األسر الفلسطينية؛ حيث أنه تعود أصول العديد من األسر الفلسطينية الصغيرة إلى 

 ما يكون سكان مناطق بعيدة منحدرين من نفس درجة القرابة، بلدات أكبر في الضفة، ما زالوا يح
ً
تفظون بعالقات معها، وكثيرا

وتقتض ي املناسبات الدينية واالحتفالية، السيما حفالت الزواج ومراسم الجنازات حضور أفراد األسرة املوسعة، وهذه سمات 

 مهمة في املناسبات االجتماعية.

لسطيني، وما يشعر به من أضرار جراء عمليات اإلستيطان والضم، والتي تجعل حياته على وإن الحالة االجتماعية لإلنسان الف

هذه األرض شبه مستحيلة، والتي تأثر على الترابط األسري والنسيج االجتماعي، والتي تفرضها عادات وتقاليد اإلنسان الفلسطيني 

 (.149 -146، ص 2010د )إبراهيم، من تقطيع األوصال بين هذه القرى واملدن، وعزل أسرة البيت الواح

 .التأثيرات الثقافية لعملية الضم:2

حدة في أكثر من مناسبة أن االحتالل اإلسرائيلي هو مصدر انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان التي يتمتع بها  ذكرت األمم املت 

مال، واالنتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، ومن بين هذه االنتهاكات قوانين التخطيط التمييزية، واستغالل الع

الخصوصية، والقيود املفروضة على وسائل اإلعالم وحرية التعبير، واستهداف الناشطين والصحفيين، واالحتجاز التعسفي، 

واحتجاز األطفال، وإنفاذ القانون بطريقة تمييزية، وفرض نظام ينطوي على مستويين من الحقوق االجتماعية والثقافية 

سياسية والقانونية واالقتصادية متباينة على أساس العرق والجنسية. أما املدافعون الفلسطينيون عن حقوق اإلنسان وال

فيتعرضون لالفتراء والتجريم والتصنيف على أنهم إرهابيون. باإلضافة إلى ذلك كله، إن االحتالل اإلسرائيلي يحرم الفلسطينيين 

 (.2020حقوق اإلنسان،  من حق تقرير املصير )األمم املتحدة،

 نيته مصادرة مناطق وقالع 
ً
وتقوم سلطة االحتالل منذ يومها األول على مصادرة مواقع أثرية فلسطينية، وأعلن االحتالل مؤخرا

 من  17دونمات من أراض ي كفر الديك، ودير قلعة والتي تزيد عن  6أثرية كقلعة دير سمعان والتي تقدر مساحتها بأكثر من 
ً
دونما

 أنها تحتوي على آثار أرا
ً
ض ي دير بلوط. ولقد شرعت قوات االحتالل بإحاطة خربة دير سمعان بوحدات سكنية استيطانية، علما

 عن شواهد إسالمية تعود للفترة األموية، وبقايا أثرية قديمة ال زالت شاهدة على 
ً
تعود إلى العهدين الروماني والبيزنطي فضال

دة حجرية، وأبواب ال زالت قائمة من دون جدران أو سقف، وأرضيات فسيفسائية وغيرها حضارة عريقة تمثلت بأرضيات وأعم

 الكثير.

وما يسعى إليه االحتالل من وراء عمليته األخيرة هو مصادرة املواقع واملعالم االثرية الفلسطينية ما هو إال محاولة بائسة لتغيير 

األثرية الشاهدة على هوية املكان وأصالته. والجدر بالذكر أن سلطة الواقع في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية واملعالم 

االحتالل كانت قد وضعت في السنوات السابقة الفتات تعريفية باللغة العبرية حول الحرم القدس ي وداخله، وتقوم بشكل مستمر 

 (.2020بإضافات أمنية على نقاط التفتيش في البلدة القديمة )موقع امليادين نت، 

ع االحتاللي تأثيرات ومخاطر ثقافية بسبب منع عدد من املعلمين من االنتقال من وإلى هذه املناطق،  وتضيف عملية الضم والتوس 

وكذلك األمر بالنسبة لطلبة املدارس والجامعات، مما يؤدي إلى صعوبات على العملية التعليمية لعدد كبير منهم، ومنع حقهم في 

عات بأية وسيلة كانت، واألمر يكاد يكون  التعليم، خاصة أنه ال يمكن سد   حاجة هذه املدارس من املعلمين من هذه القرى والتجم 
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 بالنسبة لطلبة الجامعات، وأما أكبر مشكلة فهي في التجمعات التي ال يوجد فيها مدارس على اإلطالق، والتي تحتاج إلى 
ً
مستحيال

لهم عبر هذه املناطق حل سريع قبل إيجاد حلول للمشاكل السابقة. وقد يكون ا ملعلمون أكثر من يتعر ض للمعاناة أثناء تنق 

عة تتمثل في:  ألنهم يتعرضون ملمارسات يومية متنو 
ً
 املشمول بعملية الضم، نظرا

عدم السماح لهم بالوصول إلى مدارسهم، وزيادة كلفة الدراسة نتيجة النتقال الطالب من أماكن سكنهم نحو مدارسهم 

م وسائل النقل، والتعرض للمعلمين واملعلمات بالكلمات واأللفاظ النابية باستمرار، واإلصرار على التفتيش الضطرارهم استخدا

الجسدي، وخاصة للمعلمات، مما يؤدي إلى عدم انتظام العملية التعليمية في املدارس، وعدم إعطاء الطالب حقهم التعليمي في 

لتعليم من الوصول إلى املدارس، وهذا يؤدي إلى انخفاض مستوى التنسيق بين املناهج املقررة، ومنع موظفي مكاتب التربية وا

 (.2020املدارس ومكاتب التربية والتعليم وإلى إرباك العملية التربوية بشكل عام )وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا"، 

ن أفراد املجتمع الفلسطيني في املناطق املشمولة بعملية األمر الذي ينتج عن هذه التأثيرات تراجع للمستوى الثقافي والتعليمي بي

الضم؛ اذ أن الطالب لن يتمكن الطلبة بااللتحاق بالجامعات واملعاهد، إضافة إلى عدم القدرة على إقامة املؤتمرات والندوات 

 الثقافية وخاصة املؤتمرات والندوات الوطنية.

 ع الفلسطيني:.تأثيرات أخرى ذات صلة لعملية الضم على املجتم3

إن تأثيرات عملية الضم اإلسرائيلي ليس مقتصرة على فئة أو قطاع فلسطيني معين؛ بل يمتد تأثيراتها على جميع الفئات 

 عن ذلك حاله حال جميع مكونات املجتمع الفلسطيني املتأثر 
ً
والقطاعات الفلسطينية، واملجتمع النسوي الفلسطيني ليس بعيدا

 لل
ً
عادات االجتماعية، فمن غير املقبول على نطاق واسع أن تسافر املرأة وحدها، مما يصعب على النساء بعملية الضم، ونظرا

املتزوجات في مناطق الضم زيارة أقاربهن، مما يؤثر على الزيجات خارج مناطق الضم، والتوجه نحو الزواج املبكر نتيجة القيود، 

 (.31 -29، ص 2019وف غير آمنة )األمم املتحدة "اإلسكوا"، ليتجنب األب إرسال ابنته ملدرسة أو جامعة في ظل ظر 

 اجتماعية صعبة نتيجة لسياسات االحتالل، 
ً
وتطال التأثيرات الناتجة عن عملية الضم الشباب الفلسطيني الذي يعيش أوضاعا

 أمام تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني في تعزيز مشاركة 
ً
الشباب في الحياة العامة، وتعتبر هذه األوضاع االجتماعية تحديا

حيث يعاني الشباب بسبب قلة فرص العمل، والتي باتت من أهم أولويات الشباب التي تدفع بهم للبحث عن فرص عمل، لضمان 

 إلى الدفع بأعداد كبيرة من الشباب بالهجرة من أجل 
ً
توفير االحتياجات الضرورية والحياتية للعيش بكرامة، وهذا ما أدى أيضا

 (.88، ص 2018والعمل الذي بات باهظ التكاليف )جاليطة، وآخرون،  التعليم

بينما تتسبب عملية الضم في تأثيرات على القطاع الصحي وخدماته ومرافقه نتيجة زيادة القيود على الحركة واإلغالق، وقطع 

ل عقبة أمام الوصول مسافة طويلة على املسافة التي كان يقطعها الفلسطنيون للوصول إلى أقرب مستشفى، كما سيشك

الضروري للخدمات الصحية لنسبة كبيرة من األسر املوجودة، مما سيجعلهم عرضة للمشاكل الصحية واألمراض وخاصة 

األطفال الرضع، وستفاقم عملية الضم املشاكل الصحية، وتؤخر وصول املستوصفات الطبية املتنقلة، وسيارات اإلسعاف، 

ات، وستزيد الضغط على مقدمي الخدمات الصحية العامة بزيادة املسافات بين املرافق وتوزيع إمدادات األدوية واللقاح

 (.103 -102، ص 2008واملوظفين )الزغير، 

:
ً
 وثقافيا

ً
: آليات مواجهة عملية الضم اجتماعيا

ً
 خامسا

 .في واقع األمر تبدو الحلول متوفرة، لكنها تحتاج إلى الكثير من اإلرادة والتحدي والنفس الطويل

يه على امتداد •
 
تكثيف الجهود املجتمعية الفلسطينية: ويتطلب ذلك جمع وتكثيف جهود املجتمع الفلسطيني بفصائله ومستقل

وجوده داخل وخارج فلسطين، وبكل طاقاته وإمكانياته، على برنامج وطني موحد يحقق تطلعاته في التحرير والعودة، فالوحدة 

ة، وضامن أساس ي للحقوق الفلسطينية، وإن التفاف املجتمع الفلسطيني ووحدته كفيل املجتمعية الوطنية صمام أمان للقضي
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بإعادة القضية الفلسطينية إلى سلم أولويات واهتمام العالم، وحشد الرأي العام العاملي للوقوف في وجه املشاريع األمريكية 

 (.2020عالم، املتماهية مع رؤية االحتالل للحقوق الفلسطينية )املركز الفلسطيني لإل 

الدور األكاديمي في مواجهة عملية الضم: على األكاديمي الفلسطيني القيام بدوره في توضيح تأثيرات عملية الضم الصهيونية من •

خالل البحوث األكاديمية والعملية، التي تبين ضرر ذلك على الحياة االجتماعية والثقافية في مجتمعه الفلسطيني، وفضح جرائم 

املحافل العلمية الدولية، فاألكاديمي الفلسطيني صاحب رسالة ودوره كبير في بناء الثقافة والحياة االجتماعية،  االحتالل في

واستثمار ذلك في مواجهة عملية الضم، سواء في التعليم أم األبحاث أم املؤتمرات، ونشر الوعي والثقافة بتأثيرات هذا العملية، 

 ية الضم.ودعم وسائل املقاومة في مواجهة عمل

لها القرار •
 
املواجهة بالوسائل اإلعالمية: البد من الوسائل اإلعالمية تكثيف التغطية اإلعالمية بما يوازي حجم التأثيرات التي يشك

د اإلعالم  اإلسرائيلي على القضية والحقوق الفلسطينية، السيما في ظل رفض املجتمع الدولي لقرار االحتالل، وضرورة توح 

مواجهة عملية الضم، ونشر التفاصيل واملعلومات املتعلقة بعملية الضم لبيان خطورتها، والبد من وجود  الفلسطيني في

إستراتيجية إعالمية فلسطينية موحدة، وخير مثال تجربة التنمية بالعناقيد لتحقيق التنمية ولبناء جسد اقتصادي صحيح وغير 

التجمعات لن تكون الحل السياس ي للقضية الفلسطينية ولكنها ستشكل عاجز عن االنعتاق من التبعية لالحتالل، فالتنمية ب

 عامل صمود ملواجهة االحتالل.

تفعيل دور منظمات املجتمع املدني للتصدي لعملية الضم: وذلك عبر تشكيل هيئة وطنية موسعة، والعمل مع جميع املنظمات •

ادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ووضع خطط للعمل على والهيئات األهلية للتصدي بكل السبل املتاحة لعملية الضم اله

املستوى الوطني والدولي، وتنفيذها على أرض الواقع، وتكون مهمة الهيئة تعزيز صمود سكان منطقة عملية الضم املستهدفة، 

عب الفلسطيني )وكالة وتفعيل الحراكات الشعبية والوطنية على األرض، وتكريس وحدة وطنية ملواجهة أخطر مرحلة يواجهها الش

 (.2020الصحافة الفلسطينية "وكالة صفا"، 

العمل على مقاومة التهجير القسري للسكان في مناطق الضم: وبالخصوص املجتمعات البدوية القاطنة في منطقة األغوار •

ضرورة تأمين األساسيات وضرورة دعمها ومساندتها، وذلك من خالل تزويدها بالخدمات األساسية، وتعزيز قدرتهم على الصمود و 

األربع ملقومات الحياة االجتماعية والثقافية الكريمة: التعليم، والصحة، واملاء، والكهرباء، حيث يشكل هؤالء "الذخيرة" في معركة 

 البد من االهتمام بعملية اإلغاثة اإلنسانية ملعالجة حالة الفقر ومعاناة السكان في من
ً
اطق مكافحة الضم واالستيطان، وأيضا

الضم، والحفاظ على الحقوق واملمتلكات واألراض ي، وإعطاء املعاملة التفضيلية لصالح املناطق املهددة، وتوسيع العمل في هذه 

 
ً
 من احتياجات املجتمع الفلسطيني اجتماعيا

ً
املناطق كأولوية وطنية بما يخدم تجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية، انطالقا

 )بوابة اقتصاد ف
ً
 (.2020لسطين، وثقافيا

تفعيل املقاومة الشعبية بشكل مستمر: وذلك من خالل االستمراراية في املشاركة فيها حتى ال يظن الكيان بأن عملية الضم •

ستمر مرور الكرام، وأن هذه الضجة ما هي إال زوبعة في فنجان وستزول ولن يكون لها أي تبعات أو استنزاف لالحتالل، حيث أن 

 أكيد على الهوية الفلسطينية واالنتماء لألرض والوطن.االستمرارية هي ت

تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني: سواء في الضفة أو في غزة أو القدس والرهان على قدرة الشعب على مقارعة االحتالل •

 وعدم املراهنة على دول اإلقليم أكثر من الشعب، وبالتالي يزداد تشبث املواطن بأرضة وهويته.

كة املستمرة في اإلعتصام: وذلك من خالل إقامة دروع بشرية تقيم في خيام دائمة على األراض ي املهددة باملصادرة، يشارك املشار •

في هذه الخيام قيادات وازنة مع تغطية إعالمية لفضح ممارسات اإلحتالل في حال أقدم على قمع أو فض هذه اإلعتصامات 

األرض ويقطع أوصالها ويمنع التواصل االجتماعي بين أفراد الشعب الواحد أو حتى بين بالقوة، كي ال يتم هذا الضم الذي يلتهم 

 األسرة الواحدة.
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 النتائج والتوصيات:

خلص البحث إلى نتائج مهمة لتأثيرات عملية الضم على املجتمع الفلسطيني منها: التهجير القسري، وارتفاع نسبة الفقر بين أبناء 

يود على حركتهم، ومنعهم من الوصول إلى مناطق عملهم، واقتطاع مساحات واسعة من أراضيهم املجتمع الفلسطيني ووضع ق

وضمها للجانب اإلسرائيلي املحتل، إضافة إلى الخلل الذي ينتج عن عملية الضم على النسيج االجتماعي والثقافي الفلسطيني، 

عالم األثرية، واستهداف الناشطين والصحفيين، وفرض وفقدانهم السلم املجتمعي، إضافة إلى طمس الهوية الفلسطينية وامل

 قيود على وسائل اإلعالم وحرية التعبير، ومصادرة املواقع األثرية.

 يقف في 
ً
 للوجود الفلسطيني، وحتى ال يجد املواطن الفلسطيني نفسه وحيدا

ً
وإن األخطار املحدقة بعملية الضم تشكل تهديدا

عمل لقاءات ومؤتمرات بشكل دوري لبحث عملية الضم وتأثيرها على املجتمع الفلسطيني، وجه االحتالل؛ يوص ي البحث الحالي ب

 للقضية الفلسطينية، وضرورة تشكيل لجان شعبية وجماهيرية 
ً
 ومساندا

ً
ووضعها أمام املجتمع املحلي والدولي ليكون داعما

كال الدعم، وعلى السلطة الوقوف عند مسؤولياتها، وإعالمية وأكاديمي ملواجهة إرهاب املستوطنين وإعتداءاتهم، وتوفير كل أش

فاألمر يحتاج إلى سياسات وإجراءات فلسطينية عملية، وصياغة خطط إستراتيجية، ورفع القضية للمؤسسات الدولية 

نقسام والعاملية، وعدم اإلكتفاء بالتهديد والوعيد، والعمل على تعزيز الهوية االجتماعية والثقافية الفلسطينية، وإنهاء اال 

الفلسطيني، وتقديم الدعم واملساندة لألهالي واملنظمات األهلية واملدنية لتعزيز الصمود والتصدي لظواهر الفقر والتهجير 

 القسري.

وفي نهاية املطاف، يمكن للمجتمع الفلسطيني كمجتمع يقبع تحت مؤامرات ونيران االحتالل مواجهة كل مخططاته على األرض، 

خالل بناء منظومة اجتماعية وثقافية مقاومة تعيد االعتبار للمجتمع الفلسطيني، وتسلك الطريق  والنهوض من جديد من

 الصحيح نحو التحرر من التبعية للمحتل في جميع النواحي.
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 قائمة املصادر و املراجع:

 :أوال: املراجع العربية

دي للنساء والفتيات الفلسطينيات، "تموز/ يوليو (، الوضع االجتماعي واالقتصا2019األمم املتحدة "اإلسكوا" )•

 م، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، بيروت.2018حزيران/ يونيو  -2016

(، خبراء من األمم املتحدة يطالبون املجتمع الدولي 2020األمم املتحدة حقوق اإلنسان مكتب املفوض السامي )•

ها أجزاء من  حزيران / يونيو/  /16الضفة الغربية الفلسطينية النتهاكها القانون الدولي، بمساءلة إسرائيل عن ضم 

م"، 2020 /12 /11م، "تاريخ الدخول 2020

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25960&LangID=A 

بية وأثره على التنمية السياسية، رسالة (، االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغر 2010إبراهيم، بالل محمد صالح )•

 ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

 /9 /2(، كيف يمكن التصدي لقرار ضم مناطق من الضفة الغربية املحتلة؟، 2020بوابة اقتصاد فلسطين )•

 /https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/17085م"، 2020 /10 /17م، "تاريخ الدخول 2020

 دولة فلسطين، منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون املفاوضات.•

(، الجدار الفاصل وتأثيره على النسيج االجتماعي والبيئي واملائي في منطقتي الرام وضاحية 2008الزغير، رهام )•

 الدراسات العليا، جامعة بيرزيت، فلسطين. البريد شمال القدس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية

(، الضم اإلسرائيلي ألجزاء كبيرة من أراض ي الضفة الغربية والقدس األغوار واملستوطنات: 2020اللحام، سعيد )•

، مركز دراسات الشرق 24، السنة 92املجريات والدالالت واالتعكاسات، مجلة دراسات شرق أوسطية، العدد 

 دنية للبحوث واملعلومات، عمان، األردن.األوسط، املؤسسة األر 

م، 2020 /7 /3(، هل تدرك إسرائيل خطر ضمها األراض ي الفلسطينية؟، موقع العربية نت، 2020القالب، صالح )•

 /https://www.alarabiya.net/ar/politics/2020/07/03م، 2020 /10 /19"تاريخ الدخول 

ملستوطنات الضفة ومناطق )ج(، ورقة بحثية من البرنامج التدريبي  (، عملية ضم إسرائيل2018زماري، عبد هللا )•

التفكير اإلستراتيجي وإعداد السياسات، املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية 

 "مسارات"، فلسطين.

وهات. والتداعيات، (، الضم اإلسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية الدوافع. والسيناري2020عيس ى، عبد الناصر )•

 تموز/ يوليو، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارت.

 /12م، "تاريخ الدخول 2018 /1 /16(، جدار الضم والتوسع الصهيوني حول القدس، 2018أبو عامر، عدنان )•

 /https://adnanabuamer.com/post/140م"، 2020 /10

لسطين "قراءة وتحليل في تفاصيل التاريخ والجغرافيا، مجلة (، ثوابت املشروع الصهيوني في ف2020ملحم، عدنان )•

 .280شؤون فلسطينية، العدد 
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م، 2020 /8 /6(، التصدي لخطة "الضم" يتطلب تكثيف الجهود الفلسطينية، 2020املركز الفلسطيني لإلعالم )•

 /https://www.palinfo.com/news/2020/8/6م"، 2020 /10 /15"تاريخ الدخول 

م، "تاريخ 2020أيلول/  /5(، االحتالل يسطو على مواقع أثرية فلسطينية في سلفيت، 2020يادين نت )موقع امل•

 /https://www.almayadeen.net/news/culture/1420911م"، 2020 /12 /11الدخول 

ة (، دور مؤسسات املجتمع املدني في تعزيز املشارك2018جاليطة، أبو عون، الشرافي، نضال، ثائر، رامي )•

السياسية للشباب الفلسطيني، ورقة بحثية من البرنامج التدريبي التفكير اإلستراتيجي وإعداد السياسات، املركز 

 الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية "مسارات"، فلسطين.

 ة املتحدة.(، الضم، موسوعة ماكس بالنك للقانون الدولي العام، جامعة أوكسفورد، اململك2013هوفمان )•

وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا"، تأثير جدار الضم والتوسع العنصري على التعليم الفلسطيني، "تاريخ •

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8597م"، 2020 /10 /14الدخول 

وسعة ملواجهة الضم، جلسة (، املطالبة بتشكيل لجنة وطنية م2020وكالة الصحافة الفلسطينية "وكالة صفا" )•

م"، 2020 /10 /15م، "تاريخ الدخول 2020 /6 /18نظمتها شبكة املنظمات األهلية، 

https://safa.news/post/285364// 

(، فلسفات وآليات "الضم" اإلسرائيلية وخطط التصدي الفلسطينية، مجلة شؤون 2020سالم، وليد )•

 ، فلسطين.280فلسطينية، العدد 
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The European position on the Israeli annexation plan 
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 ، رام هللا، فلسطين كاتب ومحلل سياس ي

 
 01/08/2021 تاريخ النشر:  08/6/2021تاريخ القبول:  07/05/2021ستالم:إل تاريخ ا

 

م السياسة األوروبية تجاه القضية الفلسطينية في ضوء  تتمثل اإلشكالية :صلخامل العامة لهذه الدراسة، في فحص مدى تقد 

ى اإلشكالية املركزية في قراءة أبعاد ودالالت املوقف األوروبي إزاء 
 
املوقف األوروبي إزاء مخطط الضم اإلسرائيلي. وعلى ذلك تتجل

رت في صياغة هذا املوقف.مخطط الضم اإلسرائيلي. كما تسعى الدراسة إلى تبيُّ 
 
 ن العوامل اإلقليمية والدولية التي أث

 األكثر أهمية في سياق السياسة الدولية. إضافة 
ً
تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها، كون االتحاد األوروبي يعتبر فلسطينيا

 لدفع
ً
برز الجوانب التي يمكن التركيز عليها فلسطينيا

ُ
املواقف والسياسات األوروبية لصالح كافة  إلى أن الدراسة تحاول أن ت

 القضايا الفلسطينية.

، فقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على تحليل املوقف األوروبي تجاه مخطط الضم 
ً
أما منهجيا

لدراسة إلى أداة تحليل اإلسرائيلي، وشرح العوامل اإلقليمية والدولية املؤثرة في صياغة وتشكيل هذا املوقف. واستندت ا

املضمون، والتركيز على قرارات االتحاد األوروبي وهيئاته ومجالسه املختلفة، وما صدر من تصريحات عن قادة أوروبيين 

 وفلسطينيين وأكاديميين وآخرين ممن هم ذات صلة في هذا السياق.

 عن ا
ً
ملقدمة ومناقشة النتائج والتوصيات(: سياسة االتحاد ومن حيث بنية الدراسة، فهي تنقسم إلى ثالثة محاور رئيسية ) فضال

(.. مخطط الضم اإلسرائيلي في عيون االتحاد األوروبي.. االتحاد األوروبي 2020-2017االوروبي تجاه القضية الفلسطينية )

 والقضية الفلسطينية ما بعد التطبيع العربي اإلسرائيلي.

ا أن املوقف األوروبي إزاء مخطط الضم اإلسرائيلي، ال يمكن قراءته بمعزل عن توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كشفت عبره

حليفة الواليات  –معركة الدول األوروبية مع إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، املعادية للعوملة االقتصادية، وخروج بريطانيا 

 د الهادف لتقويض النظام أحادي القطب. من االتحاد األوروبي، إلى جانب الصراع العاملي املتصاع -املتحدة 

ل اتجاه النقاش الدائر داخل االتحاد األوروبي من  ل في تحو 
 
، تمث

ً
م في املوقف األوروبي وإن كان نظريا كما أظهرت النتائج وجود تقد 

ل للدور األميركي، إلى ك يفية الرد على الخطوة كيفية املساهمة في التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في حدود الدور املكم 

 اإلسرائيلية ) مخطط الضم(، بما يضمن الخروج النسبي من العباءة األميركية والحفاظ على مصالحها الداخلية والخارجية في آن. 

اإلسرائيلي سيكون لها آثار مستقبلية سلبية على املواقف والرؤى األوروبية إزاء  -وملست الدراسة بأن موجة التطبيع العربي

ية الفلسطينية، وأوصت بضرورة اعتماد سياسات فلسطينية رسمية تقوم على استغالل املصالح األوروبية في فلسطين القض

املحتلة والدول الصديقة ، إلى جانب تفعيل دور الدبلوماسية غير الرسمية في هذا السياق، ، لدفع وتعزيز املوقف األوروبي من 

 في ظل وجود رأي عام أوروبي أقرب للفلسطينيين.مخطط الضم اإلسرائيلي والبناء عليه، خصو 
ً
 صا

 : االتحاد األوروبي، مخطط الضم اإلسرائيلي، القضية الفلسطينية.  الكلمات املفتاحية

 

Abstract :  

The general Problemata of this study is to examine the progress of European policy towards the Palestinian issue 

in light of the European position regarding the Israeli annexation plan. Accordingly, the central problem is evident 
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in reading the dimensions and implications of the European position VS the Israeli annexation plan. The study 

also seeks to identify the regional and international factors that influenced the formulation of this position. 

The importance of the study stems from the importance of its topic, as the European Union is considered by 

Palestinians the most important in the context of international politics. In addition, the study tries to highlight the 

aspects that Palestinians can focus on to push European positions and policies in favor of all Palestinian issues . 

As for the methodology, the study adopted the descriptive and analytical approach, which is based on analyzing 

the European position towards the Israeli annexation scheme, and explaining the regional and international 

factors affecting the formulation and formation of this position. The study also adopted the content analysis 

approach, focusing on the decisions of the European Union, its various bodies and councils, and the statements 

issued by European and Palestinian leaders in this context. 

In terms of the structure of the study, it is divided into three main axes (in addition to the introduction and 

discussion of the findings and recommendations): the European Union's policy towards the Palestinian issue 

(2017-2020) ... the Israeli annexation plan in the eyes of the European Union ... the European Union and the 

Palestinian issue after Israel - Arab normalization agreements. 

The study reached a set of results through which it revealed that the European position regarding the Israeli 

annexation plan cannot be read in isolation from the battle of European countries with the administration of US 

President Donald Trump, which is hostile to economic globalization, and the United Kingdom’s - the ally of the 

United States - withdrawal from the European Union, as well as the spiraling global conflict to undermine the 

unipolar system . 

The results also showed that there is progress in the European position, albeit theoretically, represented by a shift 

in the direction of the debate taking place within the European Union from how to contribute to the peaceful 

settlement of the Palestinian issue within the limits of the role complementary to the American role, to how to 

respond to the Israeli step (the annexation plan), in a way that guarantees partially freedom from the American 

chains and in line with preserving its internal and external interests at the same time. 

The study touched that the Arab-Israeli normalization agreements will have negative future effects on European 

stances and visions regarding the Palestinian issue, and recommended adopting official Palestinian policies based 

on the exploitation of European interests in occupied Palestine and friendly countries, in addition to activating the 

role of informal diplomacy in this context, To push and strengthen the European position on the Israeli 

annexation plan and build on it, especially in light of the presence of European public opinion closer to the 

Palestinians. 

Keywords: European Union, Israeli annexation plan, The Palestinian cause. 

 

 

 املقدمة:

اإلدانة واالستنكار  اإلسرائيلي من دائرة -لم تخرج ردود الفعل األوروبية إزاء القضايا املختلفة ذات العالقة بالصراع الفلسطيني

للخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب والتي تتنافى مع املواثيق واملعاهدات والقوانين الدولية. إال ان إعالن رئيس الحكومة 

 ،2020اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو نيته ضم منطقة األغوار وشمال البحر امليت إلى السيادة اإلسرائيلية في األول من تموز/ يوليو 
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ل ألول مرة في التهديد بفرض 
 
ز االتحاد األوروبي التخاذ موقف تمايز فيه عن املواقف والردود العربية والدولية املختلفة، تمث حف 

 عقوبات على الكيان اإلسرائيلي حال تم  تنفيذ مخطط الضم.

ة التعليق اإلسرائيلي للضم، إال وإن كان املوقف األوروبي ما زال في طوره النظري، ولم يترجم بعد ألفعال على أرض الوا قع، بحج 

 البحث في األساليب والوسائل التي يمكن اتخاذها لتعزيز هذا 
ً
أنه من األهمية البحث في دالالته وأبعاده، ومن األهمية أيضا

 دولة فلسطين.املوقف والبناء عليه بما يضمن حصد نقاط قوة سياسية فلسطينية، يتمثل أبرزها في االعتراف األوروبي املشترك ب

 مهمة خالل عملية كتابة هذه الدراسة، تمثلت في تطبيع كل من اإلمارات والبحرين والسودان عالقاتها مع 
ً
ت أحداثا وقد استجد 

الكيان اإلسرائيلي، والذي قوبل بترحيب أوروبي رافقه تأكيد مجدد على االلتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

ن الدر  له وتتضم 
 
اسة التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على املوقف األوروبي إزاء القضية الفلسطينية في محاورها الرئيسية ملا يشك

ر أساس ي يؤثر في العالقات الدولية ككل.   من عامل مهم ومتغي 

م السياسة األوروبية إزاء القضية الف لسطينية في ضوء املوقف وتنطلق الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئيس ي: ما مدى تقد 

األوروبي تجاه مخطط الضم اإلسرائيلي؟، حيث تقوم هذ الدراسة على فرضية مركزية مفادها أن املوقف األوروبي تجاه مخطط 

ل في التعاطي مع القضية الفلسطينية بين التيارات املختلفة داخل االتحاد األوروبي.   الضم اإلسرائيلي يعكس التحو 

 في السجال األوروبي منذ أربعينيات وتستمد هذه الدراس
ً
 راسخا

ً
لت عنصرا

 
ة أهميتها من حقيقة أن القضية الفلسطينية لطاملا شك

القرن املاض ي، ومن األهمية االستمرار في العمل األكاديمي ذات العالقة، إلبقاء القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية ذات 

 األكثر أهمية في سياق السياسة الصلة راسخة في املداوالت والنقاشات األور 
ً
وبية. إضافة إلى أن االتحاد األوروبي يعتبر فلسطينيا

 الدولية مقارنة بكافة املكونات السياسية، العربية واإلقليمية.

 وقد ركزت الدراسة على مراجعة شاملة لألدبيات التي تناولت املحاور الرئيسية التي تطرقت إليها الدراسة، والتي تقع في نطاق

التي تم اإلستناد إليها: كتاب   -على سبيل الذكر ال الحصر  –املوقف األوروبي من القضية الفلسطينية. ومن األدبيات األساسية 

فه فاسكونسيلوس )
 
( حينما كان مدير معهد دراسات األمن في االتحاد 2013"االتحاد األوروبي والقضية الفلسطينية " الذي أل

ل أولوية استراتيجية ألوروبا. إال أن املوقف االوروبي العام تم  -صراع العربياألوروبي، ويتناول فيه ال
 
اإلسرائيلي الذي طاملا شك

ب عن ذلك من اصطفاف خلف املوقف األميركي. كما يتناول 2006إضعافه بعد إنشاء اللجنة الرباعية الدولية في العام 
 
، وما ترت

 للدراسة التي تبحث في كيفية فاسكونسيلوس الرأي العام األوروبي باعتباره 
ً
 مهما

ً
ل مدخال

 
أقرب إلى الفلسطينيين، وهذا يشك

 تفعيل املوقف األوروبي إزاء القضية الفلسطينية.

مة نشرها مقلد )
 
( في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 2009كما اعتمدت الدراسة على ورقة بحثية محك

ة واألمنية األوروبية املشتركة". وترى الورقة أن السبب الرئيس الذي يكبح الدور األوروبي بعنوان "محددات السياسة الخارجي

تجاه تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، هو وجود تيارات مختلفة داخل االتحاد األوروبي في طريقة التعامل مع الكيان 

ه أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير اإلسرائيلي. وفي سياق املوقف األوروبي تجاه مخطط الضم اإلسرائي لي، فقد نو 

الفلسطينية صائب عريقات في مقابلة أجرته معه فضائية فلسطين على هامش الفيلم الوثائقي "األغوار وحلم الدولة" )تلفزيون 

 ئيلية.( إلى وجود تيارات مختلفة داخل االتحاد األوروبي في طريقة الرد على الخطوة اإلسرا2020فلسطين، 

( خالل محاولته صياغة نظرية عامة مؤطرة للسياسات 1986وفي سياق التأطير النظري فقد خلص املفكر الفرنس ي " ميرل" )

الخارجية للدول في كتابه "سيسيولوجيا العالقات الدولية"، إلى نتيجة مفادها أن املقارنة بين هذه السياسات محدود لسببين: 

السياسة الخارجية، وشكل الظروف واملسائل الخارجية والداخلية التي تؤثر في صياغتها، والسبب  األول له عالقة بمراحل صياغة

 الثاني يرتبط بإمكانية فصل السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية، أو تحديد أولوية كل منهما على اآلخر. 

خالل الحرب الباردة تقوم على أساس مبدأ االحتواء للقوة وعلى سبيل املثال، كانت السياسة الخارجية للواليات املتحدة األميركية 

السوفيتية الصاعدة، ومحاربة املد املاركس ي االشتراكي، فانطلقت نحو رسم وتنفيذ برامج سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية 
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بصياغة سياساتها  لتحقيق هذا الغرض. ولذلك كانت معظم دول العالم آنذاك ) حقبة النظام الدولي ثنائي القطب( ملزمة

 (.2004الخارجية بما يتوائم مع إحدى القوتين )كيسنجر، 

ز، فإن ما يشهده النظام األحادي القطب في العقد األخير من صراع متصاعد لتقويضه 
 
 من هذا اإلطار النظري املرك

ً
وانطالقا

 من قوى مثل الصين وروسيا، ينذر بأن القو 
ً
ى اإلقليمية الفاعلة بما فيها االتحاد وفرض نظام دولي جديد مكانه، وتحديدا

 بما يتوائم مع نظام متعدد األقطاب تستطيع فيه أن تحقق 
ً
األوروبي ستسعى إلى تشكيل وصياغة سياساتها الخارجية تدريجيا

 درجة عالية من التكافؤ بين سياساتها الخارجية والداخلية.

ي التحليلي، الذي يقوم على تحليل املوقف األوروبي تجاه مخطط وتستند الدراسة في التحليل واالستشراف على املنهج الوصف

الضم اإلسرائيلي، وشرح العوامل اإلقليمية والدولية املؤثرة في صياغة وتشكيل هذا املوقف. إضافة إلى أداة تحليل املحتوى 

د األوروبي ، وتصريحات املسؤولين واملضمون التي يستخدمها الباحث لتحليل املعطيات املختلفة       ) قرارات وبيانات االتحا

. وسوف تتناول الدراسة كل ما تقدم في ثالثة محاور:
ً
 الرسميين ذات الصلة، إلخ ..(، وقراءتها كيفيا

 (2020-2017املحور األول: سياسة االتحاد االوروبي تجاه القضية الفلسطينية )

 صريح2003تضمنت اإلستراتيجية األوروبية األمنية عام 
ً
 مفاده أن: "الصراع العربي، إعالنا

ً
ل أولوية استراتيجية  -ا

 
االسرائيلي يمث

(، حيث بقيت سياسة االتحاد األوروبي في منطقة البحر األبيض املتوسط، رهينة لذلك European Union, 2003ألوروبا" )

لقات فكرة الشراكة . وُيذكر أن إحدى منط1995الصراع منذ إطالق الشراكة األورومتوسطية )عملية برشلونة (  عام 

األورومتوسطية تتمثل في إعادة إحياء الحوار العربي األوروبي ما بعد انتهاء الحرب الباردة، ولذلك كانت القضية الفلسطينية في 

تم إنشاء منظمة االتحاد من  2008ُصلب اهتمام الشراكة األورومتوسطية ملا تمثله من قضية مركزية لدى الكل العربي. وفي العام 

 (.6، ص.2013ل املتوسط لتعزيز الشراكة األورومتوسطية، بعد أن فشلت في إحراز تقدم في عملية السالم )فاسكونسيلوس، أج

 إلى عمل 
ً
ُيعزى هذا الفشل إلى املساعي الحثيثة من البعض األوروبي للحيلولة دون إعطاء القضية الفلسطينية األولوية، وأيضا

لت عام االتحاد األوروبي في إطار اللجنة 
 
ك
ُ
 2002الرباعية الدولية التي ش

ً
، والتي أسهمت في إضعاف املوقف األوروبي، خصوصا

، حينما تم تعيين رئيس الوزارء البريطاني األسبق توني بلير كمبعوث خاص للجنة الرباعية الدولية 2006بعد عام 

لت أدوار االتحاد األوروبي التي كانت7-6، ص2013)فاسكونسيلوس،  لة في تقديم املبادرات الفريدة واملستقلة إلى  (. إذ تحو 
 
متمث

لة وُمصطفة خلف الدور األميركي.  أدوار ُمكم 

 على ما سبق، بأن االتحاد األوروبي لم ُيمارس منذ ذلك الحين دور سياس ي فاعل في دفع عملية التسوية 
ً
وعليه يمكن القول بناءا

 تصر دوره على إطالق التصريحات وبيانات الشجب واإلدانة واإلستنكار.اإلسرائيلي، واق -الشاملة والعادلة للصراع العربي

وفي معرض الحديث عن العالقات السياسية األوروبية مع فلسطين، فإنه وبالرغم من دعم االتحاد األوروبي لحل الدولتين الذي 

، واألخرى لفلسطين وتقوم 1948لة عام يقوم على أساس إقامة دولتين: األولى للكيان اإلسرائيلي وتقوم على أرض فلسطين املحت

، إال أن غالبية دول االتحاد األوروبي ما زالت تمتنع عن االعتراف بدولة 1967على أراض ي حدود الرابع من يونيو/حزيران 

 بأن معظم برملانات الدول األوروبية أوصت حكوماتها بضرورة اإلقدام على هذه الخطوة )الخالدي، 
ً
( 9، ص.2020فلسطين، علما

. 

 العتراف أوروبي جماعي مشترك بدولة فلسطين كرد على الخطة األميركية  2020وقد أطلقت لوكسمبورغ في فبراير/ شباط 
ً
مبادرة

(، وما سبقها من إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب القدس 2020اإلسرائيلية املعروفة بـ "صفقة القرن" ) قناة مساواة،  –

. إال أنه وبرغم وجود إجماع 2018، ونقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس عام 2017في العام  عاصمة للكيان اإلسرائيلي

أوروبي على رفض "صفقة القرن" واالستيطان والخطوات األميركية واإلسرائيلية أحادية الجانب، فقد فشلت هذه املبادرة 

ز االتحاد األوروبي عن صياغة سياسة خارجية واضحة تجاه لتكشف النقاب عن انقسام مواقف دول االتحاد األوروبي وعج

 القضية الفلسطينية.
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على الرغم من الجهود األوروبية املهمة التي ال يمكن إنكارها نحو بناء املؤسسات الفلسطينية وتقديم الدعم لالقتصاد 

 التخاذ خطوات عملية ضد 
ً
الكيان اإلسرائيلي فيما يتعلق بجانب املساءلة الفلسطيني، إال أن االتحاد األوروبي ما زال غير مستعدا

واحترام القانون الدولي، وذلك بسبب القيود املفروضة عليه بفعل االنقسامات الداخلية. حيث يوجد ثالثة تيارات مختلفة داخل 

 (.38، ص.2014االتحاد األوروبي في طريقة التعاطي مع الكيان اإلسرائيلي،  وهي كاآلتي: )الريس، 

ر األول ) فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ واليونان وإلى حد ما أملانيا(: يدعو إلى دور أوروبي فاعل في التيا •

 الكيان اإلسرائيلي  -منطقة حوض البحر األبيض املتوسط ودفع التسوية العادلة والشاملة للصراع العربي
ً
اإلسرائيلي، محمال

 مسؤولية عرقلة عملية السالم.

ظ على القيام بأي دور أوروبي يتعارض مع الواليات املتحدة األميركية أو من شأنه أن ا • لتيار الثاني ) بريطانيا(: يتحف 

 معها، ويدعو لتوثيق العالقات األوروبية 
ً
 األميركية. -ُيحدث خالفا

وروبية والسياسة األوروبية التيار الثالث ) أملانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ(: تيار يطالب بتعزيز الوحدة األ  •

.
ً
 املشتركة أوال

 من االتحاد االوروبي، إلى جانب استعار  
ً
وفي ضوء التغيرات التي أحدثتها إدارة الرئيس األميركي ترامب وخروج بريطانيا رسميا

د تكون ُمشجعة فيما وتصاعد الصراع العاملي الذي ينذر بتغيرات مستقبلية في شكل النظام الدولي الجديد، فإن هذه العوامل ق

 يخص السياسة الخارجية األوروبية إزاء مختلف القضايا في العالم، وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية منها.

 املحور الثاني: مخطط الضم اإلسرائيلي في عيون االتحاد األوروبي

يلية بنيامين نتنياهو نيته ضم منطقة األغوار في ضوء ردود الفعل العربية والدولية املختلفة تجاه إعالن رئيس الحكومة اإلسرائ

م الذي 2020وشمال البحر امليت إلى السيادة اإلسرائيلية في األول من تموز/ يوليو  ، فقد تمايز االتحاد األوروبي بموقفه املتقد 

ل في التهديد بفرض عقوبات على الكيان اإلسرائيلي حال تم  تنفيذ مخطط الضم، إضافة إلى قيامه ب
 
تمويل مشاريع جديدة تمث

 بالضفة الغربية في تحدي واضح للكيان اإلسرائيلي واإلدارة األميركية.

( قد قال في معرض إجابته عن سؤال حول املوقف األردني من مخطط الضم 2020وكان العاهل األردني عبد هللا الثاني )

: "أإننا ندرس جميع الخيارات، ونحن 2020أيار/مايو  15اإلسرائيلي على هامش مقابلة أجرتها معه مجلة دير شبيغل األملانية في 

ق في الشرق األوسط، وأن حل  الدولتين هو  نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا واملجتمع الدولي على أن قانون القوة ال يجب أن يطب 

.. ونحن حلفاء وأصدقاء فيما يتعلق بهذه القضية و 
ً
 نمض ي إلى األمام".السبيل الوحيد الذي سيمكننا من املض ي قدما

 
ً
  فلسطينيا

ً
  -وبدا من تصريحات العاهل األردني أن هناك ائتالفا

ً
 وأن  -أردنيا

ً
  ملواجهة مشروع الضم اإلسرائيلي، خصوصا

ً
أوروبيا

جريت بين وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيف بوريل ورئيس الوزراء الفلسطيني 
ُ
هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع مباحثات أ

د فيها بوريل رفض االتحاد ملخطط الضم اإلسرائيلي ومناقشة فرض عقوبات على الكيان مح
 
مد اشتية، بخصوص آلية الرد ؛ أك

(. إضافة إلى أن بيتر ستانو املتحدث باسم 2020اإلسرائيلي مع وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي ) مجلس الوزراء الفلسطيني، 

م االتحاد األوروبي لقرار الرئيس محمود عباس بالتحلل من كافة وزير خارجية االتحاد األوروبي ك  ر في تصريح له عن: "تفه  ان قد عب 

االتفاقات املبرمة مع الكيان اإلسرائيلي، وأنه يرى هذه الخطوة ردة فعل طبيعية على  اإلعالن اإلسرائيلي بشأن مخطط الضم" 

 (.2020)وكالة آكي اإليطالية لألنباء، 

ه االت حاد األوروبي رسائل تحذير قوية للكيان اإلسرائيلي، من خالل مشاركة ممثله في فلسطين سفين كون فون وقد وج 

بورجسدورف في املهرجان الفلسطيني املركزي األول ملناهضة ملخطط الضم الذي ُعقد في مدينة أريحا أواخر شهر تموز/يونيو 

د في كلمة ألقاها في املهرجان على: " أ2020
 
 مع التبعات" ، والذي أك

ً
ن رد االتحاد على املخطط اإلسرائيلي سيكون متناسبا

 (. 2020)القدس، 
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م ال يمكن قراءته بمعزل عن مجموعة من العوامل واملتغيرات التالية: تقد 
ُ
 يرى الباحث أن هذا املوقف األوروبي امل

 خطورة مفهوم الضم في السياق األممي:  .1

ني للدراسات االسرائيلية "مدار" إلى أن موضوع الضم ال يتعلق فقط بالفلسطينيين، تشير هنيدة غانم مديرة املركز الفلسطي

 يعتبر سابقة على املستوى الدولي، ُيظهر خواء القانون الدولي، ويتعامل معه وكأنه حبر على ورق ) تلفزيون فلسطين، 
ً
كونه عمليا

2020  .) 

 إدارة الرئيس ترامب: .2

"، وقام باالنسحاب من عدد من االتفاقات 2017ليه الحكم عام عمل الرئيس األميركي ترامب منذ تو 
ً
، بمبدأ "أميركا أوال

واملعاهدات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ، واليونسكو، ومجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، إضافة إلى منظمة الصحة 

 بهذا املبدأ تعاملت اإلدارة األميركية مع االتحاد ا
ً
 لها )رمون، العاملية. وعمال

ً
 تجاريا

ً
ألوروبي ) حليف منظمة الناتو( على أنه خصما

2020.) 

بين  2013وفي الوقت الذي كان قد بدا بأن مفاوضات اتفاقية الشراكة عبر األطلس ي للتجارة واالستثمار التي بدأت منذ العام 

ر  الوضع بشكل كبير مع مجيء الرئيس ترامب الذي ال الواليات املتحدة واإلتحاد األوروبي تشير إلى تكامل إقليمي أقوى، فقد تغي 

ضعف من خالل خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي على وجه 
ُ
يدعم التعددية بشكل عام وال االتحاد األوروبي، الذي أ

 للعوملة والتWelfens, 2020, p.563الخصوص))
ً
عاون . ومما سبق يبدو أن اإلدارة األميركية في عهد ترامب قد أصبحت عدوة

 للمصالح 
ً
ل تهديدا

 
شك

ُ
الدولي وأي شكل من أشكال املعاهدات واالتفاقات والشراكات الدولية، ما يجعل السياسية األميركية ت

 األوروبية.

 خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي: .3

ياسات واملواقف األوروبية إزاء مع خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي غاب التيار الحليف للواليات املتحدة، والذي كان يلجم الس

ز دول االتحاد األوروبي التخاذ دور اقليمي ودولي فاعل للحيلولة دون انهيار تدريجي لالتحاد. وقد  القضية الفلسطينية، كما حف 

رت املستشارة األملانية انجيال ميركل عن ذلك بقولها: ليس بوسع أوروبا االعتماد على أمريكا أو بريطانيا، وعلين ا نحن األوروبيين عب 

 (.2017أن نقرر مصيرنا بأنفسنا" ) بي بي س ي، 

 الصراع العاملي: .4

ل في استعار الحرب التجارية بين واشنطن والصين، وتنامي 2019-2018شهد العامين املنصرمين ) 
 
 في التوتر الدولي، تمث

ً
( تصاعدا

جائحة كورونا تزايد حديث الخبراء واملراقبين على اقتراب  دور روسيا، في ظل تزايد الحديث عن نظام دولي جديد قادم. ومع تفش ي

حدوث تغيير في النظام الدولي، كونها أظهرت نجاح الصين في مقابل الفشل والعجز األميركي، في مواجهة كورونا، بل وطلب 

شرات على التراجع واالنهيار في الواليات املتحدة والدول الغربية املساعدة الصينية. وعليه وبناًء على ما تشهده أميركا بوصفه مؤ 

(، فإن 2020بعض األحيان، كما بالنسبة لالتحاد االوروبي املهدد بالتفكك بفعل خروج بريطانيا وتبعات كورونا)أبو حسنة، 

االتحاد األوروبي يسعى أكثر من أي وقت مض ى إلى اتخاذ دور تنافس ي في عملية التفاعل الدولي في ظل النظام العاملي الجديد 

 بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. ا
ً
 فشيئا

ً
 في ظل وجود سياسات أوروبية داخلية تتقارب شيئا

ً
 ملرتقب، خاصة

يؤكد أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وجود اجماع أوروبي على رفض مخطط الضم 

داخل االتحاد األوروبي فيما يخص آلية الرد على الكيان اإلسرائيلي حال تم  الضم: اإلسرائيلي، ولكنه يشير إلى وجود ثالثة تيارات 

األول مع االعتراف املباشر بدولة فلسطين، والثاني مع فرض عقوبات على الكيان اإلسرائيلي، أما الثالث فيكتفي باإلدانة دون أي 
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 فيما يخص الرد العملي امللموس خطوات عملية. وعليه فإن االتحاد االوروبي بحسب عريقات ما زال م
ً
 أو محددا

ً
وقفه غير واضحا

 (.2020على مخطط الضم اإلسرائيلي )تلفزيون فلسطين، 

يقود حديث عريقات إلى افتراض استنتاجي مفاده أنه وبالرغم من عدم ارتقاء املوقف األوروبي إلى خطوات عملية ملموسة تجاه   

ل  جال األوروبي الداخلي ذات الصلة، والذي انتقل من حوارات حول القضية الفلسطينية، إال أن هناك تحو  ملموس في شكل الس 

مل للدور األميركي فيما يخص الصراع العربي 
 
اإلسرائيلي، إلى حوارات حول كيفية الرد على خروقات  -شكل الدور األوروبي املك

نيا )التيار األوروبي األقرب لإلدارة األميركية(، وبقاء تياران الكيان اإلسرائيلي للقانون الدولي. وما يعزز هذه الفرضية غياب بريطا

، وكالهما 
ً
أحدهما يدعو إلى دور فاعل تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، واآلخر إلى الوحدة األوروبية أوال

 تياران يحمالن دوافع ايجابية في املنظور الفلسطيني.

 

 روبي والقضية الفلسطينية ما بعد التطبيع العربي اإلسرائيلياملحور الثالث: االتحاد األو 

نجحت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل شهري أيلول/سبتمبر و تشرين أول/ أكتوبر في صياغة اتفاقيات تطبيع عالقات 

عة الدول العربية إدانة اتفاقيات ثالثة دول عربية مع الكيان اإلسرائيلي، وهي كل من اإلمارات والبحرين والسودان. ورفضت جام

 في منطقة الشرق األوسط )عبد الحميد، 
ً
 مهما

ً
(. ويمكن القول في ضوء 2020التطبيع العربية اإلسرائيلية، ما اعتبرته أميركا تحوال

، في إ
ً
طار استراتيجية موقف الجامعة العربية، أن الواليات املتحدة والكيان اإلسرائيلي نجحا إلى حٍد ما في عزل فلسطين عربيا

إسرائيلية مشتركة يبدو أنها تقوم على مبدأ االحتواء ألي ائتالفات مناهضة لـ "صفقة القرن" ومخطط الضم اإلسرائيلي  -أميركية 

ل أحد أهم بنودها.
 
 الذي يمث

ى وز  عت اإلمارات أن اتفاقها مع الكيان اإلسرائيلي أوقف مخطط ضم األراض ي الفلسطينية،  تلق  ير خارجية الكيان وبينما اد 

اإلسرائيلي دعوة من نظيره األملاني هايكو ماس للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية األوروبيين في إطار مجلس الشؤون الخارجية 

لالتحاد األوروبي، دون أن يتم دعوة ممثل دولة فلسطين. وبغض النظر عن أي تأويالت تتعلق بالعالقات األوروبية اإلسرائيلية، إال 

نه ال يمكن فهم الدعوة خارج إطار الترحيب األوروبي بإستجابة الكيان اإلسرائيلي في "تعليق" اإلعالن الرسمي لضم األراض ي ا

د الثنائي األميركي 2020الفلسطينية ) الخالدي،   -(. إال أنه وبالرغم من التنافس األوروبي العربي في هذا السياق، فقد فن 

عاءات األور  وبية العربية، على لسان نتنياهو الذي صر ح بقوله:" أن تأجيل الضم مؤقت بناًء على طلب من الرئيس اإلسرائيلي االد 

 (.2020ترامب" )س ي أن أن، 

عنى بالترويج 
ُ
من جهٍة أخرى، وفي سياق استراتيجية االحتواء األميركية اإلسرائيلية،  نظمت منظمة "ألينت" اإلسرائيلية  التي ت

تشرين أول/ أكتوبر جلسة تفاكرية، أدلى فيها السفير الفرنس ي لدى  7تراتيجية األوروبية اإلسرائيلية بتاريخ لتعزيز العالقات االس

ر مختلف عن حل  ح فيها إلى "عدم استبعاد إمكانية تصو 
 
، مل

ً
الكيان اإلسرائيلي إريك دانون بتصريحات غير مسبوقة أوروبيا

أخذوا بالحسبان وضعهم الضعيف على الساحتين الدولية والعربية" الدولتين"، وأضاف: " أن على الفلسطينيين أن ي

(Arefi,2020.) 

وخالصة الحديث في هذا املحور، هو أن اتفاقيات التطبيع سيكون لها آثار مستقبلية سلبية ليس فقط فيما يخص مسألة الضم، 

 -إلى الوراء في ضوء موجة التطبيع العربي  وإنما على كافة أركان القضية الفلسطينية. وأن االتحاد األوروبي قد أخذ خطوة

م خالل العام  بمواقفه ومبادراته املختلفة. وقد يعيد صياغة سياسته الخارجية إزاء القضية  2020اإلسرائيلي، بعد أن تقد 

ت نجاحات استراتيجية االحتواء األميركية  من عزلته اإلسرائيلية. حيث يخش ى االتحاد األوروبي  –الفلسطينية إذا ما توسع 

ك 
 
 في ظل مؤشرات عدة قد تنذر بتفك

ً
ل أولويته اإلستراتيجية، خصوصا

 
شك

ُ
 في منطقة حوض البحر املتوسط التي ت

ً
سياسيا

 وانهيار االتحاد األوروبي.
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 يقوده الفلسطينيين من أجل صياغة ت
ً
 وشعبيا

ً
 رسميا

ً
 دبلوماسيا

ً
، تستدعي حراكا

ً
كتالت إن هذه اآلثار السلبية املحتملة مستقبال

ل منظومة ضاغطة ومحافظة على تقدم مسار 
 
شك

ُ
وتحالفات مع دول عربية وصديقة ومنظمات عربية ودولية وإسالمية، ت

 السياسة الخارجية األوروبية إزاء مخطط الضم والقضية الفلسطينية.

 

 مناقشة النتائج 

 في السياق التاريخي ناقشت الدراسة أبعاد ودالالت املوقف األوروبي من مخطط الضم اإلسرائيلي، 
ً
وإلى أي درجة كان متقدما

ل  ل في تحو 
 
م النظري الذي طرأ على املوقف األوروبي تمث للسياسة األوروبية تجاه القضية الفلسطينية. ووجدت الدراسة أن التقد 

اية األميركية، إلى كيفية اإلسرائيلي في إطار الرع -اتجاهات النقاشات األوروبية الداخلية من كيفية التفاعل مع الصراع العربي

 التعاطي مع الكيان اإلسرائيلي فيما يخص جانب املساءلة واحترام القانون الدولي.

كما خلصت الدراسة إلى وجود عدد من العوامل واملتغيرات الدولية التي أسهمت في بلورة هذا املوقف، من أبرزها: سياسة إدارة 

مصالح االتحاد األوروبي، و خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، الذي قد يعني خروج الرئيس ترامب الخارجية التي تتعارض وتهدد 

 عن املعسكر األميركي. إضافة إلى أن صراعات القوى العاملية املتصاعدة، واملتغيرات الدولية التي فرضتها جائحة 
ً
االتحاد نسبيا

في تحفيز االتحاد على اتخاذ أدوار أكثر تنافسية وفاعلية في كورونا، من تبعات ومخاطر تهدد كيان اإلتحاد األوروبي، أسهمت 

 منطقة الشرق األوسط وعلى مستوى العالم بشكل عام.

من جهٍة أخرى، خرجت الدراسة بنتيجة مفادها أنه إلى جانب املصالح الشخصية التي قد يجنيها كل من ترامب ونتنياهو فيما 

 في إطار يتعلق بإنقاذ مستقبلهما السياس ي من وراء ات
ً
فاقات التطبيع العربي اإلسرائيلي، إال أن هذه االتفاقات تأتي أيضا

إسرائيلية إلحتواء أي ائتالفات أو مبادرات مشتركة ملناهضة صفقة القرن وملحقاتها، والتي تحقق نجاحات  –استراتيجية أميركية 

م القوى االقليمية الفاعلة األخرى بما فيها االتحاد قد تستمر إذا ما كان هناك خطوات صينية روسية جريئة تلجمها، وتشجع تقد

 األوروبي.

 التوصيات

ب املوقف 
 
صل

ُ
ي وت قو 

ُ
 إلى وحدة وطنية ت

ً
وفي ضوء هذه النتائج توص ي الدراسة باإلسراع في تنفيذ املصالحة الوطنية وصوال

دة وا لفاعلة على األرض ستكون بمثابة حجر أساس الفلسطيني أمام االتحاد األوروبي والعالم. إذ أن القوة الفلسطينية املوح 

يمكن البناء عليه في سياق التفاعل الفلسطيني الدولي، كون املجتمع الدولي ال يعترف إال بلغة املصالح وقوة الحضور على األجندة 

نات التي استعرضتها الدراسة. إضافة إلى أنه ال يجب إغفال أو تأخير العمل ال ظهر البي 
ُ
فلسطيني على تشكيل العاملية، كما ت

 تحالفات وائتالفات جديدة مع الدول والقوى الصديقة ملواجهة خطر اتفاقات التطبيع واالستراتيجية التي تقف خلفها.

وفي الختام، توص ي الدراسة بأهمية تفعيل الدبلوماسية الشعبية في املجال األوروبي، بما يتضمنه ذلك من احتضان رسمي 

 وأن الرأي العام األوروبي يميل لصالح الحقوق فلسطيني للمقاطعة االقتصا
ً
دية واألكاديمية للكيان اإلسرائيلي، خصوصا

ل ثلث صادرات الكيان اإلسرائيلي.
 
 الفلسطينية، إلى جانب حقيقة أن أوروبا تمث

 

 قائمة املصادر و املراجع:

 :أوال: املراجع العربية

 .158-136، ص. 499ملستقبل العربي. ع. (. "كورونا والنظام الدولي". ا2020أبو حسنة، نافذ )
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(. االتحاد األوروبي يدعو االسرائيليين والفلسطينيين لتجنب اإلجراءات األحادية. على الرابط: 2020آكي اإليطالية لألنباء )

https://bit.ly/3jGC55F  :2020-10-26. تاريخ املشاهدة. 

. تاريخ  https://bbc.in/2HIDyLxى أمريكا أو بريطانيا. على الرابط: (. ميركل: ليس بوسع أوروبا االعتماد عل2017بي بي س ي )

 .2020-10-28املشاهدة: 

 .4D Media(. األغوار وحلم الدولة. } فيلم وثائقي{. فلسطين، رام هللا: 2020تلفزيون فلسطين )

 .9ن". جريدة األيام. ص. أيلول(. " ملاذا ال تعترف دول االتحاد األوروبي بدولة فلسطي 22، 2020الخالدي، مجدي )

(. " انعكاسات سياسات ترامب الداخلية والخارجية على مستقبله السياس ي". املركز العربي للبحوث 2020رمون، فطيمة )

 .2020-10-27. تاريخ املشاهدة:  https://bit.ly/34BSEeHوالدراسات. على الرابط: 
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