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انعكــس االنقســام الفلســطيني بالســلب عــى الحقــوق والحريــات العامــة التــي نــص عليهــا 

القانــون األســايس الفلســطيني املعــدل، وتــرك آثــار مدمــرة عــى املجتمــع الفلســطيني عــى 

ــة  ــة والتعليمي ــة واإلعالمي ــة واالقتصادي ــية واالجتامعي ــة والسياس ــدة: املدني ــع األصع جمي

وغرهــا. وهــو مــا وضــح عمــق األزمــة وشــمولها لكافــة أبعــاد وتعبــرات الهوية الفلســطينية.  

 . والضمــور1  التــآكل  مــن  مبزيــد  الفلســطينية  الهويــة  يهــدد  االنقســام  واســتمراريه 

وعــى الرغــم مــن كــون االنقســام فلســطيني داخــي، إال أن مثــة ظــروف طــرأت، وعوامــل 

إقليميــة ودوليــة أســهمت يف دميومتــه؛ وذلــك مبــا يخــدم تحقيــق مصلحتهــا االســراتيجية، 

ولهــذا مثــة مــن كان يريــد ويؤيــد هــذا االنقســام؛ ألن ذلــك يخــدم مصالحــه، ســواء أكانــت 

هــذه املصالــح سياســية أو اقتصاديــة أو جغرافيــة 2 . وكذلــك منــح فرصــه إلرسائيــل بالتهــرب 

ــل  ــات الفصائ ــت سياس ــل، اتصف ــطينية. يف املقاب ــة الفلس ــأن القضي ــة بش ــا الدولي التزاماته

الفلســطينية األخــرى تجــاه االنقســام بالضعــف وعــدم الفعاليــة، بالرغــم مــن العمــل 

ــامس«  ــح« و«ح ــن »فت ــار كل م ــة إجب ــة ملحاول ــات الفصائلي ــر السياس ــه مل تثم ــى انهائ ع

ــة   ــا، خاص ــطينية وتطبيقاته ــن الفلس ــة القوان ــار ملنظوم ــادة االعتب ــام، وإع ــاء االنقس إلنه

الحقــوق والحريــات العامــة، ليــس هــذا وحســب، وإمنــا اختلفــت القــوى السياســية 

يف  االختــالف  هــذا  ومامرســاتها،  العامــة  والحريــات  للحقــوق  ومنظورهــا  رؤيتهــا  يف 

ــد  ــى صعي ــواء ع ــوق، س ــة للحق ــات اليومي ــدد صــور وأشــكال الخروق املنظــور أدى إىل تع

ــام.  ــوء االنقس ــات يف ض ــا الترشيع ــدرت مبوجبه ــي ص ــفة الت ــلطات أو الفلس ــة الس مامرس

 1 خلف الله، بهاء الدين عبد ربه. تداعيات التطبيع العريب اإلرسائيي عى القضية الفلسطينية يف ظل االنقسام السيايس الفلسطيني. مركز ابن العريب 

للثقافة والنرش، مجلة ابن خلدون للدراسات واألبحاث، مج 1، ع 1، أغسطس 2021، ص 202- 235.

املقدمـــة 

  2جاد الله، آية زهر. االنقسام الفلسطيني 2007- الظروف والتداعيات. جامعة الخليل- رسالة ماجستر، 2019.

يف  والحريــات  الحقــوق  واقــع  عــى  الضــوء  تســليط  إىل  الدراســة  تســعى  وعليــه 

والحريــات وتعزيــز دور حاميــة  الحقــوق  الحاميــة ملنظومــة  فلســطن، وبحــث ســبل 

الفلســطيني. األســايس  والقانــون  االســتقالل  وثيقــة  اىل  باالســتناد  املنظومــة  تلــك 
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يعــد االنقســام الفلســطيني مــن أخطــر مــا واجهــه الشــعب الفلســطيني؛ فقــد أرض بالقضيــة 

ــطيني،  ــع الفلس ــة للمجتم ــة والتنظيمي ــة واالجتامعي ــية والثقافي ــة السياس ــة، وبالبني الوطني

الحقــوق  تحديــداً  الفلســطينية،  والترشيعــات  القوانــن  منظومــة  عــى  بالســلب  وأثــر 

ــار  ــي آث ــا ه ــي: م ــام ي ــة في ــور الدراس ــاؤل مح ــور التس ــا يث ــن هن ــة وم ــات العام والحري

ــات العامــة يف فلســطن ومــا مــدى جســامتها؟ االنقســام الفلســطيني عــى الحقــوق والحري

العمليــة  مســار  عــى  االنقســام  آثــار  مــدى  عــى  التعــرف  إىل  الدراســة  تهــدف 

املجتمعــي  النســيج  متاســك  عــى  تأثرهــا  مــدى  وتوضيــح  فلســطن،  يف  الدميقراطيــة 

فلســطن. يف  العامــة  والحريــات  الحقــوق  العمــل  تغييــب  نتيجــة  الفلســطيني 

اشكالية الــدراســة: 

أهداف الـدراســة: 
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الطبيعيــة  الظواهــر  عــن  الكشــف  يــدرس  الــذي  التحليــي  املنهــج  الدراســة  اتبعــت 

عــى  تأثــره  ومــدى  الفلســطيني،  االنقســام  بشــأن  والسياســية  واالجتامعيــة 

بدورهــا  والتــي  القــرار  صنــع  نظريــة  اىل  باإلضافــة  العامــة،  والحريــات  الحقــوق 

الرســمية. الدوائــر  ضمــن  ومتابعتــه  وتنفيــذه  القــرار  صناعــة  عمليــة  تفــر 

منهجية الــدراســة:

ــوق  ــى الحق ــطيني ع ــام الفلس ــرات االنقس ــة لتأث ــة العلمي ــن الناحي ــة م ــة الدراس ــن أهمي تكم

والحريــات األساســية للمواطــن الفلســطيني، والعالقــة بينهــام. أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة 

ــوق  ــة بالحق ــطينية الخاص ــن الفلس ــة القوان ــق منظوم ــل يف تطبي ــن الخل ــة مكام ــح الدراس توض

ــار لتلــك الحقــوق الوضــع والحــث  ــة إعــادة االعتب ــراز أهمي والحريــات العامــة، والعمــل عــى إب

عــى انهــاء االنقســام مــن خــالل طــرح القضيــة للنقــاش العــام ســواء بالــورش والحــوارات 

ــوق  ــة الحق ــع منظوم ــن واق ــل تحس ــن أج ــارصة م ــط واملن ــالت الضغ ــالل حم ــن خ ــا أو م حوله

والحريــات يف فلســطن والتخفيــف مــن حــدة االنقســام الفلســطيني وتأثــره عــى هــذه املنظومــة.

أهمية الــدراســة: 
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املحور األول: الطبيعة القانونية للحقوق والحريات العامة

أوالً: تعريف الحق:

تعــددت التعابــر واملصطلحــات التــي تــدل عــى فكــرة الحــق والحريــة يف املواثيــق والنصــوص 

ــة،  ــات العام ــل الحري ــة مث ــر مختلف ــى تعاب ــتملت ع ــد اش ــة، وق ــن الوضعي ــة، والقوان الدولي

وحقــوق االنســان. تعتــر الحقــوق والحريــات أساســية لإلنســان، فقــد اســتخدم الدســتور 

العامــة يف  الحريــات  الديباجــة وتعبــر  1958 تعبــر حقــوق االنســان يف  الفرنــي عــام 

ــة  ــاتر اإلمراطوري ــق »بدس ــايف امللح ــرار اإلض ــك يف الق ــتور، وذل ــذا الدس ــن ه ــادة )34( م امل

ــات  ــوق والحري ــوين للحق ــام قان ــع نظ ــال يف وض ــكل فع ــاهمت بش ــي س ــام 1815«، والت لع

ــات  ــية مصطلح ــوق األساس ــة أو الحق ــوق الطبيعي ــان أو الحق ــوق االنس ــرة حق ــة. إن فك العام

ــى  ــب يف نفــس املعن ــاء وتص ــين والفقه ــن والسياس ــتخدمت مــن قبــل املفكري مختلفــة اس

ــذ قــرون. ــات العامــة لإلنســان من ــة الحقــوق والحري ــل عــى فكــرة واحــدة هدفهــا حامي لتدل

»الحــق يف اللغــة« يعنــي مصــدر حــق الــيء إذا ثبــت ووجــب، والحــق نقيــض الباطــل   -
وجمعــه حقــوق وحقائــق، ومعنــى حــق االمــر ووجــب ووقــع بــال شــك، ومنــه »حــق اللــه األمــر 

ــكاره. ــذي ال يجــوز إن ــت ال ــة عــى املســوغ الثاب ــق الحــق يف اللغ ــه«، ويطل ــه ووجب ــا أثبت حق

ــه  ــائل فق ــر مس ــق أك ــف الح ــد تعري ــث يع ــوين« حي ــه القان ــا ويف الفق ــق اصطالح »الح  -

ــه  ــع ب ــا يتمت ــو م ــدل ه ــذا الج ــاس ه ــاء واس ــن الفقه ــالف ب ــا الخ ــم فيه ــي احت ــون الت القان

ــا  ــوع منه ــكل ن ــا وان ل ــوق وتنوعه ــرة الحق ــة، ولك ــة محصن ــة نظري ــن صيغ ــف م أي تعري

خصائــص متميــزة قانونــا، األمــر الــذي يــؤدي اىل صعوبــة تحديــد تعريــف واحــد يجمــع 

شــتات جميــع هــذه األنــواع، وبالتــايل فــإن الحــق هــو »مصلحــة يحميهــا القانــون«3. 

  3 سعيد عبد الكريم مبارك، أصول القانون، مطابع مديرية الكتب للطباعة والنرش، املوصل، ط1، 1986.
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ثانياً: تعريف الحرية 

الحقــوق والحريــــات يف القانـــون الفلسطيني

تعريــف »الحريــة يف اللغــة« مل يــرد يف معاجــم اللغــة العربيــة تعريــف للحريــة باعتبــاره   -

ــور  ــن املنظ ــة اب ــول العالم ــا، ويق ــاره موصوف ــر باعتب ــظ الح ــى لف ــر ع ــا اقت ــف، وإمن وص

»الحــر بالضــم نقيــض العبــد والجمــع احــرار، والحــرة نقيــض األمــة والحــر مــن النــاس 

أخيارهــم، وحريــة العــرب أرشافهــم، والحــر كل يشء فاخــر، والحــرة هــي نقبــض األمــة والجمــع 

ــا أيهــا الذيــن  ــه تعــايل: »ي ــة يف القــرآن الكريــم وذلــك يف قول ــر4.  وقــد جــاء ذكــر الحري حرائ

ــى«5.  ــى باألنث ــد واألنث ــد بالعب ــر والعب ــر بالح ــى الح ــاص يف القت ــم القص ــب عليك ــوا كت آمن

نــص القانــون األســايس الفلســطيني يف املــادة )9( عــى أن »الفلســطينيون امــام القضــاء 

والقانــون ســواء ال متييــز بينهــم بســبب العــرق او الجنــس او اللــون او الديــن أو الــرأس 

ــة الفلســطيني  ــل الســلطة الوطني ــى »تعم ــادة )10( ع ــد نصــت امل ــة«. وق الســيايس أو اإلعاق

ــوق االنســان«.  ــي تحمــي حق ــة الت ــق الدولي ــات واملواثي دون إبطــاء عــى االنضــامم اىل اإلعالن

 1948 ديســمر  األول/  كانــون   10 االنســان  لحقــوق  العاملــي  اإلعــالن  نــص  وقــد 

والتعبــر،  الــرأي  يــة  بحرِّ ـع  التمتّـُ حــقُّ  شــخص  »لــكلِّ  عــى   )19( املــادة  يف 

األنبــاء  التــامس  ويف  مضايقــة،  دون  اآلراء  اعتنــاق  يف  يتــه  حرِّ الحــقُّ  هــذا  ويشــمل 

. للحــدود«6  اعتبــار  ودومنــا  وســيلة  ـة  بأيّـَ اآلخريــن،  إىل  ونقلهــا  يهــا  وتلقِّ واألفــكار 

  4 ابن منظور جامل الدين محمد بن مكرم االنصاري، لسان العرب، ج 5، الدار املرية للتأليف والنرش، ص 253- 254.

 5 اآلية 178، سورة البقرة، القرآن الكريم.

   6  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 1948، املادة)19(
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ــه او  ــه او حبس ــد او تفتيش ــى أح ــض ع ــوز القب ــى أن: »ال يج ــادة )11( ع ــت امل ــام ونص ك

تقييــد حريتــه بــأي قيــد او منعــه مــن التنقــل إال بأمــر قضــايئ وفقــا للقانــون، ويحــدد القانــون 

ــن  ــة للقوان ــن الخاضع ــر األماك ــس يف غ ــز او الحب ــوز الحج ــي وال يج ــس االحتياط ــدة الحب م

ــن  ــى أي م ــداء ع ــى أن: »كل اعت ــادة )32( ع ــت امل ــد نص ــجون«. وق ــم الس ــادرة بتنظي الص

ــات  ــوق والحري ــن الحق ــا م ــان وغره ــة لإلنس ــاة الخاص ــة الحي ــخصية او حرم ــات الش الحري

ــة  ــة وال املدني ــون، جرميــة ال تســقط الدعــوى الجنائي ــون األســايس او القان ــا القان ــي يكفله الت

الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تضمينــا عــادال ملــن وقــع عليــه الــرر«7.   

تعنــي املواطنــة مبفهومهــا البســيط، الوضــع القانــوين للمواطــن يف الدولــة، وبنــاء عليهــا 

ــة،  ــة القانوني ــة بالحصــول عــى الهوي ــة، وهــي مقرن ــن املواطــن والدول ــة مــا ب تتحــدد العالق

ــزات  ــه يحصــل عــى املي ــة فان ــاء عــى حــق اإلنســان يف املواطن ــة، بن ــذه الدول والجنســية، له

ــن،  ــا املواط ــل عليه ــي يحص ــات الت ــة، يف الخدم ــوق القانوني ــة يف الحق ــاواة تام ــة: مس التالي

ضــامن حريتــه الفرديــة داخليــا وخارجيــا، حاميــة املواطــن مــن أي تأثــرات داخليــة أو 

ــب  ــا يرت ــا الحق ــارة إليه ــيتم اإلش ــي س ــوق الت ــى الحق ــن ع ــل املواط ــى يحص ــة، وحت خارجي

ــاديل 8 . ــة بشــكل تب ــا للدول ــاء به ــم اإليف ــي يجــب أن يت ــات الت ــن الواجب ــة م ــه مجموع  علي

حيــث  الفلســطيني،  األســايس  القانــون  يف  والواجبــات  الحقــوق  تلــك  انعكســت  وقــد 

أشــار يف بابــه الثــاين »الحقــوق والحريــات العامــة«، بشــكل واضــح للحقــوق والحريــات 

 .)33( املــادة  وحتــى   )9( املــادة  مــن  متييــز  دون  الفلســطيني  بهــا  يتمتــع  التــي 

   7   انظر املادة )9-10-11( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003.

 https://bit.ly/3UuuB8p   8  

الطبيعة القانونية للحقوق والحريات األساسية يف املجتمع الفلسطيني

   https://bit.ly/3UuuB8p 
   https://bit.ly/3UuuB8p 
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ــايس »1-  ــون األس ــن القان ــادة )27( م ــت امل ــد نص ــرأي، فق ــالم وال ــة االع ــص حري ــام يخ وفي

تأســيس الصحــف وســائر وســائل اإلعــالم حــق للجميــع يكفلــه هــذا القانــون األســايس وتخضــع 

مصــادر متويلهــا لرقابــة القانــون. 2- حريــة وســائل اإلعــالم املرئيــة واملســموعة واملكتوبــة وحريــة 

الطباعــة والنــرش والتوزيــع والبــث، وحريــة العاملــن فيهــا، مكفولــة وفقــاً لهــذا القانــون األســايس 

ــا  ــة عــى وســائل اإلعــالم، وال يجــوز إنذارهــا أو وقفه ــة. 3- تحظــر الرقاب ــن ذات العالق والقوان

ــون ومبوجــب حكــم قضــايئ«9 . ــاً للقان ــا إال وفق ــود عليه ــرض قي ــا أو إلغاؤهــا أو ف أو مصادرته

وقــد تأثــرت ســيادة القانــون يف الضفــة الغربيــة وقطــاع بشــكل كبر بفعل االنقســام، مــام نتج عن 

ذلــك العديــد مــن اآلثــار عــى املنظومــة القضائيــة، منهــا؛ عــدم املســاواة بــن املواطنــن يف الضفــة 

ــة  ــات العامــة، ووحداني ــة، وانتهــاك للحقــوق والحري والقطــاع، ورضب مفهــوم الوحــدة القضائي

الســلطة التنفيذيــة. وميكن وضع أهم تأثرات االنقســام عــى املنظومة القانونيــة يف النقاط التالية:

1.  التدخــل يف أعــامل الســلطة القضائيــة وســيادة القانــون، زاد االنقســام الســيايس الفلســطيني 
ــل  ــل عم ــيايس. فتعطي ــام الس ــى النظ ــر ع ــات واملخاط ــم التحدي ــن حج ــام 2007، م ــذ الع من

املجلــس الترشيعــي الفلســطيني وحلــه الحًقــا، فاقــم مــن الحالــة غــر العاديــة أساًســا 

ــن  ــرارات بقوان ــدار الق ــات اص ــة لصالحي ــلطة التنفيذي ــة الس ــالل، فمامرس ــع االحت ــبب واق بس

ــطيني  ــايس الفلس ــون األس ــن القان ــادة )43( م ــات امل ــا ملتطلب ــتثنائية« خالفً ــات االس »الترشيع

ــية يف  ــة وسياس ــاركة مجتمعي ــا مش ــر، ودومن ــل التأخ ــي ال تحتم ــرورة الت ــة ال ــددة بحال املح

ــاع  ــاته يف قط ــد جلس ــي يف عق ــس الترشيع ــر يف املجل ــالح والتغي ــة اإلص ــتمرار كتل ــا، واس أغلبه

ــي، ــس الترشيع ــي للمجل ــام الداخ ــايس والنظ ــون األس ــا للقان ــات خالفً ــدار الترشيع ــزة وإص غ

  9 نص املادة )27( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003.
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مثلــه  ملــا  العامــة،  والحريــات  الحقــوق  واقــع  عــى  ســلبًا  انعكــس  ذلــك  كل 

النظــام  مــن  تبقــى  مــا  تقويــض  يف  ســاهم  الســلطة  اســتخدام  يف  انحــراف  مــن 

 . مختلفــة10  مــررات  تحــت  االنقســام  مــع  التعايــش  حالــة  مــن  وعــزز  الســيايس، 

2.  الترشيــع الفلســطيني، كان االنقســام الســيايس نقطــة تحــول عانــت منــه مختلــف القطاعات 
الحكوميــة وغــر الحكوميــة، وتأثــرت بــه العمليــة الترشيعيــة يف فلســطن وال ســيام يف الضفــة 

ــايس  ــون األس ــن القان ــادة )43( م ــب امل ــس مبوج ــة الرئي ــامل صالحي ــم اع ــث ت ــة، حي الغربي

ــا  ــت حقوق ــي رتب ــون الت ــرارات بقان ــن الق ــد م ــه العدي ــاء علي الفلســطيني املعــدل وأصــدر بن

ره الرئيــس مــن قــرار بقانون  ومراكــز قانونيــة لألفــراد11 . وتشــر التقاريــر إىل أنَّ مجمــوع مــا صــدَّ

منــذ العــام 2007، وحتــى اآلن )368( قــراًرا بقانــون، منهــا 25 قــراًرا بقانــون منــذ بدايــة عــام 

2022م، يف حــن مل يصــل عــدد القوانــن التــي أصدرهــا املجلــس الترشيعــي طــوال فــرة عملــه 

ــر واإلصــالح التابعــة لحركــة )حــامس( بغــزة،  ــة التغي ــا. وتجــدر اإلشــارة إىل أنَّ كتل )90( قانونً

واصلــت هــي األخــرى بدورهــا إصــدار القوانــن خــالل فــرة االنقســام مســتندًة عــى التصويــت 

بالوكالــة، ولقــد أصــدرت املحكمــة الدســتورية قــراًرا بحــلِّ املجلــس الترشيعــي يف العــام 2018 

.12

3t37ypR/https://bit.ly  10

 11 باسم صبحي بشناق، محمد اللحام، القرارات بقوانن يف النظام الدستوري الفلسطيني ومرشوعية إصدارها فرة االنقسام السيايس- دراسة تحليلية، 
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، مج 15، ع 1، 2017، ص 211- 233.

12  سامية الغصن، وآخرون، حالة الحقوق السياسة واالقتصادية واالجتامعية يف فلسطن، بال ثينك للدراسات االسراتيجية- غزة، 2022، ص10.

https://bit.ly/3t37ypR
https://bit.ly/3t37ypR
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ــات، ويف هــذا املحــور  ــوق والحري ــة الحق ــة عــى منظوم ــاه املراكم  انعكــس االنقســام وقضاي

ســوف نقــوم بقــراءة انعكاســات االنقســام عــى الحقــوق السياســية واملدنيــة، وذلــك مــن خــالل:

لقــد انعكــس الضعــف القضــايئ والترشيعــي عــى بــروز العشــائرية التــي تشــكل مهــدد آخــر 

لألمــن والســلم األهــي، وليــس صــامم أمــان لــه كــام يتــم تصويــره مــن البعــض، نظــرًا ملــا تعــززه 

ــكاب  ــد ارت ــة عــن ســهولة الحــل عن ــول العشــائرية يف الوعــي الجمعــي مــن صــورة منطي الحل

ــة، وتــأيت عــى حســاب األضعــف13 . وبالتــايل  الجرميــة مبقابــل مــادي، نظــرًا لكونهــا غــر عادل

زادت معــدالت الجرميــة يف ضــوء االنقســام الفلســطيني

ــف  ــي والعن ــلم االه ــآكال يف الس ــي وت ــان األمن ــن الفلت ــة م ــطيني حال ــع الفلس ــهد املجتم يش

وفــوىض الســالح التــي تهــدد البنــاء املجتمعــي برمتــه، وذلــك رغــم ان شــعبنا يف طبيعتــه ونشــأته 

يدعــو اىل التضامــن والتعاضــد ومحاربــة ايــة مظاهــر متــس بأمنــه الداخــي والتــي تتعــارض مــع 

ــكل محــاوالت  ــه ل ــي وتخطي ــه عــى ضــامن ســلمه االمن ــذي يشــهد بقدرت ــه وتاريخــه ال ثقافت

تفكيكــه والنيــل مــن وحدتــه الداخليــة 14. فقــد وقعــت خــالل العــام 2021 )66( جرميــة قتــل 

يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة، حيــث وزعــت عــى النحــو التــايل: يف الضفــة 

الغربيــة والقــدس )44( جرميــة قتــل عمــد منهــم )38( مــن الذكــور و)6( انــاث، و)4( حــاالت 

قتــل غــر عمــد )3( ذكــور وأنثــى واحــدة، ويف قطــاع غــزة جميــع حــاالت القتــل كانــت عمديــة 

ــة قتــل عمــد متثــل يف )14( مــن الذكــور و)4( مــن االنــاث 15.  وقــد بلغــت )18( حال

أوال: الحق يف الحياة والسلم األهيل

املحور الثاين: أثر االنقسام عىل الحقوق السياسية واملدنية

13 مرصد السلم األهي السنوي للعام 2021، مركز اعالم حقوق االنسان والدميقراطية )شمس(، 2021.

14  محمد أبو لبدة، السلم األهي أساس بناء املجتمع وتطوره، أمان، 31 أغسطس 2016.

15 مرصد السلم األهي السنوي للعام 2021، مرجع سابق.
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وخــالل النصــف األول مــن العــام 2022 وقعــت )42( جرميــة قتــل يف الضفــة الغربيــة 

مبــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة، حيــث وزعــت عــى النحــو التــايل: يف الضفــة الغربيــة 

ــذي يشــكل  ــر ال ــزة. األم ــل يف طــاع غ ــل، و)11( جرميــة قت والقــدس )31( جرميــة قت

ــع باألمــن واألمــان ولحقهــم يف  ــراد يف التمت ــة الســلم األهــي ولحــق األف ــدا لحال تهدي

ــاة والســالمة الجســدية. الحي

جدول حول جرائم القتل يف الضفة الغربية وقطاع غزة منذ شهر يناير حتى شهر آب من العام 2022.
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16  املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي، ص23

التعذيب:

عــى الرغــم مــن انضــامم فلســطن إىل عــدد مــن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة والتــي مــن 

ضمنهــا اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ورضوب املعاملــة القاســية والالإنســانية واملهينــة يف العــام 

2014 والروتوكــول االختيــاري امللحــق باالتفاقيــة نهايــة العــام 2017، إال أن دولــة فلســطن مل 

تتخــذ إجــراءات جديــة عــى املســتوى الترشيعــي والواقعــي مبــا يعكــس رغبــة االلتــزام وتطبيــق 

نصــوص املعاهــدة. وقــد واصلــت األجهــزة األمنيــة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

سياســة االعتقــال واالســتدعاء واحتجــاز املواطنن بشــكل تعســفي دون اتباع اإلجــراءات القانونية، 

يف مخالفــة ألحــكام القانــون األســايس وقانــون اإلجــراءات الجزائيــة، وكذلــك التزامــات فلســطن 

التعاقديــة، مبــا فيهــا العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، 

ووثــق املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان خــالل العــام 2021 إفــادات تؤكــد قيــام األجهــزة 

األمنيــة باســتخدام وســائل مختلفــة تعتــر شــكالً مــن أشــكال التعذيــب واملعاملــة القاســية، وقــد 

تــويف )4( موقوفــن جنائيــن داخــل مراكــز التوقيــف جــراء تدهــور حالتهــم الصحيــة، تــويف اثنــان 

يف الضفــة الغربيــة، واقنــاء يف قطــاع غــزة 16 .

االعتقال التعسفي:

زادت حــدة االســتقطاب الســيايس يف ضــوء االنقســام الســيايس مــن االعتقــاالت التعســفية يف كل 

مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك عــى حســاب احــرام حقــوق املواطــن الفلســطيني 

وحريتــه وكرامتــه املصانــة يف القانــون األســايس ومبــادئ حقــوق اإلنســان. واســتمرارية االعتقاالت 

ــاز  ــام يف إنج ــريف االنقس ــة ط ــدى جدي ــول م ــك ح ــالل الش ــي بظ ــتدعاءات أن تلق ــى االس وحت

مصالحــة حقيقيــة قابلــة للثبــات واالســتمرار وقــادرة عــى احــرام مبدأ ســيادة القانون واســتقالل 

القضــاء ومقتضيــات الحكــم الصالــح. 

ثانياً: الحق يف السالمة الجسدية:
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ثالثاً: حرية الرأي والتعبري والتجمعات السلمية

مــام يســتدعي وجــوب تنفيــذ األطــراف السياســية يف الضفــة والقطــاع الســتحقاق املصالحــة 

ولتعهداتهــم املتكــررة بإخــالء ســبيل كافــة املعتقلــن تعســفياً أو عــى خلفيــة سياســية17 . 

كذلــك، يتعــارض االعتقــال التعســفي مــع نصــوص القانــون االســايس الفلســطيني يف املــواد 

ــه إال  ــه أو حبس ــد حريت ــن تقيي ــة م ــرد يف الحامي ــق الف ــى ح ــدت ع ــي اك )11،14(، والت

بأمــر قضــايئ، ووفقــاً ألحــكام القانــون، وقانــون االجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 

ــن.  ــة للمحتجزي ــات محاكمــة عادل وكفلــت ضامن

شــهدت األرايض الفلســطينية تصعيــًدا يف انتهــاكات الحــق يف الحريــات العامــة )حريــة الراي 

والتعبــر وحريــة التجمــع الســلمي(، وكانــت معظــم تلــك االنتهــاكات ترجمــة لحالة انقســام 

النظــام الســيايس الفلســطيني بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ليــس هــذا وحســب، وإمنــا 

اتخــذت الجهــات التنفيذيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مجموعــة مــن القــرارات التــي 

عملــت عــى تقييــد مامرســة الحــق يف التجمــع الســلمي.

 ويف ظــل التطــورات التــي تشــهدها الســاحة الفلســطينية بــن الحــن واآلخــر، حيــث تتزايــد 

ــرأي والتعبــر بأشــكاله املختلفــة مــن قبــل الســلطات  ــة ال االنتهــاكات املوجهــة ضــد حري

الفلســطينية يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، يف مخالفــة للقانــون الفلســطيني. كــام شــاعت 

املالحقــات للمواطنــن عــى خلفيــة تعبرهــم عــى وســائل التواصــل االجتامعــي مبــا يف ذلــك 

ــة  ــال العــرشات عــى خلفي ــل واعتق ــم ب ــق معه ــن واســتدعائهم والتحقي محاكمــة صحفي

الــرأي 18. 

17 الحق تحّذر من عواقب املامطلة يف إنهاء ملف االعتقال التعسفي، مؤسسة الحق، إشارة رقم:2011/221، 15 يونيو 2015.

18 مركز امليزان لحقوق اإلنسان، حرية الرأي والتعبر وحرية التجمع السلمي والعمل الصحايف يف األرايض الفلسطينية املحتلة، ورقة تقدير موقف، 

https://bit.ly/3UBnMSO :2017

2017: https://bit.ly/3UBnMSO
2017: https://bit.ly/3UBnMSO
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ــمح  ــي تس ــروف الت ــر الظ ــامً يف توف ــا دوراً حاس ــطينية ومصالحه ــل الفلس ــب الفصائ تلع

ــات  ــن التحدي ــم م ــه، بالرغ ــي أو إعاقت ــة حســب الجــدول الزمن ــة االنتخابي بإجــراء العملي

التــي تواجــه العمليــة االنتخابيــة19، خاصــة منــع إرسائيــل إلجــراء االنتخابــات يف القــدس.

ــة يف إجــراء  ــة واملتمثل ــت املشــاركة السياســية الفاعل ــدار ســنوات االنقســام، غيَّب وعــى م

ــة، ســواء كانــت ترشيعيــًة، أو رئاســيَّة، والــذي حــرم أجيــااًل كثــرة،  االنتخابــات العامَّ

د األمــل  وخصوًصــا مــن فئــة الشــباب مــن خــوض غــامر العمليــة االنتخابيــة . وبعــد أْن تجــدَّ

ــه أنَّ  د في ــدَّ ــوًما ح ــاس مرس ــود عب ــس محم ــث أصــدر الرئي ــام 2021م؛ حي ــا يف ع بإجرائه

ــخ 31  ــية بتاري ــار 2021م، والرئاس ــو/ أي ــخ 22 ماي ــتجري بتاري ــة س ــات التَّرشيعي االنتخاب

يوليــو/ متــوز2021م، وأن يتــمَّ اســتكامل املجلس الوطنــي يف 31 أغســطس/ آب 2021م 20 . 

ــة عــدم ســامح الحكومــة اإلرسائيليــة بإجرائها  إالَّ أنَّــه صــدر مرســوٌم بتأجيــل االنتخابــات بحجَّ

ــة رغــم االنقســام،  ــة الغربي ــة يف الضف ــات املحلي ــام اســتمر إجــراء االنتخاب يف القــدس.  في

دون قطــاع غــزة، وكان آخرهــا إجــراء انتخابــات الهيئــات املحليــة عــى مرحلتــن يف الضفــة 

الغربيــة؛ األمــر الــذي يُعــد مــؤرًشا خطــرًا عــى العمليــة الدميقراطيــة والسياســية.

 19 مرجع سابق، سامية الغصن، وآخرون، ص14.

https://n9.cl/go9ys 20 الرئيس يصدر مرسوًما رئاسيًا بتحديد موعد إجراء االنتخابات العامة عى ثالث مراحل، وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

رابعاً: الحق يف االنتخاب والرتشح

 https://n9.cl/go9ys
 https://n9.cl/go9ys
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إن انقســام الســلطة السياســية للفلســطينين بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أثــر 

ــاس،  ــش باألس ــاد ه ــوء اقتص ــطينية يف ض ــامل الفلس ــة األع ــى بيئ ــارش ع ــكل مب بش

بفعــل اتبــاع سياســات مختلفــة يف كل مــن غــزة والضفــة، باإلضافــة إىل ذلــك التغــرات 

العامليــة بعــد انــدالع الحــرب الروســية- األوكرانيــة والتــي تســببت يف ارتفــاع األســعار. 

باإلضافــة إىل االغــالق والتبعيــة االقتصاديــة إلرسائيــل. ويف ضوء هذه البيئة االنقســامية 

ــا عــى  ــث عــن أهمه ــن منحــى وميكــن الحدي ــر م ــر االقتصــاد الفلســطيني بأك تأث

النحــو التــايل:

املحور الثالث: أثر االنقسام عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
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أوالً: الحق يف العمل

يف ضــوء االنقســام الفلســطيني تــم فصــل العديــد مــن االشــخاص مــن وظائفهــم وتوقيــف 

رواتبهــم، بحجــة »عــدم االلتــزام بالرشعيــة« كــام نــص القــرار الصــادر عــن الجهــات الرســمية 

21 . ويضــاف إىل ذلــك اســتثناء قطــاع غــزة بفعــل االنقســام مــن احداثيــات التوظيــف املقرة 

ــل، الزالــت حــامس  ــة. يف املقاب ــات واملؤسســات الحكومي ســنويًا لفــرص التوظيــف يف الهيئ

تتعامــل مــع التوظيــف بغــزة بشــكل حــزيب22 .

كذلــك أعــدم االنقســام الســيايس فــرص التنميــة االقتصاديــة ومحاربــه البطالــة، التــي وصلت 

إىل نســب غــر مســبوقة، حيــث بلــغ معــدل البطالــة بــن الشــباب )19-29( ســنة الخريجــن 

ــن  ــبتهم 27% م ــا نس ــكلون م ــى 53% )ويش ــط فأع ــوم املتوس ــهادة الدبل ــة ش ــن حمل م

اجــاميل املتعطلــن عــن العمــل(، أمــا عــى مســتوى الجنــس فقــد بلــغ 66% لإلنــاث مقابــل 

39% بــن الذكــور، أمــا عــى مســتوى املنطقــة فقــد بلــغ معــدل البطالــة للشــباب الخريجــن 

ــي  ــر اليوم ــل األج ــا جع ــو م ــزة23 . وه ــاع غ ــل 74% يف قط ــة 36% مقاب ــة الغربي يف الضف

للعاملــن يف القطــاع الخــاص يتضــاءل، خاصــة يف قطــاع غــزة، وعــدم تطبيــق الحــد األدىن 

لألجــور املتدنيــة باألصــل، وانعــدم اســتحداث آليــات فعالــة للرقابــة واملتابعــة، ووجــود متييز 

مبنــي عــى النــوع االجتامعــي يف قانــون العمــل وقانــون الخدمــة املدنيــة24. 

 21 الفصل من الوظيفة العمومية، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسان، انظر الرابط االلكروين:

https://www.jlac.ps/details_ar.php?id=8xdqsna1047yhwc4uuzxg

 22 عمر رحال، وآخرون، تداعيات تغييب االنتخابات وغياب مبدأ الدورية عى املجتمع والقضية الفلسطينية، بال ثينك للدراسات االسراتيجية- 

غزة، 2022، ص14.

https://bit.ly/3NLgERA :2021 23 اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج  االساسية ملسح  القوى العاملة، للعام 

 24 جمعية امجاد لإلبداع والتطوير املجتمعي، حالة حقوق االنسان والحريات يف فلسطن وأثرها عل السلم األهي، 2022/7/26.

ــمح  ــي تس ــروف الت ــر الظ ــامً يف توف ــا دوراً حاس ــطينية ومصالحه ــل الفلس ــب الفصائ تلع

ــات  ــن التحدي ــم م ــه، بالرغ ــي أو إعاقت ــة حســب الجــدول الزمن ــة االنتخابي بإجــراء العملي

التــي تواجــه العمليــة االنتخابيــة19، خاصــة منــع إرسائيــل إلجــراء االنتخابــات يف القــدس.

ــة يف إجــراء  ــة واملتمثل ــت املشــاركة السياســية الفاعل ــدار ســنوات االنقســام، غيَّب وعــى م

ــة، ســواء كانــت ترشيعيــًة، أو رئاســيَّة، والــذي حــرم أجيــااًل كثــرة،  االنتخابــات العامَّ

د األمــل  وخصوًصــا مــن فئــة الشــباب مــن خــوض غــامر العمليــة االنتخابيــة . وبعــد أْن تجــدَّ

ــه أنَّ  د في ــدَّ ــوًما ح ــاس مرس ــود عب ــس محم ــث أصــدر الرئي ــام 2021م؛ حي ــا يف ع بإجرائه

ــخ 31  ــية بتاري ــار 2021م، والرئاس ــو/ أي ــخ 22 ماي ــتجري بتاري ــة س ــات التَّرشيعي االنتخاب

يوليــو/ متــوز2021م، وأن يتــمَّ اســتكامل املجلس الوطنــي يف 31 أغســطس/ آب 2021م 20 . 

ــة عــدم ســامح الحكومــة اإلرسائيليــة بإجرائها  إالَّ أنَّــه صــدر مرســوٌم بتأجيــل االنتخابــات بحجَّ

ــة رغــم االنقســام،  ــة الغربي ــة يف الضف ــات املحلي ــام اســتمر إجــراء االنتخاب يف القــدس.  في

دون قطــاع غــزة، وكان آخرهــا إجــراء انتخابــات الهيئــات املحليــة عــى مرحلتــن يف الضفــة 

الغربيــة؛ األمــر الــذي يُعــد مــؤرًشا خطــرًا عــى العمليــة الدميقراطيــة والسياســية.

https://www.jlac.ps/details_ar.php?id=8xdqsna1047yhwc4uuzxg 
https://www.jlac.ps/details_ar.php?id=8xdqsna1047yhwc4uuzxg 
https://bit.ly/3NLgERA
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ــود املفروضــة عــى التنقــل ســلباً عــى حــق الفلســطينين يف العمــل ويف املحافظــة  ــر القي تؤث

عــى مســتوى معيــي الئــق، ظلــت حالــة حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة صعبة 

واتســمت بانتهــاكات ملجموعــة مــن الحقــوق، فالقيــود املفروضــة منــذ زمــن طويــل عــى حريــة 

التنقــل بــن غــزة والضفــة الغربيــة وداخــل الضفــة الغربيــة بفعــل االحتــالل اإلرسائيــي فاقمــت 

الوضع.

ويضــاف إىل ذلــك، تأثــرات االنقســام عــى حريــة الحركــة والتنقــل، كإصــدار جــوازات الســفر 

ــل  ــبب نق ــر بس ــه، والتأخ ــن رام الل ــيكل م ــل إىل )300( ش ــي تص ــزة والت ــاع غ ــكان قط لس

املعامــالت مــن غــزة إىل الضفــة. وكذلــك إغــالق معــر رفح الــري املتكرر طيلة ســنوات االنقســام 

لعــدم وجــود ســلطة موحــدة إلدارتــه25 . 

املنظومــة  عــى  كبــر  بشــكل  األيديولوجيــة  والتناقضــات  الســيايس  االنقســام  أثــر 

اســتقاللية  كراجــع  الجامعــات  عــى  الخطــرة  تداعياتهــا  لهــا  وكانــت  التعليميــة، 

التحريضيــة،  الحزبيــة  األنشــطة  لحســاب  األكادميــي  النشــاط  وتراجــع  الجامعــات، 

التعليــم. مخرجــات  أضعــف  مــام  العلميــة،  والكفــاءات  األطــر  جــودة   وتراجــع 

ــر  ــم املتجــي يف ضعــف االنفــاق الحكومــي عــى تطوي إن اســتمرار انتهــاكات الحــق يف التعلي

ــم، وعــدم موامئــة املــدارس مــع احتياجــات األطفــال  ــة التعلي ــدأ مجاني ــم، واملســاس مبب التعلي

 وذوي اإلعاقــة، إضافــة اىل تعــرض الحريــات األكادمييــة لالنتهاكــــات الجسيمـــــــة يف العـــــام

2021-2022 وانتشــار العنــف داخــل الجامعــات واملؤسســات التعليميــة، وتعطيــل الدراســة، 

واالعتــداء عــى الطلبــة واألكادمييــن، وتكســر مرافــق الجامعــات وغرهــا26.  أدى إىل تراجــع 

الحريــات األكادمييــة ومنــع مــن تعزيــز دورهــا يف إنهــاء االنقســام ومحاولــة إيجــاد حلــول لــكل 

املشــكالت املرتبــة عليــه.

ثانياً: الحق يف الحركة والتنقل

ثالثاً: الحريات األكادمييـــة

 25 أسامة نعيم وآخرون، تقييد حرية الحركة والتنقل للشباب الفلسطيني، بال ثينك للدراسات االسراتيجية- غزة، 2022، ص6.

26 جمعية أمجاد لإلبداع والتطوير املجتمعي، مرجع سابق.
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تــرك االنقســام أثــار جســيمة عــى الحقــوق والحريــات العامــة، وبــات التخلــص منــه 

ــا يســتحق الســعي املتواصــل والجهــود الحثيثــة للوصــول اىل توحيــد الصفــوف  هدفً

وكافــة الفصائــل، ويف ذلــك مصلحــة للجميــع، وذلــك ألجــل االلتفــاف للوحــدة 

الوطنيــة الفلســطينية. وعــى ضــوء مــا ســبق؛ نــرى بــأن اســتمرار االنقســام الداخــي 

الفلســطيني ميثــل تهديــداً عــى الحقــوق والحريــات العامــة يف املجتمــع الفلســطيني. 

وكذلــك اســتمرار الخطــوات السياســية واإلداريــة واالقتصاديــة واألمنيــة التــي تتخذهــا 

الســلطتان القامئتــان يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ليك تتمكنــا من إحكام الســيطرة 

ــة  عــى املناطــق الخاضعــة لــكل منهــام، وتشــمل تلــك اإلجــراءات القــرارات اإلداري

والترشيعــات. 

املحور الرابع: الخامتــــــة
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عدم مامرسة الشعب الفلسطيني لحقه يف االنتخاب ال سيام يف االنتخابات الرئاسية والترشيعية.  .4

ــعب  ــدرة الش ــكك يف ق ــدويل، وش ــريب وال ــتوى الع ــى املس ــطيني ع ــف الفلس ــام املوق ــف االنقس أضع  .5
الفلســطيني عــى حكــم نفســه بنفســه بســبب وجــود االنقســام.

ــة  ــة الدولي ــطن، ألن الرشعي ــأن فلس ــة بش ــة الدولي ــرارات الرشعي ــق ق ــة تطبي ــام إمكاني ــل االنقس عطّ  .6
ــطيني. ــعب الفلس ــوق الش ــة بحق ــف املطالب ــه أضع ــام أن ــدة، ك ــدة واح ــزة كوح ــة وغ ــن الضف ــدث ع تتح

ــاً فحســب، بــل تعمــق يف شــتى املجــاالت االجتامعيــة واالقتصاديــة  مل يعــد االنقســام سياســياً وجغرافي  .7
والثقافيــة، كــام أن عالقــة املواطنــن بعضهــم ببعــض، تغــرت مــن حيــث ثقافــة الكراهيــة والحقــد واإلقصــاء، 

ــة. ــى العائلي ــات الشــخصية وحت ــدت إىل العالق امت

 14 مرصد السلم األهي السنوي للعام 2021، مركز اعالم حقوق االنسان والدميقراطية )شمس(، 2021.

15  محمد أبو لبدة، السلم األهي أساس بناء املجتمع وتطوره، أمان، 31 أغسطس 2016.

ــة  ــة العدال ــات املقرتحــة إلصــالح منظوم ــات واآللي ــه تقــرتح الدراســة مجموعــة مــن التوصي وعلي

ــايل: ــك عــى النحــو الت ــات العامــة يف فلســطن، وذل ــز الحقــوق والحري لتعزي

إجراء االنتخابات الترشيعية والرئاسية.  .1
التوقف عن إصدار القرارات بقانون.  .2

التوقف عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف كل من قطاع غزة والضفة الغربية  .3
إنهاء ملف االعتقال السيايس والعمل عى احرام حرية الرأي والتعبر والصحافة.  .4

إن اســتمرار االنقســام يفاقــم مــن التحــوالت املجتمعيــة السياســية واالقتصادية ســواء كانــت مقصودة 

أو غــر مقصــودة، والتــي تســهم يف تعميــق االنفصــال بــن املنطقتــن، وعليــه تســتنج الدراســة مــا 

: يي
اســتخدم االنقســام كذريعــة مــن قبــل الفرقــاء السياســين ملامرســة املزيــد مــن االنتهــاكات يف األرايض   .1

ــطينية. الفلس

إصــدار املئــات مــن القــرارات بقانــون )يف الضفــة(، وقوانــن )يف قطــاع غــزة( جلهــا تعطــي الســلطة   .2
ــات. ــوق والحري ــى الحق ــول ع ــات للتغ ــن الصالحي ــد م ــة مزي الحاكم

االستنتاجات 
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املصــــــادر:

القرآن الكريم.  -

القانون األسايس الفلسطيني لسنة 2003 وتعديالته.  -

قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.  -

قانون العقوبات لسنة 1936 -غزة.  -

قانون العقوبات األردين رقم )6( لسنة 1960.  -

قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001.  -

مرسوم رقم )28( لسنة 2007.  -

القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.  -

قانون انتخابات مجالس الهيئات املحلية رقم )10( لسنة 2005 وتعديالته.  -

املصـــادر واملراجـــع:

قانــون مرســوم رقــم )28( لســنة 2007م بشــأن اختصــاص القضــاء العســكري يف حالــة الطــوارئ   -

االنتخــاب الفلســطيني ملنصــب رئيــس الســلطة، 2004/11/18.
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املــــــراجع:

الكــــتب:

التقاريـــر:

ــب للطباعــة والنــرش،  ــة الكت ــع مديري ــون، مطاب ــارك، أصــول القان ــم مب ــد الكري د. ســعيد عب  -

.1986 ط1،  املوصــل، 

ابــن منظــور جــامل الديــن محمــد بــن مكــرم االنصــاري، لســان العــرب، ج 5، الــدار املريــة   -

للتأليــف والنــرش، د.ن.

حالــة حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، تقريــر األمن   -

العــام، مجلــس حقــوق اإلنســان، الــدورة الحاديــة والثالثــون، البنــدان 2 و7 مــن جــدول األعــامل، 

ــة الســامية  ــر املفوضي ــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان وتقاري ــر الســنوي ملفــوض األم التقري

ــام، 2016. ــن الع واألم

جمعيــة امجــاد لإلبــداع والتطويــر املجتمعــي، حالــة حقــوق االنســان والحريــات يف فلســطن   -

وأثرهــا عــل الســلم األهــي، 2022/7/26.

ــرح  ــتور املق ــون األســايس والدس ــوق االنســان الفلســطيني- القان ــروق، حق ــامر عق س  -

والتنميــة وإعــادة اإلعــامر، املؤمتــر الفلســطيني للتنميــة وإعــادة اإلعــامر يف الضفــة الغربيــة: 

نابلــس، 14-15 آذار 2006.
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ــة  ــة واالنقســام الفلســطيني، منظم ــرة اإلرسائيلي ــن املؤام ــزة: ب ــو شــومر، حصــار غ ــق أب توفي  -

.2016  ،264 عــدد  فلســطينية،  شــؤون  الفلســطينية-  التحريــر 

واقــع الحقــوق والحريــات العامــة يف فلســطن- بــن التقييــد والتنظيــم والرقابة، سلســلة القانون   -

والسياســة: معهــد الحقــوق- جامعــة بــر زيــت، 2013.

ــة  ــان والدميقراطي ــوق االنس ــالم حق ــز اع ــام 2021، مرك ــنوي للع ــي الس ــلم األه ــد الس مرص  -

.2021 )شــمس(، 

محمد أبو لبدة، السلم األهي أساس بناء املجتمع وتطوره، أمان، 31 أغسطس 2016.  -

ورقــة موقــف يف اليــوم العاملــي ملناهضــة التعذيــب »التعذيب يــودي بحياة النشــطاء واملعارضن   -

ــة  ــان والدميقراطي ــوق االنس ــالم حق ــز إع ــف«، مرك ــيد املوق ــاب س ــن العق ــالت م ــين واإلف السياس

حزيــران 2021.  27 »شــمس«، 

الحــق تحــّذر مــن عواقــب املامطلــة يف إنهــاء ملــف االعتقــال التعســفي، مؤسســة الحــق، إشــارة   -

.2015 رقــم:2011/221، 15 يونيــو 

التوصيــة مبســاءلة منتهــيك الحــق يف الســالمة الجســدية ووقــف أحكام اإلعــدام، الهيئة املســتقلة   -

لحقــوق االنســان »ديــوان املظــامل«، 15 حزيــران 2017.

الحــق تحــذر مــن تداعيــات مقتــل الناشــط الســيايس نــزار بنــات، مؤسســة الحــق، 26 يوليــو   -

.2021
مــا جــرى مــع الناشــط نــزار بنــات رســالة ترهيــب مــن النظــام الســيايس إىل معارضيــه، مركــز   -

اعــالم حقــوق االنســان والدميقراطيــة »شــمس«، 24 يونيــو 2021.

إبراهيــم ابــراش، إشــكالية املســألة االنتخابيــة يف مناطــق الســلطة الفلســطينية يف ظل االنقســام،   -

ــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات االســراتيجية- مســارات، 10 نيســان 2013. املرك

الرشح لالنتخابات الترشيعية، لجنة االنتخابات املركزية- فلسطن، 2021.   -
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الفصــل مــن الوظيفــة العموميــة، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان، انظــر   -

ــروين: ــط االلك الراب
 https://www.jlac.ps/details_ar.php?id=8xdqsna1047yhwc4uuzxg

ــدوة  ــح«. انظــر: »الق ــة »فت ــة لحرك ــة املركزي ــدوة، عضــو اللجن ــارص الق ــه ن ــا حــذر من هــذا م  -

يحــذر مــن تأجيــل املســائل الجوهريــة ملــا بعــد االنتخابــات«، صفــا، 18 يناير/كانــون الثــاين 2021، 

ــروين: ــط االلك ــر الراب ــاين 2021(. انظ ــون الث ــول: 19 يناير/كان ــخ الدخ )تاري
 https://bit.ly/2XRxLrN

ــط  ــر الراب ــان، انظ ــوق االنس ــة وحق ــاعدة القانوني ــدس للمس ــز الق ــفي، مرك ــاز التعس االحتج  -

االلكــروين:
https://www.jlac.ps/details_ar.php?id=6g6d4va1034yzndqj05jl

املراجــــع االلكرتونيـــة:

https://www.jlac.ps/details_ar.php?id=8xdqsna1047yhwc4uuzxg  
https://www.jlac.ps/details_ar.php?id=8xdqsna1047yhwc4uuzxg  
https://bit.ly/2XRxLrN  
https://bit.ly/2XRxLrN  
https://www.jlac.ps/details_ar.php?id=6g6d4va1034yzndqj05jl 
https://www.jlac.ps/details_ar.php?id=6g6d4va1034yzndqj05jl 
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خلــف اللــه، بهــاء الديــن عبــد ربــه. تداعيــات التطبيــع العــريب اإلرسائيــي عــى القضية الفلســطينية   -

يف ظــل االنقســام الســيايس الفلســطيني. مركــز ابــن العــريب للثقافــة والنرش، مجلــة ابن خلدون للدراســات 

واألبحــاث، مــج 1، ع 1، أغســطس 2021.

عبــد الهـــادي خالــد عبــد الهــادي ســعد اللــه، االنقســام الســيايس الفلســطيني وأثره عى مؤسســات   -

ــوم اإلنســانية، 2014. ــة اآلداب والعل ــة كلي ــاة الســويس- مجل ــة، جامعــة قن التنشــئة االجتامعي

ــطيني  ــتوري الفلس ــام الدس ــن يف النظ ــرارات بقوان ــام، الق ــد اللح ــناق، محم ــي بش ــم صبح باس  -

ومرشوعيــة إصدارهــا فــرة االنقســام الســيايس- دراســة تحليليــة، مجلــة الجامعــة اإلســالمية للدراســات 

اإلســالمية، مــج 15، ع 1، 2017.

ابراهيــم خليــل ابــراش، جــذور االنقســام الفلســطيني ومخاطــره عــى املــرشوع الوطنــي، مؤسســة   -

الدراســات الفلســطينية، مجلــة الدراســات الفلســطينية، ع 78، 2009.

د. عبــد الرحمــن خالــد عبــد العزيــز الجبــور، بحــث بعنــوان: تأثــر االنقســام الســيايس الداخــي   -

ــد 1،  ــة، املجل ــانية واالجتامعي ــوم اإلنس ــة العل ــزة(، مجل ــاع غ ــطيني يف )قط ــع الفلس ــة املجتم ــى بني ع

العــدد2، القاهــرة، 2019.

رسائــــل املاجســــتري:
ــل-  ــة الخلي ــات. جامع ــروف والتداعي ــطيني 2007- الظ ــام الفلس ــر. االنقس ــة زه ــه، آي ــاد الل ج  -

.2019 ماجســتر،  رســالة 
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