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ــة، حيمليف قضـــــا	 احلكم  �حث حرب:جهاد  ــياســـ ــية من كلية احلقوق   والســـ ــتري يف العلوم الســـــياســـ درجة املاجســـ
  عمل مدرســا غري متفرغ يف دائرة العلوم الســياســية جبامعة بري زيت،و ، 1999منذ العام  والعلوم الســياســية بتونس

تقرير مقياس االمن العريب، وتقرير حالة  كاتب مشــارك يف   .ويكتب مقاال اســبوعيا متخصــصــا �لشــؤون الفلســطينية
ــال ــو الفريق الرئيس و  الدميقراطية العريب"، س مقيا"العريب ح يف العامل اإلصـــــــ لتقرير مقياس النزاهة الفلســـــــــطيين،  عضـــــــ

ــار املصــــاحلة الوطنية/ قطاع األمن. له العديد   ــاند لعمل جمموعة دعم وتطوير مســ ــوا يف فريق اخلرباء املســ وعمل عضــ
ــطيين واحل ــي الفلســـ ــياســـ ــات املنشـــــورة تتعلق النظام الســـ ــيد والعمل الربملاين ونظام النزاهةمن الدراســـ وقطاع   كم الرشـــ

 .االمن

  

  

  

  

  

  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية

كمركز مستقل للبحوث األكادميية ودراسات السياسات   2000مؤسسة أكادميية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية. bسس املركز يف مطلع عام 
ي والسياسة اخلارجية؛ تطوير املعرفة الفلسطينية وتقويتها يف جماالت ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل االسرتاتيج إىلالعامة. يهدف املركز 

�لسياسات املسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم املركز �لعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات العالقة  والبحوث
شكيل جمموعات عمل لدراسة قضا	 ومشاكل تواجه الفلسطينية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، وت

املركز الفلسطيين ا}تمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم 
وتبادل اآلراء.                                                                                                            فلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته يف أجواء من حرية التعبريللبحوث �ملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع ال

سحي. تقوم هذه  يتم القيام �لنشاطات واألحباث يف املركز من خالل وحدات ثالثة: وحدة السياسة الداخلية، وحدة التحليل االسرتاتيجي، ووحدة البحث امل
ــية، وإجراء البحوث املســـحية التجريبية واســـتطالعات ــياسـ الرأي العام، وتشـــكيل  الوحدات مبمارســـة أربعة أنواع من النشـــاطات: كتابة البحوث والتحليالت السـ

ـــــطينية وعل ى املوضــــــوعات  فرق اخلرباء وجمموعات العمل، وعقد وتنظيم املؤمترات واللقاءات. تقوم هذه الوحدات �لرتكيز على املســــــتجدات يف الســــــاحة الفلسـ
  .واألكادمييالبحث العلمي  إىلالسياسية ذات األمهية اخلاصة واليت حتتاج 

. تتناول هذه األوراق قضــا	 ســياســاتية داخلية وخارجية �م ا}تمع  2020األوراق الســياســاتية النقدية اليت يصــدرها املركز للعام  ضــمنالرابعة هي هذه الورقة 
 الفلسطيين وصانع القرار.

 

          

    رام هللا، فلسطني ،76 شارع اإلرسال، ص.ب
  2964933-2-970+ ت:
 2964934-2-970+  :ف

pcpsr@pcpsr.org 
www.pcpsr.org 
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    : بعد ثالثة عشر عاما على االنقسام 

  واالنفصال مرحلية بين الوحدة    بدائل 

  جهاد حرب

ـــو    2020يف الثاين من متوز/ يوليو   ـــــــــــــاحل العاروري �ئب عقد كل من اللواء جربيل رجوب عضـــــــــــ اللجنة املركزية حلركة فتح وصـ
ــم  رئيس املكتب الســـاســـي حلركة محاس مؤمترا صـــحفيا مشـــرتكا، بعد قطيعة دامت أكثر من عامني، يف إطار مواجهة خطة الضـ

 نقسامعلى اال  عاماثة عشـر الثبعد مرور   اإلسـرائيلية. لكن هذا املؤمتر مل يتضـمن تصـورا لكيفية ا�اء االنقسـام واسـتعادة الوحدة
 ةأفق لتسوي خلق  حداث حتول أو إ  على، ومن غري الواضح قدرة هذا اللقاء واحلوارات الالحقة بني احلركتني  الفلسطيين الداخلي

  .تعيد اللحمة السياسية للكيان الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة
فإما الوحدة االندماجية أو   ،2011اتفاق القاهرة عام  منذ  طموحةاحللول املطروحة الســـــتعادة الوحدة وا�اء االنقســـــام  بقيت  

دون أمل بتجاوز العقبات القائمة، ودون ختفيف من وبقيت تراوح مكا�ا   بينهما،البقاء على حالة االنفصــــــــــال املؤســــــــــســــــــــايت  
ــــيطرة على الطرف االخر وتعزيز مواقعه واســــــــتحواذه على النظام   رؤية غياب يف  و   .الســــــــياســــــــيأطماع األطراف يف اهليمنة والســــ

نتائج االستطالع الذي تظهر    �اء االنقسامإفلسطينية موحدة لتجاوز هذا االنقسام أو وضع حلول مرحلية الستعادة الوحدة و 
ــــحية يف حزيران/ يونيو   حوايل ثلثي اجلمهور متشـــــائمون �مكانية أن    2020اجراه املركز الفلســـــطيين للبحوث الســـــياســـــية واملسـ

  1.حدة قريبااستعادة الو 
شـكله وعالقته بطبيعة   للنقاش من حيث  عادة طرح طبيعة النظام االداري يف السـلطة الفلسـطينيةإ  إىلأدى االنقسـام الفلسـطيين  

ــياســـي الفلســـطيين؛ ما بني املركزية االدارية والالمركزية للنظام االداري، وما بني الوحدة االندماجية والفدرالية  أو حىت  الكيان السـ
الفجوة بني الضــفة الغربية وقطاع غزة ليس فقط بســبب االنقســام بل }مل عوامل ثقافية   تعمقتيف هذه األثناء  الكونفدرالية.  

فيما يزداد   والقطاعالنظام القانوين. كما ازدادت الفجوة يف نظرة املواطنني يف كل من الضفة    إىلواجتماعية واقتصادية �إلضافة  
ط وعدم الثقة يف النظام السـياسـي ومسـتقبله القائم على حل يقابله إحسـاس �إلحبا  إحسـاس سـكان قطاع غزة �لعزلة واإلمهال

  .الدولتني
يف ظل استعصاء ا�اء االنقسام على مدار السنوات الكاملة  الستعادة الوحدة  مؤقتة  ثالثة بدائل  استعراض    إىل�دف هذه الورقة  

تستند املفاضلة بني البدائل .  اإلدارية   اعتماد الالمركزية، أو تبين النظام الفدرايل، أو  إقامة احتاد كونفدرايل ك:  الثالثة عشر املاضية 
  ) قبول الرأي العام الفلسطيين2تقصري الفرتة االنتقالية إل�اء االنقسام، و(قدر�ا على ) 1( :الثالث على أربعة اعتبارات هي

  . نظام سياسي دميقراطي  بناءومدى جناحها يف ) 4مستقبل بناء الدولة وعملية السالم، و(اسهامها يف رسم ) 3، و( هلا
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  : وملاذا هذه الورقة خلفية) 1( 
   

لكن اخلالفات تتعمق كلما اقرتب  ين �عتبارها مصلحة وطنية عليا.تكتسي استعادة الوحدة أمهية �لغة لدى الشعب الفلسطي
أي حوار من مصاحل أو مكانة أو مكتسبات أي طرف من األطراف احلاكمة يف الضفة والقطاع. كما يتجذر االنقسام والفرقة  
كلما انقضى الزمن، فبعد ثالث عشرة سنة على االنقسام �تت إمكانية استعادة الوحدة أصعب مما كانت عليه يف السنوات  

  ب االفرازات املؤسساتية والثقافية أو البىن االجتماعية احملمولة على التعامل معها.  األوىل بسب
فشلت احلوارات واالتفاقيات اليت مت توقيعها سواء بني حركيت فتح ومحاس أو االتفاقية اجلماعية اليت وقعتها الفصائل الفلسطينية  

القاضي    2017اتفاق أكتوبر    إىلاطئ وقبله اتفاق الدوحة وصوال  مرورا �تفاق الش  2011جمتمعة بدءا من اتفاق القاهرة عام  
فشلت احلكومات املتعاقبة يف توحيد  كذلك�ستالم حكومة الوفاق الوطين ملؤسسات السلطة يف قطاع غزة وإدارة املعابر.  

املؤسسات و�يئة الظروف إلجراء االنتخا�ت العامة سواء التشريعية أو الرºسية. كما اصطدمت احملاولة األخرية إل�اء االنقسام 
طريق االنتخا�ت  اليت قاد�ا جلنة االنتخا�ت املركزية برºسة د. حنا �صر "كوسيط" إلجراء االنتخا�ت التشريعية كخطوة على  

عدم اليقني �مكانية اجراء هذه االنتخا�ت يف مدينة القدس.  حبجة الرºسية واستعادة الوحدة بعدم اصدار املرسوم الرºسي 
أو الظفر  يف مناطق سيطر�ا خرول على مبتغاها القاضي بتحييد اآلويبدو أن األطراف املتنازعة ما زالت تعتقد أنه ميكن احلص 

ظام السياسي دون وصول االخرين أو مشاركتهم فيه. هذا االمر �ت غري ممكن ألسباب موضوعية حاكمة تتعلق  مبقاليد الن 
  �جلغرافيا والقدرة املادية وكذلك التأييد الشعيب. 

  

    تشاؤم شعيب

أن اجلمهور متشـائم مبسـتقبل املصـاحلة   إىل  2ها املركز الفلسـطيين للبحوث السـياسـية واملسـحيةاتشـري اسـتطالعات الرأي اليت أجر 
ــفة الغربية وقطاع غزة. ففي الوقت الذي  واســـتعادة الوحدة يف الوقت القريب نتيجة للممارســـات اليت تقوم ½ا األطراف يف الضـ

واسـع بني مجهور من الفلسـطينيني �عتبارها مصـلحة وطنية عليا؛   بتأييد غزة  وقطاعالغربية  حيظى ا�اء االنقسـام وتوحيد الضـفة  
% من 90أن نســــــبة من    2020الذي أجراه املركز الفلســــــطيين يف شــــــباط/ فرباير   75حيث أظهرت نتائج االســــــتطالع رقم 

فلســـــطينية  اضـــــيألر  إســـــرائيل ضـــــم وعلى االمريكية اخلطة والقطاع للرد على الضـــــفة وتوحيد املواطنني يؤيدون ا�اء االنقســـــام
 يقول  بنجاح املصــــــــــــاحلة فيما  ون% من اجلمهور أ�م متفائل29يف املقابل يقول  % يف قطاع غزة).  91% يف الضــــــــــــفة و89(

غري متفائلني، وفقا لنتائج االستطالع الذي اجراه املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف حزيران/ يونيو �Ãم  %  64
نســبة من فيما تعتقد   % تعتقد أن الوحدة لن تعود وســينشــأ كيا�ن منفصــالن يف الضــفة وغزة41نســبة من . كما أن  2020

3.قريب وقت يفأن الوحدة ستعود  فقط% 12تعتقد نسبة من أن الوحدة ستعود ولكن بعد فرتة طويلة و  40%
    

  
  بني سكان املنطقتني يف اآلراء االنقسام يزيد الفجوة 

تباينات يف   20204وجدت نتائج استطالع الرأي العام الذي أجراه املركز الفلسطيين يف شباط/فرباير �إلضافة ملا سبق ذكره، 
% من املواطنني  25ففي الوقت الذي يرى    :وانطباعات املواطنني يف كل من الضفة والقطاع حول مسائل متعددةراء  آو مواقف  

حتظى �ألولوية للسلطة الفلسطينية  جيب أن  معابرة تعد املشكلة األساسية اليت   واغالق غزة قطاع حصار يف قطاع غزة أن استمرار
على أولية مكافحة الفساد يف مؤسسات  التباين هذا . ينعكس يعتقدون ذلك % فقط من املواطنني يف الضفة الغربية8 فإن

  % يف القطاع.  11لية مقابل % يف الضفة �Ãا جيب ان حتظى �ألو 34نقطة حيث يرى  23السلطة بفارق 
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من سكان الضفة أ�م فقط % 30 يقولبني املواطنني يف الضفة والقطاع يف وصف أنفسهم حيث  اً يظهر االختالف واضح
% يف القطاع. 44% من سكان الضفة أ�م متوسطو التدين مقابل 67 ويقول% من سكان القطاع، 50متدينون مقابل 

% من سكان القطاع �Ãم غري  77 تقييم أداء الرئيس حممود عباس منذ انتخابه حيث يقول نقطة يف  28ويزداد الفارق حبوايل 
تصويت سكان لو كان الثمن ويظهر االختالف أيضا يف مسألة اجراء االنتخا�ت حىت و  % يف الضفة.49راضني مقارنة بـ 

،  على التوايل   2006و  2005  يف  اليت جرتيعية  التشر القدس يف صناديق اقرتاع خارج املدينة على خالف االنتخا�ت الرºسية  
% من سكان 51يقول كذلك    .غزة % من سكان قطاع37ذلك مقارنة بـ على  % من سكان الضفة الغربية 51حيث يوافق 

 السلطة % من سكان غزة ان55% يف قطاع غزة، فيما يرى 39الفلسطيين مقارنة بـ  للشعب اجناز الضفة أن السلطة
  % من سكان الضفة.42مقابل  الفلسطيين الشعب على بأً ع اصبحت قد الفلسطينية

% من سكان الضفة 47األمريكية حيث يقول   اخلطة على الفلسطينية  القيادة نقطة يف مدى الرضا عن رد  21  إىلزيد الفرق  ي
ر الفروقات بني آراء املواطنني يف الضفة  كما تظه   �Ãم راضون عن رد القيادة الفلسطينية. ،% يف قطاع غزة26مقابل  ،الغربية 

فلسطينية؛ حيث   ألراضي إسرائيل ضم وعلى  االمريكية  اخلطة  على ردا فعله الفلسطيين الغربية وقطاع غزة للمطلوب من الطرف 
%  59، ويؤيد  يف الضفة الغربية  %53مسلحة مقابل   النتفاضة أو العودة املسلح للعمل % من سكان القطاع اللجوء81يؤيد  

%  29% من سكان القطاع مقابل  49% من سكان الضفة، كما يؤيد  36الفلسطينية مقابل   السلطة من سكان القطاع حل
  . الواحدة الدولة حل وتبين الدولتني حل عن يف الضفة التخلي

  
  الفجوة االقتصادية بني الضفة والقطاع Lثريات االنقسام على 

ء منه �جم نتج خالل الثالثة عشر عاما من االنقسام حتوالت عميقة على االقتصاد يف قطاع غزة، مقارنة �لضفة الغربية، يف جز 
تراجع حاد يف التنمية االقتصادية، ومن   إىلاملتواصل منذ اكثر من أربعة عشر عاما للقطاع ما أدى  عن احلصار اإلسرائيلي

خر �جم عن  آت االقتصادية، وجزء آفراد واملنشتدمري البىن التحتية وممتلكات اال إىل العدوان اإلسرائيلي املتكرر الذي أدى 
سواء من الدعم الدويل أو االنفاق احلكومي الواسع سواء يف التوظيف  االنفصال عن الضفة الغربية اليت حظيت بدعم اقتصادي  

  تدفق العمالة يف إسرائيل.  إىلأو االستثمار يف القطاعات املختلفة �إلضافة 
، وفقا  2017فروقات واسعة، حيث تبلغ نسبة الفقر بني االفراد يف قطاع غزة للعام  إىلتشري بعض املؤشرات االقتصادية 

% يف الضفة الغربية. كما ترتفع البطالة يف قطاع غزة مبقدار ثالثة  13% مقارنة بـ 53 ي لإلحصاء الفلسطيين،للجهاز املركز 
 44  إىليف القطاع اخلاص  للعاملني  ينخفض معدل األجر اليومي    5%). 15% مقابل  45أضعاف مثيال�ا يف الضفة الغربية (

شيقال للعاملني يف الضفة الغربية. كما بلغ عدد املستخدمني Ãجر يف القطاع اخلاص الذين   118شيقال يف قطاع غزة مقارنة بـ
يف الضفة الغربية فقط    24,300عامل منهم    109,000شيقل) حوايل    1,450أي  قل من احلد األدىن لألجر ( أيتقاضون  

  1,038 يبلغ جر شهري أومبعدل   �جر يف القطاع اخلاص يف الضفة الغربية % من إمجايل املستخدمني 22(ميثلون حوايل 
% من إمجايل املستخدمني Ãجر يف القطاع اخلاص  78جر يف قطاع غزة، (ميثلون حوايل  مستخدم Ã  84,400مقابل    )شيقال

   6. )شيقل  700جر شهري ال يتجاوز أيف قطاع غزة مبعدل 
مليار دوالر أمريكي تساهم   15.6فإن الناتج احمللي اإلمجايل يبلغ    2018فلسطني للعام    ووفقا ملؤشرات احلسا�ت القومية يف

يبلغ    كذلك،مليار دوالر أمريكي فقط.    2.8يساهم قطاع غزة حبوايل  ما  مليار دوالر أمريكي في  12.8الضفة الغربية فيه حبوايل  
دوالر أمريكي مقابل    1458  ، أييب الفرد يف الضفة الغربية نصيب الفرد من الناتج احمللي يف قطاع غزة حوايل ثلث ما يبلغ نص

    7دوالر أمريكي.   4854
  

 

  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2512.pdf. 2020، رام هللا، 2019رقام أاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، فلسطني يف   5
  lab.pdf-2020-4-elease/Press_Ar_13http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRنظر: موقع اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين أ 6 
  .60، مصدر سابق، ص 2019رقام أاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، فلسطني يف   7
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  مستقبل الدميقراطية  

أوقف االنقسام الداخلي السند الرئيسي الذي يقوم عليه النظام السياسي الفلسطيين املتمثل �النتخا�ت احلرة الختيار ممثليه 
يف وا}لس التشريعي انتهاء مدة والية رئيس السلطة  منذسنوات  عشر تانقضوانتخاب رئيس السلطة. فقد يف ا}لس التشريعي 

  .  2006ا لقانون االنتخا�ت الذي جرت على أساسه االنتخا�ت العام وفق 2010كانون Úين/ يناير 
يف الضفة جراء االنتخا�ت إلكن عدم إجراء االنتخا�ت الفلسطينية حاجة أساسية لبناء نظام دميقراطي حيظى �ملشروعية، يشكل 

ملأزق ويضاعف من ا ،ني يف اختيار ممثليهم يف احلكماملواطن، وحيجر حق النظام السياسي القدرة على االنتقال الدميقراطي والقطاع يُفقد
إجراء االنتخا�ت عدم ؤسسات النظام السياسي الفلسطيين. إن مما ال شك فيه أن مÜكل شرعية ستمرار � الفلسطيين سياسيال

اجلهاز القضائي بقي  ياملشروعية، و للمساءلة وملبدأ  غري خاضعة  املؤسسات السياسية  سيبقى  للمؤسسات السياسية يف السلطة الفلسطينية  
  ا}تمع املدين وتعدديته. استقالليةمن  ويضعفمن ضما�ت احلر	ت العامة وحقوق االنسان،  ويضيقلتدخالت، خاضعا ل

   
  صراع إقليمي وحماور على حساب الفلسطينيني واستمرار احلصار

مكو�ت من ملكون حتويل املوضوع الفلسطيين  إىلأدى االنقسام الداخلي، على مدار السنوات الثالثة عشر ماضية، كذلك 
اإلقليمية   رالصراع اإلقليمي بني القوى اإلقليمية املختلفة. كما أن وجود ارتباطات ألطراف فلسطينية مع هذه القوى واحملاو 

استعادة الوحدة بسبب اخلالفات بني هذه القوى، وتعرض الفلسطينيون، خاصة  أضعف اجلبهة الفلسطينية وحّد من إمكانية 
  حتمل أعباء إضافية �مجة عن الصراعات اإلقليمية.  إىليف قطاع غزة، 

كما أن الدخول يف لعبة احملاور اإلقليمية وتبعثر اجلهود الفلسطينية واإلقليمية، وعدم القدرة على متكني احلكومة من العمل يف 
من بعض األطراف  غزة أو انشاء حكومة شرعية جعل ا�اء احلصار اإلسرائيلي غري ممكن بل منح الطرح اإلسرائيلي قبوال  قطاع 
االحتياجات السياسية    إىلقطاع غزة من �ب املساعدة اإلنسانية حبدها األدىن دون النظر    إىلوأبقى النظر    ،صار هلذا احل   الدولية

، وعزز ادعاء اسرائيل بعدم وجود شريك للسالم قادر على احلديث �سم  امة دولتهم املستقلة ��اء االحتالل واقالفلسطينية 
           .كافة الفلسطينيني 

     
   الوحدةالستعادة  املتاحة البدائل) 2(

عن العودة للوحدة االندماجية "الكاملة" مثل  بدائل مؤقتة لتفكري يف ل �إن الرغبة الواسعة لدى اجلمهور �ستعادة الوحدة تدعو 
 مما ال شك فيه أنإن تيح نوعا من الوحدة بني الضفة الغربية وقطاع غزة. تقد  ةمؤقت ائلبدالفدرالية أو الكونفدرالية �عتبارها 

وجود مواز�ت موحدة بو  األجزاء،اليت تتمثل بسيطرة سياسية وإدارية للمركز (العاصمة) على بقية ، الكاملةالوحدة  إىلالعودة 
لحفاظ  هو اخليار األمثل ل   ،األمن العام و�ملسؤولية عن  تحكم السلطة السياسية Ãولو	ت التنمية وجها�ا  بو   ،ونظام ضرييب واحد

وجودها يف أي اتفاق مستقبلي بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، وهي  ضمان  ونعلى الوحدة اجلغرافية الذي حياول الفلسطيني 
من  وا مل يتمكن لكن الفرقاءالتعبري االوسع عن انصهار الوطنية الفلسطينية يف ظل غياب اختالفات جوهرية يف البىن الثقافية. 

وصوال إىل اتفاق  بروتوكول خميم الشاطئ  ومن مث    ، توقيع اتفاق القاهرةمنذ  أي    ،2011طوال الفرتة املمتدة من عام    حتقيق ذلك
ممكنة   ثالثة بدائل مؤقتةتعرض هذه الورقة  ت مسألة احلصول على امتيازات احلكم والسيطرة عليه قائمة.قيوب ، 2017اكتوبر 

    8انفصال دائم هي:  إىل½دف جتاوز حالة االنقسام وعدم حتوهلا  وقطاع غزة  لشكل استعادة الوحدة بني الضفة الغربية
  

 

.  وكذلك: 116-91، ص ص  1994ؤون الدولية،  انظر: خليل الشقاقي، الضفة الغربية وقطاع غزة: العالقات السياسية واإلدارية املستقبلية، القدس: اجلمعية الفلسطينية األكادميية للش   8
م السياسي واإلدارة العامة منذ االنفصال، رام هللا: املركز الفلسطيين للبحوث السياسية  جهاد حرب، الفرص والعقبات أمام استعادة الوحدة ببني الضفة الغربية وقطاع غزة: تغريات على النظا

  . 19-17، ص ص 2011واملسحية، 
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يف قطاع  ةواحد ،منفصلتني  "دولتني "  كيانني أو  على إقامة البديل املؤقتهذا  يستند .إقامة احتاد كونفدرايل  األول هوالبديل  
بعالقات اقتصادية مشرتكة وتوحيد املواقف السياسية اخلارجية ضمن جملس   انيف الضفة الغربية، لكنهما ترتبطى خر أغزة و 

إمكانية بناء نظم مؤسساتية منفصلة ومنح شرعية هلا من خالل إمكانية اجراء  البديلهذا يتيح  .مشرتك أمام ا}تمع الدويل
املتعلقة بعدم نزاهتها. ويتيح لكل دولة انتخا�ت تشريعية ورºسية يف كال الدولتني دون اخلضوع لشروط متبادلة كالتخوفات 

اختيار شكل النظام السياسي وحدوده، كما ميكن لكل دولة اختيار النظام االقتصادي مبا يتناسب مع امكانياته االقتصادية.  
. كما  ملة الكايزيد من خماطر االنفصال السياسي بني الضفة والقطاع، ويثري ختوف عدم إمكانية العودة للوحدة    البديللكن هذا  

أن خماطر استغالل إسرائيل وتسويقها أمام العامل أن الدولة الفلسطينية قائمة يف قطاع غزة، وتدعيم استفرادها �لضفة الغربية 
"الدولة  حيث وكذلك اإلبقاء على حصارها على قطاع غزة ، تبقى قائمة وتنفيذ اطماعها �لضم والسيطرة على الضفة الغربية 

نتيجة لغياب  الكيانني خماطر عدم قيام نظام دميقراطي يفكذلك تزداد يف هذا البديل عليها حركة محاس".   املعادية اليت تسيطر
  ربعة عشر عاما.  أمنذ  عامةأية انتخا�ت 

  
ـــــــية وإدارية؛ حبيث يتوىل كل "إقليم" انتهاج   هذا البديل  يتمثل  . تبين النظام الفيدرايلهو   ينالثا  البديل بوجود ال مركزية ســــــــياسـ

ــياســـات اقتصـــادية ونظام ضـــرائيب ومواز�ت خمتلفة، كما أن النظام القانوين والتعليمي قد يكو�ن خمتلفني، و  ســـيطرة   توجد فيهسـ
لســـياســـية واإلدارية بقرار دســـتوري كما أن الســـلطات اإلقليمية تســـتمد صـــالحيا�ا ا  .âمة للســـلطات اإلقليمية على قوى األمن

  تتوىل احلكومة املركزية شؤون العالقات اخلارجية وتوقيع االتفاقيات والدفاع. فيما سياسي، 
ـــــطينيني يف دولـة واحـدة مع االخـذ �العتبــار االحتيــاجـات والظروف والقــدرات  البــديـلهـذا بقي يُ  على الوحـدة املركزيـة للفلســـــــــ

إقليم على حدة. ويتيح إمكانية قيام نظام دميقراطي يف كل إقليم وعلى املســــــــــــتوى الوطين  االقتصــــــــــــادية والثقافية لســــــــــــكان كل
جراء توحيد للمنظومة القانونية واملؤسساتية إخاصة إذا ما مت    ،لإلقليمني  الكاملة�عتباره مرحلة انتقالية للعودة التدرجيية للوحدة 

ــوابية نظامه؛   البديل امكانيةهذا يبقي  فيها.   ــال قائما يف ظل وجود منظومتني قانونيني خمتلفتني يتمســـــك كل إقليم بصـــ االنفصـــ
. كما بقت االنقساماحلال يف السنوات اليت س يفيها عليها وعدم الرغبة يف تغيريها كما ه  ةوقد يعود ذلك لتعود املراكز القانوني

ــاحل والنفوذ والصـــــالحيات لألشـــــخاص والتنظيمات يســـــتمر   ــان على املصـــ ــســـــات القائمة فيهما تتنافســـ وجود منظومتني للمؤســـ
  احلاكمة فيهما.

  
المركزية إدارية. لكن مع بوجود ســــلطة ســــياســــية مركزية و هذه الالمركزية  تتمثل    . اعتماد الوحدة الالمركزيةهو   البديل الثالث

ا بقرار إداري من الســــــلطة مهذا االقرتاح وجود ســــــلطتني إقليميتني إداريتني يف الضــــــفة الغربية وقطاع غزة (يتم إنشــــــائهيقتضــــــي  
�ص صــالحيا تنســيق خطط وجهود الســلطات احمللية يف كل إقليم، حيث أن كل إقليم   يانا) تتولماملركزية وميكن توســيع أو تقلي

اري الداخلي ميكن معها اعتباره وحدة مســــــتقلة قادرة على بلورة خططها التنموية يتمتع بدرجة من التجانس االقتصــــــادي واإلد
املنفردة يف ظل الســياســات االقتصــادية العامة اليت تضــعها الســلطة املركزية. تتوىل الســلطة املركزية، يف هذا النظام، اختاذ القرارات 

ــلطات اإلق ــادية واحدة فيما تتوىل السـ ــات اقتصـ ــياسـ ــية وتبين سـ ــرييب حملي ووجود مواز�ت حملية الرئيسـ ليمية واحمللية تبين نظام ضـ
ــتقلة وخمتلفة، ووجود عناصــــــر مشــــــرتكة يف النظام القانوين والتعليمي على مســــــتوى الدولة وأخرى حملية،   تتشــــــارك كل من و مســــ

ــيطرة على قوى األمن وفق قواعد حمددة مما خيفف من قب ــلطات املركزية واإلقليمية واحمللية يف الســـ ــلطة املركزية على الســـ ــة الســـ ــ ضـ
 األجهزة األمنية ويساهم يف تعزيز مهنيتها. 

، الكاملة   وهو األقرب للوحدة االندماجيةوقطاع غزة بقي على الوحدة بني الضـــفة الغربية  أنه يُ  البديل املؤقتإن أحد مزا	 هذا 
ى حدة. ويتيح إمكانية قيام نظام دميقراطي ويراعي االحتياجات والظروف والقدرات االقتصـــادية والثقافية لســـكان كل إقليم عل

على املســــــتوى الوطين وعلى املســــــتوى احمللي ويعزز التنمية احمللية على أســــــاس الالمركزية اإلدارية يف البالد. لكن يبقي التخوف 
ــيطرة على قوى االمن  ــة احمللية من جهة والســــــ ــســــــ ــفة على املؤســــــ ـــ فيهما وامتداد من بقاء اهليمنة احلزبية القائمة يف القطاع والضـــ

  ثقافتهما االنفصالية يف املؤسسات املستحدثة.
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  اخلالصة:

يقتضي النظر بعقل مفتوح وبعني فاحصة   ،�اء االنقسامإالوحدة و   ½دف استعادة  ،مما ال شك فيه أن اخلروج من االزمة احلالية
االنفصـــــال حتما مع  إىلبقاء على االنقســـــام املفضـــــي  لطبيعة العالقة بني الضـــــفة والقطاع يف ضـــــوء جتارب متعددة بدال من اإل

وصـون الثقافات ومحاية اخلصـوصـية   النظام السـياسـيمصـلحة احلفاظ على بني   تواز�خيلق  تقدمي حل. كما يتطلب  مرور الوقت
     .ما�جعة بينهظروف اخلاصة للمنطقة اجلغرافية وأدوات ربط اللسكان و ل

 الثالث  البديللوحدة الالمركزية اليت تتمثل بوجود ســـــــلطة ســـــــياســـــــية مركزية وال مركزية إدارية، كما جاء يف البديل املتمثل �إن  
ويعزز   ،يوفر آليات وأدوات االنصـــــــهار الوطين  أنهخلق هذا التوازن يف ظل الظروف الراهنة حيث  هو األكثر قدرة على   ،أعاله

ــادية والثقافية لســـــكان كل  ــفة الغربية وقطاع غزة، ويراعي االحتياجات والظروف والقدرات االقتصـــ ــية بني الضـــ ــياســـ الوحدة الســـ
راء االنتخا�ت العامة ، ومينح إمكانية اجإقليم على حدة. كما يتيح تبين التنمية احمللية على أســـــــاس الالمركزية اإلدارية يف البالد

كما هو من خماطر االنفصـــال مســـتقبال  هذا البديل  . حيد لتعزيز مشـــروعية النظام الســـياســـي وحيد من خماطر االنتقال الدميقراطي
% من 60شــــــكل واســــــع (وهو ينســــــجم مع موقف األغلبية يف الرأي العام الفلســــــطيين الرافضــــــة ب  ،خرينني اآلالبديليف احلال  

 هذا كما يسـاعدالفلسـطيين كالكونفدرالية مثال.    نية وجود قيام أشـكال أخرى من العالقة بني جناحي الكيانمكاإل  9اجلمهور)
ــطينيني يف قطاع غزة إ�اءالبديل الثالث على  ــرائيليهود يف عملية املو اجلوحد ، ويمعا�ة الفلســـ ــتعمار اإلســـ د حيو   اجهة مع االســـ

 إىل�إلضــافة  املوقف الســياســي الرمسي يف احملافل الدولية.    ويقويمن املخاطر النامجة عن الســياســات اإلســرائيلية االســتعمارية،  
  .املرغوبة من قبل أغلبية الشعب الفلسطيين الكاملةالوحدة  إىلجتاوز العقبات القائمة للوصول أنه ميكن من 
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  واالنفصال مرحلية بين الوحدة    بدائل     : بعد ثالثة عشر عاما على االنقسام 

  2020 )يوليو( متوز

. تتناول هذه األوراق قضــا	 ســياســاتية 2020ضــمن األوراق الســياســاتية النقدية اليت يصــدرها املركز للعام   الرابعةهذه الورقة هي 
 داخلية وخارجية �م ا}تمع الفلسطيين وصانع القرار.

  
  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية

كمركز مستقل للبحوث األكادميية   2000ركز يف مطلع عام  مؤسسة أكادميية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية. bسس امل
تطوير املعرفة الفلسطينية وتقويتها يف جماالت ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية؛    إىلودراسات السياسات العامة. يهدف املركز  

العام. يقوم املركز �لعديد من النشاطات البحثية،  املسحية واستطالعات الرأي   والتحليل االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث
منها إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات العالقة �لسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية حول املواقف 

لسطيين وصانع السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، وتشكيل جمموعات عمل لدراسة قضا	 ومشاكل تواجه ا}تمع الف
القرار ووضع حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم املركز الفلسطيين 
للبحوث �ملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته يف أجواء 

وتبادل اآلراء.                                                                                                                ية التعبريمن حر 
يتم القيام �لنشـاطات واألحباث يف املركز من خالل وحدات ثالثة: وحدة السـياسـة الداخلية، وحدة التحليل االسـرتاتيجي، ووحدة  
البحث املســحي. تقوم هذه الوحدات مبمارســة أربعة أنواع من النشــاطات: كتابة البحوث والتحليالت الســياســية، وإجراء البحوث 

الرأي العام، وتشـكيل فرق اخلرباء وجمموعات العمل، وعقد وتنظيم املؤمترات واللقاءات. تقوم هذه    املسـحية التجريبية واسـتطالعات
ــة واليت حتتاج  ــياســـــية ذات األمهية اخلاصـــ ــطينية وعلى املوضـــــوعات الســـ ــاحة الفلســـ  إىلالوحدات �لرتكيز على املســـــتجدات يف الســـ

  .واألكادمييالبحث العلمي 
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