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فهر�س املحتويات

فهر�س املحتويات

فهر�س اجلداول

امل�شاركون يف كتابة التقرير

مقدمة التقرير

الف�شل الأول: الو�شع الفل�شطيني الداخلي

مقدمة

اأولً: حكومة ت�سيري الأعمال يف رام اهلل

ثانياً: احلكومة املقالة يف قطاع غزة

ثالثاً: احلوار واإعادة ترتيب البيت الفل�سطيني

رابعاً: النتخابات

خام�شاً: منظمة التحرير الفل�سطينية

�شاد�شاً: املوؤمتر ال�ساد�س حلــركـــة فــتـح

�شابعاً: الأمن الداخلي والإ�سكالية الأمنية

ثامناً: تداعيات احلرب على غزة وتـقـريـر جـولـد�سـتـون

خامتة

الف�شل الثاين: امل�شهد الإ�شـرائيلي الفل�شطيني

مقدمة

اأولً: امل�سهد الإ�رسائيلي ال�سيــا�سي الداخلي:

1. انتخابات الكني�ست الـ 18 يف ظّل العدوان على غزة
2. حتليل نتائج النتخابات

3. الئتالف احلكومي: اتفاق الأ�سداد ال�سيا�سية
4. ا�ستمرار تفكك الأحزاب

5. ملفات الف�ساد تالحق �سيا�سيني اإ�رسائيليني
6. تقرير جولد�ستون يوحد الأحزاب الإ�رسائيلية

7. املواقف ال�سيا�سية لفل�سطينيي 48
ثانياً: اأبرز املوؤ�رسات ال�سكانية والقت�سادية والأمنية:

1. املوؤ�رسات ال�سكانية
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2. �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية

3. �ملوؤ�رش�ت �لع�صكرية

ثالثاً: �لعدو�ن و�ملقاومة:

1. �صهد�ء وجرحى

2. �أ�رشى ومعتقلون

رابعاً: �ملوقف �الإ�رش�ئيلي من �لو�صع �لفل�صطيني �لد�خلي 

خام�شاً: م�صار م�رشوع �لت�صوية �ل�صيا�صية

خامتة

الف�شل الثالث: الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

مقدمة

اأولً: مو�قف جامعة �لدول �لعربية و�لقمة �لعربية: 

1. قمة غزة �لطارئة

2. قمة �لكويت �القت�صادية

3. قمة �لدوحة

ثانياً: مو�قف عدد من �لدول �لرئي�صية و�أدو�رها: 

1. م�رش

2. �الأردن

3. �صورية

4. لبنان

5. �ل�صعودية ودول �خلليج

ثالثاً: �لتطور�ت يف جمال �لتطبيع: 

1. م�رش

2. �الأردن

3. دول عربية �أخرى

رابعاً: �ملوقف �لعربي �ل�صعبي وتوجهاته

خامتة

الف�شل الرابع: الق�شية الفل�شطينية والعامل الإ�شالمي

مقدمة

اأولً: منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي
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ثانياً: تركيا:

1. �لعالقات �لثنائية مع “�إ�رش�ئيل”
2. �مل�صار �لفل�صطيني

3. �حلر�ك �ل�صيا�صي �لرتكي
ثالثاً: �إير�ن

رابعاً: ماليزيا

خام�شاً: �إندوني�صيا

�شاد�شاً: باك�صتان

�شابعاً: �لتبادل �لتجاري

خامتة

الف�شل اخلام�س: الق�شية الفل�شطينية والو�شع الدويل

مقدمة

اأولً: �للجنة �لرباعية 

ثانياً: �لواليات �ملتحدة

ثالثاً: �الحتاد �الأوروبي:

1. �حلرب على غزة
2. قيام دولة فل�صطينية

3. �لقد�ص 
4. رف�ص بناء �مل�صتعمر�ت

5. �حلو�ر مع حما�ص
6. �مل�صاعد�ت �ملالية

رابعاً: �الحتاد �لرو�صي

خام�شاً: �ل�صني

�شاد�شاً: �ليابان

�شابعاً: �الأمم �ملتحدة:

1. جمل�ص �الأمن

2. �جلمعية �لعامة
3. �ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي

4. تقرير جولد�صتون
ثامناً: �ملنظمات �لدولية غري �حلـكــومــيــة
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تا�شعاً: �لقوى �الإقليمية

خامتة

الف�شل ال�شاد�س: الأر�س واملقد�شات

مقدمة

اأولً: �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية:

1. �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك
2. �ملقد�صات �الإ�صالمية يف �لقد�ص

3. �ملقد�صات �مل�صيحية يف �لقد�ص
4. �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف بقية �أنحاء فل�صطني �لتاريخية

ثانياً: معاناة �أهل �لقد�ص:

1. و�قع �ملعركة �ل�صكانية
2. حماوالت طرد �ل�صكان �لفل�صطينيني

3. حماولة ترويج �لقد�ص كمركز �صكني يهودي
ثالثاً: �ال�صتيطان و�لتهويد يف �لقد�ص:

1. �لبلدة �لقدية
2. �حلا�صن �لقريب للبلدة �لقدية

3. �حلدود �لبلدية
رابعاً: �ل�رش�ع على �لهوية �لثقافية للقد�ص:

1. تهويد �الأ�صماء و�ملعامل
2. �لرتويج للقد�ص كمدينة يهودية
3. �لقد�ص عا�صمة �لثقافة �لعربية

خام�شاً: �لفعاليات �لت�صامنية مع �لقد�ص

�شاد�شاً: �لقد�ص: نظرة يف �مل�صتقبل �لقريب

�شابعاً: �لتو�صع �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي

ثامناً: �لطرق �اللتفافية �الإ�رش�ئيلية

تا�شعاً: هدم �ملنازل �لفل�صطينية

عا�رشاً: �جلد�ر �لعازل

اأحد ع�رش: �قتالع �الأ�صجار �ملثمرة

اثنا ع�رش: �حلقوق �ملائية �لفل�صطينية

ثالثة ع�رش: �حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية
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اأربعة ع�رش: قطاع غزة و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي:  

1. تدمري �الأر��صي �لزر�عية
2. تدمري �لبنية �لتحتية

24% من م�صاحة �لقطاع 3. �صيطرة “�إ�رش�ئيل” على 
خامتة  

الف�شل ال�شابع: املوؤ�رشات ال�شكانية الفل�شطينية

مقدمة  

اأولً: تعد�د �لفل�صطينيني يف �لعامل  

ثانياً: �خل�صائ�ص �لديوغر�فية للفل�صطينيني:  

1. �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة
2. فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”

3. �الأردن
4. �صورية

5. لبنان
6. �لعر�ق

7. مقارنات عامة بني �لفل�صطينيني
ثالثاً: �لالجئون �لفل�صطينيون  

رابعاً: �جتاهات �لنمو �ل�صكاين  

خام�شاً: �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية للتاأثري على �حلــالة �لديـوغـر�فـيـة  

�شاد�شاً: هجرة �لفل�صطينيني ونـزيـف �الأدمــغــــــة   

�شابعاً: فل�صطينيو �خلارج وحق �لعودة  

خامتة  

الف�شل الثامن: الو�شع القت�شادي يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 

مقدمة  

اأولً: نظرة عامة الأبرز �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية:  

1. �لناجت �ملحلي �الإجمايل
2. متو�صط ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

خالل �لفرتة 2009-1999

3. موؤ�رش�ت �ال�صتهالك و�الدخار و�ال�صتثمار
4. �لدين �لعام

332
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ثانياً: مو�زنة �ل�صلطة �ملالية: 

1. تطور�ت �ملالية �لعامة
2. تطور�ت �الأد�ء �ملايل ل�صنة 2009

ثالثاً: �لعمل و�لبطالة:

1. �لقوى �لعاملة ون�صبة �مل�صاركة و�لبطالة
2. �لفقر

رابعاً: �الإنتاج �ل�صناعي و�لزر�عي:

1. الن�صاط ال�صناعي
2. الن�صاط الزراعي

خام�شاً: انـعـكــا�صــات االرتباط االقت�صادي بـالــدولــة العـبـريــة:

1. ��صتمر�ر بقاء �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يف ظّل �صلطة
�حلكم �لذ�تي وبدون �صيادة

2. حر�ص “�إ�رش�ئيل” �لكامل على تبعية �القت�صاد �لفل�صطيني
3. �لتجارة �خلارجية �لفل�صطينية وتكري�ص �لتجارة مع “�إ�رش�ئيل”

4. �العتماد على “�إ�رش�ئيل” يف م�صادر �لطاقة
5. مناف�صة �ل�صلع و�ملنتجات �الإ�رش�ئيلية ومنتجات �ال�صتيطان

6. حتكم “�إ�رش�ئيل” يف �الأمو�ل �لتي تقوم بجبايتها 
نيابة عن �لفل�صطينيني

�شاد�شاً: �مل�صاعد�ت �الأجنبية وتـــوجــهـــاتــهـــا:

1. تطور �لدعم �خلارجي لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية وم�صادره 
ل�صنتي 2008 و2009

2. �لدعم �خلارجي ل�صنة 2009 �ملخطط و�لفعلي
3. �جتاهات �لدعم �خلارجي و�لتطور�ت يف �حلالة

�القت�صادية �لفل�صطينية

�شابعاً: �إد�رة �ل�صلطة للو�صع �القت�صادي:

1. �الأد�ء �حلكومي ملو�جهة �لتد�عيات �القت�صادية 
ال�صتمر�ر �النق�صام �لفل�صطيني

2. �الأد�ء �حلكومي لتوفري فر�ص �لعمل و�حلّد من �لبطالة
3. �الأد�ء �حلكومي حلّل م�صكلة �الإ�صكان

4. �الأد�ء �حلكومي يف جمال مر�قبة �الأ�صعار
5. �الأد�ء �حلكومي ملكافحة �ل�صلع �لفا�صدة
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419
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6. �الأد�ء �حلكومي حلّل �أزمة �ل�صيولة �لنقدية، خا�صة يف قطاع غزة

ثامناً: �حل�صار و�نعكا�صات �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�صــر�ئيــلي   

على �لو�صــع �القت�صــادي

تا�شعاً: �ال�صت�رش�ف �مل�صتقبلي لالقت�صاد �لفل�صــطيني خــالل �صــنة 2010:  

1. االرتباط الع�صوي بني ال�صيا�صة واالقت�صاد

2. هدف �إقامة �لدولة و�إنهاء �الحتالل خالل عامني

3. فر�ص تنفيذ خطة �الإ�صالح و�لتنمية 2010-2008 

و�خلطة �لوطنية �لعامة 2012-2011

4. �آفاق �صنة 2010 للخروج من ماأزق عنق �لزجاجة 

�لتي يعي�صها �القت�صاد �لفل�صطيني

خامتة   
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فهر�س اجلداول

49جدول 1/1: نتائج �نتخاب �أع�صاء �للجنة �ملركزية حلركة فتح �صنة 2009
57جدول 1/2: ت�صنيفات �لقتلى خارج �إطار �لقانون �صنة 2009 

78جدول 2/1: نتائج �نتخابات �لكني�صت �لثامن ع�رش مقارنة بالكني�صت �ل�صابع ع�رش
90جدول 2/2: �أعد�د �ل�صكان يف “�إ�رش�ئيل” 2009-2003 

91جدول 2/3: �أعد�د �ملهاجرين �ليهود �إىل “�إ�رش�ئيل” 2009-1990
93جدول 2/4: �إجمايل �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي 2009-2003

94جدول 2/5: معدل دخل �لفرد �الإ�رش�ئيلي 2009-2002 
95جدول 2/6: �إجمايل �ل�صادر�ت و�لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية 2009-2006 

96جدول 2/7: �ل�صادر�ت و�لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية مع دول خمتارة 2009-2006
98جدول 2/8: �مل�صاعد�ت �الأمريكية لـ“�إ�رش�ئيل” 2009-1949

103جدول 2/9: �ملو�زنة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 2009-2003
106جدول 2/10: �لقتلى و�جلرحى �لفل�صطينيون و�الإ�رش�ئيليون 2009-2005

109جدول 2/11: �الأ�رشى و�ملعتقلون يف �صجون �الحتالل �صنة 2009
109جدول 2/12: �الأ�رشى و�ملعتقلون يف �صجون �الحتالل ح�صب �لتوزيع �جلغر�يف

109جدول 2/13: �الأ�رشى و�ملعتقلون يف �صجون �الحتالل ح�صب �أو�صاعهم �لقانونية
جدول 3/1: �ل�صادر�ت و�لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية مع بع�ص �لدول 

173�لعربية 2009-2006
جدول 4/1: حجم �لتجارة �الإ�رش�ئيلية مع عدد من �لبلد�ن �الإ�صالمية

225)غري �لعربية( 2009-2006
251جدول 5/1: �لتعهد�ت �الأوروبية ل�صنة 2009 يف موؤمتر �رشم �ل�صيخ

273جدول 6/1: �حلفريات حتت �مل�صجد �الأق�صى ويف حميطه
276جدول 6/2: �لبناء و�مل�صادرة يف حميط �مل�صجد �الأق�صى

286جدول 6/3: هدم �ملنازل يف �لقد�ص 2009-2000
318جدول 6/4: عدد �لبوؤر �ال�صتيطانية �لتي �أقيمت يف �لفرتة 2009-1996

جدول 6/5: كميات �ملياه �ملتجددة يف �الأحو��ص �جلوفية و�لفرق بني �لكميات 
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امل�ساركون يف كتابة التقرير

د. حم�شن حممد �شالح:

�لزيتونة  �لعام ملركز  �لفل�صطينية، و�ملدير  �لدر��صات  �أ�صتاذ م�صارك يف 

�لتقرير  �إ�صد�ر  على  �لعام  و�مل�رشف  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات 

و�حل�صارة  �لتاريخ  ق�صم  رئي�ص  �ل�صنوي،  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي 

ملركز  �لتنفيذي  و�ملدير  �صابقاً،  مباليزيا  �لعاملية  �الإ�صالمية  �جلامعة  يف 

بيت  بجائزة  �الأول  �لفائز  �صابقاً.  بعّمان  �الأو�صط  �ل�رشق  در��صات 

يف  �المتياز  وجائزة   ،1997 �صنة  �ل�صبان  �مل�صلمني  للعلماء  �ملقد�ص 

�لتدري�ص من �جلامعة �الإ�صالمية �لعاملية مباليزيا �صنة 2002. �صدرت 

له عدة كتب �أهمها: �لتيار �الإ�صالمي يف فل�صطني 1917-1948، و�لطريق 

 ،1939-1917 فل�صطني  يف  و�ل�رشطة  �لع�صكرية  و�لقو�ت  �لقد�ص،  �إىل 

�لفل�صطينية:  و�لق�صية  �لفل�صطينية،  �لق�صية  يف  منهجية  ودر��صات 

خلفياتها وتطور�تها، و�حلقائق �الأربعون يف �لق�صية �لفل�صطينية. قام 

حما�ص  جتربة  يف  نقدية  قر�ء�ت  �أبرزها:  كتاباً،   20 من  �أكرث  بتحرير 

وحكومتها 2006-2007، ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية: تقييم �لتجربة 

و�إعادة �لبناء، و�لوثائق �لفل�صطينية، و�أو�صاع �لالجئني �لفل�صطينيني يف 

 American Foreign ،لبنان، ودر��صات يف �لرت�ث �لثقايف ملدينة �لقد�ص

�لدر��صات  من  �لكثري  له  ن�رشت   .Policy & the Muslim World
�ملحّكمة و�ملقاالت، و�صارك يف ع�رش�ت �ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية.

 د. جوين من�شور: 

يف  �الأكاديية  �لكلية  يف  �لتاريخية  �لدر��صات  ق�صم  يف  وحما�رش  موؤرخ 

بيت بريل، ونائب مدير كلية مار �ليا�ص )يف �جلليل(، ومدير وحدة بنك 

ر�م  يف  )مد�ر(  �الإ�رش�ئيلية  للدر��صات  �لفل�صطيني  �ملركز  يف  �ملعلومات 

�ل�رشق  و�صوؤون  و�لعربي  �الإ�صالمي  �لتاريخ  يف  �أبحاثه  تتمحور  �هلل. 

بني  م�صافة  بينها:  من  و�لكتب،  �الأبحاث  من  عدد  له  �صدر  �الأو�صط. 

�إ�رش�ئيل،  يف  �لع�صكرية  و�ملوؤ�ص�صة  �الإ�رش�ئيلي،  و�ال�صتيطان  دولتني، 

�الأعالم  ومعجم  �لبيطاين،  �النتد�ب  فرتة  يف  �لفل�صطينية  و�ملدينة 

و�مل�صطلحات �ل�صهيونية و�الإ�رش�ئيلية. 

االأول:  الف����س���������ل 

الو�سع الفل�سطيني 

ال����������داخ��ل����������ي

امل�شاركون يف كتابة التقرير

الث��ان����ي: الف�س������ل 

االإ�سرائيل��ي امل�سه��د 

الف��ل�س������ط�ي�ن�������ي 
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اأ. عبد احلميد الكيايل:

حول  و�لدر��صات  �لبحوث  معهد  من  �ملاج�صتري  �صهادة  على  حا�صل 

ويح�رّش  �لفرن�صية،  بروفن�ص  جامعة  يف  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل 

�صهادة  على  �أي�صاً  وحا�صل  نف�صه.  �ملعهد  من  �لدكتور�ه  �صهادة  لنيل 

ماج�صتري يف �لدر��صات �ليهودية من �جلامعة �الأردنية. باحث متخ�ص�ص 

�لدر��صات  لوحدة  مدير�ً  عمل  و�الإ�رش�ئيلية.  �ليهودية  �لدر��صات  يف 

�الإ�رش�ئيلية يف مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط يف عّمان، ويعمل حالياً 

يف مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف بريوت. ن�رش �لعديد من 

�الأبحاث و�ملقاالت �لعلمية يف عدد من �ملجالت و�لدوريات �ملحكمة، كما 

حرر عدد�ً من �الأعمال �الأكاديية يف جمال �خت�صا�صه.

اأ. هاين “حممد عدنان” امل�رشي:

كاتب و�صحفي، وع�صو يف �الحتاد �لعام لل�صحفيني �لعامليني منذ �صنة 

1980، ومدير عام مركز بد�ئل لالإعالم و�الأبحاث و�لدر��صات منذ �صنة 
2005 وحتى �الآن. در�ص يف كلية �لتجارة بجامعة عني �صم�ص يف �لقاهرة. 
و�صوؤون  و�لن�رش  للمطبوعات  �لعامة  �الإد�رة  عام  مدير  من�صب  �صغل 

وهو  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  يف  �الإعالم  وز�رة  يف  �الإعالمية  �ملوؤ�ص�صات 

كاتب عمود يف جريدة �الأيام ويف عدد من �ل�صحف و�ملجالت �لفل�صطينية 

و�لعربية. كتب و�أ�صدر مئات �ملقاالت و�لدر��صات و�الأبحاث، و�صارك 

�أمناء يف  �لعربية و�لدولية. وهو ع�صو جمل�ص  �ملوؤمتر�ت  �لعديد من  يف 

وع�صو  عرفات،  يا�رش  جائزة  جلنة  وع�صو  عرفات،  يا�رش  موؤ�ص�صة 

جلنة �حلكومة يف حو�ر �لقاهرة، ويف �لعديد من �ملوؤ�ص�صات و�جلمعيات 

�الأهلية وغريها.
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الثال��ث:  الف�س����ل 

الق�����س���ي�������������ة 

الفل�سط��ين�ي�������ة 

والع��امل العرب�����ي

فريق التحرير يف مركز الزيتونة:

د. حم�شن حممد �شالح

اأ. وائل اأحمد �شعد:

باحث متخ�ص�ص يف �لدر��صات �لفل�صطينية، يعمل حالياً باحثاً وم�صاعد�ً 

للمدير �لعام يف مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف بريوت. �ألّف 

�لدر��صات  من  عدد  وحترير  �إعد�د  يف  و�صارك  �حل�صار،  بعنو�ن  كتاباً 

�لذي ي�صدر �صنوياً  �لفل�صطينية،  �لوثائق  �أهمهما:  �ملن�صورة  و�ملوؤلفات 

لفتح وحما�ص  �الأمني  �ل�صلوك  �الإر�د�ت:  �لزيتونة، و�رش�ع  عن مركز 

و�الأطر�ف �ملعنية، و�لتطور�ت �الأمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، وقر�ء�ت 

�ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  يف  �صارك  وحكومتها.  حما�ص  جتربة  يف  نقدية 

و�لندو�ت �ملحلية و�لدولية.

اأ. ح�شن حممد ابحي�س:

حالياً  وي�صغل  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  متخ�ص�ص  وباحث  �إعالمي 

�لزيتونة  مركز  يف  و�الإعالم  �لعامة  �لعالقات  ق�صم  رئي�ص  من�صب 

�ملن�صورة،  �الإ�صد�ر�ت  من  عدد  يف  �صارك  و�ال�صت�صار�ت.  للدر��صات 

�الإر�د�ت:  و�رش�ع  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �الأمنية  �لتطور�ت  منها: 

�ملر�أة  ومعاناة  �ملعنية،  و�الأطر�ف  وحما�ص  لفتح  �الأمني  �ل�صلوك 

�ل�صفة  يف  �لعازل  و�جلد�ر  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  حتت  �لفل�صطينية 

�إىل عدد من �الإ�صهامات �لبحثية �الأخرى. �صارك يف  �لغربية، باالإ�صافة 

�لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملحلية و�لدولية.

امل�ساركون يف كتابة التقرير
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د. حممد نور الدين:

يف  �الإن�صانية  و�لعلوم  �الآد�ب  كلية  يف  �لرتكية  و�للغة  �لتاريخ  �أ�صتاذ 

�ل�صوؤون  يف  متخ�ص�ص  باحث  �جلن�صية،  لبناين  �للبنانية،  �جلامعة 

�لرتكية. نمُ�رشت له عدة در��صات وكتب وخ�صو�صاً حول تركيا، ومنها: 

تركيا يف �لزمن �ملتحول، وقبعة وعمامة: مدخل �إىل �حلركات �الإ�صالمية 

�لكمالية  وحر�ب:  وحجاب  �حلائرة،  �جلمهورية  وتركيا  تركيا،  يف 

و�أزمات �لهوية يف تركيا،   وتركيا: �ل�صيغة و�لدور.

د. طالل عرتي�شي:

�جلامعة  يف  �الجتماعي  �لنف�ص  وعلم  �لرتبوي  �الجتماع  علم  �أ�صتاذ 

من  �الجتماع  يف  �لدكتور�ه  على  حا�صل  �جلن�صية،  لبناين  �للبنانية، 

يف  �الجتماعية  �لعلوم  ملعهد  �صابق  مدير  بباري�ص،   �ل�صوربون  جامعة 

�لدر��صات �ال�صرت�تيجية و�لبحوث  �للبنانية، مدير عام مركز  �جلامعة 

�ل�صاأن  يف  و�ملتخ�ص�صني  �ملطلعني  من  �صابقاً،  بريوت  يف  و�لتوثيق 

�الإير�ين. �صدرت له �لكثري من �لكتب و�لدر��صات و�ملقاالت. ومن كتبه: 

�لبعثات �لي�صوعية ومهمة �إعد�د �لنخبة �ل�صيا�صية يف لبنان، و�حلركات 

جدل  رجال:  بال  دولة  �آخرين(،  )مع  �لت�صوية  مو�جهة  يف  �الإ�صالمية 

�ل�صيادة و�الإ�صالح يف �ل�رشق �الأو�صط، و�جلمهورية �ل�صعبة: �إير�ن يف 

حتوالتها �لد�خلية و�صيا�صاتها �الإقليمية.

اأ. وائل اأحمد �شعد

اأ.د. وليد عبد احلي:

حا�صل  �الأردن،  يف  �لريموك  بجامعة  �ل�صيا�صية  �لعلوم  ق�صم  يف  �أ�صتاذ 

عمل  �لقاهرة.  جامعة  من  �ل�صيا�صية  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  درجة  على 

�لعلوم  ق�صم  رئي�ص  من�صب  و�صغل  �لعربية،  �جلامعات  من  عدد  يف 

ل�صوؤون  م�صت�صار�ً  يعمل  كما  باالأردن،  �لريموك  جامعة  يف  �ل�صيا�صية 

ويعمل  �الأردن،  يف  لالإعالم  �الأعلى  �ملجل�ص  يف  و�لدر��صات  �لبحوث 

م�صت�صار�ً لدى ديو�ن �ملظامل �الأردين. ن�رش 15 كتاباً، يرتكز معظمها يف 

�أبرزها:  �لنظرية و�لتطبيقية، ومن  �لناحيتني  �مل�صتقبلية من  �لدر��صات 

[ اإيران

[ تركيا

[ م���ن���ظ�����م�����ة 

املوؤمتر االإ�سالمي

الراب�����ع:  الف�س������ل 

الق��س�����ي�����������������ة 

الفل�سطي�ن��ي����������ة 

االإ�سالمي والعال����م 

اخلام�����س: الف�س�����ل 

الق�سية الفل�سطينية 

ال�دول�����ي  والو�س����ع 
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يف  �مل�صتقبلية  و�لدر��صات  �لدولية،  �لعالقات  يف  �مل�صتقبلية  �لدر��صات 

�لدولية:  �لعالقات  نظريات  يف  �مل�صلّمات  وحتول  �ل�صيا�صية،  �لعلوم 

يف  وتطبيقاتها  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  ومناهج  م�صتقبلية،  در��صة 

�لدويل  �لقوى  �صلم  على  لل�صني  �مل�صتقبلية  و�ملكانة  �لعربي،  �لوطن 

�للغة  من  و�لدر��صات  �لكتب  من  عدد  برتجمة  قام  كما   .2010-1978

�الإجنليزية، ون�رش �أكرث من 50 بحثاً يف �ملجالت �لعلمية �ملحكمة.

د. جاد اإ�شحق:

)�أريج( وهي موؤ�ص�صة  �لقد�ص  �لتطبيقية -  �الأبحاث  �لعام ملعهد  �ملدير 

�لزر�عة  منها:  جماالت  عدة  يف  و�لدر��صات  باالأبحاث  تقوم  فل�صطينية 

و�لبيئة و��صتخد�م �الأر��صي و�ملياه. ح�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص 

و�صهادة  رجترز  جامعة  من  �ملاج�صتري  و�صهادة  �لقاهرة  جامعة  من 

�لعميد  وهو  �ملتحدة.  �ململكة  يف  �جنليا  �رشق  جامعة  من  �لدكتور�ه 

�ل�صابق لكلية �لعلوم يف جامعة بيت حلم. 

اأ. زياد احل�شن:

�الإعالم  لق�صم  رئي�صاً  عمل  �لقد�ص،  �صوؤون  يف  متخ�ص�ص  باحث 

و�الأبحاث يف موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية يف �لفرتة 2004-2007، وي�صغل 

2008 وحتى �الآن. له عدد  موقع �ملدير �لتنفيذي فيها منذ مطلع �صنة 

كتاب  بينها  �لكتب  من  عدد  بتحرير  وقام  �ملن�صورة،  �الإ�صد�ر�ت  من 

لل�صنو�ت  �الأق�صى  على  عني  وتقرير   ،2006-2005 �لقد�ص  على  عني 

يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  حول  �أبحاث  عدة  وله   .2008 وحتى   2006

لبنان، بينها ف�صل يف كتاب �لالجئون �لفل�صطينيون يف لبنان، كما �أ�صهم 

يف �لدر��صة �مليد�نية لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان �لتي �أجر�ها مركز 

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت خالل �صنتي 2006-2005.

اأ. �شهيل خليلية:

و�ل�صيا�صات  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  يف  وخمت�ص  �صيا�صي،  حملل 

مر�قبة  وحدة  مدير  من�صب  ي�صغل  �ملحتلة.  فل�صطني  يف  �الإ�رش�ئيلية 

�أكرث من  �ال�صتيطان يف معهد �الأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ص )�أريج( منذ 

�أربع �صنو�ت، وهو �أحد �أفر�د فريق �ملعهد منذ �صنة 2003. �صغل عدة 

الف�س�ل ال�س�اد�س: 

االأر�س واملقد�سات 

امل�ساركون يف كتابة التقرير
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�لتابع  �ملو�طن  حقوق  مركز  يف  �جلنوب  منطقة  من�صق  منها:  مو�قع، 

للملتقى �لفكري �لعربي يف �لقد�ص، و�صغل من�صب م�صوؤول �الت�صاالت 

�هلل، وبعد ذلك �صغل  �لفل�صطيني يف ر�م  �لتجارة  و�ملن�صور�ت يف مركز 

�أ�صهم يف �لعديد من  من�صب مدير �حتاد �صناعة �حلجر و�لرخام. وقد 

�الإ�صد�ر�ت خالل عمله. 

اأ. عبد اهلل عبد العزيز جّنار:

�ملركزي  �جلهاز  يف  للتعد�د�ت  �لعامة  �الإد�رة  عام  مدير  باأعمال  قائم 

�جلهاز  هذ�  يف  يعمل  وهو  بفل�صطني،  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطيني  لالإح�صاء 

�لعام  للتعد�د  �لتنفيذي  للمدير  فنياً ونائباً  1995. عمل مدير�ً  منذ �صنة 

�صهادتي  على  حا�صل   .1997 �صنة  و�ملن�صاآت  و�مل�صاكن  لل�صكان 

�القت�صاد  يف  و�الأخرى  �ل�صكانية  �لدر��صات  يف  �إحد�ها  ماج�صتري، 

و�الإح�صاء من �جلامعة �الأردنية. عمل �صابقاً حما�رش�ً متفرغاً يف كلية 

يف  �صارك  بريزيت.  جامعة  يف  متفرغ  غري  وحما�رش�ً  بعّمان،  �الأندل�ص 

من  �لعديد  يف  �صارك  كما  و�لتدريبية،  �لتعليمية  �ملو�د  من  �لعديد  �إعد�د 

�ملوؤمتر�ت �الإقليمية و�لدولية.

اأ. د. معني حممد عطا رجب:

“غري متفرغ” بجامعة �الأزهر بغزة، حا�صل  بروفي�صور يف �القت�صاد 

على درجة �لدكتور�ه يف �القت�صاد من كلية �لتجارة بجامعة �الإ�صكندرية 

�لتجارة باجلامعة  �لعربية. �صارك يف تاأ�صي�ص كلية  يف جمهورية م�رش 

جامعة  �إىل  �نتقل  لالقت�صاد.  مدر�صاً  فيها  وعمل  بغزة،  �الإ�صالمية 

�الأزهر بغزة، و�صارك يف تاأ�صي�ص كلية �لتجارة )كلية �القت�صاد و�لعلوم 

�الإد�رية،  �الإد�رية الحقاً(. �صغل من�صب عميد كلية �القت�صاد و�لعلوم 

عدة  يف  ع�صو  وهو  نف�صها.  بالكلية  �لتدري�ص  هيئة  يف  ع�صو�ً  وعمل 

و�أور�ق  �لعلمية  �الأبحاث  من  �لعديد  وله  �قت�صادية،  علمية  جمعيات 

�لعمل �ملن�صورة يف �لدوريات �لعلمية.

الف��س��ل ال�ساب��ع: 

امل�����وؤ�س����������رات 

ال�سك����ان��ي��������ة 

الفل�سطي�ن��ي�����ة 

الف�س��ل الثام���ن:

ال�������و�س��������������ع 

االقت���س��ادي ف�ي 

الغ�رب�ي�ة  ال�س��ف�ة 

وق�ط�����اع غ������زة 



21

مقدمة التقرير
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�لذي   ،2009 �لفل�صطيني ل�صنة  �لتقرير �ال�صرت�تيجي  �لكرمي هو  �لقارئ  �لذي بني يدي  �لكتاب 

مر�جع  من  �أ�صا�صي  كمرجع  �ملتميز  موقعه  �أخذ  تقرير  وهو  �لتو�يل.  على  �خلام�ص  للعام  ي�صدر 

�لق�صية  تطور�ت  �صامل  ومو�صوعي  علمي  ب�صكل  ي�صتعر�ص  و�لذي  �لفل�صطينية،  �لدر��صات 

و�الإح�صاء�ت  �ملعلومات  �آخر  تقدمي  ويحاول  كاملة،  �صنة  طو�ل  جو�نبها،  خمتلف  يف  �لفل�صطينية، 

�ملحّدثة �لدقيقة، �صمن قر�ءة حتليلية و��صت�رش�ف م�صتقبلي.

�لعدو�ن  مو�جهة  يف  وب�صالتها  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �صمود  �أن   2009 �صنة  يف  الحظنا  لقد 

على  و�إجباره  �إف�صاله  من  ومتكنها   )2009/1/18-2008/12/27( غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي 

حتقيق  باجتاه  �الأجو�ء  وحّرك  �لفل�صطيني،  لل�صعب  كبري�ً  معنوياً  دفعاً  �أعطى  �الن�صحاب؛ 

بيئة  يف  �مت�صا�صه  جرى  ما  �رشعان  و�لت�صحية،  �ل�صمود  وهج  �أن  غري  �لوطنية.  �مل�صاحلة 

فل�صطينية وعربية ودولية عاجزة عن ��صتثماره؛ يف �لوقت �لذي عاد فيه �حل�صار، ومعه �لدمار 

�لذي �أحدثته �حلرب، بينما تمُرك جرح �أهل غزة “ينزف ويتعفن”.  

وعلى �لرغم من جوالت �حلو�ر �لوطني �لطويلة، و�جلهود �مل�رشية �لكثيفة، خالل �صنة 2009، 

م�صار�ته  يف  و��صعة  �أ�صو�طاً  قطع  �حلو�ر  هذ�  �أن  من  �لرغم  وعلى  وطنية،  م�صاحلة  �إىل  للو�صول 

�خلم�صة �ملرتبطة بامل�صاحلة �لوطنية، و�الأمن، ومنظمة �لتحرير، و�حلكومة �النتقالية، و�النتخابات؛ 

�إال �أن �ل�صنة �نتهت دون �لتوقيع على �تفاق. ودخلت �صنة 2010 وما ز�ل �لعمل �لوطني �لفل�صطيني 

يعاين من �لت�رشذم و�النق�صام، ومن �ل�رشعيات �ملنقو�صة �أو �ملنتهية للموؤ�ص�صات �لتمثيلية و�لقيادية 

�صالبة.  تكن  مل  �إن  �صفرية”  “ح�صيلة  �إىل  يوؤدي  �لذي  �لعمل  يف  �لت�صاد  حاالت  ومن  �لفل�صطينية، 

وما ز�ل �مل�صار �ل�صيا�صي �لفل�صطيني تائهاً بني خيار�ت �لت�صوية و�ملقاومة، وكيفية ح�صم خيار�ت 

�ل�صلبي  �لتاأثري  �لفل�صطيني تعاين من  �لقر�ر  �إ�رش�ئيلياً وعربياً ودولياً، وما ز�لت �صناعة  �لتعامل 

�خلارجي، وهو �أمر ال يكن جتاوزه �إال بتقدمي �مل�صالح و�الأولويات �لعليا لل�صعب �لفل�صطيني، على 

اأي �صغوط خارجية.

و�الإجناز�ت  و�لوحدة  �مل�صاحلة  �صعيد  على  ملمو�صاً  تقدماً  ت�صهد  مل   2009 �صنة  كانت  و�إذ� 

ومن  �لت�صوية،  ��صتحقاقات  من  �لتهرب  يف  جنح  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  فاإن  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

اال�صتيطان،  وتو�صيع  القد�س،  تهويد  يف  والن�صطة  اخلطرية  اأجندته  وتابع  االأمريكية،  ال�صغوط 

وفر�ص �حلقائق على �الأر�ص، بينما كان عجز �لقياد�ت �لر�صمية �لفل�صطينية و�لعربية و�الإ�صالمية 

و�ملجتمع �لدويل يغريه مبزيد من �لتمادي يف �لعدو�ن و�حل�صار و�لتهويد.



22

2009التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

�صارك يف �إعد�د هذ� �لتقرير 14 من �الأ�صاتذة و�لباحثني �ملتخ�ص�صني يف �ل�صاأن �لفل�صطيني، وهو 

يعالج يف ثمانية ف�صول �لو�صع �لفل�صطيني �لد�خلي، و�مل�صهد �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني وت�صابكاته، 

�لفل�صطيني؛  و�القت�صادي  �ل�صكاين  و�لو�صع  ودولياً،  و�إ�صالمياً  عربياً  �لفل�صطينية  و�لق�صية 

�الحتالل  حتت  و�الإن�صان  �الأر�ص  ومعاناة  و�ملقد�صات،  �لقد�ص  �أو�صاع  على  �ل�صوء  ي�صلط  كما 

�الإ�رش�ئيلي.

يف  مهم  دور  ملالحظاتهم  كان  �لذين  �لتقرير،  م�صت�صاري  �الأ�صاتذة  بجهود  �لتنويه  من  بّد  ال 

�الرتقاء مب�صتوى �لتقرير. ويرحب مركز �لزيتونة بان�صمام زميلني عزيزين �إىل م�صت�صاري �لتقرير 

و�لزميالت  �لزمالء  �إىل  مو�صول  و�ل�صكر  �لنمل.  �أبو  ح�صني  و�لدكتور  حّماد،  جمدي  �لدكتور  هما 

م�صاعدي �لتحرير وموظفي ق�صم �الأر�صيف مبركز �لزيتونة، �لذين قامو� بجهد كبري الإخر�ج هذ� 

�لتقرير ب�صكل الئق.

وم�صت�صاريه،  د�عميه  �أبرز  �أحد   2009 ل�صنة  �ال�صرت�تيجي  و�لتقرير  �لزيتونة  مركز  خ�رش 

�الأ�صتاذ �لدكتور �أني�ص �صايغ، �أحد �أبرز �أعالم �لدر��صات �لفل�صطينية، و�لذي كان م�صت�صار�ً للتقرير 

طو�ل �ل�صنو�ت �الأربعة �ل�صابقة. كما خ�رش �ملركز �أحد �أبرز �أع�صاء هيئته �ال�صت�صارية �ملوؤرخ �لكبري 

وفقد  و��صت�صار�ته.  و�أبحاثه  بدعمه  �ملركز  �أثرى  و�لذي  �صاحلية،  عي�صى  حممد  �لدكتور  �الأ�صتاذ 

�ملركز �أي�صاً �صديقني عزيزين طاملا وقفا �إىل جانبه م�صاركة ون�صحاً وت�صجيعاً، هما �الأ�صتاذ �صفيق 

�حلوت، �أحد قادة �لعمل �لوطني �لفل�صطيني، وممثل منظمة �لتحرير يف لبنان �صابقاً، و�لدكتور كمال 

مدحت �خلبري �لقانوين، ونائب ممثل منظمة �لتحرير يف لبنان. �إنه من �ل�صعب حقاً �أن يتّم تعوي�ص 

مثل هذه �لكفاء�ت �لعلمية و�لوطنية، لكن عز�ءنا �أننا م�رّشون يف �ملركز على متابعة م�صريتهم مبا 

يعزز �لبحث �لعلمي �جلاد ومبا يخدم ق�صايا وطننا و�أمتنا.

و�أخري�ً، فاإننا نحمد �هلل على �لنجاح و�لتجاوب �لطيب �لذي يلقاه �لتقرير، ون�صكر كل من دعمه 

و�صجع على ��صتمر�ره، وكل من �أفادنا بالنقد و�لن�صح و�لتوجيه.

واحلمد هلل رب العاملني

   املحرر

د. حم�شن حممد �شالح
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على الرغم من احلراك الذي �سهدته ال�ساحة الفل�سطينية خالل �سنة 2009، �سواء 

امل�ساحلة جوالت  يف  اأم  وتداعياتها،  غزة  قطاع  على  االإ�رسائيلية  احلرب  ب�سبب 

لبيتيهما  وفتح  حما�س  ترتيب  يف  اأم  م�رسية،  برعاية  جرت  التي  املاراثونية 

�لد�خليني، �أم يف �لن�ساط �الأمريكي الإحد�ث �خرت�ق يف مفاو�سات �لت�س�ية... �إال �أن كل ذلك مل ي�ؤدِّ 

�إىل �نعكا�سات عملية، تف�سي �إىل تغيري حالة �جلم�د يف �مل�سهد �ل�سيا�سي �لكلي لل��قع �لفل�سطيني. 

فقد ��ستمرت حالة �لت�رشذم و�النق�سام �لفل�سطيني، ومل يتّم �لت��سل �إىل م�ساحلة ت�ؤدي �إىل حلحلة 

�أول�ياته؛ مبا يف ذلك  �لفل�سطيني، وحتديد  �لبيت  باإعادة ترتيب  �ملرتبطة  �لعالقة  �لنقاط �جل�هرية 

�إعادة بناء �أو �إ�سالح منظمة �لتحرير �لفل�سطينية، وت�سكيل حك�مة وفاق وطني، و�إ�سالح �الأجهزة 

�الأمنية، و�النتخابات... وغريها.

�لن�سال  وعلى  �ل�طني  �مل�رشوع  جممل  على  �سلباً  ت�ؤثر  �لفل�سطيني  �النق�سام  حالة  ز�لت  وما 

ومن  �الأ�سقاء”،  “�سقاء  من  يعاين  �لد�خلي  �ل��سع  ز�ل  وما  ودولياً،  وعربياً  حملياً  �لفل�سطيني 

ومن حاالت �لت�ساد يف �لعمل، و�لتي ت�ؤدي �إىل “ح�سيلة �سفرية” اإن مل  “�ل�رشعيات �ملنق��سة”، 
تكن ح�سيلة �سالبة. 

برئا�سة حمتفظاً   2009 �سنة  عبور  فيا�س  �سالم  ا�ستطاع 

على �لغربية،  �ل�سفة  يف  �الأعمال  ت�سيري  حك�مة  وزر�ء 

�لرغم من �أن كتلته �لنيابية ال تزيد عن �ثنني من �أ�سل 132 

ع�س��ً يف �ملجل�س �لت�رشيعي، وعلى �لرغم من عدم �عرت�ف حما�س بحك�مته، و�النتقاد�ت �لقا�سية 

التي وجهها قياديون من فتح والف�سائل الفل�سطينية الأدائه واأداء حكومته.

من  ��ستفاد  كما  ل�سخ�سه،  �لدويل  �لدعم  ومن  مازن  �أبي  دعم  من  فيا�س  ��ستفاد  وقد 

�النعقاد،  على  قدرته  وعدم  حما�س،  عليه  ت�سيطر  �لذي  �لت�رشيعي،  �ملجل�س  دور  ل  تعطُّ

وطني،  وفاق  حك�مة  ت�سكيل  �إىل  دِّ  ت�ؤ مل  �مل�ساحلة  ح�ل  �لتفاو�س  ج�الت  �أن  عن  ف�سالً 

من  �لرغم  وعلى  �هلل.  ر�م  يف  �لفر�غ  مللء  وحك�مته  لفيا�س  مفت�حاً  �ملجال  ترك  ما  وه� 

ت�سكيل  بانتظار  �الأم�ر  ت�سيري  وتابع   ،2009/3/7 يف  عبا�س  للرئي�س  ��ستقالته  قدم  �أنه 

�جلديدة  للحك�مة  رئي�ساً  �لد�ست�رية،  �ليمني  ليق�سم  عاد  �أنه  �إال  �ملرتقبة،  �ل�فاق  حك�مة 

.2009/5/19 يف  �سكلها  التي 

مقدمة 

اأواًل: حكــومــة ت�ســـيري 

االأعمال يف رام الله
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هناك ثالثة ع��مل �سكلت رو�فع حلك�مة فيا�س، لتمكينها من �الإم�ساك بزمام �الأم�ر:

�ال�ستقر�ر �الأمني �لن�سبي.  .1

�لتح�سن �القت�سادي �لن�سبي، مقارنة مبعاناة قطاع غزة نتيجة �حل�سار و�لدمار.  .2

دعم قيادة فتح و�لدعم �لعربي و�الأمريكي، ف�سالً عن “الر�سا” االإ�رسائيلي.  .3

بينما �سكلت خم�سُة ع��مل مقابلة عنا�رَش �أثرت �سلباً على �س�رتها و�أد�ئها:

االأداء الهزيل جتاه احلرب االإ�رسائيلية على قطاع غزة.  .1

ف�سيحة طلب تاأجيل تقرير جلنة تق�سي �حلقائق برئا�سة �لقا�سي �ليه�دي �جلن�ب �إفريقي   .2

.Richard Goldstone ريت�سارد ج�لد�ست�ن

�لتن�سيق �الأمني �لفّعال مع �الإ�رش�ئيليني و�الأمريكان، ومطاردة عنا�رش �ملقاومة و�عتقالها.  .3

�ن�سد�د م�سار �ملفاو�سات و�لت�س�ية، وعدم ت�فري بد�ئل حقيقية لل�سغط على “اإ�رسائيل”.  .4

متابعة �الإ�رش�ئيليني عمليات �لته�يد و�ال�ستيطان و�العتد�ء على �ملقد�سات يف �ل�سفة �لغربية.  .5

�ل�طني  �حل��ر  �أج��ء  �أن  بد�   ،2009/1/18 يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �نتهاء  بعد 

و�مل�ساحلة بني فتح وحما�س، �ستجعل حك�مة فيا�س يف مهّب �لريح؛ فقام فيا�س ب��سع حك�مته 

�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  للجنة  �جتماع  خالل   2009/1/22 يف  عبا�س  حمم�د  ت�رشف  حتت 

��ستقالة  بتقدمي  فيا�س  قام  �لقاهرة،  يف  �ل�طني  �حل��ر  جل�سات  �نطلقت  �أن  وبعد   .
1
الفل�سطينية

“فور  �لتنفيذ  �أن ��ستقالته �ستدخل حيّز  �إىل  2009/3/7، و�أ�سار بيان �سادر عن مكتبه  حكومته يف 

واأعلن عبا�س  ت�سكيل حك�مة �لت��فق �ل�طني، ومبا ال يتجاوز نهاية �ل�سهر �جلاري كحد �أق�سى”. 

قب�ل ��ستقالته، �لتي قال �إنها جاءت “لتعزيز �حل��ر ودعمه، ودفعه لل��س�ل �إىل ت�سكيل حك�مة 

�إد�رة �س�ؤون �ل�سلطة حتى ت�سكيل حك�مة جديدة؛  وطلب عبا�س من فيا�س م���سلة  ]جديدة[”. 
“االأمن  جماالت  يف  خ�س��ساً  فيا�س،  حك�مة  حققتها  �لتي  لـ“�الإجناز�ت”  تقديره  عن  و�أعرب 

.
و�القت�ساد و�الإ�سالح”2

وبينما كان فيا�س ُيعلن �أنه لن ي�سغل من�سباً ر�سمياً، مبا يف ذلك من�سب رئي�س حك�مة �ل�فاق 

�الأمريكية.  بالرغبة  مدع�ماً  �ال�ستمر�ر،  يف  رغبته  ت�ؤكد  لعة  �ملطَّ �الأو�ساط  بع�س  كانت  ؛ 
3
�ل�طني

و�أ�سارت م�سادر فتحاوية �إىل �أن حمم�د عبا�س �سيعاود طرح ��سم فيا�س رئي�ساً للحك�مة، حيث 

طلب وفد من حركة فتح، ي�سّم �سخ�سيات كبرية من �للجنة �ملركزية و�ملجل�س �لث�ري، من عبا�س 

.
4
�لتخلي عن فيا�س يف �حلك�مة �ملقبلة، لكن عبا�س رف�س ذلك، و�أكّد لهم مت�سكه بالرجل بق�ة

فيا�س  تكليف  اإعادة   2009/5/8 يف  عبا�س  قرر  جل�ساته،  ومتديد  �ل�طني،  �حل��ر  تعرث  ومع 

بت�سكيل �حلك�مة، وُذكر يف �الأ�سباب �لد�عية �إىل ذلك �سعُي عبا�س لدفع �لدول �ملانحة ملبا�رشة �إر�سال 

�ملالية، ب�سبب  �لتح�يالت  �لفل�سطينية ب�قف  �لرئا�سة  �أبلغت  �أن  �لفل�سطينية، بعد  لل�سلطة  �الأم��ل 
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. و�لالفت للنظر �أنه �إذ� كان جمرد �لتل�يح ب�قف �لتح�يالت �ملالية �أو تاأخريها 
5
عدم وجود حكومة

قد �أدى �إىل �مل�سارعة بتثبيت فيا�س يف رئا�سة �حلك�مة، فكيف �سيك�ن عليه �حلال �إذ� كانت حما�س 

نف�سها �رشيكاً يف �حلك�مة �أو تت�ىل رئا�ستها؟!.

وقد �أعلنت �جلبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني �عتذ�رها عن �مل�ساركة يف حك�مة فيا�س، لرغبتها 

24 وزير�ً،  2009/5/19، و�سّمت  . وقد ت�سكلت حك�مة فيا�س يف 
6

بت�سكيل حك�مة ت��فق وطني

�لدمي�قر�طية  �جلبهة  متثيل  ومّت  فتح.  حركة  من  �أع�سائها  ن�سف  وجاء  �لتكن�قر�ط،  من  ُجلُّهم 

�لربغ�ثي  �سهام  خالل  من  فد�  وحزب  �الجتماعية،  لل�س�ؤون  وزيرًة  �مل�رشي  ماجدة  خالل  من 

�ل�سعب  للعمل، وحزب  �أحمد جمدالين وزير�ً  �ل�سعبي من خالل  �لن�سال  للثقافة، وجبهة  وزيرًة 

رئي�س  خ�ري  با�سم  لل�ز�رة  �ن�سّم  كما  للزر�عة،  وزير�ً  دعيق  �إ�سماعيل  خالل  من  �لفل�سطيني 

�أثار ت�سكيل �حلك�مة معار�سة  �لذي ت�ىل حقيبة �القت�ساد. وقد  �لفل�سطينيني  �ل�سناعيني  �حتاد 

كتلة فتح �لربملانية، �لتي طلبت من �ثنني من �أع�سائها �ملر�سحني ملنا�سب وز�رية �العتذ�ر، وهما 

عي�سى قر�قع �لذي كان مر�سحاً ل�ز�رة �الأ�رشى، وربحية ذياب �ملر�سحة ل�ز�رة �س�ؤون �ملر�أة. 

ي�ست�رشها،  مل  فيا�س  باأن  فتح  كتلة  �حتجت  وقد   .
7

�لد�ست�رية �ليمني  �أد�ء  عن  �الثنان  غاب  وقد 

و“يجب  حك�مته،  هي  �حلك�مة  هذه  �أن  �لكتلة  رئي�س  �الأحمد  عز�م  �أبلغ  عبا�س  �لرئي�س  �أن  غري 

غري  فتح،  على  روؤيته  �لنهاية  يف  عبا�س  فر�س  وقد   .
االأ�سكال”8 من  �سكل  باأي  عملها  عرقلة  عدم 

�أن �لعديد من قياد�تها ظلّت تتعامل مع فيا�س على م�س�س. ومل متّر �س�ى ب�سعة �أ�سابيع حتى 

قدَّم �لقيادي �لفتحاوي حامت عبد �لقادر وزير �س�ؤون �لقد�س ��ستقالته من حك�مة فيا�س، منتقد�ً 

وَقبِل  �لقد�س يف حركة فتح،  مللف  ��ستمر�ره م�س�ؤوالً  تاأكيده على  �مللف، مع  تق�سريها جتاه هذ� 

.
فيا�س �ال�ستقالة يف 92009/7/8

ت�سكيل  جتاه  �سلبياً  م�ؤ�رش�ً  و�عتربتها  حما�س،  حركة  معار�سة  فيا�س  حك�مة  ت�سكيل  لقي 

بحر  �أحمد  �لت�رشيعي  �ملجل�س  رئي�س  ونائب  حما�س  يف  �لقيادي  وعلّق  �ل�طني.  �ل�فاق  حك�مة 

و�عترب �أن ت�سكيل هذه  “�إن حك�مة فيا�س غري �رشعية، ومكلفة من رئي�س فاقد لل�رشعية”،  قائالً 

�حلك�مة �لتي مل ُتعر�س على �ملجل�س �لت�رشيعي “داللة �أخرى على عدم �سدق �لن��يا جتاه �حل��ر 

.
�لفل�سطيني يف �لقاهرة”10

�أكد �سالم فيا�س �أن حك�مته �ستك�ن حك�مة �نتقالية، حتى يتّم ت�سكيل حك�مة وفاق وطني، 

لتم�يل  �ملالية  �مل�سادر  وت�فري  غزة،  قطاع  �إعمار  باإعادة  للحك�مة،  �لد�خلية  �الأول�يات  وحدد 

ووقف  �ال�ستيطان،  ب�قف  �ل�سيا�سية  �أول�ياتها  وحدد  �سهرياً،  دوالر  ملي�ن   240 بقيمة  �ل�سلطة 

�ل�سيا�سي ه� برنامج حمم�د عبا�س  �أن برنامج حك�مته  �أكد  . كما 
11

االجتياحات، ورفع احل�سار

.
12

وبرنامج منظمة �لتحرير



2009التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

28

 .
13

خالل عامني “�إقامة م�ؤ�س�سات �لدولة �مل�ستقلة”  و�سع فيا�س عن��ناً خلطة حك�مته، وه� 

يف  عنها  �لنقاب  ك�سف  �لتي  �خلطة،  هذه  تف�سيالت  ب��سع  �سهرين  مدى  على  حك�مته  و�ن�سغلت 

2009/8/25. وت�سمنت �خلطة �إقامة م�ساريع �سيادية، مثل مطار و�سكة حديد و�إن�ساء بنية حتتية 

�أ�سا�سية، وتاأمني م��رد �لطاقة و�ملياه، وحت�سني �الإ�سكان و�لتعليم و�لزر�عة، وت�سجيع �ال�ستثمار، 

وردَّ   .
14

وغريها �ل�سحية  و�لعياد�ت  �مل�ست�سفيات  بناء  عن  ف�سالً  �الأمنية،  �الأجهزة  �أد�ء  وحت�سني 

اإليه  يدعو  الذي  االقت�سادي”  بـ“ال�سالم  ي�سمى  ما  مع  تت�ساوق  خطته  باأن  اتهامات  على  فيا�س 

بنيامني نتنياه� Benjamin Netanyahu، ومع ما ي�سمى “بالرفاه حتت االحتالل”، فقال �إن خطته 

فتحاوية  �نتقاد�ت  على  فيا�س  ردَّ  كما  لتكري�سه.  ولي�س  �الحتالل  الإنهاء  وطنية  تنم�ية  متكاملة 

�إقامة �لدولة ه� من �خت�سا�س �لرئي�س  لي�س له، و�أن �الإعالن عن خطة  �أنه ياأخذ دور�ً  �إىل  �أ�سارت 

حمم�د عبا�س؛ فاأكد فيا�س �أن �خلطة هي خطة �لرئي�س عبا�س و�أن �حلك�مة حك�مته، و�أن �خلطة 

.
15

�سلمت ملحم�د عبا�س قبل �أ�سب�عني من �إعالنها

�لظروف  من  �الإمكان  قدر  باال�ستفادة  عملياً،  يك�ن  �أن  خطته  تطبيق  خالل  من  فيا�س  �أر�د 

�ملتاحة، وبال�سعي ل�سناعة �حلقائق على �الأر�س، �لتي تدعم بناء �لدولة �لفل�سطينية، �أو على �الأقل 

تدعم �سم�د �ل�سعب �لفل�سطيني يف �أر�سه؛ وذلك يف م��جهة �حلقائق �لتي يفر�سها �الإ�رش�ئيلي�ن 

وبالتنفيذ �ل�سارم خلريطة �لطريق. غري �أنه  على االأر�س. كما ح�سم اأمره بتبني خيار “ال�سالم”، 

كان ُي��جه بطرف �إ�رش�ئيلي مر�وغ يجعل من عملية �لتفاو�س عملية النهائية، ويجعل ما يق�م به 

فيا�س �سئيالً مقارنة مبا يق�م به �الإ�رش�ئيلي ب�سكل حثيث، من م�ساريع ته�يد و��سعة يف �لقد�س 

�أن ينتهي �لتفاو�س عليها،  وباقي �ل�سفة �لغربية، ومن ح�سم لق�سايا �حلّل �لنهائي ل�ساحله قبل 

بينما “ي�ستمتع” بقيام �ل�سلطة بالتز�ماتها يف قمع تيار�ت �ملقاومة، ودون �أن متلك هذه �ل�سلطة �أية 

�أور�ق �سغط حقيقية على �جلانب �الإ�رش�ئيلي.

�الحتالل  متطلبات  تنفيذ  ويف  �القت�سادي،  �جلانب  على  �لرتكيز  يف  �سيا�سته  فيا�س  تابع  وقد 

�القت�ساد  عن  �حلديث  ُيف�سل  �أنه  �الإ�رش�ئيلية   Haaretz هاآرت�س  جلريدة  حديث  يف  و�أكد  �الأمنية؛ 

دولة.  �إد�رة  ي�ستطيع�ن  �لفل�سطينيني  �أن  �إثبات  هدف  لنف�سه  و�سع  قد  و�أنه  �ل�سيا�سة،  عن  ولي�س 

�إ�رش�ئيل  “الأن �مل�ّس باأمن  �إ�رش�ئيلي ي�سهم يف حتقيق �الأمن  �آخر من يطالب باإز�لة حاجز  �إنه  وقال 

على حدِّ تعبريه. و�عرتف فيا�س باأنه ُيتَّهم باأنه “مقاول ثان�ي يف ق��ت �الأمن  مي�ّس مب�ساحلنا”، 

و�أبنائهم  �لفل�سطينيني  �أمن  عن  ه�  �حلديث  الأن  جديد  عهد  بدء  قرر  فقد  ذلك  ومع  االإ�رسائيلية”، 

�أوالً؛ والأن �الأمن ه� “�ل�سمغ بني �القت�ساد �ملزدهر و�حلكم �ل�سالح من جهة، وبني حرية �ل�سعب 

د�ئماً،  حرج  و�سع  يف  فيا�س  حك�مة  ت�سع  كانت  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�سات  �أن  غري   .
الفل�سطيني”16

وكان من �أمثلة ذلك قيام ق��ت �الحتالل باقتحامات و�غتياالت يف مناطق �ل�سلطة، كانت ت�ستهدف 

�أحياناً ن�سطاء من حركة فتح نف�سها، كما حدث عندما قامت بقتل ثالثة عنا�رش من حركة فتح يف 
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نابل�س يف 2009/12/26. وه� ما ��سطر حك�مة فيا�س �إىل �لق�ل “�إن �ل�سعب �لفل�سطيني لن ينجّر 

.
للعنف �لذي تخطط له �إ�رش�ئيل”، وطالبت “ب�سبط �لنف�س و�حلفاظ على �لهدوء بكل ق�ة وعزم”17

�إعمار قطاع غزة، على  �إعادة  �ملبا�رش على  �لتن�سيق و�الإ�رش�ف  تبنت حك�مة فيا�س م��س�ع 

وجهزت  هنية.  حك�مة  مع  �ملبا�رش  �لتن�سيق  �أو  �لتعاون  ورف�ست  �ل�رشعية،  �ل�سلطة  �أنها  �عتبار 

حك�مة فيا�س خطة الإعادة �الإعمار، قامت بتقدميها �إىل م�ؤمتر �ملانحني يف �رشم �ل�سيخ يف 2009/3/2، 

�لفل�سطيني،  �النق�سام  ��ستمر�ر  لكن   .
18

دوالر مليارات   4.5 بنح�  تعهد�ت  على  ح�سلت  حيث 

مّت  ما  معظم  من  غزة  �أبناء  حرم  �حل�سار،  ��ستمر�ر  وظروف  �حلك�متني،  بني  �لتن�سيق  و�نعد�م 

ر�سده لالإعمار.

رو�تب  تكاليف  لتغطية  مالية  حت�يالت  �إر�سال  يف  فيا�س  حك�مة  ��ستمرت  �أخرى،  جهة  ومن 

عدد من قطاعات �لعمل كالتعليم و�ل�سحة، وت�سديد م�ستحقات خدمات �أ�سا�سية كالكهرباء و�ملاء. 

وقالت �حلك�مة �إنها حت�ل �إىل قطاع غزة 120 ملي�ن دوالر �سهرياً، وه� ما ي�ساوي ن�سف م��زنة 

. غري �أن ق�سماً كبري�ً من هذه �الأم��ل كان ي�سل �إىل �أولئك �مل�ظفني �جلال�سني يف بي�تهم، 
19

ال�سلطة

�أو ممن ��سطرو� لذلك، الأن �ل�سلطة �ستقطع  بناء على تعليمات �ل�سلطة يف ر�م �هلل، ممن ي�ؤيدونها 

�لفل�سطيني  �النق�سام  حالة  عن  ناجت  �ساذ  و�سع  وه�   .
20

�لعمل �إىل  �لذهاب  حال  يف  �لرو�تب  عنهم 

�أن حجماً كبري�ً من هذه �الأم��ل كان ي�ظف  و�خلالف بني حك�متي ر�م �هلل وغزة. وه� ما يعني 

�سيا�سياً ل�سالح �ل�سلطة يف ر�م �هلل.

غزة  قطاع  �إد�رة  يف  هنية  �إ�سماعيل  حك�مة  ��ستمرت 

باعتبارها حك�مة ت�سيري �الأعمال �ل�رشعية، بح�سب �لنظام 

من  تعاين  ظلّت  �أنها  غري  �لفل�سطينية.  لل�سلطة  �الأ�سا�سي 

مع  ر�سمياً  �لتعامل  �لبلد�ن  معظم  لت  ف�سَّ حيث  ودولياً،  وعربياً  �إ�رش�ئيلياً  و�حل�سار  �لعزل  حالة 

الرئي�س عبا�س وحكومة فيا�س يف رام اهلل.

�لعمل يف ظروف تكاد تك�ن م�ستحيلة،  �لتي تدعمها حركة حما�س، من  وعانت حك�مة هنية، 

وكانت ت�سبح عك�س �لتيار يف بيئة عربية ودولية معادية �أو خما�سمة �أو المبالية. و�رتاأت �حلك�مة 

�أن �حل�سار و�لعدو�ن ال يهدف فقط �إىل تخليها عن �ل�سلطة، و�إمنا يهدف �إىل �جتثاثها و�رشب تيار 

�ملقاومة وتهمي�سه، و�إف�ساح �ملجال لفر�س �الإر�دة �الإ�رش�ئيلية �الأمريكية على �ل�سعب �لفل�سطيني، 

�سم�دها  �أن  ر�أت  ولذلك،  �لفل�سطيني.  لل�سعب  �لدمي�قر�طية  �خليار�ت  �حرت�م  عدم  وتكري�س 

فاإنها �ستختار  ها بني “�خلبز و�لكر�مة”،  جربت على خ��س معركة ُتخريِّ
ُ
ي�ستحق �لعناء، و�أنها �إذ� �أ

الكرامة.

ثانيًا: احلكومة املقالة 

يف قطــاع غـزة
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-2008/12/27( غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب  م��جهة  يف  هنية  حك�مة  �سمدت 

�الإ�رش�ئيلي،  �لهج�م  �إف�سال  من  حما�س  تق�دها  �لتي  �ملقاومة  تيار�ت  مع  ومتكنت   ،)2009/1/18
و�إجبار �لق��ت �الإ�رش�ئيلية على �الن�سحاب �لكامل من �لقطاع. و��ستطاعت حك�مة هنية ��ستيعاب 

�سدمة �حلرب ب�رشعة، وتابعت �إد�رتها و�سيطرتها على �الأو�ساع يف �لقطاع، ومل حتدث �لف��سى 

�أو �لفلتان �الأمني �لذي كان ير�هن عليه �لبع�س. وقد مثَّل �سم�د �ملقاومة وب�سالتها ر�فعة �سعبية 

و�سيا�سية و�إعالمية كبرية للحك�مة �ملُقالة وحلما�س، و�أوجد حالة من �الإحباط لدى �أعد�ء حما�س 

ل ذلك د�فعاً للم�سي يف �حل��ر �ل�طني  وخ�س�مها من �إمكانية �إ�سقاط حك�مة هنية بالق�ة. وقد �سكَّ

لتحقيق �مل�ساحلة �لفل�سطينية.

�ل�ز�ر�ت  مقر�ت  �أغلب  و�سمل  كبري�ً،  عليه  �حلرب  نتيجة  غزة  قطاع  �أ�ساب  �لذي  �لدمار  كان 

و�مل�ؤ�س�سات �لر�سمية و�الأمنية. غري �أن حك�مة هنية تابعت تقدمي خدماتها مبا�رشة بعد �حلرب يف 

مقار بديلة. وقامت بتقدمي 27 مليون يورو )نحو 38 ملي�ن دوالر( للمت�رشرين من �حلرب، ��ستفاد 

 .
21

و�مل�سابني �ل�سهد�ء  وعائالت  كلياً  �أو  جزئياً  �ملدمرة  �ملنازل  �أ�سحاب  من  م��طناً   13,847 منها 

وقد مّت تقدمي م�ساعد�ت عاجلة الأ�رشة كل �سهيد قيمتها �ألف ي�رو )ح��يل 1,400 دوالر(، والأ�رشة 

كل جريح 500 ي�رو )ح��يل 700 دوالر(، والأ�سحاب كل منزل مدمر م�ساعدة قيمتها �أربعة �آالف 

ي�رو )ح��يل 5,625 دوالر(.

قدرت �حلك�مة �ملُقالة كلفة �إعادة �إعمار ما دمره �الحتالل بنح� 2.215 مليار دوالر، ومت�سكت 

. غري 
22

باالإ�رش�ف على �الإعمار، ورف�ست �أي �إ�رش�ف مبا�رش حلك�مة فيا�س يف ر�م �هلل على �الإعمار

�أنها مل متانع �أن تق�م �جلهات �ملانحة بتنفيذ عملية �الإعمار بنف�سها �أو من خالل �جلهات و�ل�رشكات 

�لتي تثق بها، كما ��ستعدت �حلك�مة لفتح �حلدود الإدخال كل ما تتطلبه عملية �الإعمار، ومل متانع 

�لتي  �ل�سفافية  �رشوط  ووفق  �ملحددة،  �مل�ساريع  على  �الأم��ل  الإنفاق  �ل�سمانات  كافة  تقدمي  من 

�أنها هي �لتي تدير  �أن ذلك كله مل ي�سفع للحك�مة، على �لرغم من  ترغب بها �جلهات �ملانحة. غري 

كافة �الأم�ر على �الأر�س. و�أ�رّشت �جلهات �ملانحة على �لتعامل مع �لرئي�س عبا�س وحك�مة فيا�س، 

كما ر�عت �ل�رشوط و�العتبار�ت �الإ�رش�ئيلية؛ وه� ما عنى عملياً ��ستمر�ر �حل�سار و�لدمار، وعدم 

�لقدرة على �إي�سال �مل�ساعد�ت وتنفيذ �مل�ساريع.

للتن�سيق و�الإ�رش�ف على جه�د �الإغاثة،  و�سكلت حك�مة هنية “�للجنة �ل�طنية �لعليا لالإغاثة”، 

ب�سبب طابعها  للجنة  �الن�سمام  و�لدمي�قر�طية، رف�ست  �ل�سعبية  فتح، و�جلبهتني  حركة  �أن  غري 

.
23

�حلك�مي؛ بينما �ن�سّمت �إليها حركة �جلهاد �الإ�سالمي وبع�س �لف�سائل �ل�سغرية

وقد رحبت �حلك�مة �ملُقالة مب�ؤمتر �رشم �ل�سيخ وباأي م�ؤمتر الإعادة �الإعمار، غري �أنها ر�أت �أن 

�جلهات �ملنظمة للم�ؤمتر �جتهت �إىل �لعن��ن �خلطاأ الأن “فيا�س ال ميثل �ل�سعب �لفل�سطيني، و�إمنا 

.
24

ميثل �الإر�دة �لدولية و�الأمريكية” بح�سب راأيها
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وعلى �لرغم من �ملعاناة �لهائلة نتيجة �لدمار و�حل�سار، �إال �أن حك�مة هنية ��ستطاعت �أن مت�سك 

بزمام �الأم�ر ط��ل �سنة 2009، وتعاملت بق�ة وفعالية مع خ�س�مها، كما ��ستفادت ب�سكل كبري 

�إدخال  يف  نفق،   500 من  باأكرث  �الأو�ساط  بع�س  قدرتها  و�لتي  �مل�رشية،  �حلدود  على  �الأنفاق  من 

50% من احتياجاتهم. كما  �أكرث من  لبَّت  �لقطاع �ملحا�رشين، بحيث  �الأ�سا�سية الأهل  �الحتياجات 

ن ق�ى �ملقاومة، وخ�س��ساً حما�س، من �إدخال كميات من �الأ�سلحة وت�فري  �أ�سارت �لتقارير �إىل متكُّ

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أن  غري  �لقطاع.  على  �حلرب  قبل  عليه  كانت  مما  �أف�سل  قتالية  ��ستعد�د�ت 

�مل�سطلح؛ �إذ يف �لفرتة �لتي �سبقت  هذ�  ��ستخد�م  لنا  جاز  ما  �إذ�  جنح ول� جزئياً يف “كّي �ل�عي”، 

�حلرب على �لقطاع، كانت حما�س و�حلك�مة يف �لقطاع تربط ما بني وقف �إطالق �ل�س��ريخ و�لهدنة 

وبني فّك �حل�سار عن �لقطاع؛ كما كانت �لهدنة حُتدد بب�سعة �أ�سهر، تع�د بعدها �ملقاومة الإطالق 

�س��ريخها. وه� ما حدث فعالً يف 2008/12/19 عندما �أخذت تطلق ع�رش�ت �ل�س��ريخ ي�مياً بهدف 

�ل�سغط الإنهاء �حل�سار، وحتت �سعار حّق �ملقاومة. غري �أن �لفرتة �لتي تلت �حلرب على قطاع غزة 

�سهدت هدنة مفت�حة وغري م�رشوطة، ت�قفت فيها �ملقاومة عن �إطالق �ل�س��ريخ، على �لرغم من 

��ستمر�ر �حل�سار. ويف �ملقابل، فاإن �الأمر نف�سه ينطبق على �الإ�رش�ئيليني، �لذين �أ�سبح�� يرتددون 

كثري�ً يف �لهج�م على قطاع غزة، بعد �ملقاومة �لبط�لية �لتي و�جه�ها من حما�س وف�سائل �ملقاومة.

حتقيق  وم�ساعي  �لفل�سطيني  �حل��ر  حّظ  يكن  مل 

�مل�ساحلة بني فتح وحما�س يف �سنة 2009 باأف�سل منها 

يف �سنة 2008. �إذ ما ز�ل �ل��سع �لد�خلي �لفل�سطيني 

وث��بته،  �ل�طني  �لعمل  �أول�يات  مع  �لتعامل  يف  متعار�سني  وم�سارين  خمتلفتني  روؤيتني  �أمام 

�ل�رشعيات  مع  �لتكيّف  ويف  و�لت�س�ية،  �ملقاومة  وم�ساري  �الحتالل،  مع  �ل�رش�ع  �إد�رة  وطريقة 

�لعربية و�لدولية. ولذلك، فمن �لظلم تب�سيط �الختالف بني فتح وحما�س، وبني حك�متي ر�م �هلل 

وغزة، يف ك�نه جمرد �رش�ع على �ل�سلطة. فال ميكن تف�سري �سم�د حما�س يف وجه �حل�سار، ويف 

وجه �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع، و�إغالق م�ؤ�س�ساتها، و�سجن ممثليها يف �ملجل�س �لت�رشيعي، 

�ل�سلطة. كما ال ميكن فهم  �أف�سل يف حكم  �لرغبة ب��سع  �ل�سفة... مبجرد  �أن�سارها يف  ومطاردة 

�إ�رش�ر فتح على �عرت�ف حما�س باالتفاقات �لتي وقعتها منظمة �لتحرير، و�أن تت�سكل حك�مة يلتزم 

برناجمها �ل�سيا�سي بربنامج �ملنظمة و�رشوط �لرباعية؛ �إال دفعاً باجتاه برنامج �سيا�سي يت�سمن 

�العرت�ف بـ“اإ�رسائيل” ووقف �لعمل �ملقاوم.

عانى �حل��ر �لفل�سطيني من ثالث �أزمات �أ�سا�سية:

�إد�رة  وطرق  و�أول�ياته،  ث��بته  ذلك  يف  مبا  �لفل�سطيني،  �ل�طني  �لعمل  م�سار  حتديد  �أزمة   .1
�ل�رش�ع، وبرناجمه �ل�سيا�سي. �إذ �إن هناك حالة �سّد بني م�سار �أيدي�ل�جي �إ�سالمي مقاوم، 

ثالثًا: احلوار واإعادة ترتيب 

البيت الفل�ســطيني
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بر�جماتي،  وطني  م�سار  وبني  �ل�رش�ع،  الإد�رة  جديدة  معادالت  وفر�س  للتغيري  متطلع 

متكيّف مع �ل��قعية �لعربية و�الإمكانات �الآنية.

على  حما�س  و�سيطرة  �الأمني،  و�لفلتان  �ل�سيا�سي  �النق�سام  نتيجة  تعّمقت  �لتي  �لثقة  �أزمة   .2
قطاع غزة، وقيام �ل�سلطة يف �ل�سفة �لغربية بالتعاون مع �الحتالل مبطاردة حما�س وحماولة 

�جتثاثها، وب�سبب �حلمالت �الإعالمية و�الأمنية �ملتبادلة بني �لطرفني.

�الأمريكية  و�ملعايري  �لرباعية  �رشوط  ��ستخدمت  �إذ  �خلارجية،  و�ل�رشوط  �ل�سغ�ط  �أزمة   .3
و�الإ�رش�ئيلية ك�سيف ُم�سلّط على عملية �حل��ر، و�إن ��ستخدمت �سياغات خمتلفة وخمففة. 

كانت  �حل�سار”...  تفّك  حك�مة  و“ت�سكيل  �ملنظمة”،  وقعتها  �لتي  باالتفاقات  فـ“�اللتز�م 

�الأمريكية  �لتهديد�ت  تت�قف  مل  كما  باآخر.  �أو  ب�سكل  نف�سها  �ملعاين  عنها  تعرّب  �سياغات 

حما�س  �ساركت  �إذ�  �ل�سفة...  حل�سار  و�لع�دة  �مل�ساعد�ت،  وبقطع  �لت�س�ية،  م�سار  ب�قف 

حتقيق  من  مانع  �ملتحدة  �ل�اليات  لدى  يكن  ومل  �لرباعية.  ل�رشوط  ت�ستجيب  ال  حك�مة  يف 

�النتخابات،  �أنها �ستك�ن ذ�ت م�سار و�حد باجتاه ف�ز فتح يف  �لفل�سطينية، طاملا  �مل�ساحلة 

و�إعادة �سيطرتها على قطاع غزة، و�حت��ء حما�س �أو تهمي�سها ونزع �رشعيتها �ل�سعبية. �أما 

�أي م�سار �آخر ف�سيعني بقاء �حل�سار و�الأزمة وت�سديدهما.

مثّل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة )2008/12/27-2009/1/18( نقطة حتّ�ل كبرية، �إذ �إن 

�أن  بالق�ة، كما  �إ�سقاط حما�س  �إمكانية  �لبع�س من  �آمال  �أحبط  لل�سعب و�ملقاومة  �لبط�يل  �ل�سم�د 

لَق حلما�س وتيار �ملقاومة، 
َ
�لتعاطف �ل�سعبي �لكبري فل�سطينياً وعربياً و�إ�سالمياً بل ودولياً �أعاد �الأ

و�أخرجها من �لز�وية �لتي ُح�رشت فيها يف خريف 2008، نتيجة عدم م�ساركتها يف �حل��ر �ل�طني 

�لذي كان مقرر�ً يف �لقاهرة، و�تهامها بالت�سبب يف �إف�ساله. كما �أن �الأد�ء �لباهت و�ملرتبك للحك�مة يف 

ر�م �هلل، جعل قيادة فتح وحك�مة فيا�س يف و�سع حرج يف نظر �لكثريين. و�أخذت تتز�يد �لدع��ت يف 

�أو�ساط فتح و�ل�سلطة للح��ر و�إعادة ترتيب �لبيت �لفل�سطيني، ووقف حمالت �لتحري�س �ملتبادلة، 

كما قامت �ل�سلطة بتجميد مفاو�سات �لت�س�ية مع “اإ�رسائيل”.

وهكذ�، فاإن �أحد نتائج �لعدو�ن على غزة كان �الندفاع باجتاه �حل��ر �ل�طني. و�أ�سبحت حما�س 

يف  وتهمي�سها  ��ست�سعافها  �أو  عليها،  �رشوط  فر�س  ميكن  باأنه  فيه  ت�سعر  تعد  مل  ق�ي  و�سع  يف 

2009/1/9 بح�سب  �لرئي�س عبا�س يف  �نتهاء والية  �حتفظت حما�س ب�رقة  �ل�سيا�سية. كما  �لعملية 

و�إن كانت  فّعال،  �أو  �أنها مل ت�ستخدمها ب�سكل جاد  �لفل�سطيني، غري  )�لد�ست�ر(  �الأ�سا�سي  �لنظام 

ل�َّحت بها بني فرتة و�أخرى. ولعلها �أر�دت ��ستخد�مها ك�رقة �سغط، مع �إبقائها �سمن �لنقاط �لتي 

ميكن �لتفاهم عليها، �أو �إيجاد خمارج �سيا�سية وقان�نية لها، عند �جلل��س على طاولة �ملفاو�سات.

�أ�سهم وقف �حلمالت �الإعالمية بني فتح وحما�س يف �إيجاد �أج��ء �إيجابية لبدء �حل��ر، غري �أن 

�إطالق �رش�ح معتقلي حما�س يف �ل�سفة �لغربية ظّل مطلباً ملّحاً حلما�س، �لتي �أ�رّشت على �إطالق 
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�لبدء باملفاو�سات. وبينما كانت �ل�سلطة يف ر�م �هلل تنكر وج�د معتقلني �سيا�سيني،  �رش�حهم قبل 

كانت حما�س تتحدث عن قوائم باأ�سماء نحو 500 معتقل. وقد تاأخر �إطالق �حل��ر �لذي كان مقرر�ً 

. وكانت �ل�سلطة يف ر�م �هلل قد �أطلقت 21 معتقالً يف �سباط/ فرباير 
25

يف 2009/2/22 ب�سبب هذه �مل�ساألة

؛ غري �أن �لقيادي يف حما�س ر�أفت نا�سيف 
2009، ووعدت باإطالق ثمانني معتقالً ي�م 262009/2/23

نفى �إطالق �رش�ح �لثمانني، قائالً �إن �لعك�س ه� �ل�سحيح، و�إن “ما ن�ساهده يف �ل��قع ه� ��ستمر�ر 

.
حلملة وممار�سات على �الأر�س �ستك�ن لها �نعكا�سات �سلبية على �أج��ء �حل��ر”27

ظلّت ق�سية معتقلي حما�س يف �ل�سفة �أحد �أبرز �لق�سايا �ل�ساغطة على �أج��ء �ملفاو�سات ط��ل 

�سنة 2009، وت�سببت يف تعرثها بني حني و�آخر، غري �أن قيادة فتح و�ل�سلطة يف ر�م �هلل مل ت�ستجب 

لكافة �ل�سغ�ط، الأنه ال ي�جد معتقل�ن �سيا�سي�ن ح�سبما تق�ل. ولي�س من �مل�ؤكد �أن �سبب ذلك ه� 

رغبة قيادة فتح با�ستخد�م ورقة �ملعتقلني الأق�سى حدٍّ ممكن، و�إمنا قد يك�ن عدم رغبتها يف �إطالق 

�لتز�مها  �الإ�رش�ئيليني و�الأمريكان على  �ل�سفة، ولطماأنة  �رش�حهم ل�سمان بقائها دون مناف�س يف 

عليها  ي�رشف  �لتي  �الأمنية  �الإ�سالحات  وبتطبيق  �لطريق،  خريطة  وببن�د  “�الإرهاب”  مبكافحة 

�جلرن�ل �الأمريكي كيث د�يت�ن Keith Dayton، وب�سكل يجعل هذه �الإجر�ء�ت م�سار�ً منف�سالً عن 

م�سار احلوار الفل�سطيني.

قد  كانت  رعاية  وهي  م�رشية،  رعاية  حتت  �لفل�سطيني  �حل��ر  يتّم  �أن  على  �لت��فق  جرى 

ن�سطت يف �لن�سف �لثاين من �سنة 2008، لكنها تعرّثت عندما �عتذرت حما�س ومعها ثالثة ف�سائل 

فل�سطينية عن ح�س�ر م�ؤمتر �مل�ساحلة، �لذي كان مقرر�ً عقده يف �لقاهرة يف 2008/11/10، مطالبة 

يف  عبا�س  ومب�ساركة  بالقدوم،  �ل�سفة  عن  ل�فدها  وبال�سماح  �ل�سفة،  يف  �ملعتقلني  �رش�ح  باإطالق 

لكنها  م�رش،  غ�سب  ذلك  �أثار  وقد   .
28

�الفتتاح حفل  ح�س�ره  جمرد  ولي�س  كلها،  �حل��ر  جل�سات 

�رشعان ما ��ستجابت لرعاية �حل��ر، بعد �حلرب على قطاع غزة، مع �ل�سعي قدر �الإمكان الإيجاد 

�لظروف �ملنا�سبة الإجناح �حل��ر.

طلقت عملية �حل��ر بلقاء�ت بني فتح وحما�س ي�مي 24-2009/2/25، تبعتها م�ساركة �لف�سائل 
ُ
�أ

و�الأمن،  �النتخابات،  هي:  ق�سايا  خم�س  تناولت  جلان  خم�س  وت�سكَّلت   .2009/2/26 يف  �الأخرى 

ومنظمة �لتحرير �لفل�سطينية، و�حلك�مة �النتقالية، و�مل�ساحلة �ل�طنية. وقد ظهرت تاأكيد�ت من 

حما�س وفتح باحلر�س على �إجناح �حل��ر. فقد دعا حمم�د عبا�س وفد فتح “الإجناح �حل��ر ب�ستى 

“ت�سامت”  �إن حما�س  ، بينما قال رئي�س �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�سعل 
الو�سائل”29

�حل��ر،  لدع��ت  ��ستجابة  �ل�سفة،  يف  �سجنائها  من  مئات  ومعاناة  غزة،  يف  �لنازفة  جر�حها  على 

د �إ�سماعيل هنية �أن “مو�سوع امل�ساحلة  . و�أكَّ
30

وتاأكيد�ً على �مل�سي يف م�رشوع �مل�ساحلة �ل�طنية

و�إنهاء �النق�سام قر�ر ��سرت�تيجي يف حركة حما�س، وه� م�قع �الإجماع، و�لرغبة يف �إجناح �حل��ر 

.
تلقى ق�ة دفع يف كل �الأو�ساط �حلركية يف �لد�خل و�خلارج”31
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ُعقدت �ست ج�الت للح��ر كان �آخرها يف 28-2009/6/30، ويظهر �أن تقدماً كبري�ً حدث يف عّدة 

يف  امل�ساحلة  بتوقيع  تتكلل   ،2009/7/27-25 يف  و�أخرية  �سابعة  ج�لة  �إىل  م�رش  ودعت  م�سار�ت. 

�لي�م �لتايل النتهاء �جل�لة، غري �أن حما�س �أكدت مرة �أخرى على مطلبها بتبيي�س �سج�ن �ل�سفة 

من �ملعتقلني �ل�سيا�سيني قبل �لت�قيع على �تفاق �مل�ساحلة؛ و�تهمت فتح بعدم �جلدية يف �مل�ساحلة 

. مل تقم �ل�سلطة يف ر�م �هلل باإطالق �ملعتقلني، ومل تنعقد �جل�لة �ل�سابعة، و�ن�سغلت 
32

و�إنهاء �النق�سام

فتح بعقد م�ؤمترها �ل�ساد�س يف 2009/8/4، كما �عتذرت فتح عن عقد �جل�لة �ملقرتحة يف 2009/8/25 

�إىل �أجل غري م�سمى، نظر�ً لعقد جل�سة طارئة للمجل�س �ل�طني �لفل�سطيني ي�مي  وطلبت تاأجيلها 

.
332009/8/27-26

كان من �ل���سح �أن �أج��ء عدم �لثقة، و�أّن �خلربة �لتاريخية �ل�سلبية بني فتح وحما�س، جعلت 

�لت�س�ر�ت  �إيجاد  وحماولة  �لتفا�سيل،  يف  �لدخ�ل  وتطلبت  �سع�بة،  �أكرث  �أمر�ً  �التفاق  م�ساألة 

و�ل�سمانات �لكافية الإجناز �تفاق ناجح.

دفع تفاوؤل حمم�د عبا�س و�ل�سلطة �لفل�سطينية يف ر�م �هلل باإمكانية �إحد�ث �خرت�ق يف م�سار 

االأمريكية،  للرئا�سة   Barack Obama �أوباما  بار�ك  ت�يل  بعد  �ل�سلمية،  �لت�س�ية  مفاو�سات 

�تفاق مع  �أي  �لرتيث يف عقد  �إىل  �ال�ستيطان؛  �الإ�رش�ئيلي ل�قف  �ل�سغط على �جلانب  وحماولته 

�لت�س�ية. كما يظهر  يلبي متطلبات عملية  �أو ال  �أمريكا،  �الأج��ء مع  �أن يف�سد  �ساأنه  حما�س، من 

�أن ط�ل �أمد �ملفاو�سات، وتر�جع �ل�هج و�الألق �لذي متتعت به حما�س يف �لبد�ية نتيجة معركة 

قد  �الإعمار،  ومنع  �لدمار  �إليه  �أ�سيف  �لذي  غزة،  قطاع  على  �خلانق  �حل�سار  وزيادة  غزة، 

�أكرب مع ��ستمر�ر ج�الت �حل��ر؛ وزيادة �حلديث  �إىل ت�سليب م�قفها ب�سكل  دفعت قيادة فتح 

عن ت�سكيل حك�مة تقبل �رشوط �لرباعية، و�إجر�ء �النتخابات دون �رشورة �التفاق على كافة 

�لق�سايا.

وقد ز�د هذ� من خ�سية قيادة حما�س �أن تك�ن عملية �حل��ر ت�ستهدف يف �لنهاية �إجر�ء �نتخابات 

م�سم�نة �لنتائج، ت�ؤدي لنزع �ل�رشعية �ل�سعبية عن حما�س، وت�سمن ع�دة �سيطرة فتح على قطاع 

�لفل�سطيني، لتك�ن يف و�سع تفاو�سي  غزة، بحيث يك�ن ذلك جمرد تكري�س لقيادة فتح لل�سعب 

�أف�سل يف عملية �لت�س�ية، وتك�ن �أكرث قدرة على �لتحدث با�سم �لفل�سطينيني.

�خلم�سة  �مللفات  يعالج  �سامالً  �تفاقاً  �مل�ساحلة  �تفاق  يك�ن  �أن  على  �حل��ر  يف  حما�س  ركزت 

معايري  وبالذ�ت  �خلارجية  �ل�سغ�ط  رف�ست  كما  مت��ٍز،  ب�سكل  �الأر�س  على  تنفيذها  وي�سمن 

كانت  �لغربية  �ل�سفة  يف  �ملعتقلني  �رش�ح  �إطالق  ق�سية  �إن  ثم  �مل�ساحلة،  �إجناز  يف  �لرباعية  �للجنة 

�أما فتح فركزت على ت�سكيل حك�مة  �أ�سا�سي م�سبق للت�قيع على �التفاق.  حا�رشة د�ئماً ك�رشط 

ت��فق وطني تك�ن م�ؤهلة لفّك �حل�سار، وعلى عمل �النتخابات �لرئا�سية و�لت�رشيعية.
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�إيجابياً لدى حما�س ي�سري �إىل جدية فتح يف حتقيق  كانت ��ستقالة حك�مة �سالم فيا�س م�ؤ�رش�ً 

�مل�ساحلة. غري �أن �إعادة تكليف فيا�س بت�سكيل �حلك�مة بعد ذلك بح��يل �سهرين قد �ألقى بظالله 

�ل�سلبية على �حل��ر. ثم �إن قيام قيادة فتح بعقد جمل�س وطني فل�سطيني يف �آب/ اأغ�سط�س 2009، 

بالن�سبة  �آخر  م�ؤ�رش�ً  مثّل  قد  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�ساء  �نتخاب  ��ستكمال  بحجة 

�مل�ساحلة، الأن ت�سكيل �حلك�مة و�نتخاب  �ملعار�سة على تر�جع فتح جتاه عملية  حلما�س وق�ى 

وق�ى  حما�س  ر�أي  يف  �ملنا�سب  من  ولي�س  �لفل�سطيني،  �حل��ر  �أجندة  �سلب  يف  كانا  �ملنظمة  قيادة 

�ملعار�سة �تخاذ هذه �الإجر�ء�ت يف �أج��ء متهد لل��س�ل �إىل م�ساحلة حقيقية.

من  �حلك�مة  هذه  تتمكن  �أن  يجب  لفتح  فبالن�سبة  كبري،  بنقا�س  �حلك�مة  ت�سكيل  ملف  حظي 

�أن تلتزم بالربنامج �ل�سيا�سي ملنظمة �لتحرير و�التفاقات �لتي وقعتها  فّك �حل�سار، ولذلك عليها 

، وه� ما يعني فعلياً �لقب�ل ب�رشوط �لرباعية مبا يف ذلك وقف �ملقاومة �مل�سلحة و�العرت�ف 
34

�ملنظمة

�أن  وهذ� مل يكن و�رد�ً لدى حما�س وف�سائل �ملقاومة. ومل يكن لدى حما�س مانع  بـ“اإ�رسائيل”... 

تت�سكل �حلك�مة على �أ�سا�س وثيقة �ل�فاق �ل�طني )وثيقة �الأ�رشى(، �لتي حظيت ب�سبه �إجماع بني 

�لف�سائل. كما مل يكن لدى حما�س مانع �أن تك�ن هذه �حلك�مة حك�مة مهمات، تت�ىل م�سائل ترتيب 

.
35

�النتخابات و�إعادة �إعمار غزة و�إ�سالح �الأجهزة �الأمنية... وغريها

ويف �أثناء �جل�لة �لثانية من �حل��ر، طالب رئي�س وفد حركة فتح �أحمد قريع بحك�مة “تعرتف 

و�جلهاد  �ل�سعبية  �جلبهة  �قرت�ح  على  رّده  �سياق  يف  باإ�رش�ئيل”،  كالكري�ستال  �سفافاً  �عرت�فاً 

.
36

�الإ�سالمي �أن تت�سكل حك�مة دون برنامج �سيا�سي

وقد حاول �أب� مازن �أن يجد خمرجاً مل�سكلة ت�سكيل �حلك�مة باقرت�حه �أن تر�سح حما�س �أربعة 

بحيث يلتزمون باالتفاقات  منها ليك�ن�� وزر�ء يف حك�مة �لت��فق �ل�طني، ويك�ن�� كـ“فد�ئيني” 

�أن  �أجل  �أنف�سهم ولي�س م�قف �حلركة، وذلك من  �أنهم ميثل�ن  �ملُ�قَّعة ب�سكل �سخ�سي، ويذكرو� 

تنال �حلك�مة �لقب�ل �لدويل. وقد الحظ حمم�د �لرحمي �أمني �رّش �ملجل�س �لت�رشيعي �أن �القرت�ح مل 

.
37

يكن جاد�ً، ف�سالً عن �أن حما�س لن تقبل به

�مللف �الأمني كان من �مللفات �ملعقدة �أي�ساً، و�لتي �سهدت جد�الً �ساخناً ط��ل جل�سات �حل��ر، 

�إذ حاولت فتح يف �لبد�ية �أن تقت�رش �لرتتيبات و�الإ�سالحات �الأمنية على قطاع غزة، مطالبة بع�دة 

عدد كبري من منت�سبي �الأجهزة �الأمنية ممن ت�قف�� عن �أعمالهم بعد �سيطرة حما�س على �لقطاع. �أما 

حما�س فاأ�رّشت على �إدخال �ل�سفة �لغربية �سمن �لرتتيبات �الأمنية. وقد �ألقى �العتقال �ل�سيا�سي 

و�الإجر�ء�ت �الأمنية �سّد �مل�ؤ�س�سات يف �ل�سفة و�لقطاع بظالله على �حل��ر. وكان ال�ست�سهاد عدد 

من عنا�رش حما�س على يد عنا�رش �ل�سلطة يف قلقيلية يف 2009/5/31 وقع كبري؛ �إذ �عترب خالد م�سعل 

بعد مباحثاته مع �ل�زير عمر �سليمان �أن “�لعقبة �لك�ؤود �أمام �مل�ساحلة �لفل�سطينية هي ما يجري يف 
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وقال اإن “هناك حملة الجتثاث حركة حما�س، متار�سها �أجهزة  �ل�سفة من �غتياالت و�ختطافات”، 

. وقد بذل �مل�رشي�ن جه�د�ً كبرية حلّل م�سكلة �ملعتقلني، 
�ل�سلطة �لفل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية”38

.
39

خ�س��ساً يف �سيف 2009، وتابعت وف�د �أمنية م�رشية ذلك يف فل�سطني �ملحتلة ودم�سق

�أن �جل�لة �ل�ساد�سة للح��ر، �أحدثت ت�س�يات مقب�لة للطرفني يف عدد من  وب�سكل عام، يظهر 

�مللفات �حل�سا�سة كاالأمن، و�ملعتقلني، كما و�فقت فتح وحما�س على ت�سكيل جلنة م�سرتكة من كافة 

 .
40

�لف�سائل للتن�سيق و�الإ�رش�ف على �تفاق �مل�ساحلة، بحيث تنهي �أعمالها ف�ر �إجر�ء �النتخابات

وقد �أثار هذ� �لبند �عرت��س عدد من ف�سائل �ملنظمة، وخ�س��ساً �جلبهة �لدمي�قر�طية، من منطلق 

�أنه  ترى  الأنها  �ل�سعبية،  �جلبهة  رف�سته  بينما  غزة،  يف  حما�س”  لـ“�نقالب  �رشعية  �سيعطي  �أنه 

.
41

حيث �ستعمل �للجنة على �لتن�سيق بني حك�متي غزة ور�م �هلل “�سيكر�س �النق�سام”، 

ويظهر �أنه قد مّت جتاوز عدد من �لعقبات خالل �سهري �آب/ اأغ�سط�س واأيلول/ �سبتمرب 2009، 

�الأمنية  �الأجهزة  يف  �ل�سابقة  �الأمنية  �الأجهزة  من  عن�رش  �آالف  ثالثة  �إدماج  على  ت��فقات  وحدثت 

م�رشيني  �أمن  �سباط  مب�ساعدة  و�لقطاع  �ل�سفة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  بناء  و�إعادة  غزة،  يف  �لعاملة 

وعرب، وحتديد �النتخابات �لرئا�سية و�لت�رشيعية يف ي�م 2010/6/25، و�أن تعقد �نتخابات �ملجل�س 

نظام  وفق  و%25  �لن�سبي،  �لتمثيل  نظام  وفق   %75( خمتلط  �نتخابي  نظام  �سمن  �لت�رشيعي 

.
42

�لدو�ئر(...

وظهرت يف �أو�ئل ت�رشين �الأول/ اأكتوبر 2009 ت�رشيحات من فتح وحما�س، ت�سري �إىل قرب ت�قيع 

�تفاق �مل�ساحلة، حيث كان مت�قعاً �أن تلتقي �ل�ف�د �لفل�سطينية يف 2009/10/19 ثم يتّم �لت�قيع بعد 

ذلك ب�ستة �أيام. غري �أن �سدور تقرير ج�لد�ست�ن، وقر�ر �ل�سلطة بطلب تاأجيل �لت�س�يت عليه يف 

 ،United Nations (UN( التابع لالأمم املتحدة Human Rights Council جمل�س حق�ق �الإن�سان

بالتق�سري و�رتكاب  �ل�سلطة يف ر�م �هلل  �إعالمي وغ�سب �سعبي، يتهم  وما تر�فق معه من ت�سعيد 

مل�رش  حما�س  مطالبة  �إىل  �أدى  وم�سد�قيتها،  �أمانتها  يف  وي�سكك  �ل�سهد�ء،  دماء  بحّق  “جرمية” 
بتاأجيل �لت�قيع على �التفاق حتى تهد�أ �لنف��س؛ بينما ر�أت �لقاهرة يف تاأجيل �لت�قيع خ�سارة كبرية 

.
43

لل�سعب �لفل�سطيني، و�إهد�ر�ً للجهد �مل�رشي

قدمت م�رش ن�ّساً نهائياً مقرتحاً التفاق �مل�ساحلة �لفل�سطينية وطلبت من فتح وحما�س ت�قيعه 

�خلم�سة  �الأيام  يف  �لف�سائل  باقي  ت�قيعات  م�رش  تت�سلم  �أن  على   ،2009/10/15 يف  �أق�سى  بحدٍّ 

. ويف �أج��ء ف�سيحة تقرير ج�لد�ست�ن �سارعت قيادة فتح �إىل �لت�قيع على �تفاق �مل�ساحلة، 
44

التالية

وقام �أب� مازن باإر�سال عز�م �الأحمد �إىل م�رش يف 2009/10/15 لي�سلم �لقاهرة �لن�ّس �مل�قع من قبل 

. �أما حما�س فطلبت مهلة لقر�ءة �لن�ّس ومر�جعته، بينما �أ�رّشت �لقاهرة على �أن �لن�ّس 
45

حركة فتح

.
46

�لذي �أعّدته نهائي، وغري قابل للفتح �أو �لنقا�س، و�أنه يجب �أن ي�قَّع كما ه�
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ملخ�ص الورقة امل�رصية: 

ورقة �مل�ساحلة �مل�رشية �ملقرتحة من �أكرث وثائق �مل�ساحلة تف�سيالً، �إذ بلغ ن�ّسها نح� 4,100 

�ل�طني  �ل�فاق  “�تفاقية  بعن��ن  جاء  �لذي  ن�ّسها  ت�سمن  وقد  �سفحة.   22 على  م�زعة  كلمة، 

و�سلمته م�رش للف�سائل �لفل�سطينية، �لنقاط �لتالية:  �لفل�سطيني، �لقاهرة، 2009”، 

�أ�س�س يتّم  اأوالًً: منظمة التحرير الفل�سطينية: تن�ّس �ل�رقة على تفعيل وتط�ير �ملنظمة وفق 

مبا  جديد،  وطني  جمل�س  ت�سكيل  ويتّم  و�لف�سائل.  �لق�ى  جميع  ت�سّم  بحيث  عليها،  �لرت��سي 

ي�سمن متثيالً فل�سطينياً و��سعاً يف �لد�خل و�خلارج. وتق�م �للجنة �ملكلفة بتط�ير �ملنظمة با�ستكمال 

ت�سكيلها، وعقد �أول �جتماع لها ف�ر �لبدء بتنفيذ هذ� �التفاق. وتق�م بتحديد �لعالقة بني �مل�ؤ�س�سات 

وي�سمن  لل�سلطة،  �ملنظمة  مرجعية  على  يحافظ  ومبا  و�ل�سلطة،  �ملنظمة  من  لكل  و�ملهام  و�لهياكل 

عدم �الزدو�جية.

وحتى �نتخاب �ملجل�س �ل�طني �جلديد، تتمثل مهام �للجنة يف و�سع �الأ�س�س و�الآليات للمجل�س، 

بالت��فق،  ب�ساأنها  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  و�ل�طني،  �ل�سيا�سي  �ل�ساأن  يف  �مل�سريية  �لق�سايا  ومعاجلة 

ومتابعة تنفيذ �لقر�ر�ت �ملنبثقة عن �حل��ر.

و�ملجل�س  و�لرئا�سية  �لت�رشيعية  �النتخابات  �إجر�ء  على  �ل�رقة  ت�ؤكد  االنتخابات:  ثانياً: 

�ل�طني يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة، مبا فيها �لقد�س، ب�سكل متز�من ي�م �الإثنني 2010/6/28، 

�لكامل، يف  �لن�سبي  �لتمثيل  �أ�سا�س  ويلتزم �جلميع بذلك. وجترى �نتخابات �ملجل�س �ل�طني على 

�ل�طن و�خلارج حيثما �أمكن، بينما جتري �النتخابات �لت�رشيعية على �أ�سا�س �لنظام �ملختلط على 

وقطاع  �لغربية  �ل�طن )�ل�سفة  ويق�سم   .%2 احل�سم  ون�سبة  دوائر،   %25 قوائم،   %75 اأ�سا�س 

�إ�رش�ف  حتت  �النتخابات  وجتري  غزة(.  يف  وخم�س  �ل�سفة  يف   11( �نتخابية  د�ئرة   16 �إىل  غزة( 

عربي ودويل، مع �إمكان �تخاذ �لتد�بري ل�سمان �إجر�ئها يف ظروف متكافئة وم��تية للجميع، ويف 

�لفل�سطيني بت�سكيل جلنة  �لرئي�س  �آلية للرقابة. ويق�م  ج� من �حلرية و�لنز�هة و�ل�سفافية ومع 

و�ل�سخ�سيات  �ل�سيا�سية  �لق�ى  تن�سيب  وعلى  بها  يق�م  �لتي  �مل�ساور�ت  على  بناء  �النتخابات، 

�ل�طنية.

ثالثاً: االأمن: يدع� �لبند �خلا�س باالأمن �إىل �سياغة �لق��نني �خلا�سة باالأجهزة �الأمنية ح�سب 

�ملهام �ملن�طة بها، و�أن تك�ن تلك �الأجهزة مهنية وغري ف�سائلية، مع حتديد معايري و�أ�س�س �إعادة 

بناء وهيكلة وت�حيد �الأجهزة، �لتي يجب �أن تخ�سع للم�ساءلة و�ملحا�سبة �أمام �ملجل�س �لت�رشيعي. 

�لفل�سطيني  و�مل��طن  �ل�طن  مت�ّس  للعدو،  معل�مات  �إعطاء  �أو  تخابر  �أي  �أن  على  �ل�رقة  وتن�ّس 

و�ملقاومة، يعترب خيانة عظمى. كما تن�ّس على حترمي �العتقال �ل�سيا�سي، و�حرت�م �الأجهزة �الأمنية 

حلّق �ل�سعب �لفل�سطيني يف �ملقاومة، و�إبعاد �مل�ؤ�س�سة �الأمنية عن �لتجاذبات و�خلالفات �ل�سيا�سية. 
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وتن�ّس يف �ل�قت نف�سه على جترمي وحترمي ��ستخد�م �ل�سالح، الأ�سباب خارج �ملهمات �ل�ظيفية، 

وبعيد�ً عن �لل��ئح و�الأنظمة �ملن�س��س عليها.

بها، تتك�ن  �لفل�سطيني مر�س�ماً  �لرئي�س  �أمنية عليا، ُي�سدر  ت�سكيل جلنة  �ل�رقة على  وتن�ّس 

من �سباط مهنيني بالت��فق، ومتار�س عملها حتت �إ�رش�ف م�رشي وعربي ملتابعة وتنفيذ �تفاقية 

�ل�فاق �ل�طني يف �ل�سفة و�لقطاع، وتك�ن من بني مهامها ر�سم �ل�سيا�سات �الأمنية و�الإ�رش�ف على 

تنفيذها. ويتّم �إعادة بناء وهيكلة �الأجهزة �الأمنية مب�ساعدة م�رشية وعربية، مع �لتاأكيد على حّق 

�ل�سمان �ل�ظيفي جلميع �لعاملني فيها.

رابعاً: امل�ساحلات الوطنية: تدع� �ل�رقة �إىل ن�رش ثقافة �لت�سامح و�ملحبة و�مل�ساحلة و�ل�رش�كة 

بالطرق  و�النق�سام  �لفلتان  عن  جنمت  �لتي  �النتهاكات  جميع  وحّل  �مل�سرتك،  و�لعي�س  �ل�سيا�سية 

�ل�رشعية و�لقان�نية، وو�سع برنامج لتع�ي�س �ملت�رشرين من �النق�سام و�لعنف مادياً ومعن�ياً، 

اأ�سكال  لكل  الفوري  والوقف  املوؤ�سفة،  االأحداث  تكرار  مبنع  الكفيلة  واالآليات  االأ�س�س  وو�سع 

يرتكب  من  كل  عن  و�لعائلي  و�لع�سائري  �لتنظيمي  �لغطاء  رفع  على  و�لعمل  �ملتبادل،  �لتحري�س 

�العتد�ء�ت على �لنا�س وممتلكاتهم، و�إ�سد�ر ميثاق �رشف ي�ؤكد على حترمي �القتتال �لد�خلي.

ع�س��ً   16 من  �للجنة  تت�سكل  الوطني:  الوفاق  اتفاقية  لتنفيذ  امل�سرتكة  اللجنة  خام�ساً: 

�أع�ساء،  ثمانية  وحما�س  فتح  من  كل  وت�سمي  و�مل�ستقلني،  و�لف�سائل  وحما�س  فتح  حركتي  من 

ويك�ن  �أع�سائها.  على  �لت��فق  بعد  بت�سكيلها  رئا�سياً  مر�س�ماً  عبا�س  حمم�د  �لرئي�س  وي�سدر 

�للجنة  وتك�ن  و�ل�سلطة.  �ملنظمة  رئي�س  ب�سفته  �للجنة  هذه  مرجعية  ه�  عبا�س  حمم�د  �لرئي�س 

�أو ��ستحقاقات �سيا�سية، وتبد�أ عملها ف�ر ت�قيع �تفاقية  �أية �لتز�مات  لي�ست لديها  �إطار�ً تن�سيقياً 

�ل�فاق، وينتهي عملها يف �أعقاب �إجر�ء �النتخابات وت�سكيل حك�مة فل�سطينية جديدة. وتت�ىل هذه 

�للجنة تنفيذ �تفاق �مل�ساحلة من خالل �لتعامل مع �جلهات �ملعنية �ملختلفة، وتهيئة �الأج��ء الإجر�ء 

�مل�ساحلة  ق�سايا  معاجلة  على  و�الإ�رش�ف  �ل�طني،  و�ملجل�س  و�لت�رشيعية  �لرئا�سية  �النتخابات 

�لد�خلية �لفل�سطينية، ومتابعة عمليات �إعادة �الإعمار يف غزة.

وتن�ّس �ل�رقة �أي�ساً على معاجلة �لق�سايا �ملدنية و�مل�ساكل �الإد�رية �لناجمة عن �النق�سام، مبا 

و�الإد�ر�ت  �مل�ؤ�س�سات  يف  و�لتنقالت  �لر�تب  ووقف  و�لف�سل  وترقياتهم  �مل�ظفني  تعيينات  ي�سمل 

جلنة  وت�سكل  �ل�سلة.  ذ�ت  عليها  �ملختلف  و�حلك�مية  �لرئا�سية  و�لقر�ر�ت  و�ملر��سيم  �حلك�مية، 

بال�سفة  �ملدنيني  �مل�ظفني  جميع  لع�دة  �ل�رقة  وتدع�  �ملذك�رة.  �لق�سايا  لدر��سة  قان�نية  �إد�رية 

وغزة الذين كانوا على راأ�س عملهم قبل 2007/6/14 )�حل�سم �لع�سكري( �إىل وظائفهم، مبا يف ذلك 

�لق�سائية،  للمعاجلات  ��ست�سارية  وحد�ت  وت�سكيل  �النق�سام.  خلفية  على  و�ملتغيبني  �ملف�س�لني 

بالتن�سيق مع �جلهات �ملخت�سة.
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�مل��جهات  مرحلة  �أثناء  يف  �أن��عه،  مبختلف  �أذى  بهم  حلق  �لذين  �الأفر�د  �أن  �ل�رقة  وتعترب 

مبتابعة  ق�ساياهم،  معاجلة  م�س�ؤولية  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  وتتحمل  �لعنف،  �سحايا  �لد�خلية، 

وم�ساركة من جلنة �مل�ساحلة �ل�طنية.

بتحديد  وحما�س  فتح  حركتي  من  كل  قيام  خالل  من  �مل�سكلة  هذه  حُتّل  املعتقلون:  �ساد�ساً: 

ق��ئم �ملعتقلني طبقاً الآخر م�قف، ويتّم ت�سليم م�رش وم�ؤ�س�سة حق�قية )يتفق عليها( ن�سخة منها 

�ل�طني. ويق�م كل  �ل�فاق  �تفاقية  �لت�قيع على  قبل  �الأعد�د و�الأ�سماء(  )تثبيت  �لتحقق منها  بعد 

.
47

طرف باالإفر�ج عن �ملعتقلني �مل�ج�دين لديه من كل �لف�سائل ف�ر ت�قيع �التفاقية

��ستفادت قيادة فتح و�ل�سلطة يف ر�م �هلل من ت�قيعها على �ل�ثيقة �مل�رشية، ومن مَتنُّع حما�س 

عن ذلك، يف �خلروج من ماأزق ف�سيحة تاأجيل تقرير ج�لد�ست�ن، ويف �سّن هج�م �إعالمي و��سع 

من  فتح  ��ستفادت  وقد  و�مل�ساحلة.  �ل�طنية  �ل�حدة  جه�د  تعرقل  باأنها  حما�س،  على  وم�ساد 

�لرغبة �ل�سادقة فل�سطينياً وعربياً ودولياً يف حتقيق �مل�ساحلة، يف حماولة ح�رش حما�س يف �لز�وية. 

عليه  �التفاق  مّت  مبا  �لن�ّس  مطابقة  على  و�أ�رّشت  �ل�سغط،  حتت  �لت�قيع  رف�ست  �لتي  حما�س  �أما 

يف حما�رش �جلل�سات �ل�سابقة، فقد بد� م�قفها مرتبكاً �سيئاً ما باختالف ت�رشيحات قادتها ب�ساأن 

�إمكانية �لت�قيع على �ل�رقة، و�ملالحظات �لتي يجب �أخذها بعني �العتبار. وو�جهت مهمة �سعبة 

عن  ت�رشيبات  حدثت  كما  �لت�قيع.  عدم  ت�ستحق  مالحظاتها  وجاهة  باأن  �لعادي،  �ملُتابع  �إقناع  يف 

�ختالف بني م�قفي قيادة حما�س يف غزة ودم�سق ب�ساأن �لت�قيع، حيث ُذكر �أن قيادتها يف دم�سق 

�أكرث ت�سدد�ً من قيادتها يف غزة.

�لن�س��س،  �إ�رش�ر حما�س على تدقيق  �ل�سابقة دورها يف  �لتاريخية  �لثقة و�خلربة  �أزمة  لعبت 

عن  �لرت�جع  �أو  للتن�سل  خمرجاً  ي�ستخدم  �أن  ميكن  تغيريها  �أو  نزعها  �أّن  ترى  عبار�ت  وتثبيت 

�اللتز�مات. وقّدمت حما�س عدد�ً من �لتعديالت �لتي �أ�رّشت على ت�سمينها يف �لن�ّس �أو و�سعها يف 

ملحق بالن�ّس، بحيث ياأخذ ق�ته �لقان�نية و�ل�سيا�سية. وتلخ�ست �أبرز �ملالحظات يف:

اإ�سافة جملة “تعترب هذه �ملهام �أعاله غري قابلة للتعطيل باعتبارها �إجماعاً وطنياً مّت �لت��فق   .1

عليه” �إىل �لفقرة �خلا�سة مبنظمة �لتحرير �لفل�سطينية، وذلك بعد �حلديث عن مهام �الإطار 

�لقيادي �مل�ؤقت للمنظمة، �إىل حني �إجر�ء �نتخابات �ملجل�س �ل�طني �لفل�سطيني.

بالت��فق  �النتخابات  جلنة  “ت�سكيل  على  لتن�ّس  �النتخابات  بلجنة  �خلا�سة  �لفقرة  تعديل   .2

�ل�طني، وي�سدر �لرئي�س مر�س�ماً بذلك”؛ وه� بخالف �لن�ّس �مل�ج�د يف �ل�رقة �لذي ين�ّس 

على �أن �لرئي�س �لفل�سطيني يق�م بت�سكيل جلنة �النتخابات، بناء على �مل�ساور�ت �لتي يق�م 

بها وعلى تن�سيب �لق�ى �ل�سيا�سية و�ل�سخ�سيات �ل�طنية.
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�ملطالبة باإ�سافة ن�ّس ي��ّسح باأن ت�سكيل �للجنة �الأمنية �لعليا “يتّم �لت��فق عليه”.  .3

�لفل�سطينية مب�ساعدة م�رشية عربية...”،  �الأمنية  �الأجهزة  �إعادة وهيكلة  “يتّم  ن�ّس  تعديل   .4

 .
وذلك باإ�سافة كلمة “بناء” بعد كلمة “اإعادة”48

غري �أن �حلك�مة �مل�رشية وحركة فتح رف�ستا فتح �ل�رقة للنقا�س �أو �إدخال �أية تعديالت عليها. 

�لذي مل تنفع معه حماوالت فل�سطينية من  �لتّعرثُّ  وهكذ�، ظّل م�رشوع �مل�ساحلة ي��جه حالة من 

حل�ل  �إىل  لل��س�ل  �مل�رشي...  منيب  مثل  م�ستقلة  �سخ�سيات  ومن  �ل�سعبية،  �جلبهة  مثل  جهات 

منا�سبة، كما ح�سلت حماوالت قطرية و�سع�دية و�س�د�نية وليبية للت��سط، ��ستمرت حتى قبيل 

�نعقاد م�ؤمتر �لقمة �لعربية يف �رشت يف ليبيا يف �أو�خر �آذ�ر/ مار�س 2010، ولكنها مل ت�ؤدِّ �إىل نتيجة. 

َبنت حما�س م�قفها من �نتهاء والية �لرئي�س عبا�س على �أ�سا�س �لن�ّس 

تنتهي  بحيث  �سنوات،  باأربع  الرئي�س  والية  حدد  الذي  الد�ستوري 

بنهاية يوم 2009/1/8. �أما حركة فتح فتبنّت وجهة �لنظر �لقائلة بتمديد والية �لرئي�س عبا�س حتى 

�إجر�ء  2005، �لذي ين�ّس على  9 ل�سنة  م�عد �نتخابات �ملجل�س �لت�رشيعي، بناء على �لقان�ن رقم 

�أن  �لذي د�ر ح�ل  �لنظر عن �جلدل  �لرئي�سية و�لت�رشيعية يف وقت و�حٍد معاً. وبغ�س  �النتخابات 

�لن�ّس �لد�ست�ري ه� ن�ّس حاكم ومهيمن، �أو �أن �لقان�ن �لذي �أ�سدره عبا�س جاء م��سحاً ومف�رش�ً، 

فاإن ج�هر �مل�سكلة كان �سيا�سياً.

 .
49

�لرئي�س عبا�س �نتهاء والية  وقد �سدرت ت�رشيحات متعددة من قياد�ت حما�س ت�ؤكد على 

غري �أن �أج��ء  “الرئي�س املنتهية واليته”.  وكانت بع�س �أدبيات حما�س تتحدث بني حني و�آخر عن 

�لعدو�ن على غزة، وما تالها من ج�الت ح��ر لل��س�ل �إىل �مل�ساحلة، جعلت حما�س تتعامل مع 

عبا�س كرئي�س �أمر و�قع. ومل تقم باإجر�ء�ت عملية حقيقية، �أو باتخاذ �سيا�سات حا�سمة جتاه رف�س 

�لتعامل مع عبا�س كرئي�س لل�سلطة ط��ل �سنة 2009. كما �أن ن�س��س �ل�رقة �مل�رشية حتدثت عن 

�أن  عن  ف�سالً  هذ�  حما�س.  من  جاّد  �عرت��س  حمّط  ذلك  يكن  ومل  عدة،  م���سع  يف  كرئي�س  عبا�س 

حما�س و�فقت يف �ل�رقة �مل�رشية على خ��س �النتخابات �لرئا�سية و�لت�رشيعية يف وقت و�حد.

م�ساألة �النتخابات �أخذت جانباً كبري�ً من �حل��ر �لفل�سطيني، فبينما كانت فتح وف�سائل منظمة 

�لتحرير ُت�رّش على �إجر�ء �النتخابات وفق نظام �لن�سبية �لكامل، كانت حما�س تطالب بنظام خمتلط 

يجمع بني �لدو�ئر و�لن�سبية، كما حدث يف �نتخابات �سنة 2006 )50% دوائر، و50% ن�سبية(. وكانت 

�أو ق��ئم ف�سائل �ملقاومة قد يعطي فر�سة ومربر�ً  �أن نزول مر�سحني، على ق��ئمها  حما�س ترى 

�لغربية؛ هذ� ف�سالً عن  �ل�سفة  لالحتالل �الإ�رش�ئيلي ملطاردة �ملر�سحني و�عتقالهم، خ�س��ساً يف 

م�ساكل نظام �لن�سبية �لذي يعطي للف�سائل �ل�سغرية �أدو�ر�ً �أكرب بكثري من حجمها يف ت�جيه �للعبة 

رابعًا: االنتخابات
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�ل�سيا�سية من خالل �لتحالف مع طرف دون �آخر مقابل مكا�سب و�رشوط معينة، عندما ال يح�سل 

�أي من �لف�سائل على �الأغلبية �لن�سبية )ن�سف �ملقاعد ز�ئد و�حد(. ثم �إن حما�س و�فقت على %40 

للدوائر و60% للن�سبية، ثم عادت وو�فقت بعد ط�ل نقا�س على 25% للدوائر و75% للن�سبية، وه� 

ما و�فقت عليه فتح �أي�ساً.

بح�سب �ل�رقة �مل�رشية، كان هناك ت��فق فل�سطيني على �إجر�ء �النتخابات �لرئا�سية و�لت�رشيعية 

و�نتخابات �ملجل�س �ل�طني �لفل�سطيني ب�سكل متز�من ي�م 2010/6/28؛ �إذ مل يكن هذ� �مل�عد نقطة 

على  حما�س  و�إ�رش�ر  ج�لد�ست�ن،  تقرير  �أزمة  �أج��ء  �أن  غري  �لفل�سطينية.  �لف�سائل  بني  خالف 

مر�عاة مالحظاتها قبل �لت�قيع على �ل�رقة �مل�رشية، قد دفع �أبا مازن ي�م 2009/10/23 الإ�سد�ر 

ُف�رش  . وقد 
50

�لرئا�سية و�لت�رشيعية لالنتخابات  2010/1/24 م�عد�ً  مر�سوم رئا�سي بتحديد يوم 

ذلك باأنه جتاوز حلما�س وحماولة فر�س م�سار�ت معينة للعمل �لفل�سطيني، �أو �أنه حماولة لل�سغط 

على حما�س للتوقيع على الورقة امل�رسية.

. و�عتربت فتح �ملر�س�م ��ستحقاقاً 
51

�أعلن �ملجل�س �ملركزي �لفل�سطيني دعمه ملر�س�م �النتخابات

د�ست�رياً ال بّد منه، و�أنه ميهد �لطريق �أمام �لع�دة �إىل �ل�سعب للخروج من �الأزمة. ودعت �جلبهة 

�لدمي�قر�طية على ل�سان ع�س� مكتبها �ل�سيا�سي �سالح زيد�ن �إىل تنفيذ �ملر�س�م. كما �أّيد كل من 

وجبهة  �لفل�سطينية،  �لعربية  و�جلبهة  “فدا”،  �لفل�سطيني  �لدمي�قر�طي  و�الحتاد  �ل�سعب،  حزب 

وذكر  �النتخابات.  مر�س�م  رف�ست  فقد  حما�س  حركة  �أما   .
52

�ملر�س�م تنفيذ  �ل�سعبي،  �لن�سال 

عزيز �لدويك رئي�س �ملجل�س �لت�رشيعي �أن هذ� �ملر�س�م يحتاج �إىل م�سادقة �ملجل�س، خ�س��ساً و�أن 

بينما   ،
53

�لت�رشيعي للمجل�س  جل�سة  �أي  لعقد  برملانية  �أغلبية  وهناك  مت��جدون،  ن��ب   110 هناك 

تق�م �ل�سلطة يف ر�م �هلل مبنع �نعقاده. �أما �أحمد بحر نائب رئي�س �ملجل�س �لت�رشيعي فقال �إن عبا�س 

تخ�له  د�ست�رية  �سفة  �أية  ميلك  “ال  عبا�س  �إن  و�أ�ساف   ،
و�ل�طنية”54 �لقان�نية  لـ“�ل�سفة  فاقد 

الناحية  من  له  قيمة  “ال  املر�سوم  اأن  واعترب  واليته”،  النتهاء  م�سم�نها  كان  �أياً  مر��سيم  �إ�سد�ر 

�مل�ساحلة  بجه�د  �حلائط  “عر�س  �رسب  عبا�س  اأن  لها  بيان  يف  حما�س  واأعلنت   .
الد�ستورية”55

�ل�طنية و�إنهاء �النق�سام”، و�أكدت حما�س رف�سها للمر�س�م، معتربة �إياه غري �رشعي، الأن “عبا�س 

.
فقد �رشعيته، و�نتهت واليته �لقان�نية”56

ر�أت حركة �جلهاد �الإ�سالمي يف �ملر�س�م “�رشبة جديدة جله�د �حل��ر و�مل�ساحلة”. �أما �جلبهة 

�ل�سعبية فحاولت �إم�ساك �لع�سا من �ل��سط، فاعتربت �ملر�س�م “��ستحقاقاً د�ست�رياً”، غري �أنها مل 

. و�أد�ن حتالف �لق�ى �ل�طنية يف دم�سق �ملر�س�م، وحتدث خالد م�سعل با�سم 
“اأولوية”57 تَر فيه 

وهي ت�ؤدي  �لتحالف يف ختام �الجتماع �لذي عقده قائالً �إنها “خط�ة غري �رشعية، وغري قان�نية”، 

�إىل تعميق �النق�سام “فال �نتخابات يف ظّل �النق�سام... �مل�ساحلة �أوالً ثم �الحتكام �إىل �النتخابات يف 

.
ظروف طبيعية ونزيهة”58
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رف�ست حركة حما�س �ل�سماح للجنة �النتخابات �ملركزية بالعمل يف �لقطاع، وهددت مبحا�سبة 

. ويف 2009/11/12 �أعلنت جلنة �النتخابات �أنها غري قادرة 
59

كل من يحاول �لتعامل مع �النتخابات

على �إجر�ء �النتخابات يف م�عدها �لذي حدده �ملر�س�م �لرئا�سي، ب�سبب عدم قدرتها على �لعمل يف 

. وقد �أدى ذلك �إىل �رشف �لرئي�س عبا�س وحركة فتح �لنظر عن �ل�سري يف �لعملية �النتخابية 
60

�لقطاع

يف 2010/1/24.

النتخابات  �لرت�سح  يف  رغبته  عدم  عن   2009/11/5 يف  عبا�س  �لرئي�س  �أعلن  �أخرى،  جهة  ومن 

. ولعل 
رئا�سة �ل�سلطة �لفل�سطينية، م�ؤكد�ً �أن ذلك لي�س من باب “امل�ساومة اأو املناورة اأو املزاودة”61

عبا�س �أر�د بذلك �لتعبري عن �إحباطه من �ل��سع �لد�خلي �لفل�سطيني، ومن �نغالق م�سار �لت�س�ية، 

�إىل وج�د دعم ق�ي د�خلي وخارجي لع�دته  �أنه كان يريد �الطمئنان  �مل�ستبعد  لي�س من  �أنه  غري 

للرئا�سة من خالل قيا�س ردود �لفعل، و�الت�ساالت لثنيه عن م�قفه. وكان عبا�س ُقبيل �إعالنه عن 

عدم �لرت�سح، قد عرب لعدد من قياد�ت �الأمن و�ل�سلطة عن �إحباطه �ل�سديد من �مل��قف و�ل�سيا�سات 

.
62

�الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية و�لعربية

�لتنفيذية للمنظمة، كما  �للجنة  �أب� مازن دعماً من قيادة فتح للرت�سح ل�الية ثانية، ومن  تلقى 

تلقى �ت�ساالت من روؤ�ساء “اإ�رسائيل” واأمريكا وم�رس ومن ملك االأردن ملحاولة ثنيه عن قراره... 

وحدثت   .
“االعتدال”63 تيار  ي�سمى  ما  على  وحت�سب  الت�سوية،  م�سار  تدعم  عديدة  جهات  ومن 

�لقيادي يف  �سغ�ط �أال يقدم عبا�س ��ستقالته حتى ال يح�سل فر�غ د�ست�ري، فيحّل مكانه ر�سمياً 

حما�س عزيز �لدويك رئي�س �ملجل�س �لت�رشيعي. غري �أن عبا�س قال �إنه لن يرتك م�قعه �إال بعد �إجر�ء 

، ولكنه ا�ستمر يف التاأكيد على عدم رغبته يف الرت�سح لوالية ثانية.
64

�النتخابات �ملقبلة

حاول �ملجل�س �ملركزي ملنظمة �لتحرير ت�فري غطاء لعدم �نعقاد �النتخابات يف م�عدها، فقرر 

يف 2009/12/16 متديد والية رئي�س �ل�سلطة ووالية �ملجل�س �لت�رشيعي، حتى �إجر�ء �نتخابات عامة 

. مل حتاول قر�ر�ت �ملجل�س �ملركزي ت�فري �لغطاء للرئي�س 
65

رئا�سية وت�رشيعية يف �ل�سفة و�لقطاع

عبا�س فقط، و�إمنا �سعت �أي�ساً الإعطائه للمجل�س �لت�رشيعي، رمبا حتى ال يفهم �أن �لدعم فقط متجه 

باعتباره  �أخرى  جهة  من  يفهم  �أن  ممكن  ذلك  �أن  غري  �النق�سام؛  �رشخ  يزد�د  ال  وحتى  للرئا�سة، 

�أن  ��ستخد�ماً ل�سالحيات ال ميلكها، وفر�ساً ل��ساية لي�ست له. وه� ما ذكرته حركة حما�س من 

“هيئة غري �رشعية”  �لد�ست�رية للتمديد للرئي�س عبا�س، الأنه  �ملجل�س �ملركزي ال ميلك �ل�سالحية 

.
و“منبثقة عن هيئات منتهية �ل�سالحية”66

وعلى هذ� فقد �نتهى �مل�سهد �النتخابي �لفل�سطيني �سنة 2009 على حالة من �الرتباك، و�لاليقني، 

مرتبطة ب�سكل �أ�سا�سي بتحقيق �مل�ساحلة �لفل�سطينية. وب�ج�د ظروف م��س�عية حملية و�إقليمية 

ودولية متكن من �إجر�ء �نتخابات ت�سارك فيها كافة �لف�سائل �لفل�سطينية.
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من  باأح�سن   2009 �سنة  �لتحرير  منظمة  حال  تكن  مل 

هيمنة  حتت  ��ستمرت  �إذ  �ل�سابقة،  �ل�سن��ت  يف  حالها 

حركة فتح، ومل تتمكن من ��ستيعاب حما�س وغريها من 

ك�نها  من  تعاين  م�ؤ�س�ساتها  وظلّت  وهياكلها.  بنيتها  جتديد  من  تتمكن  مل  كما  �ملقاومة،  ف�سائل 

منق��سة �ل�رشعية، ب�سبب �نتهاء �سالحياتها منذ �سن��ت عديدة.

�الأد�ء �لباهت لقيادة �ملنظمة يف �أثناء حرب غزة، وحالة �الإحباط من �إغالق �أب��ب �ملنظمة يف وجه 

الذي  “وانت�رست غزة”،  لالإعالن يف مهرجان  �لبناء، دفعت خالد م�سعل  و�إعادة  �الإ�سالح  عملية 

مرجعية  الإن�ساء  �لف�سائل  كافة  “مع  تعمل  حما�س  �أن  �الإعالن  �إىل   ،2009/1/28 يف  �لدوحة  يف  عقد 

.
فل�سطينية حتافظ على حق �لع�دة وتتم�سك باحلق�ق و�لث��بت”67

فتح  حركة  ��ستغلتها  �إذ  �لفل�سطينية،  �ل�ساحة  يف  كبرية  زوبعة  م�سعل  ت�رشيحات  �أثارت 

�لفل�سطينيني  �لتقليدية لدى  �مل�ساعر  �لهج�م على حما�س، م�ستفيدة من  و�أو�ساط قريبة منها يف 

ر�أى  كما  �لفل�سطيني.  لل�سعب  �ملعن�ي  �لبيت  هي  �ملنظمة  باأن  و�ل�سع�ر  �ل�حدة،  يف  �لرغبة  يف 

فيها �لبع�س فر�سة للنَّيل من حما�س، �لتي كانت قد بلغت �أوج �سعبيتها �إثر �سم�دها يف معركة 

�هلل.  ر�م  يف  وقيادتها  لل�سلطة  قا�سية  �سعبية  �نتقاد�ت  مع  تر�فقت  و�لتي  غزة،  على  �لعدو�ن 

حما�س  حلركة  بالت�سدي  �لتعهد  قبيل  من  وفتح  �ل�سلطة  يف  قياد�ت  من  ت�رشيحات  وظهرت 

فتح  واأن  بالف�سل”،  �ستب�ء  م�سعل  “حماوالت  اأن  قبيل  ومن   ،
�ملنظمة”68 و�أد  حتاول  “�لتي 

يف  �النخر�ط  بد�يتها  منذ  “رف�ست  حما�س  اأن  قبيل  ومن   ،
االإيرانية”69 “للموؤامرة  �ستت�سدى 

وم�ستنكر  مرف��س  و�نقالب  “م�ؤ�مرة  م�سعل  ت�رشيح  و�أن  ؛ 
�لفل�سطيني”70 �ل�طني  �لعمل 

.
�لتحرير”71 منظمة  على 

وهكذ� فاإن �جلدل �أخذ طابعاً عد�ئياً م�ستفز�ً، مل يحاول �الإجابة بجر�أة عن �أ�سباب �حلالة �لبئي�سة 

�لتي و�سلت �إليها �ملنظمة، ومن ه� �مل�ستفيد من تعطيل م�ؤ�س�ساتها �لت�رشيعية ودو�ئرها �لتنفيذية، 

�أو ِمن حت�يلها �إىل جمرد �أد�ة بيد ف�سيل معني، �أو ِمن و�ْسعها يف غرفة �الإنعا�س ليتّم �إيقاظها عند 

ح�سام  �لفتحاوي  �لقيادي  كان  وقد  �لقر�ر�ت.  بع�س  على  للت�سديق  “االأختام”  لبع�س  �حلاجة 

خ�رش �أكرث و�س�حاً عندما دعا �إىل تد�ر�س �الأمر باجلدية �لالزمة، مبيناً �أن على قيادة �ملنظمة وفتح 

.
وال�سلطة “�ال�ستعد�د لي�س فقط ل�رش�كة حما�س، و�إمنا �أي�ساً لقيادتها للمنظمة”72

�إلغاء  �إىل  �أو�سح حممد نز�ل ع�س� �ملكتب �ل�سيا�سي حلما�س باأن م�سعل مل يق�سد �لدع�ة  وقد 

�مل�ستبعدة من  �لفل�سطينية  للف�سائل  �إطار  �لدع�ة الإيجاد  �إيجاد بديل عنها؛ و�إمنا ق�سد  �أو  �ملنظمة 

.
73

دخ�ل �ملنظمة للتن�سيق فيما بينها

خام�سًا: منظمة التحرير 

الفـل�ســـطـينيـة
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�لفل�سطيني،  �حل��ر  ملف  يف  �أ�سا�سياً  بند�ً  �أ�سبحت  �لتحرير  منظمة  فاإن  �أمر،  من  يكن  ومهما 

وتعر�ست �إىل نقا�سات م�ستفي�سة، ومّت �التفاق على �لنقاط �ملرتبطة باإ�سالحها و�نتخاب جمل�سها 

�ل�طني وقيادتها �جلديدة... كما ظهر يف �ل�رقة �مل�رشية �مل�سار �إليها �سابقاً.

�لتي  �لتنفيذية  �للجنة  �ل�ساغرة يف  �ملقاعد  2009 �جتهت رغبة قيادة فتح ال�ستكمال  ويف �سيف 

�سلبياً  م�ؤ�رش�ً  ذلك  كان  وقد  �أع�سائها.  من  عدد  تغيّب  �أو  وفاة  ب�سبب  �لقان�ين،  ن�سابها  فقدت 

�إذ تر�فق ذلك  �أ�س�س جديدة،  بالن�سبة حلما�س، و�لف�سائل �ملعنية باإعادة بناء وترتيب �ملنظمة على 

م�ساألة  ر�أ�سها  وعلى  �لفل�سطينية،  بامل�ساحلة  �ملتعلقة  �لتفاهمات  على  �الأخرية  �لرت��س  و�سع  مع 

�ملنظمة. وكان �الأوىل بالن�سبة لهذه �لف�سائل �أال ت�ستعجل فتح ملء �ل�س��غر دون ت��فق، و�أال تق�م 

. غري 
74

برتتيبات تكر�س هيمنة فتح و��ستبعاد �الآخرين، وتتابع ��ستخد�مها كاأد�ة يف وجه �ملعار�سة

�أن فتح كانت ال ترى مربر�ً لالنتظار الأمٍد غري معل�م لدخ�ل �مل�ساحلة م��سع �لتنفيذ، وكانت ترى 

�رشورة عمل ترتيبات ول� م�ؤقتة لت�سيري �حلد �الأدنى من مهام �ملنظمة، �لتي مهما قيل فيها، فاإنها 

تظّل عربياً ودولياً �ملمثل �ل�رشعي �ل�حيد لل�سعب �لفل�سطيني.

�أن �ملجل�س �سيعقد جل�سة طارئة غري عادية ي�م  �أعلن �سليم �لزعن�ن، رئي�س �ملجل�س �ل�طني، 

2009/8/25، يف مقر �لرئا�سة بر�م �هلل النتخاب �ستة �أع�ساء يف �للجنة �لتنفيذية يحلّ�ن حملَّ �الأع�ساء 

�ل�ستة �لذين ُت�ف��، وهم يا�رش عرفات، ويا�رش عمرو، و�سليمان �لنجاب، وفي�سل �حل�سيني، و�إميل 

.
75

جرج�عي، و�سمري غ��سة

�أع�ساء  وه�ؤالء  ع�س�،   700 عن  يزيد  ما  �أ�سل  من  ع�س��ً   325 بح�س�ر  �ملجل�س  �نعقد 

�أن تنتهي مدة جمل�سهم بعد ثالث �سن��ت. وقد  �ملفرت�س  1996، وكان من  م�سجل�ن منذ �سنة 

و�أحمد  )فتح(،  عريقات  �سائب  هم  بالتزكية  �أع�ساء  �أربعة  �ختيار  على  �الجتماع  يف  �لت��فق  مّت 

جمدالين ممثالً جلبهة �لن�سال �ل�سعبي، وحنا عمرية عن حزب �ل�سعب، و�سالح ر�أفت عن فد�. 

ع�رش�وي  وحنان  �س�تاً،   234 بـ  فتح  حركة  من  قريع  �أحمد  فيهما  ففاز  �لباقيان  �ملقعد�ن  �أما 

18 ع�س��ً هم: حمم�د عبا�س،  �أ�سبحت �للجنة �لتنفيذية ت�سّم  182 �س�تاً. وبذلك  )م�ستقلة( بـ 

�لرحيم مل�ح، وعلي  �لقدومي، و�أحمد قريع، وتي�سري خالد، وعبد  و�سائب عريقات، وفاروق 

�لرحمن،  عبد  و�أ�سعد  ربه،  عبد  ويا�رش  ر�أفت،  و�سالح  عمرية،  وحنا  �إ�سماعيل،  و�أب�  �إ�سحق، 

وحنان  �الآغا،  وزكريا  �لن�سا�سيبي،  زهدي  وحممد  �ل�سكعة،  وغ�سان  �خل�رشي،  وريا�س 

.
76

ع�رش�وي، و�أحمد جمدالين

�نتقاد�ت ق�ية ح�ل حقيقة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �هلل حتت  ر�م  �ل�طني يف  �ملجل�س  �نعقاد  �أثار 

�حلرية �لتي يتمتع بها �ملجل�س حتت �الحتالل، وح�ل مدى قدرته على متثيل �ل�سعب �لفل�سطيني يف 

�لد�خل و�خلارج، هذ� ف�سالً عن �الإ�سكاالت �ملرتبطة بانتهاء مدته و�سالحية �أع�سائه.
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و�أثريت من جهة ثانية ق�سية متثيل يا�رش عبد ربه يف �للجنة �لتنفيذية �لذي جاء �إليها ممثالً حلزب 

فد�، و�لذي ��ستقال منه منذ عدة �سن��ت، ومل يعد ممثالً له، بينما دخل لع�س�ية �لتنفيذية �سالح 

)�لدمي�قر�طية  �إىل ف�سيلني حتالفا معه  باالإ�سافة  �أن هذ� �حلزب  �لعلم  ؛ مع 
77

ر�أفت ممثالً عن فد�

�لت�رشيعي،  �ملجل�س  يف  مقعدين  من  �أكرث  على  جمتمعني  �حل�س�ل  ي�ستطيع��  مل  �ل�سعب(  وحزب 

�أن  �إذ� ما �حت�سب عبد ربه منهم. �لالفت للنظر  �لتنفيذية  �للجنة  �أربعة مقاعد يف  ولكن ي�سبح لهم 

�للجنة �لتنفيذية �سكلت جلنة من �أع�سائها برئا�سة عبد ربه نف�سه ل��سع خطة تط�ير عمل �ملنظمة 

.
78

ودو�ئرها

�ل�رشعية  �إن  نق�ل  �أن  ن�ستطيع  “�الآن  عبا�س  حمم�د  قال  �ل�طني  �ملجل�س  �جتماع  ختام  ويف 

�خلا�سئ�ن  وخ�سئ  بخري،  �لتحرير  منظمة  و�إن  بخري،  �لقان�ين  �لن�ساب  و�إن  بخري،  �لفل�سطينية 

�إن  حتى  �ل��قع،  �إىل  منه  �لتمنيات  �إىل  �أقرب  ت�رشيح  وه�   .
�ملنظمة”79 هذه  خر�ب  ينتظرون  �لذين 

�إىل �عرت�ف عبا�س باأنه ت�سلّم منظمة �لتحرير  �أ�سار يف �جتماع �ملجل�س  �لقيادي يف فتح نبيل عمرو 

�لفل�سطينية منذ خم�س �سن��ت ومل يفعل بها �سيئاً، و��ستخدم عمرو عبارة “�سّح �لن�م”، يف اإ�سارة 

.
80

�إىل هذ� �العرت�ف

منذ �أن �أو�سى �ملجل�س �لث�ري حلركة فتح يف �أيل�ل/ �سبتمرب 

2004 بعقد �مل�ؤمتر �ل�ساد�س حلركة فتح، ومّت ت�سكيل جلنة 

حت�سريية لذلك، و�خلط��ت جتاه عقده ت�سري ب�سكل وئيد 

ومتعرث. وكنا قد تابعنا يف �لتقرير �ال�سرت�تيجي ل�سنة 2008 �جله�د �لتي بذلت حتى نهاية 2008، 

لتحقيق �حللم �لذي طال �نتظاره نح� ع�رشين عاماً.

جرى �حلديث يف �أو�ئل �سنة 2009 عن م�ساٍع لعقد م�ؤمتر فتح يف �آذ�ر/ مار�س ليت��فق مع ذكرى 

معركة �لكر�مة. كما جرى �حلديث عن ثالثة �أماكن حمتملة لعقد �مل�ؤمتر، يف م�رش و�الأردن و�ل�سفة 

�لغربية. كما كان هناك �سبه ت��فق د�خل �للجنة �لتح�سريية على �أن يك�ن عدد �أع�ساء �مل�ؤمتر نح� 

1,500 ع�س�؛ وكان مت�قعاً �أن يك�ن نح� 80% منهم من اأبناء الداخل الفل�سطيني.

وقد تتابعت تاأجيالت �نعقاد �مل�ؤمتر، كما تتابعت �ل�سجاالت و�ل�رش�عات �لد�خلية ب�ساأن مكان 

�نعقاد �مل�ؤمتر وعدد �أع�سائه. وقد طلبت فتح ر�سمياً من م�رش ��ست�سافة �مل�ؤمتر، غري �أن �لقاهرة 

 ،
81

اأخربت فتح يف االأ�سبوع الثاين من ني�سان/ اأبريل 2009 �أنها حتبذ عقد �مل�ؤمتر يف د�خل فل�سطني

. وهكذ�، 
82

ان �عتذ�رها ر�سمياً لفتح عن عقد �مل�ؤمتر يف �الأردن وبعد ذلك بنح� ع�رشة �أيام �أبلغت َعمَّ

يف  عقده  باجتاه  بالتح�ل  �الأمر  �أخذ  �خلارج،  يف  �الجتماع  ي�ؤيد  فتح  يف  �لعام  �لت�جه  كان  �أن  فبعد 

مع  تت�ساءل  �أخذت  معار�سة  وجه  يف  وم�ؤيديه،  عبا�س  حمم�د  من  ق�ي  وبدفٍع  �لغربية،  �ل�سفة 

�ساد�سًا: املوؤمتر ال�ساد�س 

حلــركـــة فــتـح
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�لزمن، قادها فاروق قدومي وعدد من رم�ز فتح يف �خلارج. وقد ح�سل �ختالف و��سح ب�ساأن 

عقد  قررت  �للجنة  �أن   2009/5/10 يف  غنيم  حممد  �لتح�سريية  �للجنة  رئي�س  �أعلن  عندما  �ملكان 

هام�س  على  عقدته  �جتماع  يف  لفتح  �ملركزية  �للجنة  �أكدت  كما  �لعربية؛  �لبلد�ن  �إحدى  يف  �مل�ؤمتر 

�حلركة  وحدة  على  “حر�ساً  �خلارج  يف  �مل�ؤمتر  بعقد  قر�رها  على  �لتح�سريية  �للجنة  �جتماعات 

ودورها �لن�سايل، ووحدة �ل�سعب �لفل�سطيني يف �ل�طن و�ل�ستات، بعيد�ً عن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

 ،2009/5/11 يف  حا�سم  ب�سكل  تدخل  مازن  �أبا  �أن  غري   .
وخمططاته”83 و�سغ�طاته  وممار�ساته 

وقرر �إنهاء عمل �للجنة �لتح�سريية وحلّها، كما قرر عقد �مل�ؤمتر يف �ل�سفة �لغربية؛ وه� ما و�فق 

. ومن الوا�سح اأن قرار عبا�س قد اأحدث 
84

مطالبات قادة فتح �ملنتخبني عن �أقاليم �لد�خل �لفل�سطيني

�أحمد  �أب� عالء  �لعديد من قادة فتح، فقد �ن�سم  �للجنة �لتح�سريية وبني  �رتباكاً و�عرت��ساً د�خل 

قريع �إىل ن�رش ي��سف و�أب� ماهر غنيم يف �نتقاد م�قف �لرئي�س عبا�س، و�أبلغ قريٌع عبا�َس مبا�رشة 

باأن �إ�رش�ره على عقد �مل�ؤمتر يف �لد�خل �سيت�سبب يف �سّق �حلركة و�نق�سامها. وقال قريع �إن م�قفه 

كم�س�ؤول للتعبئة و�لتنظيم لفتح يف �لد�خل مينعه متاماً من �مل��فقة على خطط عبا�س يف عقد �مل�ؤمتر 

.
85

بالداخل

واتهم 82 قيادياً فتحاوياً؛ يف مذكرة ن�رشت �لقد�س �لعربي مقاطع منها، �لرئي�س عبا�س “مبحاولة 

لعملية  َتتَعّر�س  �حلركة  �أن  من  حمذرين  �لفل�سطينية”،  بال�سلطة  م�ستق�ياً  �حلركة  على  �النقالب 

.
86

مربجمة للق�ساء عليها، ور�ف�سني عقد �مل�ؤمتر �ل�ساد�س يف د�خل فل�سطني

، وا�ستطاع ا�ستح�سال قرار 
87

كان من �ل���سح �أن عبا�س ح�سم �أمره يف عقد �مل�ؤمتر يف بيت حلم

. كما 
من �للجنة �ملركزية حلركة فتح يف 2009/6/14 بعقد م�ؤمترها “د�خل �ل�طن” يف 882009/8/4

.
��ستح�سل تاأييد �ملجل�س �لث�ري مذكر�ً باأن “قر�ر �ملجل�س �لث�ري �سينفذ باحلرف”89

و�سلت �حلالة �إىل “ك�رش عظام” بني عبا�س ومعار�سيه، عندما قام �أمني �رّش حركة فتح فاروق 

قدومي، يف لقاء مع �سحفيني، باتهام عبا�س وحممد دحالن بال�سل�ع يف قتل يا�رش عرفات م�سم�ماً، 

و�لتخطيط الغتيال قادة من حما�س و�آخرين. قدومي و�سف عبا�س  بـ“�ملن�سق عن حركة فتح” واأنه 

. وعلى �لرغم مما �أثارته هذه �التهامات �مل�جهة من �سخ�سية 
“م�ستبد بت�رسفاته االنفرادية...”90

تاريخية وكبرية يف فتح لعبا�س، فاإن �الأمر مل يتط�ر �إىل حالة �ن�سقاق �أو ع�سيان كبري د�خل فتح، 

كما مل يتّم �إقامة م�ؤمتر �آخر لفتح من �لعنا�رش �ملعار�سة لعبا�س، كما كان هدد بذلك فاروق قدومي. 

مبعظم  بق�ة  �الإم�ساك  من  ميّكنهم  ب�سكل  �الأو�ساع  رتب��  قد  كان��  و�أن�ساره  عبا�س  �أن  ويظهر 

مفا�سل حركة فتح، وي�سهل عليهم جتاوز هكذ� تد�عيات، خ�س��ساً بعد �أن متكن�� من �إقناع رئي�س 

�للجنة �لتح�سريية ومف��س �لتعبئة و�لتنظيم يف فتح حممد غنيم بالذهاب �إىل �لد�خل. كما �أن �لبيئة 

�الإقليمية �لعربية كانت تلعب ل�ساحلهم، بحيث مل يكن من �ل�سهل على قدومي ورفاقه ت�سكيل حالة 

فتحاوية بديلة، �أو �إقامة م�ؤمتر لهم يف �أي بلد عربي. ثم �إن �التهامات و�ل�ثائق �لتي �ساقها �لقدومي 
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�أج��ء  ر ت�قيتها �لزمني نح� خم�س �سن��ت، كما ظهرت يف  مل تبُد مقنعة للكثريين، من حيث تاأخُّ

�خل�سام �ل�سيا�سي ولي�س ملجرد ك�سف �حلقائق عند معرفتها.

متكن عبا�س من حت�سيد �للجنة �ملركزية حلركة فتح �إىل جانبه، و�لتي و�سفت حم�رش �الجتماع 

يثري  �أنه  كما  و�الأكاذيب،  بالتفاو�سات  ومليء  “مفربك  باأنه  �لقدومي  �إليه  �أ�سار  �لذي  )�ل�ثيقة( 

ب�سكل  هاجمت  حيث  عبا�س،  جانب  �إىل  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  وقفت  كما   .
الفتنة...”91

�إجر�ء�ت  باتخاذ  وهددت  “ه�ستريية”،  باأنها  ت�رشيحاته  وو�سفت  قدومي  فاروق  م�سب�ق  غري 

. �أما عبا�س نف�سه ف��سف ت�رشيحات قدومي باأنها “�أكاذيب وزوبعات لتعطيل م�ؤمتر فتح 
92

�سّده

. ومل مت�ِس �س�ى �أيام قليلة حتى متكن عبا�س وم�ؤيدوه من �مت�سا�س معظم �الأج��ء 
ال�ساد�س”93

�ل�سلبية �لتي �أثارتها ت�رشيحات �لقدومي و�عرت��ساته.

م�سكلة �لع�س�ية يف �مل�ؤمتر كانت �إحدى �لق�سايا �حل�سا�سة �لتي ظلّت حمّل �رش�ع و�سّد وجذب 

ط��ل �سن��ت �لتح�سري للم�ؤمتر وحتى �فتتاحه. وعلى �لرغم من كرثة �الجتهاد�ت و�القرت�حات 

يف  خ�س��ساً  �الأحيان،  معظم  يف  وقب�الً  تد�والً  �الأكرث  �لعدد  ظّل   1,500 الرقم  فاإن  والتدخالت، 

�لتح�سريية  �للجنة  قر�ر  �آخرها  كان  عديدة  مر�ت  تثبيته  مّت  ما  وه�  �لتح�سريية،  �للجنة  �أو�ساط 

عنا�رش  من  للكثري  مفاجئاً  كان  �أنه  غري   .
94ً

ع�س��  1,550 بـ  �الأع�ساء  عدد  بح�سم   2009/5/10 يف 

�إىل  �لعدد  زيادة  مّت  �أنه  �أيام،  بب�سعة  �مل�ؤمتر  �نعقاد  وقبيل  مت�ز/ ي�لي�،  �أو�خر  يف  يعلم��  �أن  فتح 

ح��يل 2,300 ع�س�. وجرت �عرت��سات على هذه �لزيادة ذكر �أ�سحابها �أنها مّتت بدون علم �للجنة 

. كما حدثت اعرتا�سات من قيادات فتحاوية يف غزة ب�سبب الزيادة 
95

�ملركزية و�للجنة �لتح�سريية

، من 
97ً

. ويظهر �أن �لعدد �لر�سمي �لنهائي للم�ؤمتر بلغ 2,350 ع�س��
96

�لتي ال يعرف�ن كيف مّتت

بينهم نحو 400 من قطاع غزة. وب�سكل عام فقد عك�ست �إ�سكالية �لعدد مدى حجم �لرتهل �لتنظيمي 

و�الإد�ري �لذي �أ�ساب ج�سم فتح، �إذ �إن م��س�ع �لع�س�ية و�لرت�تبية �الإد�رية، و�أنظمة �لتمثيل، يف 

�أيَّة م�ؤ�س�سة حزبية �أو تنظيمية، مُيثل �حلّد �الأدنى الأي عمل متما�سك و��سح �ملعامل.

�نعك�ست عدم قدرة معظم ممثلي قطاع غزة يف �مل�ؤمتر على �مل�ساركة ب�سكل �سلبي على �أج��ء 

�مل�ؤمتر. �إذ �إن �حلك�مة �ملقالة يف غزة وحركة حما�س طالبتا يف مقابل �ل�سماح ملمثلي فتح بامل�ساركة، 

بكميات  �ملقالة  �حلك�مة  تزويد  يتّم  و�أن  �لغربية،  �ل�سفة  يف  حما�س  معتقلي  عن  �الإفر�ج  يتّم  باأن 

و�أن�سارها،  فتح  على  فقط  مق�س�رة  �لتحرك  حرية  تك�ن  ال  بحيث  �ل�سفر،  ج��ز�ت  من  منا�سبة 

هم  ممن  وغريهم  وجتار...  وطلبة  مر�سى  من  �لعاديني  للنا�س  وكذلك  و�أن�سارها،  حلما�س  و�إمنا 

بحاجة جل��ز�ت �سفر. وعلى �لرغم من �لكثري من �ل��ساطات و�ملفاو�سات �إال �أنه مل يحدث �تفاق 

�مل�ساركة يف  بينما ُحرم فتحاوي� غزة من  �لطرفني، فظّل معتقل� حما�س قابعني يف �سج�نهم،  بني 

�مل�ؤمتر. وقد �أدى ذلك �إىل زيادة ت�تري �ل��سع �لد�خلي �لفل�سطيني، �إذ �تهمت حما�ُس حركَة فتح باأنها 
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غري جادة يف �مل�ساحلة، و�أنها م��فقة على بقاء معتقلي حما�س يف �ل�سج�ن، �أو �أنها ال متلك من �أمرها 

�سيئاً �أمام نف�ذ د�يت�ن وبرناجمه �الأمني �سّد حما�س، و�أنها قدمت �إبقاء معتقلي حما�س يف �ل�سج�ن 

على م�ساركة �أع�سائها يف �مل�ؤمتر. �أما فتح ف�سعرت مبزيد من �لغ�سب و�ملر�رة الأن حما�س حاولت 

�أن ت�ؤثر ب�سكل �سلبي على �مل�ؤمتر وعملية  وحاولت  “عر�سها �لدمي�قر�طي”،  اأن تف�سد على فتح 

.
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�نعقاده ومد�والته و�نتخاباته، وه� ما �عتربته �إ�ساءة بالغة وخطاً �أحمر ال يج�ز �ل��س�ل �إليه

�فتتح �أحمد قريع �مل�ؤمتر ي�م 2009/8/4، كما خطب فيه �لرئي�س عبا�س. و�نتخب �مل�ؤمتر عثمان 

ثانياً. و��ستمر  �أول للرئي�س، و�أمني مقب�ل نائباً  للم�ؤمتر، و�سربي �سيدم نائباً  �أب� غربية رئي�ساً 

�مل�ؤمتر ثمانية �أيام، بعد �أن كان خمططاً له �النعقاد ملدة ثالثة �أيام فقط، وه� ما يعك�س حجم �لنقا�س 

وحجم �مللفات �ملتد�ولة، ف�سالً عن �الأعد�د �ل�سخمة من �مل�ساركني �لر�غبني يف �حلديث.

�أقّر �مل�ؤمتر زيادة �أع�ساء �للجنة �ملركزية من 21 �إىل 23 ع�س��ً. ومّت �نتخاب حمم�د عبا�س قائد�ً 

تق�م  ثم  �ملركزية،  �للجنة  يف  ع�س��ً   18 �نتخاب  مطل�باً  كان  وبذلك  �ملركزية،  يف  وع�س��ً  للحركة 

�للجنة بعد �نتخابها بتعيني �أربعة �أع�ساء �آخرين. �أما �ملجل�س �لث�ري فتقرر �أن يك�ن عدد �أع�سائه 

128 ع�س��ً، بحيث ينتخب �مل�ؤمتر 80 ع�س��ً، ويتّم تعيني 25 �آخرين يف �أول �جتماع له، ثم ي�ساف 
اإليهم 20 �أ�سري�ً من �أ�رشى فتح يف �ل�سج�ن �الإ�رش�ئيلية.

:
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�أكد �لربنامج �ل�سيا�سي حلركة فتح �لذي �أقّره �مل�ؤمترعلى عدد من �لنقاط �أبرزها

حق �ل�سعب �لفل�سطيني مبقاومة �الحتالل بكل �الأ�سكال، وفق �لقان�ن �لدويل، مبا فيها �لكفاح   •
امل�سلح.

حماية  يهودية،  دولة  بـ“اإ�رسائيل”  �العرت�ف  ورف�س  �مل�ؤقتة،  �حلدود  ذ�ت  �لدولة  رف�س   •
حلق�ق �لالجئني وحلق�ق �أهلنا عرب �خلط �الأخ�رش.

�ل�سعب  حق  من  �لن�سال  وينطلق  و�أ�سكاله،  �لن�سال  �أ�ساليب  �أحد  ه�  �مل�سلح  �لكفاح  خيار   •
�لفل�سطيني يف مقاومة �الحتالل و�ال�ستيطان و�لطرد و�لرتحيل و�لتمييز �لعن�رشي، وه� حق 

تكفله �ل�رش�ئع و�لق��نني �لدولية.

تقرير  �لفل�سطيني يف  �ل�سعب  ي�سمل حق  فتح، وذلك  �ل�طن ه� حم�ر ن�سال حركة  حترير   •
�ملجتمع  و�أكده  به  �عرتف  بالتقادم،  ي�سقط  ال  للت�رشف  قابل  غري  ثابت  حق  وه�  �مل�سري، 

�لدويل.

�ل�رشيف،  �لقد�س  وعا�سمتها  �ل�سيادة  ذ�ت  �مل�ستقلة  دولته  �إقامة  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حق   •
وحق الجئيه يف �لع�دة و�لتع�ي�س.

تتبنى  وفتح  و�إنهائه،  لال�ستيطان  �لت�سدي  على  �ملنظ�ر  �الأجل  يف  يرتكز  فتح  حركة  ن�سال   •
تقبل  ال  لكنها  �إليه،  لل��س�ل  �ل��سائل  تتعدد  ��سرت�تيجياً  خيار�ً  و�ل�سامل  �لعادل  �ل�سالم 

�جلم�د بديالً. وهي تتبنى �لن�سال و�سيلة لل��س�ل �إىل �ل�سالم.
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يتّم  فاإنه  �ساخبة،  و�حتجاجات  �عرت��سات  من  يظهر  قد  مما  �لرغم  فعلى  فتح،  يف  وكالعادة 

وحجم  �لعامة  �خلريطة  عن  باآخر  �أو  ب�سكل  تعرب  وحتالفات،  وت�س�يات  ت��فقات  عقد  �لنهاية  يف 

��ستثمار  مع  �حلزبي،  �النتخابي  �لعمل  تكتيكات  بكافة  �لقيام  يتّم  كما  �حلركة،  يف  �لق�ى  مر�كز 

�أم  مالياً،  �أم  �سيا�سياً،  نف�ذ�ً  ذلك  كان  �س��ء  �الأف�سل،  بال�سكل  طرف  لكل  �ملتاحة  �الأور�ق  كافة 

�أمنياً، �أم تنظيمياً... �إلخ.

رم�ز  عنها  فغاب  �جلديدة،  �ل�ج�ه  من  �أغلبية  �أفرزت  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �نتخابات 

كبرية كانت �أع�ساء فيها �أمثال فاروق قدومي، وهاين �حل�سن، وحممد جهاد. كما فاز فيها عدد من 

�أمثال جربيل �لرج�ب، وت�فيق �لطري�وي، وحممد  �ل�سخ�سيات ذ�ت �خللفية �الأمنية و�لع�سكرية 

دحالن، وحممد �ملدين، و�سلطان �أب� �لعينني. وبقي منها من �حلر�س �لقدمي حمم�د عبا�س، وحممد 

غنيم، و�سليم �لزعن�ن، و�لطيب عبد �لرحيم، ونبيل �سعث، وعبا�س زكي. وظّل مرو�ن �لربغ�ثي 

حا�رش�ً بق�ة يف �مل�ؤمتر بالرغم من �عتقاله. ومع �أنه فاز باملرتبة �لثالثة �إال �أن عدد �الأ�س��ت �لتي 

�لتناف�س و�ال�ستقطاب  �أظهرت مدى حدة  �الأع�ساء،  �أقل من ن�سف عدد  ح�سل عليها و�لتي كانت 

�لذي �سهده �مل�ؤمتر، و�أنه مل يكن �سخ�سية �إجماع كما كان ي�ساع قبل �مل�ؤمتر. ويظهر �جلدول �لتايل 

:
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نتائج �نتخاب �أع�ساء �للجنة �ملركزية

جدول 1/1: نتائج انتخاب اأع�ساء اللجنة املركزية حلركة فتح �سنة 2009

عدد االأ�سواتاال�سماملرتبةعدد االأ�سواتاال�سماملرتبة

1,102حمم�د �لعال�ل1,3682�أب� ماهر غنيم1

964نا�رش �لقدوة1,0634مروان الربغوثي3

908جربيل الرجوب9206�سليم الزعنون5

863�سائب عريقات9038ت�فيق �لطري�وي7

853حممد دحالن85410عثمان اأبو غربية9

733جمال حمي�سن82112حممد �ملدين11

690عزام االأحمد72614ح�سني �ل�سيخ13

663الطيب عبد الرحيم67716�سلطان �أب� �لعينني15

642عبا�س زكي17
641نبيل �سعث18م

641حممد ��ستيه18م

�لت��فق على  مّت  18 مكرر، ولذلك  باملرتبة  ��ستيه ونبيل �سعث  �لنتائج ف�ز حممد  �أظهرت  وقد 

تن�سيبهما معاً لع�س�ية �ملركزية، لعدم �إمكانية �إجر�ء ج�لة جديدة من �النتخابات، وبالتايل �أ�سبح 

�ثنني  �إ�سافة قياديني  مّت  �أربعة( لع�س�ية �ملركزية، وقد  �أع�ساء )ولي�س  �إ�سافة ثالثة  مطل�باً فقط 

و�فقت  كما   .
1012009 اأكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �الآغا  وزكريا  ب�سي�س�  �سخر  هما  غزة  قطاع  من 
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�للجنة �ملركزية حلركة فتح يف �جتماعها �لذي عقد يف 2010/4/11 مبدينة ر�م �هلل على ت��سية بتعيني 

�ملتحدث با�سم �لرئا�سة �لفل�سطينية نبيل �أب� ردينة ع�س��ً ثالثاً، وه� �إجر�ء يكتمل يف حالة م�سادقة 

 .102
�ملجل�س �لث�ري عليه

�أما بالن�سبة للمجل�س �لث�ري فاإن �نتخاباته �أظهرت دخ�ل �لكثريين من �لعنا�رش �ل�سابة و�لدماء 

�جلديدة فيه من �أعمار 30-45 عاماً ممن كان�� نا�سطني يف �النتفا�سة �الأوىل �أو �لثانية. وكان �مل�ؤمتر 

�لفائزين  بني  ومن  فائزين(،  فاعترب�  مكرر   80 �ملرتبة  على  �ثنان  ح�سل  )حيث  ع�س��ً   81 �نتخب 

 Uriel ي�جد �سبع�ن ع�س��ً جديد�ً، و11 �مر�أة، كما فاز �لع�س� �ليه�دي يف �مل�ؤمتر �أوري ديفي�س

 .103
Uri” Davis“ بع�س�ية �ملجل�س �لث�ري

ت�سببت نتائج �النتخابات با�ستياء عدد من قياد�ت فتح �لذين مل يحالفهم �حلظ يف ع�س�ية �للجنة 

�ملركزية مثل �أحمد قريع ونبيل عمرو، حيث طعن قريع بالعملية �النتخابية برمتها، وقال �إن لديه 

عالمات ��ستفهام كبرية ح�ل �النتخابات وطريقة �إجر�ئها وفرز نتائجها، وقال �إن �الأ�سل�ب �لذي 

تقرر يف جلنة �الإ�رش�ف على �النتخابات مل ُيتبع، وت�ساءل �إن كان حم�س �سدفة �أن يف�ز �أربعة من 

قادة �الأمن و�ملن�سقني مع �الحتالل. وذكر باأن هناك حالة غ�سب يف �أو�ساط �لكثري من �أع�ساء فتح 

.
104

ب�سبب “عمليات التالعب” �لتي جرت يف �النتخابات

ومهما يكن من �أمر، فاإن حركة فتح جنحت يف عقد م�ؤمترها بعد ط�ل �نتظار، وباأقل �خل�سائر 

�ملت�قعة، ومتكنت من مللمة �سف�فها، و�أعادت ترتيب �أو�ساعها ب�سكل عك�س نف�ذ تيار�ت حمم�د 

يف  �لد�خل  تنظيم  مركزية  عك�س  كما  دحالن،  وتيار  �الأمني،  و�لتيار  �لربغ�ثي،  ومرو�ن  عبا�س، 

مقابل �خلارج، باالإ�سافة �إىل �سخ �لكثري من �لدماء �جلديدة يف �ملجل�س �لث�ري و�للجنة �ملركزية.

على  �سيطرتهما  وغزة  اهلل  رام  حكومتا  اأحكمت 

�الأو�ساع �الأمنية �لد�خلية، و��ستمرت وترية �لفلتان 

�العتقال  م�ساكل  و��ستمرت  �لرت�جع،  يف  �الأمني 

كما  �لفل�سطينية،  �مل�ساحلة  وجمريات  �لد�خلي  �ل��سع  على  كبري  ب�سكل  �لتاأثري  يف  �ل�سيا�سي 

�الإ�رش�ئيلي. �هلل و�الحتالل  ر�م  �ل�سلطة يف  �الأمني بني  �لتن�سيق  ��ستمر 

�لتي  و�الحتجاجات  �ملظاهر�ت  مع  �سارم  ب�سكل  تعاملت  �لغربية  �ل�سفة  يف  �الأمنية  �ل�سلطات 

�أطر  يف  وح�رشتها  غزة،  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  على  غ�سبها  عن  تعبري�ً  �خلروج  حاولت 

�سيقة، ومنعتها من رفع �سعار�ت م�ؤيدة حلما�س )�لتي كانت تق�د �حلرب يف �لقطاع(، كما منعتها 

�لذين �سارك�� يف  �لن�سطاء  �لعديد من  باعتقال  �الإ�رش�ئيلي. وقامت  بق��ت �الحتالل  �الحتكاك  من 

.
105

�ملظاهر�ت من حما�س و�جلبهة �ل�سعبية و�جلبهة �لدمي�قر�طية وغريها

�سابعًا: االأمـــن الــداخــلـــي 

واالإ�سكالية االأمنية
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حما�س �تهمت �الأجهزة �الأمنية يف ر�م �هلل باأنها مل تت�قف للحظة يف حملتها �الإق�سائية �سّدها، ال 

. وحتى بعد �نتهاء �حلرب مبا�رشة 
106

بل اإن احلملة “ت���سلت و�زد�دت” يف اأثناء احلرب على غزة

. وقد 
107

�أن�سارها �تهمت حما�س �الأجهزة �الأمنية يف ر�م �هلل بتنفيذ حملة �عتقاالت و��سعة يف حق 

�أن  �حل��ر،  جل�سات  �نطالق  قبيل  خري�سة،  ح�سن  �لت�رشيعي  �ملجل�س  لرئي�س  �لثاين  �لنائب  الحظ 

لي�س��  وحما�س  فتح  حركتي  من  �ملتحاورين  و�أن  �لغربية،  �ل�سفة  يف  تزد�د  �ل�سيا�سية  �العتقاالت 

�أ�سحاب قر�ر يف هذه �لق�سية، و�أن من يق�د عملية �العتقال �ل�سيا�سي هي “حك�مة فيا�س و�أطر�ف 

. وقد كان ذلك مثار نقا�س يف �سنة 2009، �إذ حتدث عديدون عن �أن حك�مة فيا�س تق�م 
�أخرى”108

باإجر�ء�تها �الأمنية بغطاء �أمريكي، وال تاأبه كثري�ً بفتح وعنا�رشها، و�أن �لكثري من رجال فتح يتّم 

��ستبعادهم �أو �إحالتهم على �لتقاعد ما مل يت��فق�� مع �خلط �الأمني �ملطل�ب. غري �أن �آخرين كان�� 

يرون �أن فتح كانت تت�سرت بفيا�س وحك�مته، لتنفيذ �ملهام �لتي ال ترغب �أن ُت�َسّ�ه �س�رتها �ل�سعبية 

ب�سببها، و�أن فتح ت�فر �لغطاء حلك�مة فيا�س وت�سارك فيها بفعالية. ول� مل تكن فتح ر��سية عنها 

)ول� ملتطلبات �ملرحلة(، ملا ��ستمرت هذه �حلك�مة ي�ماً و�حد�ً.

وبح�سب م�سادر حما�س، كان هناك نح� 600 من عنا�رشها يف �سج�ن �ل�سلطة يف �ل�سفة. وحتت 

�حل��ر،  لعملية  �إيجابية  الأج��ء  تهيئة  معتقليها  �رش�ح  �إطالق  ب�رشورة  حما�س  من  �سديد  �سغط 

معتقالً   45 �أطلقت  ثم   ،
109

�حل��ر �نطالق  قبيل  معتقالً   38 �رش�ح  باإطالق  �الأمنية  �الأجهزة  قامت 

االإجراءات”  “ا�ستكمال  بعد  �ل�رش�ح  و�إطالق  �العتقال  عمليات  �أن  غري   .
1102009/3/12 يف  اآخرين 

�لتي  �لق�سايا  �أبرز  �أحد  �ملعتقلني  ق�سية  ظلّت  بينما  �أمنية،  ذر�ئع  حتت  روتيني،  ب�سكل  ت���سلت 

�سغلت جل�سات �حل��ر �لفل�سطيني و�أثرت عليه. وقد عرّب خالد م�سعل عن ذلك باأن “�لعقبة �لك�ؤود 

حلك�مة  �لب�سعة  �لقمعية  �ملمار�سات  هي  ذ�تها،  �مل�رشية  �جله�د  تعطل  بل  �مل�ساحلة،  تعيق  �لتي 

فيا�س و�أجهزتها �الأمنية مبظلة �ل�سيد حمم�د عبا�س، حتت �إ�رش�ف �جلرن�ل د�يت�ن”. وقال م�سعل 

�إن �ل�سلطة يف ر�م �هلل ال ت�ستهدف �لعمل �ملقاوم حلما�س فقط، و�إمنا تنفذ حملة على حما�س يف بنيتها 

�ل�سهد�ء  و�أ�رش  �الأيتام  �أم��ل  ومالحقة  و�ل�سيا�سية  �لتنظيمية  وقياد�تها  وم�ؤ�س�ساتها  �الجتماعية 

.
و�ملعتقلني، و“هذه حماولة ال�ستئ�سال �حلركة”111

�أن�سار حما�س، �سملت  2009 قامت �الأجهزة �الأمنية بحملة �عتقاالت �سّد  يف حزيران/ يونيو 

ظهري،  �أب�  فريد  �أمثال  و�القت�سادية  و�الأكادميية  و�الإعالمية  �الجتماعية  �ل�سخ�سيات  ع�رش�ت 

من  عدد�ً  و�لت�قيف  �العتقال  �سمل  كما  د�ود،  وغ�سان  �ل�سنار،  و�أحمد  �ل�سفاريني،  وح�سن 

االلتزام  لتاأكيد  �سيا�سي”  “اعتماد  ورقة  تقدمي  حماولة  باأنه  ذلك  مر�قب�ن  ف�رش  وقد  �لن�ساء. 

�لطريق؛ بينما هي من وجهة نظر حما�س حماولة الجتثاثها، و�إف�سال  �لت�س�ية وخريطة  مب�سار 

يونيو  حزير�ن/  يف  �عتقلت  �ل�سلطة  �أجهزة  فاإن  حما�س  �أجهزة  وبح�سب   .
112

امل�ساحلة عملية 

 .
113

للتحقيق �ملئات  و��ستدعت  وتفتي�س،  دهم  عملية   555 ونفذت  �أن�سارها،  من  �سخ�ساً   474
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�نطالقتها(  بذكرى  حما�س  �حتفاالت  )قبيل   2009 دي�سمرب  االأول/  كانون  من  االأول  الن�سف  ويف 

قامت �أجهزة �ل�سلطة باعتقال 550 من �أن�سار حما�س، وقد �عترب حممد �لرحمي �أمني �رّش �ملجل�س 

�لت�رشيعي حملة �العتقاالت هذه باأنها “تدل على مدى حجم �لكذب و�لزيف �للذين �أطلقتهما �سلطة 

.
ر�م �هلل ح�ل �أن �ملعتقلني لديها �أمني�ن ال �سيا�سي�ن”114

ن��ب حما�س يف �ملجل�س �لت�رشيعي ��ستك�� من �لت�سييق و�ملالحقة، وكان من مظاهر ذلك منع 

عزيز �لدويك، رئي�س �ملجل�س �لت�رشيعي، من ممار�سة عمله �أو �لذهاب �إىل مكتبه، وربط ذلك باإجناز 

عملية امل�ساحلة. وكانت ال�سلطات االإ�رسائيلية قد اأفرجت عن الدويك يف 2009/6/23 بعد �عتقال د�م 

�لدويك حاول �الت�سال عدة مر�ت بالرئي�س حمم�د  �أن عزيز  �لن��ب  �أكد  نح� ثالث �سن��ت. وقد 

عبا�س للت��فق على ي�م حمدد للع�دة �إىل مكتبه، �إال �أنه مل يتمكن من �ل��س�ل �إليه، بعد وع�د تلقاها 

من مكتب �لرئا�سة باأن يت�سل به �لرئي�س. وقال �لن��ب �إنه مّت �لت��فق على �أن يعلن قي�س �أب� ليلى 

2009/7/26، لكنهم ف�جئ�� ي�م �الأربعاء  �تفاقاً بهذ� �ل�ساأن، بحيث يبد�أ ممار�سة عمله ي�م �الأحد 

2009/7/22 باأن عز�م �الأحمد �عترب �الإعالن خمالفة لالتفاق، ورف�س تنفيذه يف �لي�م �ملحدد، وطالب 

�أن يك�ن ذلك يف �أي ي�م �آخر. وترك �لن��ب �الأمر لعزيز �لدويك، �لذي و�فق على �أن يك�ن �لتنفيذ ي�م 

�الإثنني 2009/7/27 بدالً من �الأحد. وقال�� �إنه مّت �لت�قيع على �التفاق من قبل �ل��سطاء وعمر عبد 

�لر�زق، وحمم�د �لرحمي، وعبد �لرحمن زيد�ن، وعز�م �الأحمد، ومّت �لت��فق على �أن تك�ن ع�دة 

غري  و�لكتل.  �لق��ئم  روؤ�ساء  ير�فقه  و�أن  �سباحاً،  �لعا�رشة  �ل�ساعة  �الإثنني  ي�م  مكتبه  �إىل  �لدويك 

�أن ن��ب حما�س قال�� �إنهم قد ف�جئ�� منذ ي�م �خلمي�س 2009/7/23 “بت�رسيحات حادة من قبل 

�سخ�سيات فتحاوية معروفة، ومن بينها عز�م �الأحمد تفيد برت�جع فتح عن �التفاق، وبالفعل تاأكد 

. وقد اأكدت م�سادر ر�سمية يف فتح باأن احلركة قررت منع عزيز الدويك 
ذلك �سباح ي�م �الإثنني”115

من ممار�سة مهامه كرئي�س للمجل�س، الأن “واليته �لقان�نية �نتهت” بح�سب راأيها، واأو�سحت باأن 

.
احلركة “لن ت�سمح له با�ستخد�م مكتب هيئة رئا�سة �ملجل�س �لت�رشيعي كرئي�س للمجل�س”116

وقد تعر�س �ل�سيخ �لنائب حامد �لبيتاوي الإطالق نار من �أحد �سباط �الأمن �ل�قائي، فاأ�سيب يف 

، و�عتقلت �أجهزة �الأمن مدير مكتب 
118

، وتعر�ست �لنائب منى من�س�ر للم�سايقة و�الإهانة
117

قدمه

�إىل  �لدخ�ل  من  ومنعته  �ل�سخ�سي،  ومر�فقه  �لدويك  عزيز  �لفل�سطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�س  رئي�س 

، وتعر�س 
120

. كما �عتقلت مدير مكتب �لنائب عمر عبد �لر�زق
119

مقر �ملجل�س �لت�رشيعي يف ر�م �هلل

. وقد �تهم ن��ب حما�س يف �ل�سفة �أجهزة 
121

مكتب �لن��ب يف نابل�س للمزيد من �ملالحقة و�لت�سييق

�الأمن بعدم تنفيذ قر�ر�ت حمكمة �لعدل �لعليا، و�لقا�سية باالإفر�ج عن عدد من �ملعتقلني �ل�سيا�سيني 

�أعيد  �أ�سهر، ومل يتّم تنفيذها، ف�سالً عمن  �إفر�ج منذ  يف �ل�سفة، و�أن كثريين ح�سل�� على قر�ر�ت 

 .
122

�عتقاله بعد �الإفر�ج عنه
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يف  �أع�ساء  من  دوالر  ماليني   8.5 �سادرت  �أ�سهر  ب�سعة  خالل  �أنها  �عرتفت  �الأمنية  �الأجهزة 

�أما حما�س فقد �تهمت   .
123

�أمني لها يف �ل�سفة �أنها كانت ُت�ستغل لبناء جهاز  حركة حما�س، بحجة 

�الأم��ل  وم�سادرة  بل  و�الأيتام،  و�الأ�رشى  �ل�سهد�ء  الأ�رش  �ملر�س�دة  �الأم��ل  مب�سادرة  �ل�سلطة 

�لنماذج  من  وكان  و�الفرت�ء.  بالكذب  �الأمن  �أجهزة  و�تهمت  لعنا�رشها...  �ل�سخ�سية  و�ملمتلكات 

�لتي حدثت: �إكر�ُه �ل�سلطة لرجل �الأعمال �لنابل�سي �أحمد �ل�سنار بالتنازل عن بناية ميلكها بحجة �أن 

.
124

مالكها �حلقيقي ه� حما�س

ومن جهة �أخرى، ��ستمر �تهام حما�س لل�سلطة يف ر�م �هلل بتعذيب عنا�رشها يف �ل�سج�ن، مما 

يف  �خلليل  يف  عمرو  هيثم  ووفاة   ،
1252009 فرباير  �سباط/  يف  جنني  يف  �حلاج  حممد  وفاة  �إىل  �أدى 

 ،
، و�لت�سبب يف م�ت �رشيري لكمال �ل�سيخ من خميم �لف��ر يف مت�ز/ يوليو 1272009

1262009/6/15

. غري �أن قيام ق��ت �الأمن يف 2009/5/31 بقتل ثالثة 
ووفاة فادي حمادنة يف اآب/ اأغ�سط�س 1282009

�أع�ساء يف كتائب �لق�سام يف قلقيلية �أحدث دوياً كبري�ً؛ حيث قتل يف �ال�ستباك �أي�ساً ثالثة من عنا�رش 

؛ وه� ما �أ�سهم يف زيادة �الحتقان يف �ل�ساحة �لفل�سطينية. وحتدث وزير �لد�خلية عن �أن 
129

االأمن

 .
�لقان�ن �لعبث باأمن �ل�طن و�مل��طنني”130 “لن ت�سمح ملجم�عات خارجة عن  ال�سلطة يف رام اهلل 

و�تهمت حما�ُس �الأجهزة �الأمنية بال�سعي لتلفيق �تهامات بحق عنا�رشها “�لذين ��ست�سهدو�، لتربير 

جرميتها �ل�سنعاء، و�لتغطية على مرتكبيها، و�إمعاناً يف دورها لت�س�يه �ملقاومة �ل�طنية �لفل�سطينية 

. وقد حذر ح�سن خري�سة من �أن هناك تعبئة د�خلية الأفر�د �الأجهزة �الأمنية يف �ل�سفة، 
�ل�رشيفة”131

تق�م على �أ�سا�س �أن هذه �الأجهزة وجدت حلماية “اإ�رسائيل” و�الإ�رش�ئيليني، ولي�س حلماية �ل�سعب 

 .
132

الفل�سطيني

ت���سل �لدعم �الأمريكي الأجهزة �الأمن �لفل�سطيني يف ر�م �هلل مت�يالً وتدريباً وتاأهيالً. وقررت 

�أمريكا زيادة دعمها يف �سنة 2009 بن�سبة تزيد عن 70% لي�سل �إىل 130 ملي�ن دوالر، بعد �أن كان 

1,600 رجل( يف قاعدة يف  �أربع كتائب فل�سطينية )نح�  2008. ومّت تدريب  75 مليون دوالر �سنة 

�الأردن باإ�رش�ف �سباط �أمريكيني و�أردنيني وفل�سطينيني، ويف �إطار �الإ�رش�ف �لعام لكيث د�يت�ن، 

�لعمل على   2009 �سنة  يتّم يف  كان  بينما   .
133

�لكثري منهم يف مدن جنني ونابل�س و�خلليل و�نت�رش 

�إعد�د �ست كتائب �أخرى، ُيت�قع تخريجها خالل �سنتني، لتتك�ن بذلك فرقة من ع�رش كتائب. مع 

.
134

مالحظة �أن تفا�سيل �لتدريبات وطبيعتها، تتّم بالتن�سيق مع �جلي�س �الإ�رش�ئيلي و�الأردن

�سلطات �الأمن �لفل�سطينية يف ر�م �هلل �أكدت �أن دور د�يت�ن حم�س�ر يف تدريب وتاأهيل �الأجهزة 

. وقد �سدد �سالم 
135

�الأمنية، وال يتدخل يف ر�سم �ل�سيا�سة �الأمنية لالأجهزة �أو �إ�سد�ر �أو�مر �إليها

�إنهاء  ل�سمان  بثبات  �ل�سري  “م���سلة  يف  تتمثل  االأمن  الأجهزة  الرئي�سية  املهمة  اأن  على  فيا�س 

�لق�ية”.  �الأمنية  �مل�ؤ�س�سة  مقدمتها  ويف  �لقان�ن،  وحكم  �مل�ؤ�س�سات  دولة  وبناء  �الحتالل، 
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 ،2009 �لتي مّت تخريجها يف منت�سف حزير�ن/ يونيو  �لدورة  باأن  بال�سعادة  �ل�سلطة  �سعرت  وقد 

من ح��يل 700 جمند، قد مّت تدريبها يف �الأردن على �أيدي مدربني فل�سطينيني )ولي�س �أمريكيني( مع 

.
136

�الأخذ با�ست�سارة د�يت�ن و�سباط �أردنيني

 Central �يه(  �آي  )�سي  �الأمريكية  �ملركزية  �ال�ستخبار�ت  وكالة  بني  �ل�ثيق  �لتعاون  عالقة 

)Intelligence Agency (CIA وبني جهازي �الأمن �ل�قائي و�ملخابر�ت �لعامة �لفل�سطينية يف ر�م 
�أو ت�رشف على هذين �جلهازين.  �هلل، ال ينفيها �لطرفان، لكنهما نفيا �أن �ملخابر�ت �الأمريكية تدير 

اإن  2009/12/17 قال  يف  �لربيطانية قد ن�رشت تقرير�ً   The Guardian وكانت جريدة �جلارديان 

منا�رشين  بتعذيب  ُمتهَمني  فل�سطينيني  �أمن  جهازي  مع  وثيق  ب�سكل  ُتن�سق  �الأمريكية  �ملخابر�ت 

�ملخابر�ت  بني  �لعالقة  �أن  غربيني  دبل�ما�سيني  عن  �جلريدة  ونقلت  �لغربية.  �ل�سفة  يف  حلما�س 

�ال�ستخبار�ت  �أن  درجة  �إىل  جد�ً  “ق�ية  �لفل�سطينية  و�ملخابر�ت  �ل�قائي  �الأمن  وبني  �الأمريكية 

رفيع  غربياً  فاإن م�س�ؤوالً  كاأنها ت�رشف على عمل �جلهازين”؛ وبح�سب �جلريدة  تبدو  �الأمريكية 

.
�مل�ست�ى �أكد �أن �ل�سي �آي �يه “تعترب هذين �جلهازين ُملكها”137

و�ساق.  قدم  على  و“اإ�رسائيل”  �هلل  ر�م  يف  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  بني  �الأمني  �لتن�سيق  ��ستمر 

وتعددت مظاهر �لتعاون يف تبادل �ملعل�مات، ويف ك�سف �سبكات �ملقاومة �لفل�سطينية، ومنع وق�ع 

�سّد  عمليات  بتنفيذ  قام��  مقاومني  �أي  على  للقب�س  �ل�سعي  ويف  �إ�رش�ئيلية،  �أهد�ف  �سّد  عمليات 

عن  �لك�سف  ويف  �الإ�رش�ئيلية،  بالق��ت  �الحتكاك  ومنع  �ملظاهر�ت  �سبط  ويف  �إ�رش�ئيلية،  �أهد�ف 

�أن  �آمن بعد  �إ�رش�ئيليني ب�سكل  �إعادة  �لنا�سفة، ويف  �لعب��ت  خمازن �الأ�سلحة وم�سادرتها وتفكيك 

.
138

دخل�� مناطق �ل�سلطة �لفل�سطينية، ويف �إعادة �سيار�ت �إ�رش�ئيلية م�رشوقة

ولعل �سع�د �ليمني �ملتطرف وف�ز حزب �لليك�د Likud يف �النتخابات بقيادة نتنياه� وجم�د 

حما�سة  على  بظاللها  �ألقت  قد  �الأر�س  على  �الإ�رش�ئيلية  �لعدو�نية  و�ملمار�سات  �لت�س�ية،  م�سار 

�ل�سلطات يف ر�م �هلل يف �لتعاون �الأمني. وظهرت خماوف �إ�رش�ئيلية من �نخفا�س هذه �حلما�سة، غري 

. وذلك بالرغم 
139

�أن �الإ�رش�ئيليني مل يالحظ�� �أي تغيري �أو تر�جع يف �لتعاون على �ل�سعيد �مليد�ين

من �أن هناك ممار�سات كانت مت�ّس �أحياناً بهيبة �الأمن �لفل�سطيني و�سمعته يف �ل��سط �ل�سعبي، فقد 

قام �جلي�س �الإ�رش�ئيلي باعتقال مدير جهاز �ملخابر�ت �لفل�سطينية يف مدينة �سلفيت و�أربعة من كبار 

، كما قام �جلي�س باغتيال ثالثة عنا�رش من كتائب �سهد�ء 
�ل�سباط �مل�ساعدين له يف 1402009/11/20

.
141

�الأق�سى �ملح�س�بني على حركة فتح يف نابل�س

ومن جهة �أخرى، متكنت �ل�سلطات �الأمنية يف قطاع غزة من ��ستيعاب �ل�سدمة �لقا�سية �لناجتة 

عن �لهج�م �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع، على �لرغم من �أن �لق�سف �الإ�رش�ئيلي حلفل تخريج �ل�رشطة 

�لتحتية  �لبنى  معظم  تدمري  عن  ف�سالً  للحرب،  �الأول  �لي�م  يف  �رشطياً   230 نح�  مقتل  �إىل  �أدى 

للحكومة ولالأجهزة االأمنية.
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من  �لعديد  وعلى  بالعمالة،  �تهمتهم  �أ�سخا�س  على  بالقب�س  غزة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  وقامت 

لت�فري  �ملعل�مات  بجمع  �إياها  متهمة  غزة،  على  �لعدو�ن  �أثناء  يف  فتح  على  �ملح�س�بة  �لعنا�رش 

�سبعة  باإعد�م  بقيامها  حما�س  و�عرتفت   .
142

ب�رشبها �الإ�رش�ئيلي  �جلي�س  ليق�م  �أهد�ف  بنك 

مع  تعاملهم  �كت�سف  ممن   %10 �أرجل  على  �لنار  وباإطالق  غزة،  على  �حلرب  خالل  عمالء 

قياد�ٌت  . و�تهمت 
143

�كت�سف�� 4% ممن  �أعدمتهم هي  ن�سبة من  �أثناء �حلرب، وباأن  �الحتالل يف 

�إعد�د  يف  بالت�رط  فتح،  وحركة  �هلل  بر�م  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  يف  وقياد�ٍت  عنا�رَش  حما�س  من 

“ت�ستحق �لق�سف” وبتزويد خمابر�ت �الحتالل بها، كما �أن �الأجهزة �الأمنية يف  ق��ئم باأهد�ف 

�أمنية )�سابقني حم�س�بني على فتح( يف غزة  �أجهزة  غزة جنحت يف �سبط مر��سالت بني �سباط 

وبع�س �لقياد�ت �الأمنية �لهاربة �إىل �ل�سفة، ت�سري �إىل �أن �لقيادة يف ر�م �هلل طلبت تقارير عاجلة 

لتخزين  مفرت�سة  وم��قع  �لق�سام  كتائب  ويف  حما�س  يف  قياد�ت  منازل  عن  تف�سيلية  وخر�ئط 

فتح،  على  �ملح�س�بني  �ل�سباط  ه�ؤالء  من  عدد�ً  �عتقلت  غزة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  و�أن  �ل�سالح؛ 

با�ستغالل  حما�س  جهتها  من  فاتهمت  فتح  �أما   .
144

به قام��  عما  تف�سيلية  �عرت�فات  وقدَّم�� 

�لفل�سطينية  �الأنباء  وكالة  ووزعت  عنا�رشها.  من  عدد  و�غتيال  عليها،  للت�سييق  �حلرب 

على  اعتدت  واأنها  اأعدمتهم،  حما�س  اإن  قالت  فتح  كوادر  من   17 باأ�سماء  ك�سفاً  فتح  وم��قع 

عليهم  حكمت  عمالء،  �حلقيقة  يف  هم  �أعدم��  �لذين  ه�ؤالء  �إن  فقالت  حما�س  �أما  �آخرين،  مئات 

.
�لع�سكري”145 “�حل�سم  قبل  باالإعد�م  غزة  حماكم 

تابعت �ل�سلطات يف قطاع غزة و�سع حركة فتح وم�ؤيديها حتت �ل�سيطرة، و�تهمت عنا�رش من 

. وبالتايل قامت 
146

�غتيال قادة من حما�س �الأمني، وحماولة  �ل�سغب و�لفلتان  �إثارة  فتح مبحاولة 

بحمالت �عتقال يف �أو�ساط م�ؤيدي فتح بني فرتة و�أخرى، كما منعت �الأن�سطة و�لفعاليات �خلا�سة 

بفتح، وحاولت �أن ت��سل ر�سالة �أن حرية عمل فتح يف �لقطاع يجب �أن تقابلها حرية عمل حما�س 

، كما مّت 
. وقد مّت �عتقال 76 فتحاوياً يف حملة يف �أو�ئل حزير�ن/ يونيو 1482009

147
يف �ل�سفة �لغربية

. و�سمن مبادرات 
�عتقال 26 فتحاوياً يف حملة �أخرى يف منت�سف كان�ن �الأول/ دي�سمرب 1492009

حت�سني �الأج��ء باجتاه �مل�ساحلة كانت حك�مة هنية تق�م يف بع�س �ملنا�سبات باالإفر�ج عن دفعات 

�ملبارك عن مئة معتقل، ي�جد من بينهم  �إفر�جها مع بد�ية �سهر رم�سان  من �ملعتقلني، ومن ذلك 

.
150

خم�س�ن عن�رش�ً من فتح قالت �إنهم �عتقل�� على خلفية �أمنية

�أثارت �أحد�ث رفح بني �الأجهزة �الأمنية يف غزة وبني تنظيم �أن�سار جند �هلل لغطاً كبري�ً، �إذ �أعلن 

�الأب �لروحي للتنظيم عبد �للطيف م��سى عن قيام �إمارة �إ�سالمية، يف م�سجد �بن تيمية مبدينة رفح 

يف 2009/8/14. ووقعت ��ستباكات بني �الأجهزة �الأمنية و�لتنظيم �أدت �إىل مقتل 28 �سخ�ساً و�إ�سابة 

150 �آخرين. وكان بني �لقتلى عبد �للطيف م��سى نف�سه وخالد بنات �ملعروف باأبي عبد �هلل  نحو 

�ل�س�ري �أو �ملهاجر، م�ؤ�س�س �لتنظيم وقائده �لع�سكري. ومن بني �لقتلى �ستة من �الأجهزة �الأمنية 
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�ستة  قتل  كما  رفح؛  يف  �لق�سام  كتائب  يف  �ل�رشقية  �لكتيبة  قائد  �ل�سمايل  حممد  بينهم  من  وحما�س، 

م��طنني. و�عتقلت �ل�سلطة نح� مئة من �أع�ساء جماعة �أن�سار جند �هلل وم�ؤيديها.

وكان الأبي عبد �هلل �ل�س�ري عالقة �سابقة بكتائب �لق�سام، غري �أن مي�له �ل�سلفية �ملت�سددة دفعته 

�لكثرية  حما�س  حماوالت  تفلح  ومل   ،2008 �سنة  يف  �هلل  جند  �أن�سار  تنظيم  و�إن�ساء  �النف�سال  �إىل 

باإقناعه بالعدول عن خطه �جلديد. وهناك �تهامات من م�س�ؤولني يف حك�مة غزة ومن �سخ�سيات 

من حما�س باأن هذه �جلماعة خمرتقة، و�أن عبد �للطيف م��سى �لذي �ن�سّم للتنظيم الحقاً، وعدد من 

�الأع�ساء، لهم �سالت تن�سيقية مع �الأجهزة �الأمنية يف ر�م �هلل، و�أن م��سى كان يتقا�سى ر�تبه من 

.
151

ر�م �هلل، وي�سارك يف �الإ�رش�بات و�لفعاليات �سّد حك�مة غزة

�أ�سار �لعدد �لكبري من �لقتلى و�جلرحى �إىل �رش��سة �لقتال و�سدته، كما �أن �نتهاء �الأحد�ث يف نح� 

ع�رش �ساعات �أ�سار �إىل �لقدرة �لعالية و�الإ�رش�ر على �حل�سم لدى �ل�سلطات �الأمنية يف حك�مة غزة. 

وقد �أ�سفت �لف�سائل �لفل�سطينية �إىل �سق�ط �لعدد �لكبري من �ل�سحايا، بينما �ألقت فتح بالل�م على 

حما�س ال�ستخد�م �لق�ة �ملفرطة، والأنها كانت ور�ء “تفريخ” �لتنظيمات �ملتطرفة يف �لقطاع. وو�سف 

اإ�سماعيل  اأما حكومة   .
�إن�ساين”152 و“�سنيع وغري  “ب�سع”  باأنه  حمم�د عبا�س ما قامت به حما�س 

هنية فقالت �إنها تعاملت مع �مل�سكلة بروح �مل�س�ؤولية، و�أنها �أتاحت �ملجال لكل �ل��ساطات، و�أن �أفر�د 

لتق�مي  “ت�سعى  �أنها  و�أكدت  �الأمن.  عنا�رش  من  عدد  بقتل  بدوؤو�  �لذين  هم  �هلل  جند  �أن�سار  تنظيم 

�الأفكار �خلاطئة �لتي �كت�سبتها �لعنا�رش �لتي مّت �إلقاء �لقب�س عليها... الإعادتهم �إىل �ل��سطية و�ملنهج 

.
154

. وبعد �أربعة �أ�سهر �أمر �إ�سماعيل هنية بتفكيك ملف �ملعتقلني على خلفية �أحد�ث رفح
�لق�مي”153

ال ت�جد �أرقام دقيقة ح�ل �خلروقات �ملتعلقة بحق�ق �الإن�سان �لتي �ُتهمت بها حك�متا ر�م �هلل 

 The Independent Commission ”وغزة. غري �أن �لهيئة �مل�ستقلة حلق�ق �الإن�سان “دي��ن �ملظامل

)for Human Rights (ICHR  قالت �إنها تلّقت خالل �سنة 2009 ما جمم�عه 3,442 �سك�ى تتعلق 

بحق�ق �الإن�سان ح�ل ممار�سات وقعت من �أجهزة وم�ؤ�س�سات �ل�سلطة �ملدنية و�لع�سكرية، من بينها 

2,449 يف �ل�سفة �لغربية، و993 يف قطاع غزة، وبلغت ن�سبة �ل�سكاوى على �الأجهزة �الأمنية %60 

من جمم�ع �ل�سكاوى. وقد تلقت �لهيئة 2,207 �نتهاكات ح�ل ما تعر�س له م�ق�ف�ن وحمتجزون 

�نتهاكاً  و250  �ل�سيا�سي،  �نتمائهم  خلفية  على  معتقلني  على  �نتهاكاً   581 منها  �لغربية،  �ل�سفة  يف 

ترتكز على �أمناط �لتعذيب وو�سائله �ملختلفة. ويف قطاع غزة بلغت �ل�سكاوى على �الأجهزة �الأمنية 

712 �سك�ى، وكان هناك 236 �نتهاكاً على معتقلني على خلفية �نتمائهم �ل�سيا�سية، و252 �نتهاكاً 

.
155

تركزت على �أمناط �لتعذيب وو�سائله

يف  �لقان�ن  �إطار  خارج  وفاة  �أو  قتل  حالة   237 �الإن�سان  حلق�ق  �مل�ستقلة  �لهيئة  �أح�ست  كما 

�ل�سج�ن،  يف  وفاة  و11  الداخلي،  االقتتال  خلفية  على   36 بينها  من  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�سفة 
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و4 وفيات على خلفيات �لتعاون مع �لعدو؛ مع �لتنبيه �إىل �أن �لهيئة �أدخلت وفيات �الأنفاق بني قطاع 

غزة و�حلدود �مل�رشية �لبالغة 62 وفاة �سمن هذه �ل�فيات، على �لرغم من �أنها قد حت�سل الأ�سباب 

.
156

خمتلفة )�نظر جدول 1/2(

جدول 1/2: ت�سنيفات القتلى خارج اإطار القانون �سنة 2009 ح�سب املنطقة وخلفية القتل

خلفية القتل
املجموع قطاع غزةال�سفة الغربية

الكلي ن�ساءاأطفالاإجمايلن�ساءاأطفالاإجمايل

2654152141ال�سجارات واخلالفات العائلية

اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سالح من املكلفني 

باإنفاذ القانون
2-11--3

1117314-3اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سالح من املواطنني

33-1012232ظروف غام�سة

4245159على خلفية ما ي�سمى بـ“�رصف العائلة”

4--4---على خلفية التعاون

284136--8اقتتال داخلي

62-623---وفيات اأنفاق

وفيات االإهمال وعدم اتخاذ احتياطات 

ال�سالمة العامة
13115111324

11--8--3وفيات ال�سجون

6919171682013237املجموع الكلي

�لفل�سطيني  �ال�سرت�تيجي  �لتقرير  تعر�س 

-2008/12/27( غزة  على  للحرب  �ل�سابق 

يف  �لتقرير  هذ�  يتعر�س  كما   ،)2009/1/18
�لد�خلي،  بال��سع  �ملرتبطة  �الإ�سار�ت  بع�س  ه�  هنا  يعنينا  وما  خمتلفة.  زو�يا  من  للحرب  ثناياه 

وخ�س��ساً ما يتعلق بالتعامل مع تقرير ج�لد�ست�ن.

تلخ�ست �نعكا�سات �حلرب �ملبا�رشة على غزة على �ل��سع �لد�خلي يف: 

�زدياد �سعبية حما�س، وحركات �ملقاومة، وتز�يد �لدعم خلط �ملقاومة وخيار�تها.  .1

تر�جع �سعبية فتح و�ل�سلطة �لفل�سطينية يف ر�م �هلل، وتعر�سها النتقاد�ت �سديدة.  .2
تر�جع �سعبية م�سار �لت�س�ية، و�زدياد �لعد�ء لـ“اإ�رسائيل”.  .3

وت�سكيل  �لد�خلية،  �خلالفات  وجتاوز  �ل�طنية،  و�مل�ساحلة  �ل�طني  للح��ر  �لدع��ت  تز�يد   .4
حك�مة وحدة وطنية، و�إ�سالح منظمة �لتحرير �لفل�سطينية.

ثامنًا: تداعيات احلرب على غزة 

وتـقـريـر جـولـد�ســــتـون
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تز�يد �لدع��ت ل�قف �حلمالت �الإعالمية �ملتبادلة، والإطالق �رش�ح �ملعتقلني �ل�سيا�سيني.  .5

تز�يد �لدع��ت للت�سامن يف فّك �حل�سار و�إعادة �الإعمار.  .6

�زدياد معاناة �مل��طنني نتيجة �خل�سائر �لكبرية يف �ل�سهد�ء و�جلرحى، وتدمري �آالف �ملنازل   .7

وت�رشيد ع�رش�ت �الآالف من �ل�سكان.

تز�يد �لتعقيد�ت �القت�سادية و�ل�سيا�سية و�الجتماعية و�الأمنية �لتي ت��جه �حلك�مة يف قطاع   .8

غزة يف �لتعامل مع نتائج �حلرب وتد�عياتها.

ومل تخُل �أج��ء �حلرب وما تالها من تالوم وتبادل �تهامات، خ�س��ساً بني فتح وحما�س. فقد 

كان هناك �تهامات من قياد�ت فتحاوية حلما�س بامل�س�ؤولية عما �آلت �إليه �الأم�ر، ومل يخِف �لبع�س 

رغبته يف �لبد�ية يف �سق�ط حكم حما�س. وتكلم حمم�د عبا�س مبر�رة و�سخرية يف �أكرث من منا�سبة 

عن اأداء قادة حما�س يف احلرب، واتهمهم باالختباء، كما اتهم قيادة حما�س باأنها “هربت ب�سيار�ت 

مبكانة  �سخ�س  يتحدث  ملاذ�  �ملفه�م  من  يكن  ومل   .
يذبح”157 �سعبنا  وتركت  �سيناء،  �إىل  �الإ�سعاف 

�لرئي�س �لفل�سطيني باأق��ل يعلم متاماً �أنها غري �سحيحة، وي�سهل �لتاأكد منها؟ و�تهم عبا�س حما�س 

باأنها قدمت ثمناً لل�سهيد �ألف ي�رو، وثمناً للجريح 500 ي�رو وثمناً للبيت �أربعة �آالف ي�رو؟! ثم 

ت�ساءل عبا�س “هل هذ� ما نطمح �إليه ل�سعبنا؟! ناأخذه �إىل �ملجزرة، ثم نق�ل تعال �أيها �الأب �ملكل�م، 

. وبالتاأكيد فاإن 
�ألف ي�رو ثمناً البنك �لذي قتل دون �أن يعرف �ل�سبب”158 �أيتها �الأم �لثكلى خذو� 

حما�س مل تقل الأي من �الآباء �أو �الأمهات... �إن “ثمن” �بنه ه� �ألف ي�رو... فتح وحما�س وغريها من 

�إمكانات حمدودة تع�ي�سات رمزية كم���ساة لذوي �ل�سحايا، وه�  �لف�سائل تعطي مبا متلك من 

�إن�ساين ميار�سه �جلميع. ومن جهة ثانية فاإنه ال ي�جد فل�سطيني ال يعرف ملاذ�  �سل�ك �جتماعي 

يقتل �الإ�رش�ئيلي�ن �بنه �أو �أياً من �أقاربه.

ومن جهة �أخرى، �تهم عدد من قياد�ت حما�س عنا�رش من فتح بامل�ساركة باحلرب على غزة من 

خالل ت�فري �ملعل�مات للعدو، وحتديث بنك �الأهد�ف �ملمكن �رشبها من قبل �جلي�س �الإ�رش�ئيلي. 

و�أنه  حُمر�ساً،  دور�ً  لعب  و�أنه  غزة،  على  بالهج�م  علم  على  كان  باأنه  عبا�س  �لرئي�س  و�تهم�� 

. كما عار�ست 
“�سارك يف معركة غزة عن طريق عمالئه �لذين كان�� َيدلُّ�ن على بي�ت حما�س”159

حما�س قيام �ل�سلطة يف ر�م �هلل و�لرئي�س عبا�س بالتحدث با�سم قطاع غزة ومتثيله. م�ؤكدة �أن “ال 

 .
عالقة لعبا�س يف �لتفاو�س على �أمر ي�سنعه �ملجاهدون على �أر�س �مليد�ن بدمائهم و�أ�سالئهم”160

على  �حلرب  ب�قف  �مل�رشية  �ملبادرة  على  �لفردية  للم��فقة  مازن  �أبي  دع��ت  حما�س  ورف�ست 

�إد�نة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي، ومل متيّز بني  �إن هذه �ملبادرة، يف ر�أي حما�س، مل تن�ّس على  �إذ  غزة، 

�لقطاع،  من  �الإ�رش�ئيلية  �لق��ت  بان�سحاب  و��سح  ب�سكل  تطالب  ومل  عليه،  و�ملعتَدى  �ملُعتِدي 

�لفل�سطيني �لذي يدير �لقطاع ويت�ىل  �أي �لطرف  كما مل تتعامل مبا�رشة مع حما�س وحك�متها، 

الدفاع عنه.
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وعلى �لرغم من م��قف بع�س قياد�تها، �إال �أن حركة فتح ب�سكل عام، �تخذت خّطاً د�عماً للمقاومة 

النطالقتها،   44 �لـ  �لذكرى  يف  �حتفاالتها  فتح  وعلقت  �الإ�رش�ئيلي،  �لعدو�ن  وجه  يف  و�سم�دها 

و�أطلقت دع��ت لل�ق�ف �سفاً و�حد�ً، و�إقامة حك�مة ت��فق وطني مهمتها �إعادة �الإعمار وت�زيع 

ودون  �رشوط  دون  للح��ر  �ال�ستعد�د  عن  فتح  حركة  يف  �ملركزية  �للجنة  �أعلنت  كما  �مل�ساعد�ت؛ 

�أن  من  هاآرت�س،  يف  خرب  على  حلما�س  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�س�  علق  وعندما   .
161

خارجية �سغ�ط 

“و�هم من يظن �أنه  قد تعيد �لقطاع �إىل �ل�سلطة يف ر�م �هلل يف حال �سيطرت عليه، قائالً  “اإ�رسائيل” 
�ألف عام،  �إ�رش�ئيل  �نتظرت  “ل�  باأنه  �أكد �سائب عريقات  ؛ 

�إ�رش�ئيلية”162 دبابة  �سيع�د على ظهر 

بال�فاق  �إال  �ل�سلطة على ظهر دباباتها حلكم حما�س، فنحن خرجنا بخالف ولن نع�د  فلن تع�د 

.
فقط”163

 ،2009/1/16 يف  �لدوحة  يف  �لطارئة  �لعربية  �لقمة  يف  �مل�ساركة  عن  عبا�س  �لرئي�س  �عتذ�ر  �أثار 

و�لتي ناق�ست �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع، م�ساألة مرجعية �لتمثيل �لفل�سطيني. �إذ بعد �أن �أخرب 

حمم�د عبا�س رئي�س �ل�زر�ء �لقطري حمد بن جا�سم باعتذ�ره، وباأنه �إذ� ح�رش فاإنه “�سيذبح نف�سه 

�لفر�غ، و�ألقى  �ملقاومة، ومالأت حما�س  ، قامت قطر بدع�ة ممثلي قادة 
�ل�ريد”164 �إىل  �ل�ريد  من 

خالد م�سعل كلمة حما�س و�ملقاومة يف �فتتاح �مل�ؤمتر، وه� ما �عترُب �نت�سار�ً �سيا�سياً كبري�ً حلما�س 

ت�رشيحات  فظهرت  �لفل�سطينية،  �لرئا�سة  من  بالغ  ��ستياء  �إىل  ذلك  �أدى  وقد  غزة.  يف  وحك�متها 

“جتاوز  قطر  �أمري  �إن  ربه  عبد  يا�رش  قال  �إذ  ومقربيه،  عبا�س  �لرئي�س  م�ست�ساري  من  “نارية” 
. وقال قيادي�ن يف فتح �إن دع�ة قطر لقادة �لف�سائل هي تعميٌق لالنق�سام، 

�خلط�ط �حلمر�ء”165

 .
166

و�نحياٌز حلما�س، و�إقامٌة ملح�ر �إقليمي على ح�ساب �لفل�سطينيني

�النتخابات،  يف  ف�زها  خالل  من  �ل�سعبية  �ل�رشعية  متلك  �أنها  ترى  تز�ل  وما  حما�س  كانت 

وباأغلبية مقاعد �ملجل�س �لت�رشيعي �لفل�سطيني، وباأن حك�متها �ملقالة هي �حلك�مة �ل�رشعية �لتي 

وفق  �لرئا�سية،  واليته  �نتهت  عبا�س  حمم�د  و�أن  جديدة،  حك�مة  ت�سكيل  حني  �إىل  �الأعمال  ت�سرّي 

�لنظام �الأ�سا�سي �لفل�سطيني، وباأنها هي �لتي ت�لت )�إىل جانب ق�ى �ملقاومة( �لدفاع عن �ل�سعب 

من  م�ستاءة  حما�س  كانت  ولذلك،  �الإ�رش�ئيلي.  �لهج�م  �إف�سال  يف  وجنحت  غزة  يف  �لفل�سطيني 

�نغالق �أب��ب منظمة �لتحرير �لفل�سطينية يف وجهها، ومن ��ستمر�ر �سيطرة فتح على �ملنظمة حتى 

حالة  من  م�ستاءة  حما�س  كانت  كما  �لتمثيلية،  جمال�سها  و�سالحيات  مدد  �نتهاء  من  �سن��ت  بعد 

�حل�سار و�النغالق �لعربي و�لدويل �لر�سمي يف وجهها. وقد دفعها ذلك، م�سح�باً باأج��ء �ل�سع�ر 

باالنت�سار يف معركة غزة، �إىل �لدع�ة الإن�ساء مرجعية فل�سطينية جديدة، وقد �أثار ذلك )كما �أ�رشنا 

�سابقاً( م�جة من �للغط يف �ل�ساحة �لفل�سطينية، مّت ��ستيعابها من خالل ج�الت �حل��ر �ل�طني �لتي 

و�سعت �إ�سالح منظمة �لتحرير �سمن �أبرز �لق�سايا �ملطل�ب �لتفاهم عليها. 
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تقرير جولد�ستون:

و�ل�سلطة  عبا�س  �لرئي�س  ج�لد�ست�ن  تقرير  على  �لتاأجيل  طلب  بف�سيحة  ُعرف  ما  �أ�سابت 

�لفل�سطينية يف ر�م �هلل بحالة حرج و�إرباك كبريين. كما �أدت �إىل زيادة حدة �الحتقان و�ت�ساع �أزمة 

�لثقة يف �ل�ساحة �لفل�سطينية، وت�سميم �أج��ء �حل��ر و�مل�ساحلة، مما �أدى �إىل تاأجيل عملية �لت�قيع 

على ورقة �مل�ساحلة �مل�رشية وتعقيدها. 

47 دولة، قد �سكل  وكان جمل�س حق�ق �الإن�سان �لتابع لهيئة �الأمم �ملتحدة، و�لذي يتك�ن من 

يف ني�سان/ اأبريل 2009 جلنة برئا�سة �لقا�سي ج�لد�ست�ن بهدف �لتحقيق يف �حلرب �الإ�رش�ئيلية 

452 �سفحة. وقد �أد�ن  2009، وجاء يف  على �لقطاع، و�سدر �لتقرير يف منت�سف �أيل�ل/ �سبتمرب 

لل�سكان،  جماعي  عقاب  يف  باأكملهم،  غزة  قطاع  �أهل  ��ستهدفت  �أنها  معترب�ً  “اإ�رسائيل”  �لتقرير 

�لعمد  �لقتل  من  باأعمال  قامت  و�أنها  �ملدنيني،  بحماية  �خلا�سة  جنيف  م��ثيق  �نتهكت  و�أنها 

على  �لنار  و�إطالق  ب�رشية،  كدروع  �لفل�سطينيني  و��ستخد�م  �ملمتلكات،  وتدمري  و�لتعذيب، 

�إىل  �أن بع�س هذه �حل��دث ترقى  �إىل  �لتقرير  �ملدنيني و�مل�سلني دون مربر�ت ع�سكرية. وخل�س 

ب�سيغ  ورمبا  نف�سه،  �ل�قت  يف  �لتقرير  و�تهم  �الإن�سانية.  �سّد  و�جلر�ئم  �حلرب  جر�ئم  م�ست�ى 

�أكرث حتديد�ً، حما�س وف�سائل �ملقاومة بـ“�الإرهاب” وقتل �ملدنيني و�رتكاب جر�ئم حرب. وطالب 

�لتقرير “اإ�رسائيل” و�حلك�مة يف غزة باإجر�ء حتقيقات و�لرّد خالل �ستة �أ�سهر، و�إال �أحيل �الأمر 

ر�سمية،  دولية  هيئة  عن  �سدوره  يف  �لتقرير  �أهمية  برزت  وقد  �لدولية.  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل 

�ل�سيا�سيني  قادتها  من  وعدد  “اإ�رسائيل”  ومعاقبة  حما�سبة  الإمكانية  طريق  خريطة  ي�فر  وباأنه 

�لق�سائية  �أنظمتها  ت�سمح  �لتي  �الأوروبية  �لدول  من  عدد  ويف  �لدولية،  �ملحاكم  يف  و�لع�سكريني 

.
167

مبالحقة جمرمي �حلرب

يف  مندوبها  طريق  عن  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة  بقر�ر  �لفل�سطيني  بال�ساأن  �ملهتم�ن  ف�جئ 

يتّم  �أن  �لذي يدعم تقرير جلنة ج�لد�ست�ن قبل  �لقر�ر  �إبر�هيم خري�سة، �سحب م�رشوع  جنيف 

�آذ�ر/ مار�س  �إىل  �أخرى  �أ�سهر  �ستة  �لت�س�يت  2009/10/2، وتاأجيل  �لت�س�يت عليه ي�م �جلمعة 

2010. وقد بدت تربير�ت �ل�سلطة مرتبكة ومتناق�سة؛ و�أ�سارت يف خال�ستها �إىل �أن �لتاأجيل جاء 

�لكتل  ذلك  يف  مبا  �ملجل�س،  يف  �أخرى  �لكتل  مع  بالت��فق  و�أوروبا  �لكربى  �لدول  طلب  على  بناء 

�إىل وقت �أط�ل لدر��سة �لتقرير  �لعربية و�الإ�سالمية و�الإفريقية وعدم �النحياز... بحجة �حلاجة 

“تقدم طلباً  �أن  �لفل�سطينية  �أنه لي�س من حق �ل�سلطة  . و�أكد حمم�د عبا�س 
168

ب�سكل دقيق ومتاأٍن

�أو ت�سحب طلباً �أو ت�ؤجل طلباً... الأننا �أع�ساء مر�قب�ن يف جمل�س حق�ق �الإن�سان، كما �أننا �أع�ساء 

.
مراقبون يف االأمم املتحدة”169
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بعد  عارم،  �سعبي  وغ�سب  كبرية  �إعالمية  �سجة  وحدثت  للكثريين،  مقنعة  �ملربر�ت  تكن  مل 

�ل�سلطة،  من  بطلٍب  كان  �الأمر  �أن  �إىل  ت�سري  �لتي  و�لت�رشيحات  �لت�رشيبات  من  �لكثري  �سدور 

�النحياز(  وعدم  و�الإفريقية  و�الإ�سالمية  )�لعربية  �لفل�سطينيني  مع  �ملتعاطفة  �لكتل  ممثلي  و�أن 

�لتقرير  الإجازة  ومريحة  كافية  غالبية  هناك  كان  �أنه  من  �لرغم  على  �ل�سلطة،  لرغبة  ��ستجابت 

33 ع�س��ً. ثم �إن نا�رش �لقدوة ع�س� �للجنة �ملركزية حلركة فتح، وممثل منظمة �لتحرير  بنحو 

�الأع�ساء، قال يف مقابلة  �لدول  �لتن�سيق و�لت�س�يت بني  باآليات  �ملتحدة، و�خلبري  �الأمم  �سابقاً يف 

مع قناة �لعربية يف 2009/10/8 �إنه من �ملعروف �أنه عندما يتعلق �الأمر بالق�سية �لفل�سطينية “فاإن 

�لقر�ر يع�د �إىل �ل�سلطة”، و�أن �ل�سلطة �أخطاأت بطلب �لتاأجيل، و�أنه ال ي�جد تدخل للدول �لعربية 

يف �لقر�ر.

و�أن  كبرية،  و�أمريكية  �إ�رش�ئيلية  ل�سغ�ط  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  تعر�س  عن  �الأنباء  ت��ترت 

 .
170

�الأمريكان �أبلغ�� �ل�سلطة �أن �عتماد تقرير ج�لد�ست�ن من �ساأنه �أن ي�قف جميع م�ساعي �ل�سالم

كما حتدثت �أنباء عن عمليات تهديد و�بتز�ز تعر�ست لها �ل�سلطة من �لطرف �الإ�رش�ئيلي، وت�رشبت 

�أنباء و�إ�ساعات غري م�ؤكدة عن زيارة م�س�ؤولني �أمنيني وع�سكريني لعبا�س، وتهديده بك�سف �أ�رش�ر 

�لعام  �الأمن  جهاز  رئي�س  و�أن  غزة،  على  �حلرب  يف  عبا�س  �سل�ع  زعمها  حّد  على  تثبت  و�أ�رشطة 

 Yuval Diskin ي�فال دي�سكني Israel Security Agency-ISA (Shabak( (االإ�رسائيلي )�ل�ساباك

ز�ر مقر عبا�س قبل ي�م من تاأجيل �لتقرير، وهدده بتح�يل �ل�سفة �لغربية �إىل غزة ثانية �إذ� رف�س 

.
171

اإرجاء الت�سويت

�هلل،  ر�م  يف  �ل�سلطة  قيادة  و�إىل  �إليه  �مل�جهة  �التهامات  من  عا�سفة  ظروف  ويف  عبا�س  �لرئي�س 

حتت �سغط من �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و�للجنة �ملركزية حلركة فتح، �أمر بت�سكيل جلنة 

حتقيق يف ظروف ومالب�سات �تخاذ قر�ر �لتاأجيل، برئا�سة حنا عمرية ع�س� �للجنة �لتنفيذية ملنظمة 

�ل�سكعة  وغ�سان  مل�ح  �لرحيم  عبد  عرّب  �إذ  �لعديدين،  ��ستغر�ب  �لقر�ر  هذ�  �أثار  وقد   .
172

التحرير

ع�س�� �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير عن ��ستغر�بهما من �إعالن يا�رش عبد ربه عن ت�سكيل �للجنة 

قبل �أن يناق�س �الأمر يف �للجنة �لتنفيذية؛ كما كان الفتاً للنظر �أن �للجنة �ملعلنة كانت معنية مبعرفة 

اأن  ال�سبب  كان  ورمبا   .
173

وحما�سبته �لقر�ر  �تخاذ  عن  �مل�س�ؤول  بك�سف  ولي�س  �لتاأجيل،  �أ�سباب 

�لذي �تخذ �لقر�ر كان ه� حمم�د عبا�س نف�سه، فقد كان هناك حر�ك د�خل �للجنة �لتنفيذية للمنظمة 

على  للم��فقة  لل�سغ�ط  بالر�س�خ  عبا�س  �لرئي�س  يتهم  نف�سها  فتح  ويف  لفتح  �ملركزية  و�للجنة 

يف  �لقياد�ت  خمتلف  بني  �إجماعاً  هناك  �إن  فتح  يف  �لقيادي  ح�ر�ين  حممد  وقال   .
174

�لتقرير �سحب 

، كما حّمل نبيل عمرو 
175

حركة فتح على �أن م�ؤ�س�سة �لرئا�سة تتحّمل �مل�س�ؤولية عن �سحب �لتقرير

�لقيادي يف فتح وع�س� �ملجل�س �ملركزي للمنظمة �لرئي�َس عبا�س �مل�س�ؤولية �ملبا�رشة، وقال �إنه ه� 

.
176

من �تخذ قر�ر �لتاأجيل
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من  �ل���سع  �حلجم  هذ�  تت�قع  تكن  مل  �هلل  ر�م  يف  �ل�سلطة  وقيادة  عبا�س  �لرئي�س  �أن  ويظهر 

�ل�سدمة ومللمة �مل��س�ع. وحتت  ��ستيعاب  �أنها حتاول  للتاأجيل، وبد� و��سحاً  �لغ�سب و�الإد�نة 

هناك  “كان  �إنه  جنيف،  يف  فل�سطني  �سفري  خري�سة،  �إبر�هيم  وقال  باخلطاأ،  �عرتفت  �ل�سغط، 

تخبُّط  حالة  ب�ج�د  �عرتف  كما  �لفل�سطينية”،  �ل�سعبية  خا�سة  �لفعل،  ردود  نت�قع  مل  خطاأ... 

“�لقيادة  ر�فقت مناق�سات فكرة �مل��فقة على �لتاأجيل، و�أن �مل�س�ؤول عن هذ� �لتخبط و�خلطاأ ه� 

.
الفل�سطينية”177

لكنها   ،
178

ج�لد�ست�ن تقرير  عر�س  تاأجيل  فتح  حركة  عار�ست  �لر�سمية،  �لناحية  من 

رف�ست “��ستغالل” حركة حما�س للم��س�ع. وعلى �لرغم من �لكثري من �لت�رشيحات �لغا�سبة 

لقياد�تها، �إال �أنها مل تتخذ �أي �إجر�ء لك�سف �مل�س�ؤول عن �لتاأجيل وحما�سبته �أو معاقبته. �لف�سائل 

و�لقيادة  �لدمي�قر�طية  و�جلبهة  �ل�سعبية  و�جلبهة  �الإ�سالمي  �جلهاد  فيها  مبا  كافة  �لفل�سطينية 

با�سم  �هلل  ر�م  حك�مة  يف  �لفل�سطيني  �القت�ساد  وزير  قدم  كما  �لتقرير.  تاأجيل  �أد�نت  �لعامة... 

.
179

��ستقالته خ�ري 

مل يكن م�قف حركة حما�س من �لتقرير و��سحاً وحا�سماً يف �لبد�ية، وتر�وحت ردود �لفعل بني 

�لرتحيب و�لتحفظ. فقد رحب �إ�سماعيل هنية رئي�س وزر�ء �حلك�مة يف غزة بتقرير ج�لد�ست�ن، 

ف�زي  وقال  غزة”.  قطاع  يف  حرب  جر�ئم  بارتكاب  لالحتالل  و��سحة  �إد�نة  “�أظهر  اإنه  وقال 

جر�ئم  �الحتالل  �رتكاب  على  وقاطع  �إ�سايف  دليل  �لتقرير  هذ�  �إن  حما�س  با�سم  �لناطق  بره�م 

حماكمة  �لدويل  �ملجتمع  على  يفر�س  و�ل�رشيح  �ل���سح  �لتقرير  “هذ�  واإن  غزة،  قطاع  يف  حرب 

“�لتقرير  �إن  فقال  ر�س��ن  �إ�سماعيل  �أما   .
حرب”180 كمجرمي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قياد�ت 

واأنه  �سيا�سي وغري مت��زن وغري من�سف وغري م��س�عي، الأنه �ساوى بني �جلالد و�ل�سحية”، 

 .
�ملقاومة وحما�س بارتكاب جر�ئم حرب”181 �تهم  �ل�سهي�ين حني  �لعدو  �أن ي�سرت�سي  “حاول 

من  �إيجابية  ج��نب  “يحمل  �لتقرير  �إن  فقال  حلما�س  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�س�  �لر�سق  عزت  �أما 

غري �أن �لر�سق �نتقد  خالل تاأكيده على قيام �لكيان �ل�سهي�ين بارتكاب جر�ئم �سّد �الإن�سانية”. 

باطلة  �تهامات  “�ساوى بني �جلالد و�ل�سحية، عندما وجه  باأنه  �لتقرير عندما و�سفه  من  جانباً 

�لتقرير،  �إد�نة تاأجيل  �أن لهجة حما�س �زد�دت �سدة وق�ة يف �جتاه  . غري 
بحق حركة حما�س”182

�ملحتملة من  �ملكا�سب  �لت�س�يت عليه، وعدم تف�يت  تاأييد  َبُهتت �العرت��سات عليه ل�سالح  بينما 

وفتح  �ل�سلطة  قادة  من  وعدد�ً  عبا�س  �لرئي�س  فاإن  ولذلك،  قادتها.  و�إد�نة  “اإ�رسائيل”  حما�سبة 

نبه�� �إىل �عرت��سات حما�س يف �لبد�ية على �لتقرير، و�تهم�ها باالبتز�ز �ل�سيا�سي، �إال �أن حما�س 

�لتي �عرت�ست على �التهامات �ملتعلقة بها يف ن�س��س �لتقرير، فرقت بني ذلك وبني حالة �الإجماع 

�لذين كان��  �ل�سلطة  �لتقرير، وعلى حما�سبة م�س�ؤويل  �لت�س�يت على  يف د�خلها على عدم تاأجيل 

وراء التاأجيل.
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�الأطفال و�لن�ساء يف غزة �س�ف  “دماء  “عاٌر”، واأن  �ل�سلطة ه�  �أن م�قف  �عترب خالد م�سعل 

 .
وو�سف م�قف �ل�سلطة بـ“�ل�سخيف و�ملخزي”183 تلعن من ي�سحي بدم �الإن�سان �لفل�سطيني”، 

�سحب  واأن  �سعب”؛  وحق�ق  �سهد�ء  بدماء  م�سب�ق  غري  تفريط  “هذ�  �إن  هنية  �إ�سماعيل  وقال 

بيان  واعترب   .
184

�لفل�سطينية بامل�ساحلة  ي�رّش  و�أنه  ووطنية،  �سيا�سية  وجرمية  عبثي  �لتقرير 

. وو�سف حممد 
“جرمية خطرية يف حق �سعبنا”185 �لتقرير  تاأجيل  �ملقالة يف غزة طلب  للحك�مة 

�ملماثلة  �لت�رشيحات  من  �لكثري  وهناك   ،
�أخالقي”186 وغري  “�نهز�مي  باأنه  �لتقرير  �سحب  نز�ل 

ال�سادرة عن حما�س.

�لتغطية  ملحاولة  مك�س�فة  “م�رشحية  ه�  �لتحقيق  للجنة  عبا�س  ت�سكيل  �أن  حما�س  �عتربت 

الرماد  لذر  خطوة  واأنه   ،
187

�لر�سق عزت  ت�رشيح  بح�سب  �لتاأجيل”،  طلب  يف  �مل�سب�ه  دوره  على 

�أن قر�ر  . وكان من �ل���سح لدى حما�س 
188

يف �لعي�ن، وحماولة �سخ�سية للتهرب من �مل�س�ؤولية

�مل�ساحلة  ورقة  على  �لت�قيع  �أج��ء  على  �ل�سلبية  بظالله  �ألقى  قد  �لتقرير  على  �لت�س�يت  تاأجيل 

.
189

�مل�رشية، كما �أ�سار حمم�د �لزهار و�أ�سامة حمد�ن وغريهما

من  �الحتقان  تنفي�س  �إىل  �ملختلفة  �ل�سغ�ط  حتت  �هلل  ر�م  يف  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  قيادة  عادت 

خالل طلب �إعادة طرح �لت�س�يت على تقرير ج�لد�ست�ن يف جل�سة طارئة ملجل�س حق�ق �الإن�سان 

وقيادة  لعبا�س  وفر  مما  �مل�رشية،  �ل�رقة  على  بالت�قيع  فتح  قامت  ثم   .
190

املتحدة لالأمم  التابع 

�لز�وية.  يف  حما�س  ح�رش  وحماولة  �ملبادرة،  زمام  و��ستعادة  �لغ�سب،  المت�سا�س  َمنْفذ�ً  �ل�سلطة 

ويف 2009/10/16 �سادق جمل�س حق�ق �الإن�سان على تقرير ج�لد�ست�ن، وجنح �لقر�ر باالأغلبية. 

وكان ذلك حمّل ترحيب �ل�سلطة �لفل�سطينية يف ر�م �هلل وغزة، وفتح وحما�س و�لف�سائل �لفل�سطينية، 

م�ؤيدي  و�سط  �لعاملي  �الرتياح  عن  ف�سالً  و��سعاً،  و�إ�سالمياً  وعربياً  فل�سطينياً  �رتياحاً  لقيت  كما 

.
191

حق�ق �الإن�سان ود�عمي حق�ق �ل�سعب �لفل�سطيني

�لت�س�يت يف جمل�س حق�ق  و�إعادة طرح  �ل�سلطة عن م�قفها، و�عرت�فها باخلطاأ،  تر�جع  دلَّ 

�ل�سعبي ومدى تاأثري و�سائل �الإعالم،  �لعام  �لر�أي  �أ�سب�عني، على مدى ق�ة  �الإن�سان يف غ�س�ن 

�أن  غري  �لفل�سطيني.  �ل�سارع  �إليها  و�سل  قد  كان  �لتي  و�لغ�سب  �الحتقان  حالة  مدى  عن  ف�سالً 

باآخر،  �أو  ب�سكل  �ملبادرة  زمام  �أخذ  على  �ل�سلطة  قيادة  وقدرة  �لتاأجيل،  على  �أحد  حما�سبة  عدم 

كان  �لتي  �لنهايات  �إىل  لل��س�ل  ط�يل  �أمد  و�الإعالمي  �ل�سعبي  �حلر�ك  �أمام  ز�ل  ما  �أنه  على  دلَّ 

�ل�سيا�سية  للقياد�ت  جمال  هناك  ز�ل  ما  و�أنه  وم�ستمر؛  منظم  منهجي  عمل  خالل  من  يرج�ها 

للمر�هنة �إىل حّد ما على “�سعف ذ�كرة” �سع�بها، و�رشعة ع�دة �لربودة لالأحد�ث.
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ما ز�ل �ل��سع �لد�خلي �لفل�سطيني ي�سهد حالة من �لت�رشذم و�النق�سام ت�ؤثر �سلباً على 

جممل �مل�رشوع �ل�طني، وعلى �لن�سال �لفل�سطيني حملياً وعربياً ودولياً. �الختالف 

بني فتح وحما�س وبني حك�متي ر�م �هلل وغزة، ه� �نعكا�س خلالف �سيا�سي و�أيدي�ل�جي عميق، 

وبني روؤيتني مل تتمكنا حتى �الآن من �لت��فق على ق�سايا مرتبطة باأول�يات �لعمل �ل�طني، وبطريقة 

�ل�رشعيات  مع  �لتكيف  وبعمليات  و�لت�س�ية،  �ملقاومة  ومب�ساري  �الحتالل،  مع  �ل�رش�ع  �إد�رة 

�لعربية و�لدولية.

من  ومتّكنها   )2009/1/18-2008/12/27( غزة  معركة  يف  وب�سالتها  �ملقاومة  �سم�ُد  كان  وقد 

�إف�سال �لهج�م �الإ�رش�ئيلي، ر�فعًة �سعبية و�سيا�سية و�إعالمية حلما�س وحك�متها ولتيار �ملقاومة، 

و�أوجد حالة من �الإحباط لدى �أعد�ء حما�س وخ�س�مها من �إمكانية �إ�سقاطها بالق�ة، كما �سكل د�فعاً 

للم�سي يف �حل��ر �ل�طني. وكان �أد�ء قيادة منظمة �لتحرير �لفل�سطينية وقيادة �ل�سلطة يف ر�م �هلل 

“ال�سمود واالنت�سار”  باهتاً �سئيالً، ال يتنا�سب مع �حلرب وحجمها و�نعكا�ساتها. غري �أن وهج 

عاد  بينما  ��ستثماره؛  عن  عاجزة  ودولية  وعربية  فل�سطينية  بيئة  يف  �مت�سا�سه  جرى  ما  �رشعان 

املال  اأما  ويتعفن”،  “ينزف  غزة  �أهل  جرح  فرُتك  �حلرب،  �أحدثته  �لذي  �لدمار  ومعه  �حل�سار، 

�ل�سيا�سي على  لل�سغط و�البتز�ز  كاأد�ة  فقد منع دخ�له، و��ستخدم  �إعمار غزة،  الإعادة  �ملر�س�د 

حك�مة حما�س �ملقالة.

فتح  بني  وخ�س��ساً  �ل�طني،  �حل��ر  م�رش  ورعت  �مل�ساحلة،  �أج��ء  غزة  على  �حلرب  تبعت 

بع�س  لقيت  �مل�ساحلة  ل�ثيقة  �لنهائية  �مل�رشية  �لن�سخة  �أن  غري  كبرية.  �أ�س��طاً  وقطع  وحما�س، 

عملية  تعليق  ومّت  �ملهمة.  �لنقاط  بع�س  عدَّلت  �أو  غرّيت  ر�أيها،  يف  الأنها،  حما�س،  من  �العرت��سات 

�ل�رقة  �لنظر يف  �إعادة  �ل�ثيقة(  )�لتي وقعت على  �مل�ساحلة و�سط رف�س �حلك�مة �مل�رشية وفتح 

مرة �أخرى.

ما تز�ل �إ�سكالية �ل�رشعيات �لناق�سة و�ملفق�دة و�ملمن�عة تلقي بظاللها على �حلالة �لفل�سطينية، 

�لتحرير  ملنظمة  �لتابعة  �لتنفيذية  و�للجنة  �ملركزي  و�ملجل�س  �لفل�سطيني  �ل�طني  �ملجل�س  يف 

وحك�مة  �هلل،  ر�م  يف  �لط��رئ  وحك�مة  �لت�رشيعي،  و�ملجل�س  �لفل�سطينية  و�لرئا�سة  �لفل�سطينية 

ت�سيري �الأعمال يف غزة. �إن مثل هذه �لت�سابكات ُتظهر ب�سكل و��سح )ول� من �لناحية �الإجر�ئية( �أن 

عملية �الإ�سالح حتتاج �إىل �إعادة ترتيب �ساملة للبيت �لفل�سطيني، وال ميكن �أن تقف �أو تنتهي عند 

�النتخابات �أو ت�سكيل حك�مة م�ؤقتة.

متكنت حركة فتح من عقد م�ؤمترها �ل�ساد�س بعد �نتظار د�م ع�رشين عاماً، و��ستطاعت ترتيب 

�أور�قها �لد�خلية، بعد خما�س ع�سري، خرج منه �لرئي�س عبا�س وم�ؤيدوه منت�رشين، بينما ��ستبعدت 

�لعديد من �لقياد�ت �لتاريخية وعلى ر�أ�سها فاروق قدومي، وبرز تيار �لد�خل على ح�ساب �خلارج، 

خامتة
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فتح  �أمام  ز�ل  وما  معتربة.  مكا�سب  على  �لت�س�ية  مل�سار  �مل�ؤيد  و�لتيار  �الأمني  �لتيار  ح�سل  كما 

�مل�سار�ت  �لد�خلي، وحتديد  �لف�ساد  �لتنظيمي، وحماربة  لتق�م به على �سعيد بناء �حلركة  �لكثري 

�ال�سرت�تيجية، وجتديد �لرم�ز.

�إن طلبها  �إذ  لها،  بالغ  �لرئا�سة و�ل�سلطة يف ر�م �هلل جتاه تقرير ج�لد�ست�ن بحرج  �أد�ء  ت�سبب 

م��سع  و�سعها  و�أمريكية،  �إ�رش�ئيلية  �سغ�ط  نتيجة  عليه،  �لت�س�يت  وتاأجيل  �لتقرير  �سحب 

�ل�سلطة  و��سطرت  و�إ�سالمياً.  وعربياً  فل�سطينياً  �الأو�سع  �لقطاعات  من  �لبالغ  و�ال�ستياء  �التهام 

بعد حالة من �الرتباك و�لتهم �ملتبادلة الإعادة �لتقرير للت�س�يت عليه، وه� ما يظهر �أهمية �ل�عي 

�ل�سعبي، وفعالية �حلمالت �الإعالمية يف متابعة �لهم�م �ل�طنية.

وكما مل حتمل �سنة 2009 جديد�ً على م�ست�ى �إعادة ترتيب �لبيت �لفل�سطيني، فاإن �لغم��س 

2010 جتاه �إمكانية جناح �مل�ساحلة �ل�طنية وعمل �نتخابات حرة نزيهة  يحيط مب�سارات �سنة 

�لتحرير وم�ؤ�س�ساتها. وما د�مت �خليار�ت غري حم�س�مة جتاه م�ساري  و�إعادة ترتيب منظمة 

فاإن  �لفل�سطيني،  �لقر�ر  �سناعة  يف  م�ؤثر�ً  �خلارجي  �لعن�رش  د�م  وما  و�ملقاومة،  �لت�س�ية 

�لفل�سطيني  �ل�طني  �مل�رشوع  تدفع  حقيقية  م�ساحلة  �إجناز  باإمكانية  حميطة  �ستبقى  �ل�سك�ك 

�إىل �الأمام.
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امل�صهد الإ�صرائيلي الفل�صطيني

كان  الفل�سطيني،  الإ�رسائيلي  امل�سهد  يف  التطورات  من  جملة   2009 �سنة  �سهدت 

ترتب وما   18 الـ   Knesset الكني�ست  انتخابات  الداخلي  امل�ستوى  على  اأبرزها 

عليها من نتائج. وعلى امل�ستوى ال�سكاين كان ا�ستمرار املنحنى املرتاجع للهجرة 

على   ،2009 �سنة  ف�سجلت  القت�سادي  ال�سياق  يف  اأما  املجال.  هذا  يف  التطورات  اأبرز  من  اليهودية 

عا�ست  الأمني،  امل�ستوى  وعلى  الإ�رسائيلي.  القت�ساد  يف  العاملية  الأزمة  اآثار  �سابقتها،  غرار 

2006 وحربها على غزة  لبنان �سنة  “الهواج�س” يف �سوء حربها على  الأمنية عدداً من  املوؤ�س�سة 

)2008/12/27-2009/1/18(، وتطورات امللف النووي الإيراين. ويف عالقتها مع الفل�سطينيني برز 

يتعلق  فيما  اأما  اهلل.  رام  ال�سلطة يف  الأمني مع  التن�سيق  وا�ستمرار  الإ�رسائيلي على غزة،  العدوان 

مب�سار الت�سوية فلم ت�سهد �سنة 2009 اأي تطورات يف هذا ال�ساأن.

الإ�رسائيلي  امل�سهد  تطورات  ملجمل  حتليلية  قراءة  للقارئ  نقدم  اأن  الف�سل  هذا  يف  ونحاول 

والقت�سادية  ال�سكانية  والأو�ساع  الإ�رسائيلية،  ال�سيا�سية  باخلريطة  يتعلق  فيما  الفل�سطيني 

والأمنية الإ�رسائيلية، وتعامل “اإ�رسائيل” مع الو�سع الداخلي الفل�سطيني وم�سار الت�سوية.

�سهدت �سنة 2009 جمموعة من الأحداث يف “اإ�رسائيل”،

غزة، على  العدوان  ا�ستمرار  بدايتها  كانت  بحيث 

 ،18 الـ  لدورته  الإ�رسائيلي  الكني�ست  وانتخابات 

من  نتنياهو  بنيامني  برئا�سة  ميينية  حكومة  وت�سكيل 

الأحزاب ال�سهيونية املتطرفة، وتوقف ما ي�سمى بالعملية ال�سلمية مع الفل�سطينيني، ون�رس تقرير 

�سيا�سي  حراك  من  عنه  نتج  وما  الدولية،  للقوانني  “اإ�رسائيل”  بانتهاكات  اخلا�س  جولد�ستون، 

الفل�سطينيني يف غزة،  الت�سييق على  “اإ�رسائيل” واإقليمي ودويل، و�سعود وترية �سيا�سات  داخل 

اإيقافه،  اإىل  الداعية  العاملية  الأ�سوات  من  بالرغم  ال�ستيطانية  ن�ساطاتها  وا�ستمرار “اإ�رسائيل” يف 

التمييز  �سيا�سات  وازدياد  الإ�رسائيلي،  املجتمع  من  وا�سعة  �رسائح  تطرف  حدة  ارتفاع  ظّل  ويف 

والت�سييق �سّد فل�سطينيي الأر�س املحتلة �سنة 1948. 

�سنحاول يف هذا الف�سل اأن نقدم للقارئ �سورة �ساملة ملجمل التطورات والتغريات ال�سيا�سية يف 

امل�سهد الإ�رسائيلي الداخلي.

اأوًل: امل�سهد الإ�سرائيلي 

ال�سيــا�سي الداخلي

مقدمة 
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1. انتخابات الكني�ست الـ 18 يف ظّل العدوان على غزة:
 Labor والعمل   Kadima كادميا  الكربى:  الإ�رسائيلية  الأحزاب  زعماء  لدى  العتقاد  �ساد 

والليكود اأن انت�سارات اجلي�س الإ�رسائيلي يف احلرب على غزة �سيتم ا�ستثمارها يف املعركة النتخابية 

املوؤيدة  ال�سهيونية  الأحزاب  من  وغريها  الأحزاب  هذه  اأجمعت  لهذا  ل�ساحلها.   18 الـ  للكني�ست 

 .2009/2/10 املحدد يف  النتخابات يف موعدها  اأن جتري  للحرب على غزة وت�سفية حما�س، على 

الإ�رسائيلي من خالل احلرب على  يوؤثروا يف اجلمهور  اأن  “اإ�رسائيل” اأنه ميكن  �سيا�سيو  واعتقد 

اإىل تاأجيل النتخابات  اإىل الت�سويت ل�سالح اأحزابهم. وتعالت بع�س الأ�سوات الداعية  غزة لدفعه 

 .
1ً
جّراء ف�سل الهجوم يف اإ�سقاط حما�س، و�سمودها، وات�ساع �سعبيتها، وعدم ح�سم احلرب نهائيا

على  الليكود  َتَقدُّم  النتخابية  الدعاية  فرتة  خالل  العام  للراأي  الكثرية  ال�ستطالعات  واأظهرت 

كادميا، وتقدم حزب “اإ�رسائيل بيتنا” Yisrael Beitenu اليميني املتطرف، بحيث ي�سبح احلزب 

. ومعنى ذلك اأن 
2
الثالث من حيث عدد اأع�سائه يف الكني�ست الإ�رسائيلي، ويتقدم على حزب العمل

كادميا والعمل، كحزبي و�سط، مل يحققا اإجنازات انتخابية من احلرب على غزة التي قادتها حكومة 

اإيهود اأوملرت Ehud Olmert املكونة من كادميا والعمل وغريهما من الأحزاب.

وبيّنت نتائج ال�ستطالعات، والنتخابات اأكدت ذلك لحقاً، جنوح ال�سارع الإ�رسائيلي اإىل ميني 

.
3
اخلريطة ال�سيا�سية، بل نحو اليمني املت�سدد الداعي اإىل ا�ستمرار احلرب على غزة

النتخابات  خو�سها  ع�سية  الإ�رسائيلي  اجلمهور  على  ال�سيا�سية  براجمها  الأحزاب  وعر�ست 

للكني�ست. فحزب “اإ�رسائيل بيتنا” يعترب م�ساألة الأمن القومي على راأ�س �سلم اأولويات “اإ�رسائيل”، 

الن�ساطات  ويدعم  املفاو�سات،  من  �سكل  لأي  الأبدية”  اإ�رسائيل  “عا�سمة  اإخ�ساع  يقبل  ول 

الن�ساط  دعم  �رضورة  فريى  املتزمت،  ال�رضقي  الديني   Shas �سا�س  حزب  اأما  ال�ستيطانية. 

ال�ستيطاين على كامل ما ي�سمى “اأر�س اإ�رسائيل”، ويرف�س طرح ق�سية القد�س للمفاو�سات مع 

الفل�سطينيني، كما ويعار�س ان�سحاب “اإ�رسائيل” من الأرا�سي العربية املحتلة اإل اإذا كان يف ذلك ما 

 .!
4
ينقذ حياة اليهود

اأما حزب يهود التوراة )يهدوت هتوراة( United Torah Judaism الديني املتزمت، الذي ميثل 

اليهود الغربيني، فمواقفه م�سابهة ملواقف �سا�س، بل مت�سددة اأكرث يف بع�س الق�سايا.

 National هلئومي(  )هئيحود  الوطني  الحتاد  وهما  امل�ستوطنني  مثال  اللذان  احلزبان  اأما 

 The New National Religious Party )NRP( اجلديد(  )مفدال  اليهودي  والبيت   ،Union

تو�سيع  اإىل  ويدعوان  ال�ستيطان،  لتجميد  حماولة  لكل  الت�سدي  اإىل  فيدعوان   ،)Jewish Home(

نطاق امل�ساريع ال�ستيطانية لت�سمل اجلليل والنقب، للحيلولة دون وجود اأغلبية عربية عددية.
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احلزبني  �ضعف  حالة  ا�ضتمرار  و�ضط   18 الـ  االنتخابات  “اإ�رسائيل”  يف  االأحزاب  وخا�ضت 

“اإ�رسائيل”. واأ�ضفرت االنتخابات عن حمافظة  ال�ضيا�ضية يف  الليكود والعمل يف احللبة  الكبريين 

من   120 اأ�ضل  من  مقعداً   28 بح�ضده  االنتخابات  هذه  يف  الربملانية  قوته  على  كادميا  حزب 

حزب  يح�ضل  مل  بينما  مقعداً،   27 وهو  منه  قريب  عدد  على  الليكود  وح�ضل  الكني�ضت،  مقاعد 

13 مقعداً فقط. وهذا دليل على �ضعف وتراجع االأحزاب االأيديولوجية التقليدية  العمل اإال على 

يف  �ضابقني  اأع�ضاء  من  كادميا  مكونات  اأن  اعتبارنا  )مع  برملانية  اأغلبية  حتقيق  يف  الكبرية 

.
5

التقليدية( االأحزاب 

وك�ضفت ا�ضتطالعات الراأي، وما اأفرزته االنتخابات من نتائج وحتليالت، ظهور �ضعف قوي يف 

اأو�صاط حزبية دينية �صهيونية واأحزاب وقوائم مهاجري االحتاد ال�صوفييتي �صابقاً. فال�صهيونية 

حزب  مع  التعاون  اإىل  قيادته  دفع  مما  قوته،  من  فقد  احلزب  وهذا  مفدال،  بحزب  متثلت  الدينية 

االحتاد الوطني، وهو حزب �ضهيوين ديني اأي�ضاً، اأوالً يف انتخابات الكني�ضت الـ 17 )�ضنة 2006(، 

ثم يف اإقامة اإطار حزبي جديد متهيداً النتخابات الكني�ضت الـ 18 )�ضنة 2009( با�ضم البيت اليهودي. 

كذلك االأمر بالن�ضبة الأحزاب املهاجرين الرو�ص الذين �ضوتوا يف ال�ضابق الأحزاب تخ�ّص و�ضطهم 

)مثالً حزب “اإ�رسائيل بعليا” Yisrael Be′aliyah(، اإال اأن التغرّيات االجتماعية وال�ضيا�ضية، وتاأقلم 

اأفيجدور  “اإ�رسائيل بيتنا” بقيادة  اأعداد من املهاجرين يف احلياة االإ�رسائيلية، وظهور ومنو حزب 

يتناول  اإ�رسائيلي  كحزب  واإمنا  فقط،  مهاجرين  كحزب  لي�ص   Avigdor Lieberman ليربمان 

الق�ضايا االإ�رسائيلية من منظور مييني متطرف، قد اأ�ضهمت يف تزايد اأعداد املنتمني اإليه من املجتمع 

االإ�رسائيلي.

“اإ�رسائيل” فحافظت على قوتها وبقيت متمثلة بثالثة تيارات: اجلبهة  اأّما االأحزاب العربية يف 

 Democratic Front for Peace and Equality )حدا�ص(  وامل�ضاواة  لل�ضالم  الدميوقراطية 

)Hadash(، والقائمة العربية املوحدة United Arab List )املكونة من احلركة االإ�ضالمية - اجلناح 

العربي  )Arab Movement for Renewal )Ta-al واحلزب  للتغيري  العربية  اجلنوبي، واحلركة 

 National الدميوقراطي  الوطني  التجمع  وحزب   )Arab Democratic Party الدميوقراطي 

.Democratic Assembly
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جدول 2/1: نتائج انتخابات الكني�ست الثامن ع�رش مقارنة بالكني�ست ال�سابع ع�رش6

ا�سم القائمة

الكني�ست ال�سابع ع�رش

2006/3/28
الكني�ست الثامن ع�رش

2009/2/10
املقاعدعدد الأ�سوات ال�ساحلةاملقاعدعدد الأ�سوات ال�ساحلة

690,90129758,03228كادميا
281,99612729,05427الليكود

281,88011394,57715اإ�رشائيل بيتنا
472,36619334,90013العمل
299,05412286,30011�سا�س

يهدوت هتوراة 

)اأغودات اإ�رشائيل - ديغل هتوراة(
147,0916147,9545

القائمة العربية املوحدة - احلركة العربية 

للتغيري
94,7864113,9544

هئيحود هليئومي

224,0839
112,5704

املفدال
�سكل مع اأحزاب اأخرى حزب البيت 

اليهودي

اجلبهة الدميوقراطية لل�سالم وامل�ساواة 

)حدا�س(
86,0923112,1304

118,302599,6113مريت�س
96,7653--البيت اليهودي )املفدال واأحزاب اأخرى(

72,066383,7393التجمع الوطني الدميوقراطي )بلد(
-185,759717,571املتقاعدون )جيل(

5,014,6225,278,985عدد الذين يحق لهم القرتاع
3,186,7393,416,587جمموع الأ�سوات الكلي

3,137,0643,373,490جمموع الأ�سوات ال�ساحلة

نتائج انتخابات الكني�ست الثامن ع�رش 2009
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نتائج انتخابات الكني�ست الثامن ع�رش مقارنة بالكني�ست ال�سابع ع�رش

2. حتليل نتائج النتخابات:

ال�سبابية  حيز  وات�ساع  الكبرية  الأحزاب  �سعف  ا�ستمرار  هو   2009 انتخابات  يف  ح�سل  ما 

الأيديولوجية بل وانح�سارها تدريجياً، وقد اأّثر هذا على تركيب الئتالف احلكومي لحقاً. فاملجتمع 

الإ�رسائيلية  احلكومات  ت�سكيلة  يف  ال�سورة  هذه  وانعك�ست  متجان�ساً،  ولي�س  ُمركب  الإ�رسائيلي 

املتعاقبة، ولكن كان هناك عادة حزب اأو حزبان كبريان تتمحور حولهما الت�سكيالت احلكومية، اإل 

اأن هذه احلالة ت�سهد تراجعاً م�ستمراً، مما يرتك اأثاراً على الئتالف احلكومي.

ُمتدّينة، واالحتاد  اأو�ساط حمددة( وهي ثالثة  )اأي  اأما بقية االأحزاب فتمثل قطاعات اجتماعية 

ميثل  الذي  مريت�س  وحزب  عربية،  وثالثة  امل�ستوطنني،  ميثل  الذي  هليئومي(  )هئيحود  الوطني 

الي�سار ال�سهيوين الآخذ بالتال�سي. 

الي�سارية، وخا�سة  الأحزاب  18 حالة من �سعف وتراجع  الـ  الكني�ست  انتخابات  اأفرزت  اإذن، 

حزب العمل، وبروزاً قوياً جداً لالأحزاب اليمينية بحكم ميل الإ�رسائيليني بن�سب عالية منهم اإىل دعم 

هذه الأحزاب. اأ�سف اإىل ذلك اأن احلزب املكلف زعيمه بت�سكيل ائتالف حكومي مل يعد �سائداً كما 

كان يف العقود الثالثة الأوىل بعد تاأ�سي�س “اإ�رسائيل”، اإذ اإنه يحتاج اإىل تكوين ائتالف من عدد كبري 

.
7
من الأحزاب، التي بدورها ُتَفّعل اآلة البتزاز ال�سيا�سي واملايل
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اأفرزت النتخابات نتائج متوقعة من حيث ح�سول الأحزاب ال�سيا�سية على مقاعد يف الكني�ست، 

15 مقعداً،  27 مقعداً، و“اإ�رسائيل بيتنا” على  28 مقعداً، والليكود على  بحيث ح�سل كادميا على 

اليهودي  5 مقاعد، والبيت  11 مقعداً، ويهدوت هتوراة على  13 مقعداً، و�سا�س على  والعمل على 

على 3 مقاعد، والحتاد الوطني )هئيحود هلئومي( على 4 مقاعد، واجلبهة الدميوقراطية لل�سالم 

الوطني  والتجمع  مقاعد،   4 على  املوحدة  العربية  والقائمة  مقاعد،   4 على  )حدا�س(  وامل�ساواة 

الدميوقراطي على 3 مقاعد، ومريت�س على 3 مقاعد.

واأنها  بالنتخابات  حزبها  فوز  كادميا،  حزب  زعيمة   ،Tzipi Livni ليفني  ت�سيبي  واأعلنت 

 Shimon برييز  �سمعون  الإ�رسائيلي  الرئي�س  من  ر�سمياً  تكليفها  بعد  حكومتها  ت�سكيل  �ستبا�رس 

بت�سكيل ليقوم  الليكود،  حزب  زعيم  نتنياهو،  ببنيامني  اأو�ست  اليمينية  الأحزاب  اأن  اإل   .Peres
احلكومة اجلديدة، وذلك بعد اأن تبنينَّ اأنه حظي بدعم من حزب “اإ�رسائيل بيتنا” و�سا�س والأحزاب 

الدينية واليمينية الأخرى، وهو ما يوفر الأغلبية الربملانية املطلوبة. وما يجمع هذه الأحزاب، غري 

الليكود، مع بع�سها البع�س هو رف�سها الن�سمام اإىل حكومة برئا�سة ليفني، بالرغم من الفوارق 

بني روؤى وتوجهات �سا�س املتدين و“اإ�رسائيل بيتنا” العلماين.

الت�سويت يف الو�سط العربي:

18. وح�سلت قوائمهم  الـ  الناخبني العرب يف انتخابات الكني�ست  اإجمايل عدد  53% من  �سارك 

بقاء  اإىل  النتخابات  اأدت  العرب.  الناخبني  اأ�سوات  من  �سوتاً   310,263 جمموعه  ما  على  العربية 

التقليدية والإ�سالمية، املمثلة بالقائمة املوحدة  العنا�رس  العامة كما كانت عليه بني  القوى  موازين 

الدميوقراطية  اجلبهة  تتبناه  الذي  ال�سرتاكي  والتوجه  �سوتاً،   113,954 على  ح�سلت  التي 

التجمع  يتبناه  الذي  القومي  والتوجه  �سوتاً،   112,130 على  ح�سلت  التي  وامل�ساواة  لل�سالم 

اأن اجلبهة  اإىل  2/1(. وُي�سار  )انظر اجلدول  83,739 �سوتاً  الذي ح�سل على  الوطني الدميقراطي 

الدميوقراطية �سددت على التعاون العربي - اليهودي، وح�سلت على نحو 16 األف �سوت يهودي، 

وهذا اأعلى رقم حت�سل عليه على الإطالق. كما �ُسّجلت زيادة طفيفة يف التاأييد للكتلة ال�سرتاكية، 

.
8
وتراجع مماثل يف التاأييد للتجمع، ورمبا يعود ذلك، اإىل حدٍّ ما، اإىل غياب موؤ�س�سه عزمي ب�سارة

وت�سري اأمناط ت�سويت العرب الفل�سطينيني يف “اإ�رسائيل” اإىل معاقبة الأحزاب ال�سهيونية التي 

ال�سابقة، ولكن يف ظّل احلرب  كانت تك�سب ع�رسات الآلف من الأ�سوات يف النتخابات الربملانية 

�سارخاً  احتجاجاً  “اإ�رسائيل”  يف  الفل�سطينيني  ت�سويت  نتائج  وتعترب  العك�س.  ح�سل  غزة  على 

. ففي حني تعرتف التقارير احلكومية الر�سمية باأن 
9
على �سيا�سات احلكومة الإ�رسائيلية جتاههم

“اإ�رسائيل” قد حلق بهم غنب �سديد جراء �سيا�سات التمييز التي تبنتها، وما تزال  الفل�سطينيني يف 

تتبناها، حكومات “اإ�رسائيل” املتعاقبة، فاإن اأّياً من هذه احلكومات مل يعمل على اإلغاء اأ�سكال التمييز 

وحت�سني ظروفهم، اأو رفع مكانة مواطنتهم لتت�ساوى مع مواطنة اليهود الإ�رسائيليني.
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وميكن اإجمال اأبرز املالحظات حول م�ساركة فل�سطينيي 48 يف النتخابات مبا يلي:

�سنة  يف   %62 بلغت  اإذ  انتخابية؛  جوالت  ثالث  اآخر  يف  حاد  ب�سكٍل  الت�سويت  ن�سبة  هبوط  	•
53%. ويرجع ذلك، ولو جزئياً،  2009 بلغت  56%، ويف �سنة  2006 بلغت  2003، ويف �سنة 

النظام  يف  حقيقي  تغيري  اإحداث  اإمكانية  من  الفل�سطيني  الو�سط  يف  االإحباط  حالة  زيادة  اإىل 

ال�سيا�سي الإ�رسائيلي، واإىل حملة قادتها احلركة الإ�سالمية بقيادة ال�سيخ رائد �سالح، دعت 

اإىل مقاطعة النتخابات.

85% من العرب مل�سلحة  توجه الت�سويت العربي نحو الطابع القومي، مع ت�سويت  تاأكيد  	•
املا�سي،  القرن  �سبعينيات  منذ  برز  الذي  الجتاه  الأمر  هذا  ويعزز  �سهيونية.  غري  اأحزاب 

واملتمثل يف زيادة ال�ستقطاب النتخابي بني اليهود والعرب، والذي يعرب بدوره عن م�سار 

الت�سديد املتنامي على الهوية ال�سيا�سية، ف�سالً عن تاأكيد خيبة الأمل والنف�سال  مواز من 

عن الدولة اليهودية، القائمة على التمييز العرقي والتمييز يف املعاملة.

من  جاءت  ال�سهيونية،  لالأحزاب  ي�سوتون  الذين  العرب  الناخبني  من  العظمى  الأغلبية  	•
والثاين  الليكود،  اإىل  اأحدهم  ينتمي  كني�ست  اأع�ساء  بثالثة  الدروز  وحظي  الدرزي.  الو�سط 

اإىل كادميا، والثالث اإىل “اإ�رسائيل بيتنا”. وهناك ع�سو كني�ست رابع، �سعيد نّفاع، ينتمي اإىل 

حزب التجمع الدميوقراطي. 

ظّل يف  اأهمية  اأقل  الفل�سطينيني  املواطنني  �سفوف  يف  الداخلي  الت�سويت  اأمناط  اأ�سبحت  	•
جغرافياً،  الت�سويت،  اأبرز  اإذ  باملالحظة؛  جديرة  تبقى  ذلك  مع  لكنها  ال�ستقطاب،  اأو�ساع 

ال�سلة بني حزب القائمة املوحدة التقليدي واملناطق الريفية والبدوية، وذلك يف مناطق املثلث 

ويف  امل�سيحية،  البلدات  يف  اأكرب  تاأييد  على  الآخران  التياران  ح�سل  حني  يف  اأ�سا�ساً،  والنقب 

تلك التي ت�سوت عادًة مل�سلحة ال�سيوعيني وال�سرتاكيني )اجلبهة(، وبني الطبقات الو�سطى 

.
10

والنخب الفكرية، يف اجلليل اأ�سا�ساً )التجمع(

3. الئتالف احلكومي: اتفاق الأ�سداد ال�سيا�سية: 

زعماء  مع  مب�ساورات  لتوه  �رسع  جديدة،  حكومة  بت�سكيل  نتنياهو  تكليف  تو�سية  اإزاء 

امل�ساركة  الأحزاب  وا�سطرت  حلكومته.  ا�ستقراراً  لي�سمن  ائتالف  اأو�سع  ت�سكيل  بنية  الأحزاب 

 32 الـ  احلكومة  فوزراء  احلكومة،  ت�سكيل  يتّم  حتى  مطالبها  من  عدد  عن  للتنازل  الئتالف  يف 

يجل�سون خلف طاولة واحدة حاملني فوارق كثرية يف التوجهات، خا�سة يف ق�سايا دينية ودولية، 

“اأر�س اإ�رسائيل” تظّل القا�سم امل�سرتك  واإن كانت الفكرة ال�سهيونية وما ي�سمى بحق اليهود يف 

بينهم.  فيما 
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فجّراء  حكومته،  ت�سكيل  اإىل  وم�ساعيه  م�ساوراته  اأثناء  يف  جداً  قوية  �سغوطاً  نتنياهو  وواجه 

كبري  عدد  توزيع  اإىل  ا�سطر  احلكومة،  يف  �سائداً  حزباً  ليكون  توؤهله  ل  مقاعد  على  حزبه  ح�سول 

اإىل تعايل الأ�سوات املعرت�سة  من احلقائب الوزارية على الأحزاب الئتالفية دون حزبه، مما اأدى 

خلطوته هذه، اإل اأنه فر�س راأيه وب�سدة على حزبه.

املالحظ يف حكومة نتنياهو �سعف احلزب احلاكم )الليكود( وكرثة الأحزاب ال�رسيكة يف الئتالف 

احلكومي، مما يوهم للوهلة الأوىل اأن الئتالف م�ستقر، ولكنه يف واقع الأمر ائتالف مهدد بالنهيار 

يف حال ان�سحاب اأحد ال�رسكاء الرئي�سيني منه. لهذا �سعى نتنياهو على مدار الن�سف الأخري من �سنة 

2009 اإىل حماولت جادة ل�سّم كادميا اإىل ائتالف حكومته، وعندما مل ينجح يف ذلك عمل، وما زال

يعمل، على تفكيك كادميا، وحماولة �سّم عدد من اأع�سائه اإىل حزب الليكود. ويكفي ان�سمام خم�سة 

اأع�ساء من كادميا لي�سمن بقاءه يف احلكم يف حال خروج اأي حزب من ائتالفه، وهو ما �سي�سهم يف 

. غري اأنه يجب التنبه اإىل اأن نتنياهو نف�سه �سخ�سية 
11

تخفيف حّدة ميول احلكومة اإىل اليمني املتطرف

متطرفة ومراوغة، واإىل اأن اتخاذه خطوات “معتدلة” قد جتلب له متاعب داخل الليكود نف�سه. 

وهذا  ونوابهم.  الوزراء  عدد  حيث  من  كبري  بحجم  نتنياهو  برئا�سة   32 الـ  احلكومة  ت�سكلت 

املتعاقبة  الإ�رسائيلية  للحكومات  بالن�سبة  التاريخية  فاملعادلة  احلكومة،  هذه  �سعف  على  موؤ�رس 

الئتالف  يف  ثابتة  اأغلبية  له  وكانت  الكني�ست  اأع�ساء  من  اأكرب  عدد  احلاكم  للحزب  كان  كلما  اأنه 

احلكومي، كلما كانت احلكومات متيل لأن تكون قليلة العدد يف احلقائب الوزارية. حكومة اإ�سحق 

فت�سّم  احلالية  نتنياهو  حكومة  اأما  وزيراً،   17 �سّمت   )1995-1992( Yitzhak Rabin رابني 

30 وزيراً، اإ�سافة اإىل عدد كبري من نواب الوزراء، وهذا دليل على �سعف مركزي، لكون احلزب 

احلاكم، والذي ُي�سكل اأكرب كتلة يف الئتالف، ل ميلك اأغلبية ثابتة، مما ا�سطر رئي�س هذا احلزب 

املكلف بت�سكيل الئتالف اإىل رفع عدد احلقائب الوزارية ومنح الكثري منها اإىل الأحزاب امل�ساركة 

يف الئتالف على ح�ساب حزبه. اأّما ال�سعف الآخر الذي ت�سكو منه حكومة نتنياهو احلالية ب�سبب 

الكني�ست هم وزراء ونواب وزراء، وهذا ينعك�س يف قلة عدد  اأع�ساء  اأن ثلث  الكبري فهو  حجمها 

اأع�ساء الكني�ست املتفرغني للقيام مبهام ت�رسيع القوانني. وينعك�س اأي�ساً يف اأن اأع�ساء الكني�ست 

ا�سطرارهم  اإىل  يوؤدي  وبالتايل  عملهم  ُيثقل  مما  ذاته،  الوقت  يف  برملانية  جلان  عّدة  يف  ي�ساركون 

ح�سور جل�سات اللجان ب�سكل مكثف، وهذا يف حّد ذاته ُيعيق عمل ال�سلطة الت�رسيعية. وحظيت 

العمل  اأع�ساء من حزب  45 عار�سوها، وتغيب خم�سة  69 ع�سو كني�ست مقابل  بتاأييد  حكومته 

طاولة  حول  واجللو�س  احلكومي،  الئتالف  اإىل  حزبهم  ان�سمام  على  احتجاجاً  الت�سويت،  عن 

.
12

واحدة اإىل جانب اأحزاب ميينية متطرفة
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:
13

وهذه بع�س اخلطوط العري�سة التي وردت يف البيان الوزاري حلكومة نتنياهو

بالأمن  املواطنني  واإ�سعار  القومي  الأمن  لتكري�س  فعال  ب�سكل  �ستعمل  احلكومة  اإن  	•
ال�سخ�سي من خالل مكافحة العنف والإرهاب ب�رسامة وحزم.

ال�سالم  نحو  امل�سي قدماً  الأمام وتعمل على  اإىل  ال�سيا�سية  العملية  �ستدفع  •	اإن احلكومة 
مع جميع جرياننا مع �سيانة امل�سالح الأمنية والتاأريخية والوطنية لدولة اإ�رسائيل.

•	اإن احلكومة �ستعمل على �سيانة الطابع اليهودي للدولة وتراث ال�سعب اليهودي كما اأنها 
�ستعامل باحرتام جميع الديانات والأعراف والتقاليد لأبناء الطوائف املختلفة القاطنني يف 

البالد مت�سياً مع القيم الواردة يف ميثاق ال�ستقالل.

الظروف  تهيئة  على  وتعمل  القت�سادية  الأزمة  ملواجهة  خطة  �ستدفع  احلكومة  اإن  	•
القت�سادية للنمو امل�ستدمي وكذلك حماية وتوفري فر�س العمل يف املرافق القت�سادية.

الجتماعية  الفجوات  تقلي�س  خالل  من  الجتماعية  العدالة  وراء  �ست�سعى  احلكومة  •	اإن 
ومكافحة الفقر بال هوادة عرب اأجهزة الرتبية والتعليم وتكثيف امل�ساركة يف �سوق العمل 

وزيادة الدعم املمنوح لل�رسائح الجتماعية ال�سعيفة.

بخ�سو�س  التفاو�س  لتجديد  م�ستعد  اأنه  نتنياهو  اأو�سح  الكني�ست  من  الثقة  نيل  خطاب  ويف 

الدولة  يذكر  اأن  دون  وال�ستقرار،  والأمن  القت�ساد  جمالت  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  ال�سالم 

وجود  لفكرة  الراف�سني  بيتنا” و�سا�س،  “اإ�رسائيل  حزبي  معار�سة  من  خوفاً  وذلك  الفل�سطينية، 

الإقرار  نتنياهو  بنيامني  جعل  اخللفية،  هذه  وعلى   .
اإ�رسائيل”14 “دولة  جانب  اإىل  فل�سطينية  دولة 

�رضٌط  اأنه  معترباً  ذلك؛  عن  يرتاجع  اأن  قبل  للتفاو�س،  �رضطاً  اإ�رسائيل”  بـ“يهودية  الفل�سطيني 

للو�سول اإىل اتفاق، اأو للحل النهائي لل�رساع، وفق روؤاه اليمنية اخلا�سة، املتمثلة بدولة فل�سطينية 

يعر�س  الذي  الأمر  وهو  املو�سع.  الذاتي  احلكم  اإىل  احلقيقة  يف  واأقرب  م�سمون،  اأي  من  فارغة 

فل�سطينيي الـ 48 خلطر املزيد من ال�سطهاد اأو التهجري، اأو لحتمال اإحلاقهم بالكيان الفل�سطيني، 

 .
15

مع اإبقائهم يف اأماكن �سكناهم احلالية يف مقابل بقاء امل�ستعمرات يف ال�سفة الغربية

 ويف ا�ستطالعات للراأي العام الإ�رسائيلي يف اأعقاب منح الثقة حلكومة نتنياهو، تبني عدم ر�سا 

بن�سب مرتفعة من حجم احلكومة ال�سخم، ومن عدم قدرتها على مواجهة التحديات القت�سادية 

. ويف ا�ستطالع اآخر للراأي العام يف “اإ�رسائيل” اعترب امل�ستطلعون 
16

والجتماعية على وجه اخل�سو�س

ن�سبة  بالرغم من تدين  اأنه  اإل   .
17

الدولتني 57% منهم حّل  اأّيد  كما  اأوملرت،  نتنياهو �سيء مثل  اأن 

اأعاد   Bar-Ilan University اإيالن  بار  جامعة  يف  خطابه  فاإن  نتنياهو،  حكومة  �سيا�سات  موؤيدي 

.
18

التاأييد ولو موؤقتاً ملواقفه، على ال�سعيدين الداخلي والعاملي



2009التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني

84

4. ا�ستمرار تفكك الأحزاب:

2009 فاإن عدم تكليف ت�سيبي ليفني، زعيمة كادميا،  اأما على �سعيد احلراك احلزبي يف �سنة 

بت�سكيل حكومة جديدة ما زال يلقي بظالله على موؤ�س�سات وهيئات احلزب، وب�سكل خا�س على 

الئتالف احلكومي دفع عدداً  اإىل  الن�سمام  ليفني  اإن رف�س  اإذ  الكني�ست من هذا احلزب،  اأع�ساء 

رئي�س  لنتخاب  متهيدية  انتخابات  اإجراء  يف  التعجيل  ب�رسورة  الت�رسيح  اإىل  كادميا  اأع�ساء  من 

جديد للحزب، وقاد هذا التيار �ساوؤول موفاز Shaul Mofaz الرجل الثاين يف كادميا، اإل اأن ليفني 

الأزمة  هذه  جتاوز  من  وبالرغم   .
19

لذلك منا�سب  غري  الوقت  اأن  بداعي  ب�سدة  القرتاح  عار�ست 

املحللني  قوية ظهرت يف �سفوف كادميا، مما دفع بعدد من  اأّن �رسوخاً  اإل  يف كادميا، ولو موؤقتاً، 

واملراقبني ال�سيا�سيني اإىل امليل اإىل قرب تفكك كادميا. واحلال كذلك يف حزب العمل الذي �سهد حركة 

مترد داخلي، قادها خم�سة اأع�ساء غري را�سني عن نهج اإيهود باراك Ehud Barak زعيم احلزب، 

. وهّدَد هوؤلء الأع�ساء 
20

متهمني اإياه بجّر احلزب اإىل حكومة ميينية وفقدان بو�سلة وقيم حزب العمل

 Ophir Pines-Paz اأوفري بين�س  اأنهم تراجعوا عن ذلك لحقاً، واأبرزهم  اإل  بت�سكيل كتلة جديدة، 

الذي قّدم ا�ستقالته من ع�سويته يف الكني�ست يف مطلع �سنة 2010 احتجاجاً على نهج باراك، وتراجع 

احلزب عن مبادئه، وفقد احلزب عدداً كبرياً من مقاعده يف الكني�ست احلايل، وتراجع تاأييد �رسائح 

.
21

وا�سعة من املجتمع الإ�رسائيلي له

5. ملفات الف�ساد تالحق �سيا�سيني اإ�رشائيليني:

الأموال  وتبيي�س  واملايل  الإداري  الف�ساد  مبلفات  التحقيقات  با�ستمرار   2009 �سنة  افتتحت 

بالن�سبة لرئي�س احلكومة االأ�سبق اإيهود اأوملرت. وجّراء ال�سغوط ال�سيا�سية عليه قّدم ا�ستقالته مما 

ا�ستمرار  اأي�ساً   2009 18. و�سهدت �سنة  الـ  اإىل الإعالن عن انتخابات مبكرة للكني�ست  اأدى بالتايل 

التحقيقات يف ملفات الف�ساد الإداري، والِر�َسى املالية، وخرق الثقة العامة، �سّد وزراء و�سيا�سيني، 

اأمثال اأفيجدور ليربمان زعيم حزب “اإ�رسائيل بيتنا”، املتورط يف �سبهات جنائية، حتى بلغ االأمر 

يف  الإعالن،  اإىل   Menachem Mazuz مزوز  مناحيم  الإ�رسائيلية  للحكومة  الق�سائي  بامل�ست�سار 

 .
موؤمتر نقابة املحامني يف “اإ�رسائيل”، اأنه يف “دولة �سليمة ل ُي�سبح �سخ�س مثل ليربمان وزيراً”22

وفرغت دائرة التحقيقات يف الختال�س والِر�َسى يف �رسطة “اإ�رسائيل” من جتهيز ملف التهم املوجهة 

الق�سائي  امل�ست�سار  من  بقرار  يتّم  اأن  يجب  ذلك  ولكن  للمحاكمة،  بتقدميه  واأو�ست  ليربمان  اإىل 

 .
23

للحكومة، مما يعني مرور �سهور كثرية ريثما يتحقق

 ،Eliyahu ”Eli“ Yishai كما اأن �سبهات كثرية حتوم حول وجود اأدلة على اأن الوزير اإيلي ي�ساي

زعيم حزب �سا�س املتدين اليميني، قد تلقى ِر�سًى يف ال�سابق، يف اأثناء تاأديته مهام من�سبه يف وزارة 

يف  به  ُزجنَّ  قد   ،Shlomo Benizri بنيزري  �سلومو  ال�سابق  الكني�ست  ع�سو  زميله  وكان  الداخلية. 
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 .
24

ال�سجن، بعد اأن حكمت عليه حمكمة اإ�رسائيلية بتلقي ِر�َسًى، وتبيي�س اأموال، وخرق الثقة العامة

واجتهد ي�ساي بتنظيم حملة لدعم طلبه بتقدمي تو�سية لدى رئي�س “اإ�رسائيل” برييز، لإ�سدار عفو 

عن بنيزري، اإلّ اأنه ُجوِبه مبعار�سة �سديدة فرتاجع عن خطوته هذه.

وك�سف ا�ستطالع للراأي عن اأن ن�سبة مرتفعة جداً من الإ�رسائيليني )82%( يعتقدون اأن زعاماتهم 

وجدت  وكذلك   .
25

الفا�سدة الدول  قائمة  يف  متقدمة  مكانة  “اإ�رسائيل” تتبواأ  واأن  الف�ساد،  يف  غارقة 

حماولت احتيال واختال�س وخرق الثقة وتبيي�س اأموال لدى اآخرين، اأمثال اإيهود باراك الذي حاول 

ال�ستفادة من من�سبه كوزير الأمن، وبكونه رئي�س وزراء �سابق ورئي�س هيئة اأركان عامة للجي�س 

 ،
26

الإ�رسائيلي، واحل�سول على اإعفاءات �رسيبية، يف اأعقاب نقله ملكية �رسكات خا�سة به اإىل بناته

وكذلك يف ح�سوله على تذاكر �سفر بالطريان لزوجته جماناً، مما عّر�سه اإىل توبيخ مكثف من قبل 

امل�ست�سار الق�سائي للحكومة وانطالق حملة اإعالمية �سّده. وحكمت حمكمة اإ�رسائيلية على وزير 

تقاعد  �سندوق  بنهب  لقيامه  بال�سجن،   Abraham Hirchson هري�زشون  اأبراهام  ال�سابق  املالية 

تابع ملنظمة عمالية حني تراأ�سه، وهناك قائمة طويلة بالن�سبة لروؤ�ساء �سلطات حملية وبلدية وعدد 

 The Movement for ”اإ�رسائيل اأجل جودة احلكم يف  “احلركة من  كثّفت  لذا  املوظفني.  كبار  من 

الإ�رسائيلي على ف�سح  Quality Government in Israel ن�ساطاتها، خا�سة يف توعية اجلمهور 

كافة اأ�سكال الف�ساد، وبالتايل اإىل تقدمي دعاوى ق�سائية �سّد �سيا�سيني وموظفي دولة متورطني يف 

 .
27

ق�سايا ف�ساد وخرق الثقة العامة

6. تقرير جولد�ستون يوحد الأحزاب الإ�رشائيلية:

من  “اإ�رسائيل”  يف  ال�سيا�سية  الأحزاب  اأطياف  كافة  غ�سب  جولد�ستون  تقرير  ن�رس  اأثار 

حكومته  ورئي�س  برييز  الإ�رسائيلي  الرئي�س  من  كلٌّ  واأعلن  الي�سار.  اأق�سى  اإىل  اليمني  اأق�سى 

نتنياهو اأن التقرير غري ُمن�ِسف، واأعلنا اأن “اإ�رسائيل” قد خرجت اإىل احلرب دفاعاً عن مواطنيها 

املوجهة  التهم  ب�سدة  ترف�س  الإ�رسائيلية  احلكومة  واأن  غزة،  من  حما�س  ُتطلقها  �سواريخ  من 

الأمريكي  ال�سهيوين  واللوبي  “اإ�رسائيل”  و�سعت  ال�سابقة.  واحلكومة  الإ�رسائيلي  اجلي�س  اإىل 

وعدم  جولد�ستون  تقرير  تعليق  اإىل  العامل  يف  ال�سيا�سية  املحافل  وبع�س  الأمريكية  والإدارة 

اإيهود باراك وليفني واأوملرت  اأنه لن ي�سمح بجّر  مناق�سته من قبل الأمم املتحدة. واأعلن نتنياهو 

اإىل حمكمة لهاي الدولية Hague Tribunal جّراء ما ورد يف تقرير جولد�ستون من تهم موجهة 

قاموا  اإنهم  قائالً  ال�سابقة  اأوملرت  حكومة  يف  الثالثة  قرارات  عن  مدافعاً  نتنياهو  وانربى  اإليهم. 

نتنياهو  واعترب   .
28

وم�ساحلها ومواطنيها  “اإ�رسائيل”  عن  الدفاع  يف  الوطني  واجبهم  بتاأدية 

574 �سفحة، والذي  . اإل اأن التقرير الذي جاء يف 
29

لـ“الإرهاب” ومهدداً لل�سالم التقرير ُم�سجعاً 

، خلُ�َس اإىل اأنه “توجد اأدلة قاطعة 
30ً

احتوى على ع�رسة اآلف وثيقة وم�ستند ومقابلة 188 �سخ�سا
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بدرجة  ذلك  يكون  اأن  وبالإمكان  غزة،  على  احلرب  يف  الإن�سان  حقوق  لقوانني  اإ�رسائيل  خلرق 

جلان  ت�سكيل  نتنياهو  “اإ�رسائيل” اقرتح  على  الدويل  ال�سغط  وجراء   .
الإن�سانية”31 �سّد  جرائم 

داخلية يف اجلي�س الإ�رسائيلي لفح�س بع�س احلالت التي جرى فيها خرق للقوانني الدولية، دون 

ما  اإن  احلرب.  حول  احلقائق  تق�سي  يف  دولية  جهات  مع  “اإ�رسائيل” للتعاون  ا�ستعداد  يعلن  اأن 

اأعقاب جولد�ستون هو حدة اخلطاب ال�سيا�سي الراف�س  “اإ�رسائيل” يف  ميّز احلراك ال�سيا�سي يف 

“اإ�رسائيل” وخارجها  للتقرير وما جاء فيه جملة وتف�سيالً، وراأى حمللون �سيا�سيون يف  قطعياً 

اأن رف�س “اإ�رسائيل” للتقرير ورف�س الإقرار مبا ورد فيه هو اعرتاف بجرائمها. واأعلنت حكومة 

. وقد 
32

نتنياهو اأنها تنوي اإ�سدار تقرير خا�س بها تدح�س فيه كل ما ورد يف تقرير جولد�ستون

2010 نقا�سات حادة بخ�سو�س ما ورد يف تقرير جولد�ستون والتقرير الإ�رسائيلي  ت�سهد �سنة 

املقابل له، و�ستطالب “اإ�رسائيل” املجتمع الدويل بقبول وجهة نظرها. 

ومن جهة اأخرى، يواجه عدد كبري من قادة اجلي�س الإ�رسائيلي و�سيا�سيني اإ�رسائيليني اإمكانية 

اإن  اإذ  بريطانيا،  مقدمتها  ويف  الأوروبية  الدول  بع�س  اأرا�سي  دخولهم  حال  عليهم،  القب�س  اإلقاء 

اتهام �سّد  لوائح  تقدمي  ثم  القب�س، ومن  واإلقاء  ا�ست�سدرت مذكرات توقيف  فيها  قانونية  هيئات 

هوؤلء، ويف مقدمتهم باراك وليفني وغريهم.

7. املواقف ال�سيا�سية لفل�سطينيي 48:

زاخرة  ال�سيا�سية،  ومواقفهم  “اإ�رسائيل”  يف  الفل�سطينيني  حلالة  بالن�سبة   ،2009 �سنة  كانت 

من  وذلك  غزة،  على  الإ�رسائيلي  العدوان  على  غ�سباً  ال�سارخ  تعبريهم  مقدمتها  ويف  بالأحداث، 

خالل ت�سويتهم بن�سب مرتفعة جداً لالأحزاب العربية يف انتخابات الكني�ست الـ 18.

“اإ�رسائيل” اأن  التقارير ال�سادرة عن مراكز حقوق الإن�سان واملواطن يف  وت�سري جمموعة من 

اأو�ساع فل�سطينيي 48 متيل ب�رسعة اإىل التدهور ال�سديد. وانت�رست يف �سنة 2009، وب�سكل خا�س 

بعد ت�سكيل حكومة اليمني الإ�رسائيلية بزعامة نتنياهو، ظاهرة ت�رسيحات وزراء و�سيا�سيني تهدد 

عليهم  تفر�س  باأن  وتطالب  الثانية،  الدرجة  من  مواطنني  وتعتربهم  “اإ�رسائيل”،  يف  الفل�سطينيني 

بطرح   2009 �سنة  ومتيزت  تعبريهم.  حّد  على  املت�ساوية،  املواطنة  لنيل  و�سعبة  قا�سية  �رسوطاً 

ال�سيا�سية،  الراأي، وحَتدُّ من حرية احلركة  التعبري عن  رزمة من قوانني عن�رسية حَتدُّ من حرية 

وتهدف اإىل حرمان فل�سطينيي 48 من احلقوق اللغوية والثقافية العربية، وغريها. وكان هناك من 

ال�سيا�سيني االإ�رضائيليني من ا�سرتط املواطنة بالوالء للدولة ب�سفتها “دولة يهودية”، واأداء اخلدمة 

الع�سكرية اأو اخلدمة املدنية، والعرتاف بالرواية ال�سهيونية اخلا�سة باإقامة “اإ�رسائيل”، وكل هذا 

.
33

يتناق�س مع اأ�س�س الدميوقراطية املبنية على اأن احلقوق غري مرتبطة اأو م�رسوطة ب�سيء
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ففي اأيار/ مايو 2009 اأيدت احلكومة م�رسوع قانون مينع الفل�سطينيني يف “اإ�رسائيل” من اإحياء 

 48 فل�سطينيي  مواقف  وجاءت  يخالفه.  ملن  بال�سجن  عقوبة  القانون  وت�سّمن  “النكبة”،  ذكرى 

معار�سة للغاية لهذا القانون وراف�سة له، لكونه يحرمهم من حقهم الطبيعي والتاريخي والعاطفي 

باإحياء ذكرى نكبة �سعبهم الفل�سطيني �سنة 1948. فتّم تعديل القانون بحيث ل يعاقب من يحيي 

الذكرى، اإمنا تقطع املخ�س�سات املالية عن اأي موؤ�س�سة تتلقى دعماً من الدولة، اإذا �ساركت يف اإحياء 

الذكرى. واأعلن وزير الرتبية الإ�رسائيلي جدعون �ساعر Gideon Sa`ar منع احلديث عن النكبة يف 

، وهذه اخلطوة تتناق�س مع اأب�سط احلقوق الإن�سانية ملن تعر�س اإىل 
34

املدار�س العربية ومناهجها

.
35

نكبة يف اأهله واأر�سه ووطنه

واعترب فل�سطينيو 48 �سيا�سة “عربنة” الأ�سماء العربية، التي تظهر على اليافطات الإر�سادية يف 

�سوارع “اإ�رسائيل”، بقرار وزير املوا�سالت، خطوة اأخرى باجتاه طم�س الثقافة القومية، وتهمي�س 

ا�ستعمال اللغة العربية، وبالتايل اإىل تغيري االأ�سماء ذات االرتباط القوي باملكان وتاريخه، مع العلم 

 .
اأن اللغة العربية هي اإحدى اللغتني الر�سميتني املعرتف بهما يف “اإ�رسائيل”36

وطرح زعيم حزب “اإ�رسائيل بيتنا” اأفيجدور ليربمان، خالل دعايته النتخابية للكني�ست الـ 18، 

م�ساألة ربط حقوق العرب الفل�سطينيني باإعالنهم الولء لـ“دولة اإ�رسائيل” ولقوانينها، واتخذ هذا 

 David Rotem الكني�ست ديفيد روتيم  املو�سوع �سعاراً مركزياً حلملته النتخابية. وقدم ع�سو 

من احلزب نف�سه م�رسوع قانون يف الكني�ست الـ 18 يق�سي باإعالن كل مواطن ولءه للدولة واإلزامه 

الداخلية احلق يف �سحب مواطنة كل من  املدنية، واأن يكون لوزير  اأو باخلدمة  الع�سكرية  باخلدمة 

لهذا  قاطعاً  رف�ساً  راف�ساً  �سيا�سياً  موقفاً  واجهت  الكني�ست  ولكن   .
37

الولء منوذج  على  يوّقع  ل 

�سقَط امل�رسوع.
ُ
امل�رسوع من قبل الفل�سطينيني، ومن اليهود احلريدمي فاأ

وعك�ست حماولة طرح م�رسوع القانون اأعاله توجهاً عن�رسياً متييزياً، اأخذ بالتعمق يف ال�سارع 

املحللون  الكني�ست(. ومييل  )اأي  الإ�رسائيلية  الدميوقراطية  اإىل معقل  العام، بل و�سل  الإ�رسائيلي 

واملراقبون اإىل اأن هذا النهج �سيزداد حّدة يف �سنة 2010، بطرح مزيد من م�ساريع القوانني العن�رسية 

يف  كمواطنني  الأ�سا�سية  حقوقهم  من  وحرمانهم  حياتهم  ولتنغي�س  الفل�سطينيني،  على  للت�سييق 

“اإ�رسائيل”، والتي وردت يف “وثيقة ال�ستقالل” التي وّقع عليها موؤ�س�سو “اإ�رسائيل” عند الإعالن 
 .

عن اإقامتها يف �سنة 381948

�سنة  اأجري  للراأي  ا�ستطالعاً  فاإن   48 فل�سطينيو  لها  يتعر�س  التي  التمييز  �سيا�سات  ومقابل 

2008، مرفقاً بدرا�سة حتليلية اأجراها الباحث الربوف�سور �سامي �سموحة من جامعة حيفا، بيّنت 

يهودية  كدولة  “اإ�رسائيل”  بوجود  قبولهم  عن  اأعلنوا  “اإ�رسائيل”  يف  الفل�سطينيني  من   %41 اأن 

املواقف  يف  عميقاً  تغرّياً  اأن  ال�ستطالع  وك�سف   .2003 �سنة  يف   %65.6 مقابل  ودميوقراطية، 
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اأعقاب احلرب الإ�رسائيلية على لبنان يف  الفل�سطينيني قد بداأ يظهر بقوة يف  ال�سيا�سية لدى هوؤلء  

�سنة 2006، وازداد اأكرث يف اأعقاب احلرب على غزة؛ اإذ تعالت الأ�سوات املنادية بحلٍّ �رسيع لإقامة 

دولتني. ون�سري هنا اإىل اأن اإقامة دولة فل�سطينية اإىل جانب “اإ�رسائيل” غدا مطلباً لأغلبية الفل�سطينيني 

يف “اإ�رسائيل”، لي�س فقط لأن قيام مثل هذه الدولة ميكن اأن يوؤدي اإىل حّل م�سكلة باقي اأبناء ال�سعب 

الفل�سطيني عن طريق اإقامة وطن قومي لهم، واإمنا ُيعّد حالً من �ساأنه اأن ُي�ساعد يف حت�سني و�سع 

تقام  فل�سطينية  دولة  اإىل  لالنتقال  م�ستعدين  غري  “اإ�رسائيل”  يف  فالفل�سطينيون   .
39

الفل�سطينيني

التي  الفل�سطينية  اأر�سهم  اإىل  الرا�سخ  الغربية وقطاع غزة، لكونهم متم�سكني بانتمائهم  يف ال�سفة 

قيمت عليها “اإ�رسائيل” �سنة 1948. مبعنى اأنهم ينظرون اإىل “اإ�رسائيل” كاإطار تنظيمي حلياتهم، 
ُ
اأ

بالرغم مما يعانونه. 

 من جهة اأخرى، ويف �سياق اآخر ذي �سلة مبواقف �سيا�سية وما يت�سل بها، فاإن الفل�سطينيني 

 The Or اأور  اإىل العدالة الإ�رسائيلية، خا�سة بعد ن�رس تقرير جلنة  “اإ�رسائيل” ل ينظرون بثقة  يف 

Commission لتق�سي ما جرى يف اأحداث ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2000 ودور �رسطة “اإ�رسائيل” 

يف  العامة  النيابة  اإن  اإذ  ال�رسطة،  هذه  بنريان  “اإ�رسائيل”  يف  فل�سطينياً  عربياً  مواطناً   13 قتل  يف 

“اإ�رسائيل” قررت اإغالق ملفات ال�رسطيني املتورطني يف عمليات القتل بدم بارد. اأ�سف اإىل هذا كله، 
اأن توجهات احلكومات الإ�رسائيلية متيل اأكرث فاأكرث نحو اليمني املتطرف، وتوايل ت�رسيحات وزراء 

“اإ�رسائيل”  الفل�سطينيني يف  العرب  “اإ�رسائيل”، عززا من ميل  العرب يف  املواطنني  عن�رسيني �سّد 

، وذلك بتفعيل موؤ�س�سات 
40

نحو رفع م�ستوى املعار�سة لل�سيا�سات التمييزية والعن�رسية �سّدهم

اإىل حمافل دولية  بالتلويح برفع ق�سايا حقوقية  اأو  القانوين والق�سائي، مثل مركز عدالة،  للدعم 

يف  العن�رسية  ملواجهة   Durban Conference ديربان  موؤمتر  مثل  “اإ�رسائيل”  �سيا�سات  لف�سح 

جنوب اإفريقيا والذي ت�سارك فيها جمعيات عمل اأهلية فل�سطينية من “اإ�رسائيل”. 

�سيا�سات  اإىل  تتعر�س  “اإ�رسائيل”  يف  وقرى  مدن  من  العربية  البلدات  فاإن  اأخرى،  جهة  من 

منهجية تتمثل يف تقلي�س امليزانيات املمنوحة لها، ويف ارتفاع عمليات هدم منازل فيها بذريعة عدم 

الرتخي�س. وترتبط هذه ال�سيا�سة يف �سياق متواٍز، على ما يبدو، مع ما تقوم به حكومة نتنياهو من 

بالذرائع نف�سها، وبات وا�سحاً  الغربية  ال�سفة  اأخرى يف  القد�س ومدن  هدم ملنازل فل�سطينيني يف 

الأرا�سي  ويف  الداخل  يف  الفل�سطينيني  ترحيل  خمططات  يف  ُقدماً  ما�سية  الإ�رسائيلية  احلكومة  اأن 

لتتابع  الأرا�سي،  من  مزيد  على  لال�ستيالء  �سيا�ستها  من  كجزء  الغربية،  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 

�سل�سلة  “اإ�رسائيل”  يف  العرب  املواطنني  ق�سايا  متابعة  جلنة  واتخذت  ال�ستيطاين.  م�رسوعها 

�سيا�سة  اأن  وا�سحاً  ويبدو   .
41

ال�سيا�سيات لهذه  املعار�سة  والإجراءات  واملواقف  القرارات  من 

بني  م�سادمات  تقع  اأن  املرجح  ومن  القادمة،  القليلة  ال�سنوات  يف  وتريتها  �ستزداد  املنازل  هدم 

فل�سطينيي 48 وبني ال�رسطة على هذه اخللفية بالذات. عالوًة على احتمالت املواجهة، على خلفية 
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ا�ستمرار “اإ�رسائيل” يف تنفيذ خمططات التهويد لالأماكن املقد�سة، خا�سة يف �رسقي القد�س. وُيذكر 

هنا دور احلركة الإ�سالمية يف “اإ�رسائيل” يف ح�سد الراأي العام الفل�سطيني، وتنبيهه اإىل املخططات 

الإ�رسائيلية يف �رسقي القد�س، وب�سكل اأ�سا�سي تلك املتعلقة باملقد�سات وخ�سو�ساً امل�سجد الأق�سى. 

العربية يف  ال�سيا�سية  القوى  لكافة  تبلور موقف �سيا�سي موحد  فاإنه ُيالحظ  الأمر،  وخال�سة 

“اإ�رسائيل” يتّ�سم برف�س �سيا�سات احلكومة االإ�رضائيلية اليمينية، وخا�سة تلك التي ت�سرتط نيل 
احلقوق بالقيام بواجبات وفق املقا�س الإ�رسائيلي. وكذلك اأظهر الفل�سطينيون يف “اإ�رسائيل” موقفاً 

الف�سائل  اإىل �رسورة حتقيق امل�ساحلة بني  العدوان الإ�رسائيلي على غزة، ودعوا  موحداً برف�س 

الفل�سطينية، منعاً ل�ستمرار النف�سال و�سفك الدماء بني الإخوة، وتوجيه الن�سال �سّد الحتالل 

الإ�رسائيلي. ومن املتوقع اإزاء هذه املواقف ومواقف �سيا�سية اأخرى، اأن يتعر�س الفل�سطينيون يف 

“اإ�رسائيل” اإىل مزيد من الت�سييق واملالحقات من منطلق اعتبار “اإ�رسائيل” لهم ولوجودهم خطراً 
واأمن مواطنيها وم�رسوعها  اأمنها  بذريعة حماية  “اإ�رسائيل” لنف�سها،  تتيح  ودائماً. وبهذا  حمدقاً 

اأرا�ٍس  من  تبقى  مما  م�ساحات  على  لل�سيطرة  والرتحيل،  القتالع  من  مزيد  حتقيق  القومي، 

وممتلكات.

ثانيًا: اأبرز امل�ؤ�سرات ال�سكانية والقت�سادية والأمنية:

1. املوؤ�رشات ال�سكانية:

 Central املركزية  الإح�ساء  دائرة  ح�سب   2009 �سنة  نهاية  يف  “اإ�رسائيل”  �سكان  عدد  ُقدِّر 

)Bureau of Statistics )CBS بحوايل 7.51 ماليني ن�سمة، بينهم نحو 5.67 ماليني يهودي، اأي ما 

ن�سبته 75.4% من ال�سكان. بينما �سنفت الدائرة حوايل 319 األفاً على اأنهم “اآخرون”، اأي ما ن�سبته 

4.3%، وهم على الأغلب من مهاجري رو�سيا وبلدان الحتاد ال�سوفييتي �سابقاً واأوروبا ال�رسقية 
ممن مل ُيعرتف بيهوديتهم، اأو من امل�سيحيني غري العرب. اأما عدد ال�سكان العرب، مبا يف ذلك �سكان 

القد�س ال�رسقية واجلولن، فُقدِّر بنحو 1.53 مليون، اأي ما ن�سبته 20.3% من ال�سكان )انظر جدول 

2/2(. واإذا ما حذفنا عدد �سكان القد�س ال�رسقية واجلولن الذين ُيقدر عددهم بنحو 271 األفاًً، فاإن 

الإدارة  . وقدرت 
42

ال�سكان 17% من  اأي نحو  1.25 مليون،  1948 ي�سبح حوايل  فل�سطينيي  عدد 

�رسقي  با�ستثناء  األفاً،   313 بنحو  الغربية  ال�سفة  يف  اليهود  امل�ستوطنني  عدد  الإ�رسائيلية  املدنية 

The Applied Research Institute- ؛ ووفق معهد الأبحاث التطبيقية - القد�س )اأريج( 
43

القد�س

)Jerusalem )ARIJ فاإن عدد امل�ستوطنني اليهود يف ال�سفة الغربية بلغ 580 األفاً، من بينهم 236 األفاً 

يقيمون �رسقي القد�س، و344 األفاً يقيمون يف باقي اأرا�سي ال�سفة الغربية. 
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جدول 2/2:  اأعداد ال�سكان يف “اإ�رشائيل” 2003-2009 )ل تت�سمن اأعداد العمال الأجانب(44

اليهوداإجمايل عدد ال�سكانال�سنة
العرب )مبن فيهم �سكان 

�رشقي القد�س واجلولن(
اآخرون

20036,748,4005,165,4001,301,600281,400

20046,869,5005,237,6001,340,200291,700

20056,990,7005,313,8001,377,100299,800

20067,116,7005,393,4001,413,300310,000

20077,243,6005,478,2001,450,000315,400

20087,374,0005,569,2001,487,600317,200

20097,510,0005,665,1001,525,500319,400

اأعداد ال�سكان يف “اإ�رشائيل” ل�سنتي 2003 و2009

ويف �سنة 2009 بلغ معدل النمو ال�سكاين يف “اإ�رسائيل” 1.8%، وهو املعدل نف�سه منذ �سنة 2003. 

“اإ�رسائيل” خالل  يف  ولد  حيث  الطبيعي،  النمو  اإىل  ال�سكاين  النمو  اإجمايل  من   %90 نحو  ويرجع 

. بينما بلغت ن�سبة النمو ال�سكاين يف 
45

�سنة 2009 نحو 160 األف ن�سمة وُتويف قرابة 39 األف ن�سمة

م�ستعمرات ال�سفة الغربية با�ستثناء �رسقي القد�س 3.8%، وهي ن�سبة تفوق ن�سبة النمو ال�سكاين 
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يف “اإ�رسائيل”، وُيعزى ذلك ب�سكل رئي�سي اإىل ن�سبة النمو العالية يف امل�ستعمرات املتدينة يف ال�سفة 

.
46

الغربية

مهاجر،   14,569 املركزية،  الإح�ساء  دائرة  ح�سب  “اإ�رسائيل”،  اإىل  قدم   2009 �سنة  وخالل 

مقارنة بـ 13,699 هاجروا �سنة 2008 )انظر جدول 2/3(، وهو ما يناق�س تقرير الوكالة اليهودية 

. وقد 
47

Jewish Agency for Israel التي قدرت عدد املهاجرين يف �سنة 2009 بـ 16,200 مهاجر

يعود الختالف يف الأرقام حول الهجرة اإىل اأن جهًة ما ل ت�سجل اإل املهاجرين فعالً، واأخرى ت�سجل 

املهاجرين املحتملني، بينما ت�سيف ثالثة ال�سياح الذين غريوا راأيهم لحقاً وحتولوا اإىل مهاجرين. 

2000 بعد  اأرقام هذه ال�سنة مع املنحنى املرتاجع للهجرة اليهودية منذ �سنة  ويف املح�سلة تتوافق 

يهود  معظم  وجود  واقت�سار  الوا�سعة،  للهجرة  امل�ستعدة  اليهودية  الب�رسية  اخلزانات  ا�ستنفاد 

اأمريكا ال�سمالية واأوروبا، التي ل يجد يهودها حافزاً للهجرة منها  اخلارج على مراكز متقدمة يف 

على نحو وا�سع. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن تراجع الهجرة اإىل “اإ�رسائيل” ترافق مع ا�ستمرار الهجرة 

، كما ترافق مع توقف منو عدد 
48ً

امل�سادة منها، ومبتو�سط يبلغ حوايل ع�رسة اآلف ن�سمة �سنويا

اإىل الذهن، بل نتيجة  “اإ�رسائيل”، وذلك لي�س من جراء الهجرة، كما يتبادر  يهود العامل، با�ستثناء 

 .
49

تدين النمو الطبيعي وهجران الديانة اليهودية

ن�سف  حوايل  باأن  اليهودية،  الوكالة  رئي�س   Natan Sharansky �ساران�سكي  ناتان  واأو�سح 

ال�سابق  ال�سوفييتي  الحتاد  جمهوريات  من  قدموا   2009 �سنة  خالل  “اإ�رسائيل”  اإىل  املهاجرين 

و�رسقي اأوروبا، فيما اأتى الآخرون من اأمريكا ال�سمالية واأوروبا واأمريكا اجلنوبية. واأظهرت هذه 

الأرقام اأن 88 يهودياً و�سلوا اإىل “اإ�رسائيل” �سنة 2009 من دول عربية هي: املغرب واليمن وتون�س 

ولبنان بعد اأن مروا ب�سكل عام بدول اأخرى. ويف املقابل �سهد عدد اليهود الإثيوبيني الذي انتقلوا 

.
لالإقامة يف “اإ�رسائيل” تراجعاً كبرياً من 1,582 �سنة 2008 اإىل اأقل من 300 خالل �سنة 502009

جدول 2/3:  اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 512009-1990

19901991199219931994199519961997199819992000ال�سنة

200,170176,65077,35077,86080,81077,66070,91966,22156,72776,76660,192العدد 

املجموع200120022003200420052006200720082009ال�سنة

43,58033,56523,26720,89821,16819,26718,13113,69914,5691,229,469العدد
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اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” يف �سنوات خمتارة

والنا�سط  الدميوغرافية  بال�سوؤون  املتخ�س�س  اأ�سار  فقد  العامل،  يف  اليهود  لعدد  بالن�سبة  اأما 

يديعوت  جلريدة  حديث  يف   ،Sergio DellaPergola ديالبريجول  �رسجيو  اليهودية،  الوكالة  يف 

اأحرونوت Yedioth Ahronoth على موقعها الإلكرتوين، اإىل اأن ن�سبة اليهود يف “اإ�رسائيل” ت�سكل 

حذر  ذاته  ال�سياق  ويف  ن�سمة.  13.3مليون  عددهم   البالغ  العامل  يف  اليهود  جممل  من   %41 حوايل 

ب�سبب  “اإ�رسائيل”،  خارج  اليهودية  الديانة  اأبناء  “ذوبان”  اأ�سماه  ما  ت�سارع  من  ديالبريجول 

ارتفاع ن�سبة الزواج املختلط؛ اإذ بلغت ن�سبته بني يهود رو�سيا 75% وبني يهود الوليات املتحدة 

.
55%، بينما بلغت الن�سبة يف فرن�سا وبريطانيا اأكرث من 40% ويف كندا 35% واأ�سرتاليا 52%25

2. املوؤ�رشات القت�سادية:

نحو   2009 ل�سنة   Gross Domestic Product )GDP( الإجمايل  املحلي  الناجت  بلغ 

2008، ويكون بذلك قد �سجل ن�سبة  725.14 مليار �سيكل ل�سنة  مليار �سيكل، مقارنة بـ   766.12

منو مقدارها 5.7%. اأما عند احت�ساب ن�سبة منو الناجت بالدولر ف�سنجد اأنه قد �سجل ن�سبة تراجع 

مقدارها 3.6% تقريباً؛ اإذ بلغ ل�سنة 2009 نحو 194.81 مليار دولر مقارنة بحوايل 202.11 مليار 

دولر ل�سنة 2008. ومن املهم التنبيه اإىل اأن �سبباً مهماً يف الرتاجع الكبري يف الناجت املحلي الإجمايل 

بالدولر الأمريكي يعود لتح�سن �سعر �رسف الدولر مقابل ال�سيكل الإ�رسائيلي الذي انخف�س 
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اأن  مالحظة  مع   .2009 �سنة  للدولر  �سيكل   3.9326 اإىل   2008 �سنة  للدولر  �سيكل   3.5878 من 

البيانات  الإح�سائيات التي نعر�سها م�ستقاة من امل�سادر الر�سمية، وهي م�سادر تقوم بتحديث 

واإجراء تعديالت عليها بني فرتة واأخرى. 

جدول 2/4: اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 532009-2003 

ال�سنة
اإجمايل الناجت املحلي 

)باملليون �سيكل(

اإجمايل الناجت املحلي 

)باملليون دولر(

�سعر �رشف ال�سيكل 

)ح�سب بنك “اإ�رشائيل” املركزي(

2003541,500119,0554.5483
2004568,505126,8424.482
2005602,504134,2544.4878
2006649,854145,8224.4565
2007686,011166,9904.1081
2008725,142202,1133.5878
2009766,118194,8123.9326

اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2003-2009 )باملليون دولر(

�سنة  �سيكل   102,969 اإىل  ارتفع  قد  الإ�رسائيلي  الفرد  دخل  معدل  فاإن  الإح�سائيات  وح�سب 

2009، بعد اأن كان 99,215 �سيكل �سنة 2008. اأما اإذا احت�سب دخل الفرد بالدولر فاإن معدل الدخل 
�سيظهر تراجعاً من 27,653 دولر ل�سنة 2008 اإىل 26,183 دولر ل�سنة 2009 )انظر جدول 2/5(. 

وجتدر املالحظة هنا اإىل اأن ال�سبب الرئي�سي يف تراجع معدل دخل الفرد بالدولر ُيعزى اإىل حت�سن 

�سعر �رسف الدولر مقابل ال�سيكل الإ�رسائيلي كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك. 
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جدول 2/5:  معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2002-2009 ح�سب الأ�سعار اجلارية )بالألف دولر(54

20022003200420052006200720082009ال�سنة
1717.618.519.220.422.827.726.2معدل دخل الفرد

معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2002-2009 )بالألف دولر(

316.5 مليار �سيكل )80.48 مليار دولر(، ومّت حتديد  2009 حوايل  وبلغ حجم املوازنة ل�سنة 

321.5 مليار  2010 حوايل  6% من الناجت القومي. بينما �سيبلغ حجم موازنة �سنة  ن�سبة العجز بـ 

 .
55

�سيكل )86.09 مليار دولر(، ومّت حتديد العجز املايل فيها بن�سبة 5.5% من الناجت

بلغت ال�سادرات الإ�رسائيلية ل�سنة 2009 ما جمموعه 47.71 مليار دولر مقارنة مبا جمموعه 

فبلغت   2009 ل�سنة  الواردات  اأما   .%22 مقداره  برتاجع  اأي   ،2008 �سنة  دولر  مليار   61.34

مقداره  برتاجع  اأي   ،2008 �سنة  دولر  مليار   65.17 جمموعه  مبا  مقارنة  دولر،  مليار   47.37

الإ�رسائيلية يف  ال�سادرات والواردات  الكبري يف حجم  الرتاجع  ويعزى   .)2/6 )انظر جدول   %27

الأ�سواق  على  العاملية  القت�سادية  الأزمة  تاأثري  اإىل  �سبقتها  التي  ال�سنة  مع  مقارنة   2009 �سنة 

تراجع  اإذ  لـ“اإ�رسائيل”؛  التجاريني  ال�رسكاء  اأكرب  املتحدة،  الوليات  يف  وخ�سو�ساً  العاملية، 

الواردات  ن�سبة  تراجعت  بينما   ،%16 بن�سبة  املتحدة  الوليات  اإىل  الإ�رسائيلية  ال�سادرات  حجم 

 .%27 الإ�رسائيلية منها بـ 
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56
جدول 2/6: اإجمايل ال�سادرات والواردات الإ�رشائيلية 2006-2009 )باملليون دولر(

2006200720082009ال�سنة

46,789.454,09261,339.147,706ال�سادرات

47,840.656,62365,173.247,366.5الواردات

اإجمايل ال�سادرات والواردات الإ�رشائيلية 2006-2009 )باملليون دولر( 

�سنة  ففي  وما تزال الوليات املتحدة تتمتع مبركزها املعتاد ك�رسيك جتاري اأول لـ“اإ�رسائيل”، 

ميثل  ما  اأي  دولر،  مليار   16.72 حوايل  املتحدة  الوليات  اإىل  الإ�رسائيلية  ال�سادرات  بلغت   2009
نحو 35% من جممل ال�سادرات الإ�رسائيلية. اأما الواردات الإ�رسائيلية من الوليات املتحدة فبلغت 

�سنة 2009 حوايل 5.85 مليار دولر، اأي نحو 12.3% من جممل الواردات الإ�رسائيلية. وتعوِّ�س 

“اإ�رسائيل” اإىل حدٍّ كبري عجزها التجاري مع معظم �رسكائها التجاريني، من خالل الفائ�س التجاري، 
الذي يقارب 11 مليار دولر، مع الوليات املتحدة، وهو ما يعّد دعماً كبرياً لالقت�ساد الإ�رسائيلي 

)انظر جدول 2/7(.

مليار   2.36 اإليها  الإ�رسائيلية  ال�سادرات  بلغت  حيث  الثاين،  املركز  حتتل  بلجيكا  زالت  وما 

دولر، والواردات الإ�رسائيلية منها 2.57 مليار دولر، ويعود ذلك اإىل جتارة املا�س واملعادن الثمينة 

الإ�رسائيلية  ال�سادرات  اأملانيا حيث بلغت  يليها  املتقدم. ثم  املوقع  التي ت�سع بلجيكا عادة يف هذا 

اإليها 1.44 مليار دولر والواردات الإ�رسائيلية منها 3.36 مليار دولر. واحتلت ال�سني و�سوي�رسا 

املركزين الرابع واخلام�س على التوايل، بينما تراجعت هوجن كوجن �سنة 2009 لتحتل موقع �ساد�س 

دولر،  مليار   2.87 اإليها  الإ�رسائيلية  ال�سادرات  بلغت  حيث  لـ“اإ�رسائيل”،  جتاري  �رسيك  اأكرب 
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والواردات الإ�رسائيلية منها 1.11 مليار دولر. ويبدو اأن ارتفاع ال�سادرات الإ�رسائيلية اإىل هوجن 

كوجن يرجع اإىل كون الأخرية مركزاً لإعادة ت�سدير الب�سائع الإ�رسائيلية اإىل خمتلف اأنحاء العامل؛ 

وبالرغم من ذلك فال يعني ذكر هوجن كوجن يف الإح�ساءات الإ�رسائيلية كمق�سد لل�سادرات اأن كل 

الب�سائع الإ�رسائيلية تذهب اإليها بالفعل ثم ُيعاد ت�سديرها، واإمنا تعرب، رمبا، عرب قرب�س، اأو اأي 

حمطة ترانزيت Transit قريبة ليعاد ت�سديرها اإىل دول املنطقة و�سمنها دول عربية. 

�سدنَّرت  التي  البلدان  اأبرز  فاإن  وكوجن،  وهوجن  واأملانيا  وبلجيكا  املتحدة  الوليات  جانب  واإىل 

2009 هي الهند )1.83 مليار دولر(، ثم هولندا )1.54 مليار دولر(، تليها  �سنة  “اإ�رسائيل” اإليها 
بريطانيا، ثم فرن�سا، ثم اإيطاليا، ثم تركيا. ويبدو اأن ارتفاع حجم ال�سادرات الإ�رسائيلية اإىل الهند 

 2009 “اإ�رسائيل” منها �سنة  اأبرز البلدان التي ا�ستوردت  اأما  يرتبط اإىل حّد كبري بتجارة ال�سالح. 

فهي ال�سني )3.52 مليار دولر(، ثم �سوي�رسا )3.29 مليار دولر(، ثم اإيطاليا )2.13 مليار دولر(، 

تليها بريطانيا، ثم هولندا، ثم اليابان، ثم فرن�سا )انظر جدول 2/7(. 
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جدول 2/7: ال�سادرات والواردات الإ�رشائيلية مع دول خمتارة 2006-2009 )باملليون دولر(

البلدان
الواردات الإ�رشائيلية من:ال�سادرات الإ�رشائيلية اإىل:

20092008200720062009200820072006
16,720.219,972.518,906.817,957.25,848.28,034.47,848.95,919.5الوليات املتحدة

2,871.14,140.83,118.42,776.11,111.51,813.71,747.51,527.5هوجن كوجن
2,363.54,618.74,070.83,068.42,567.64,250.34,454.93,936.9بلجيكا

1,825.72,361.31,613.71,289.41,157.41,648.81,689.61,433.7الهند
1,544.32,0351,609.31,312.21,885.62,465.32,090.31,786.8هولندا
1,435.51,950.61,9131,757.93,361.33,940.53,484.33,201.4اأملانيا

1,411.71,892.71,938.11,601.71,907.42,519.92,681.42,458.6بريطانيا
1,1111,2981,313.21,092.21,429.11,889.21,480.91,301.5فرن�سا
1,100.71,668.81,284.41,072.72,125.82,553.72,302.11,839.4اإيطاليا
1,072.71,609.91,195.8821.21,387.71,825.31,606.91,272.7تركيا

1,043.41,293.51,040.6958.83,520.54,2443,476.92,427.7ال�سني
941.11,210.41,036.18093,289.93,973.62,882.32,805.9�سوي�رشا
9401,1081,106903880.2959.1811.9749اإ�سبانيا

840.1818.5746.1650870.91,103.2945.4893.6كوريا اجلنوبية
695.81,172671.6465.7207.8297.2270.7209.4الربازيل
649.5777611.5524.6488.61,047.11,398.81,141.6رو�سيا
527.1883769.6792.81,523.62,226.71,882.11,292.3اليابان

10,612.612,528.411,1478,936.513,803.420,381.215,568.113,643.1بلدان اأخرى
47,70661,339.154,09246,789.447,366.565,173.256,62347,840.6املجموع العام
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ال�سادرات الإ�رشائيلية اإىل دول خمتارة 2009 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من دول خمتارة 2009 )باملليون دولر(
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 International الدويل  النقد  العاملية، ذهب تقرير ل�سندوق  القت�سادية  الأزمة  اآثار  ويف �سوء 

2009 با�ستعادة قدر من الثقة اأن القت�ساد الإ�رسائيلي بداأ يف �سنة  اإىل   Monetary Fund )IMF(

ابتداء من الربع الثاين من ال�سنة. واأرجع التقرير ذلك اإىل الغياب الكبري لقرو�س الإ�سكان والنقد التي 

امل�ستثمرة  الب�سائع  اأن معظم  الأزمة، واإىل ارتفاع معدلت املدخرات الأ�رسية، واإىل حقيقة  �سبقت 

وامل�ستهلكة م�ستوردة من اخلارج. كما عزا التقرير ذلك اإىل انخفا�س الدين العام والإ�سالحات يف 

العقد املا�سي، واإىل ال�سيا�سات املحددة التي تبنتها “اإ�رسائيل” يف مواجهة الأزمة. وبالرغم من اأن 

قدرة القت�ساد الإ�رسائيلي والثقة ومعدلت ال�ستهالك باتت قريبة من معدلتها ال�سابقة لالأزمة 

يف خريف 2008؛ فاإن ال�سادرات والواردات وال�ستثمارات الثابتة ما تزال بعيدة عن معدلتها قبل 

الأزمة. وعالوة على ذلك، فاإن ن�سبة البطالة يف �سنة 2009 قاربت 8%، وخمزون النقد يف البنوك ظّل 

يف تراجع طوال ال�سنة، ومعدلت الغالء كانت فوق املاأمول. اأما يف �سنة 2010 فمن املتوقع اأن ينمو 

 .
الناجت املحلي بن�سبة 58%2.5

تتلقى  تزال  ما  اأنها  اإل  واملتقدمة،  الغنية  الدول  من  ُتعدُّ  “اإ�رسائيل”  اأن  من  الرغم  وعلى 

2.55 مليار دولر على �سكل منحة ع�سكرية؛  2009 ما جمموعه  اأمريكياً �سنوياً بلغ �سنة  دعماً 

اأمريكي  “اإ�رسائيل” من دعم  2008. وبذلك يبلغ ما تلقته  2.38 مليار دولر يف �سنة  مقارنة بـ 

للتقرير  النهائية  احل�سيلة  ح�سب  دولر،  مليار   106.16 جمموعه  ما   2009-1949 الفرتة  يف 

)CRS( Congressional Research Services )انظر  املقدم من خدمات الكوجنر�س البحثية 

.)2/8 جدول 

جدول 2/8:  امل�ساعدات الأمريكية لـ“اإ�رشائيل” 1949-2009 )باملليون دولر(59

جمموع امل�ساعداتالفرتة

1958-1949599.6

1968-1959727.8

1978-196911,426.5

1988-197929,933.9

1998-198931,551.9

2009-199931,921.7
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امل�ساعدات الأمريكية لـ“اإ�رشائيل” 1949-2009 )باملليون دولر(

وكانت “اإ�رسائيل” قد ح�سلت يف الفرتة 1949-1967 على م�ساعدات اأمريكية قيمتها 1.22 مليار 

دولر، ويف الفرتة 1968-1978 ح�سلت على 11.53 مليار دولر، ومنذ �رسيان اتفاقية كامب ديفيد 

التي وقعت فيها  ال�سنة  1993، وهي  1979 وحتى �سنة  Camp David Accords مع م�رس �سنة 

45.93 مليار  مقداره  اأمريكي  دعم  على  “اإ�رسائيل”  Oslo Agreement، ح�سلت  اأو�سلو  اتفاقية 

.
60

دولر، اأما يف الفرتة 1994-2009 فبلغ جمموع الدعم الأمريكي 47.48 مليار دولر

القرن  ت�سعينيات  منت�سف  يف  كبري  ب�سكل  الإ�رسائيلي  القت�سادي  الو�سع  حت�سن  ومع 

الأمريكية  الإدارة  اتفقت  اإقناعاً؛ ولذلك  اأقل  الأمريكي  الدعم القت�سادي  اأ�سبح مربر  الع�رسين، 

مل�ساعداتها  تدريجي  بخف�س  املتحدة  الوليات  تقوم  اأن  على   1998 �سنة  يف  العربية  الدولة  مع 

�سنوي  خف�س  مبعدل  �سنوياً،  دولر  مليار   1.2 تبلغ  كانت  والتي  لـ“اإ�رسائيل”،  القت�سادية 

تكون  املقابل  ويف   .2000 �سنة  من  ابتداء  �سنوات  ع�رس  مدى  وعلى  دولر،  مليون   120 مقداره 

الفرتة نف�سها؛ بحيث ينمو  60 مليون دولر يف  الع�سكري مقدارها  الدعم  هناك زيادة �سنوية يف 

ع�رس  غ�سون  يف  دولر  مليار   2.4 اإىل  دولر  مليار   1.8 من  تدريجياً  الأمريكي  الع�سكري  الدعم 

2007 اأعلنت الوليات املتحدة اأنها �سوف تزيد م�ساعداتها الع�سكرية  �سنوات. ويف اآب/ اأغ�سط�س 

الدعم  ي�سل  بحيث  القادمة،  �سنوات  الع�رس  خالل  دولر  مليارات  �ستة  مببلغ  لـ“اإ�رسائيل” 

 .
612018 الع�سكري ال�سنوي الأمريكي اإىل ثالثة مليارات دولر �سنوياً �سنة 
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3. املوؤ�رشات الع�سكرية:

بدا وا�سحاً اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية الإ�رسائيلية عا�ست يف �سنة 2009 خم�سة من “الهواج�س”؛ اإذ 

تركز اهتمام املوؤ�س�سة على الو�سع الفل�سطيني ب�سفة عامة، واإيران وم�رسوعها النووي، والأبعاد 

“اإ�رسائيل”  الأمنية ل�سيا�سة الإدارة الأمريكية اجلديدة جتاه ال�رسق الأو�سط، وت�سلح ما ت�سميها 

ا�ستقرار الأو�ساع يف  اإىل حما�س وحزب اهلل، واأخرياً  اإ�سارة  الراديكالية” يف املنطقة، يف  بـ“اجلهات 

 ،2008 لـ“اإ�رسائيل”. ويف �سوء تاأثري احلرب على غزة، يف نهاية �سنة  العربية املجاورة  ال�ساحات 

واحلرب على لبنان يف �سيف 2006، اأولت “اإ�رسائيل” خالل �سنة 2009 اأهمية بالغة مل�ساألة جاهزية 

جي�سها وحالة التاأهب الأمني، وحاولت جاهدة عرب ما ت�سميه “ر�سالة الردع” اأن تفر�س “هدوءاً” 

على احلدود مع لبنان وقطاع غزة. غري اأن الكثري من املراقبني يرون اأن “اإ�رسائيل” مل ت�ستطع اأن 

بانتظار  الهواج�س  2009، مما يعني ترحيل هذه  �سنة  امللفات ل�ساحلها خالل  اأّياً من هذه  حت�سم 

ح�سم قد ل ن�سهده يف �سنة 2010.

“اإ�رسائيل” لـ“مذكرة تفاهم” مع  2009 توقيع  اأبرز املوؤ�رسات الع�سكرية بداية �سنة  وكان من 

الوليات املتحدة يف 2009/1/16 “ملنع توريد الأ�سلحة والعتاد للجماعات الإرهابية” يف قطاع غزة، 

املجال:  هذا  يف  النتائج  اأبرز  ومن  العام،  نهاية  مع  الواقع  اأر�س  على  نتائجها  تظهر  بداأت  والتي 

تكثيف اجلهود الدولية ملنع دخول ال�سالح اإىل قطاع غزة، وبناء ال�سلطات امل�رسية للجدار الفولذي 

عربية  وحكومات  اجلوار  دول  مع  التعاون  املذكرة:  بنود  اأبرز  ومن  القطاع.  مع  احلدود  على 

 North Atlantic Treaty Organization )ومنظمات عدة يف مقدمتها حلف �سمال الأطل�سي )الناتو

)Nato( ملنع تهريب الأ�سلحة اإىل قطاع غزة، ومراقبة �سارمة ملداخل غزة الربية والبحرية ت�سمل 

معابر اخلليج العربي والبحر الأحمر والبحر املتو�سط، والتعاون بني املخابرات الأمريكية والقواعد 

الع�سكرية الأمريكية وبني احلكومات الإقليمية ملنع تدفق الأ�سلحة، وم�ساعدات لوج�ستية وتقنية 

.
62

لتدريب “اإ�رسائيل” وم�رس ودول اأخرى باملنطقة على برامج فاعلة للمراقبة

 Frigate اإطار اجلهود الدولية والإ�رسائيلية ملنع تهريب الأ�سلحة اىل القطاع بداأت فرقاطة  ويف 

اأ�سدرته  بيان  القطاع. وقال  اأعقاب احلرب على غزة مبا�رسة، مهمة مراقبة �سواحل  فرن�سية، يف 

الدولية،  املياه  يف  �ستبقى   Germinal )F735(  735 اإف  جرمينال  الفرقاطة  اإن  الفرن�سية  الرئا�سة 

ن�رست  كما   .
و“اإ�رسائيل”63 م�رس  مع  بالتعاون  الأ�سلحة  تهريب  مكافحة  يف  مهمتها  و�ستوؤدي 

جريدة هاآرت�س يف 2009/3/27 نقالً عن �سبكة �سي بي اإ�س CBS الأمريكية تقريراً جاء فيه اأن �سالح 

اجلو الإ�رسائيلي نّفذ يف كانون الثاين/ يناير هجوماً على قافلة �سيارات �سحن يف ال�سودان، كانت 

حمملة باأ�سلحة حلركة حما�س، قتل فيه 39 �سخ�ساً كانوا ي�ستقلون 17 �سيارة �سحن، بينما اأ�سيب 

.
64

مدنيون يف املنطقة بجروح
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حاز تقرير جولد�ستون على الكثري من اهتمام املوؤ�س�سة الع�سكرية الإ�رسائيلية يف الن�سف الثاين 

من �سنة 2009، وما زالت تداعيات هذا التقرير حا�رسة يف �سلوك امل�ستوى الع�سكري وال�سيا�سي 

اأدلة على انتهاكات خطرية حلقوق الإن�سان والقانون  “اإ�رسائيل”. وقد ذهب التقرير اإىل وجود  يف 

الدويل الإن�ساين، ارُتكبت قبل وخالل الفرتة من 2008/12/27 وحتى 2009/1/18. واأ�سار التقرير 

ال�سفة  يف  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  اإىل  نّوه  كما  جماعياً”،  “عقاباً  واعتربه  غزة  قطاع  ح�سار  اإىل 

ب�سورة اجلي�س  التقرير كثرياً  اأ�رّس  “اإ�رسائيل”.  الفل�سطينيني يف  العرب  وانتهاك حقوق  الغربية، 

اجلي�س  “اأخالقيات  حول  الدوام  “اإ�رسائيل” على  تروجه  ومبا  الدويل،  امل�ستوى  على  الإ�رسائيلي 

الع�سكريني  الإ�رسائيليني،  امل�سوؤولني  �سّد  القانونية  املالحقات  �سجع  كما  �سالحه”،  وطهارة 

وال�سيا�سيني، يف املحكمة اجلنائية الدولية واملحاكم املخت�سة يف خمتلف دول العامل. 

 ،Tefen )2012( 2012 وا�سلت املوؤ�س�سة الع�سكرية الإ�رسائيلية يف �سنة 2009 تنفيذ خطة تيفن

قرت مطلع �سنة 2007 يف �سياق ا�ستخال�س درو�س احلرب الإ�رسائيلية على لبنان يف �سيف 
ُ
التي اأ

2006. وتت�سمن اخلطة توجهات مركزية يف جمالت تعاظم قوة اأذرع اجلي�س، وت�سكيالت القوات، 

وحت�سني القدرات يف مناحي التدريبات، واحتياطيات الذخرية، و�رساء الأ�سلحة، والو�سائل القتالية، 

والت�سلح. وُيذكر اأنه يوجد تركيز وا�سح يف خطة تيفن على العن�رس الب�رسي؛ وعلى القوات الربية 

.
65

وت�سكيالت االحتياط

اأجرت  غزة،  قطاع  على  واحلرب  لبنان  على  احلرب  من  امل�ستخل�سة  الدرو�س  اإطار  ويف 

العامني  غرار  وعلى   .2009/6/4-2009/5/31 الفرتة  يف   ”3 حتول  “نقطة  “اإ�رسائيل” مناورات 
املا�سيني )2007 و2008(، فقد هدفت الدولة العربية من وراء هذه املناورات اإىل اختبار جاهزية 

على  �ساملة  حرباً  املناورات  حاكت  اإذ  الرعب”،  “�سيناريوهات  من  ل�سل�سلة  الداخلية  اجلبهة 

اإىل  الإ�رسائيلية  املدن  تعر�س  موازاة  “يف  وحما�س  اهلل  وحزب  و�سورية  اإيران  مع  اجلبهات،  كل 

اإىل احتمال قيام املواطنني العرب يف  موجة من العمليات التفجريية”، كما تطرقت ال�سيناريوهات 

.
66

�سغب واإغالق حماور الطرق الرئي�سة “اإ�رسائيل” باأعمال 

“اإ�رسائيل”  اأجرت  الإيراين”،  “التهديد  اأمام  الإ�رسائيلية  ال�ساروخية  القوة  تعزيز  اإطار  ويف 

والوليات املتحدة خالل الفرتة 2009/10/21-2009/11/3 مناورات ع�سكرية م�سرتكة اأطلق عليها 

اإطار هذه املناورات، الأ�سخم يف تاريخ الدولتني، ُنفذت  Juniper Cobra. ويف  ا�سم كوبرا العرعر 

عمليات م�سرتكة لالأنظمة امل�سادة لل�سواريخ، �ساركت فيها املدمرة الأمريكية يو اإ�س اإ�س هيجينز 

على  ومكثف  �سامل  �ساروخي  لهجوم  خمتلفة  �سيناريوهات  املناورات  وحاكت   .USS Higgins

الدفاعية  املنظومات  جاهزية  مدى  درا�سة  ومّتت  وغزة.  ولبنان  و�سورية  اإيران  من  “اإ�رسائيل” 
 .

67
الإ�رسائيلية والأمريكية ل�سّد مثل هذا الهجوم، ومدى التن�سيق والربط بينها
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ويف ال�سياق ذاته، ك�سفت م�سادر اإ�رسائيلية عن اأن �سالح البحرية الإ�رسائيلي اأجرى يف متوز/ 

يوليو 2009 جتربة و�سفت بـ“الناجحة” لعرتا�س �ساروخ اأطلق على بارجة �سواريخ. واأو�سحت 

هذه امل�سادر اأن التجربة حاكت اإطالق �ساروخ معاٍد متطور على بارجة حربية اإ�رسائيلية، حيث 

اعرتا�سه.  يف  وجنحت  �ساروخاً  باجتاهه  واأطلقت  املعادي،  “باراك” ال�ساروخ  منظومة  ر�سدت 

وُيذكر اأن �ساروخ “باراك” يتميز بكونه يطلق عمودياً مما يوفر م�ساحة على �سطح ال�سفينة، كما 

باأن  ذاتها  امل�سادر  واأو�سحت  ال�سفينة.  حول  درجة   360 مدار  على  هدف  اأي  على  اإطالقه  ميكن 

البارجة  اأ�ساب  الذي   ،)C-802(  802 �سي  �ساروخ  من  اأكرث  متطور  �ساروخ  عن  يدور  احلديث 

.
الإ�رسائيلية خالل احلرب على لبنان �سيف 682006

وعلى �سعيد مت�سل ذكرت القناة العا�رسة يف التلفزيون الإ�رسائيلي اأن وحدة �سواريخ باتريوت 

Patriot، التابعة ل�سالح اجلو الإ�رسائيلي، متكنت من تدمري طائرة دون طيار قامت بتمثيل عملية 

ت�سلل من احلدود ال�سمالية، وذلك �سمن جتربة �رسية مّتت يف قاعدة بلماحيم Palmahim اجلوية 

2009. واأفاد �سابط كبري يف �سالح  Rishon LeZion يف متوز/ يوليو  يف مدينة ري�سون لت�سيون 

اجلو الإ�رسائيلي اأن الأمر يتعلق بتطوير منظومة قائمة ت�سكل اإ�سافة مهمة ملنظومة الدفاع اجلوي 

حيت�س  ومنظومة   Iron Dome System احلديدية  القبة  منظومة  ا�ستكمال  وكذلك  الإ�رسائيلية، 

عن  عبارة  باأنه  التجربة  جناح  اإ�رسائيلية  ع�سكرية  م�سادر  وو�سفت   .Arrow )Hetz( System

خطوة م�سجعة ملنظومة الدفاع اجلوي الإ�رسائيلية، التي تلقت �رسبة قوية يف ال�سهر ذاته يف اأعقاب 

تطوير  �سلطة  تقديرات  اأ�سارت  ذاته،  ال�سياق  ويف   .
692 حيت�س  منظومة  جتربة  ف�سل  عن  الإعالن 

القبة  نظام  اأن  اإىل   ،Rafael Advanced Defense Systems Ltd. رفائيل   - القتالية  الأ�سلحة 

احلديدية �سيتّم ن�رسه يف �سيف 2010 يف حميط قطاع غزة، وذلك لعرتا�س القذائف ال�ساروخية 

قد  الإ�رسائيلية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر   .
70Grad وجراد  الق�سام  طرازي  من 

اأعلنت اأكرث من مرة عن مواعيد لتفعيل هذا النظام، غري اأنها يف كل مرة عادت واأجلت التنفيذ يف �سوء 

األف دولر( مقابل  الواحد )40-30  اإنتاج ال�ساروخ  الثقة يف فعاليته من جهة، وارتفاع تكلفة  عدم 

 .
71

تكلفة القذائف الفل�سطينية )100-1,000 دولر( من جهة ثانية

ويف �سياق مناورات �سالح اجلو الإ�رسائيلي، ك�سفت م�سادر اإعالمية اأجنبية اأن “اإ�رسائيل” اأجرت 

املتو�سط واليونان، �ساركت  البحر  2009 مناورات جوية ع�سكرية فوق �رسق  يف حزيران/ يونيو 

فيها اأكرث من مئة طائرة مقاتلة من طراز اإف-F-16( 16( واإف-15 )F-15(. وقد طارت املقاتالت 

900 ميل  اإنقاذ، م�سافة  املناورة، م�سحوبة بطائرات تزويد وقود ومروحيات  الإ�رسائيلية، خالل 

 .Natanz حوايل 1,448 كم(، وهي امل�سافة ذاتها بني “اإ�رسائيل” واملن�ساآت النووية الإيرانية يف ناتانز(

وقد اأثار هذا الن�ساط الع�سكري االإ�رضائيلي املتزايد قلق بع�س االأو�ساط حول اأهداف هذه املناورات 

 .
72

ودور الطريان الإ�رسائيلي يف �رسق املتو�سط، وفيما يتعلق ب�رسبة ع�سكرية حمتملة لإيران
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ويف ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2009، عرّب قادة يف اجلي�س الإ�رسائيلي عن غ�سبهم من قرار احلكومة 

الرتكية اإلغاء م�ساركتهم يف املناورات الع�سكرية املو�سمية مع قوات الناتو، وطالبوا حكومتهم باتخاذ 

واكتفت  اأنقرة،  مع  التوتر  ت�سعيد  اإىل  تعمد  مل  الإ�رسائيلية  احلكومة  اأن  غري  تركيا،  �سّد  اإجراءات 

.
73

بالرد الأمريكي على القرار الرتكي بوقف م�ساركة كامل  قوات الناتو يف املناورات

�سالح  مع  كبرية  مناورة  يف  اإ�رسائيلية  مقاتالت  �ساركت   ،2009 نوفمرب  الثاين/  ت�رسين  ويف 

اإيطالية يف جزيرة �رسدينيا  اجلو الإيطايل فوق البحر الأبي�س املتو�سط، انطالقاً من قاعدة جوية 

مقاتالت  بخم�س  املناورة  يف  “اإ�رسائيل”  �ساركت  فقد   ،Maariv معاريف  وبح�سب   .Sardinia

املدى.  البعيدة  ال�سرتاتيجي  الق�سف  ملهمات  املخ�س�سة  اإف-16،  مقاتالت  وخم�س  اإف-15، 

ومقدار  القتالية،  نظرياتها  باختبار  لـ“اإ�رسائيل”  الأوروبية  اأ�سلحة اجلو  املناورات مع  وت�سمح 

تنا�سب معداتها للتن�سيق مع الأ�سلحة الأجنبية، كما اأنها ت�سمح لها بتاأمني اأجواء اآمنة ملقاتالتها. 

التن�سيق  يف  التو�سع  اإىل  موؤخراً  مييل  الإ�رسائيلي  اجلي�س  اأن  على  ع�سكرية  م�سادر  و�سّددت 

.
74

والتدريب مع اجليو�س الأجنبية

بلغت املوازنة الع�سكرية الإ�رسائيلية ل�سنة 2009 ما جمموعه 49.54 مليار �سيكل )12.6 مليار 

�سيكل  مليار   53.2 جمموعه  ما   2010 ل�سنة  املقّدرة  الع�سكرية  املوازنة  بلغت  بينما   ،
75

دولر(

. وا�ستناداً اإىل اجلدولني 2/4 و2/9، بلغت ن�سبة املوازنة الع�سكرية من الناجت 
76

)14.2 مليار دولر(

املحلي بال�سيكل 8.6% �سنة 2003، بينما بلغت 6.5% يف �سنة 2009. املح�سلة اأن العبء الع�سكري 

على املوارد هو يف تراجع، على الرغم من ارتفاع حجم املوازنة الع�سكرية. والنتيجة نف�سها تنطبق 

على املوازنة الع�سكرية عند احت�ساب الن�سبة بالدولر. 

جدول 2/9: املوازنة الع�سكرية الإ�رشائيلية 772009-2003

ال�سنة
املوازنة 

)باملليون �سيكل(

املوازنة ح�سب الأ�سعار 

اجلارية

)باملليون دولر(

الناجت املحلي 

الإجمايل*

)باملليون �سيكل( 

ن�سبة الإنفاق 

الع�سكري اإىل الناجت 

املحلي )بال�سيكل(

200346,35110,191541,500%8.6
200444,0609,830568,505%7.8
200545,73910,192602,504%7.6
200649,69011,150649,854%7.6
200749,39312,023686,011%7.2
200850,50414,077725,142%7
200949,53912,597766,118%6.5

راجع جدول 2/4.
 *
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املوازنة الع�سكرية الإ�رشائيلية 2003-2009 )باملليون دولر(

وعلى الرغم من املكانة املركزية التي يحتلها اجلي�س يف هرم الدولة واملجتمع يف “اإ�رسائيل”، فاإنه 

 .
78

يعاين، على غرار ال�سنوات ال�سابقة، من م�ساكل يف احل�سول على نوعيات منا�سبة من املقاتلني

قانون  عليهم  ي�رسي  الذين  من  و�سابة،  �ساب   1,900 اأن  عن  اأحرونوت  يديعوت  جريدة  وك�سفت 

التجنيد الإلزامي الإ�رسائيلي، مل يح�رسوا اإىل مكاتب التجنيد يف �سنة 2009، وُيَعّدون لذلك متهربني 

من اخلدمة. كما اأن ن�سبة املجندين يف �سفوف الفل�سطينيني الدروز تراجعت يف ال�سنوات الأخرية 

.
اإىل 79%50

على  عدوانها   2009 �سنة  يف  “اإ�رسائيل”  تابعت 

من الأول  ال�سهر  �سهد  اإذ  الفل�سطيني؛  ال�سعب 

ح�سدت  القطاع  على  �ساملة  اإ�رسائيلية  حرباً  ال�سنة 

التحتية.  والبنية  املنازل  باآلف  حلق  كبري  دمار  عن  ف�سالً  واجلرحى؛  ال�سهداء  من  املئات  اأرواح 

“اإ�رسائيل” وحركة حما�س يف القطاع على تهدئة غري معلنة ا�ستمرت  اأعقاب احلرب، حافظت  ويف 

حتى نهاية ال�سنة، وبدا ذلك يف توقف اإطالق ال�سواريخ والقذائف الفل�سطينية من القطاع باجتاه 

�ساأن  ذات  ع�سكرية  اأعمال  اأي  عن  املقابل  “اإ�رسائيل” يف  امتناع  ويف  املحيطة،  الإ�رسائيلية  البلدات 

التن�سيق  تزايد  ظّل  يف  خمتلف،  نوع  من  “اإ�رسائيل” بتهدئة  حظيت  الغربية  ال�سفة  ويف  غزة.  �سّد 

“اإ�رسائيل” يف �سنة  الإ�رسائيلي. وا�ستمرت  ال�سلطة وجي�س الحتالل  الأمن يف  اأجهزة  الأمني بني 

ثالثًا: الـعـــــدوان واملقاومة
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2009 باإغالقها ملعابر قطاع غزة وت�سديدها للح�سار، كما اأبقت يف ال�سفة الغربية على اإجراءاتها يف 

التوغالت والعتقالت. 

غزة  قطاع  من  والقذائف  ال�سواريخ  اإطالق  عمليات  �سجلت  فقد  ال�ساباك،  معطيات  وح�سب 

طلق خاللها 
ُ
باجتاه البلدات وامل�ستعمرات الإ�رسائيلية املحيطة تراجعاً كبرياً خالل �سنة 2009؛ اإذ اأ

طلقت خالل احلرب على غزة يف �سهر كانون الثاين/ يناير 2009، 
ُ
566 �ساروخاً وقذيفة، منها 406 اأ

طلقت يف �سنة 2008. اأما يف ال�سفة الغربية والقد�س، ف�سجل 
ُ
وذلك مقابل 2,048 �ساروخاً وقذيفة اأ

ال�ساباك 636 عملية يف �سنة 2009 مقابل 893 عملية �ُسجلت يف �سنة 2008. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن 

اأكرث من 90% من العمليات التي �سجلت خالل �سنة 2009 يف ال�سفة والقد�س كانت ر�سق زجاجات 

 .
80

حارقة

1.�سهداء وجرحى:

من  ونريانه،  الحتالل  قوات  بر�سا�س  فل�سطينياً   1,181 جمموعه  ما   2009 �سنة  يف  ا�ست�سهد 

بينهم 1,148 يف قطاع غزة، و33 يف ال�سفة الغربية مبا يف ذلك القد�س. وكان �سمن ال�سهداء 473 دون 

2009 فقد ت�سدر  عاماً، و126 امراأة. وب�سبب احلرب الإ�رسائيلية على غزة بداية �سنة   18 �سن الـ 

�سهر كانون الثاين/ يناير قائمة الأ�سهر بواقع 1,076 �سهيداً، لذلك فهو يعّد من اأكرث ال�سهور دموية 

 4,203 نحو   2009 �سنة  يف  ُجرح  كما  ؛ 
811967 �سنة  منذ  الإ�رسائيلي   - العربي  ال�رساع  تاريخ  يف 

احل�سيلة  وبلغت   .
82

الغربية ال�سفة  يف  و682  غزة  قطاع  يف  جريحاً   3,521 بينهم  من  فل�سطيني، 

النهائية للحرب الإ�رسائيلية على قطاع غزة خالل الفرتة 2008/12/27 وحتى 2009/1/19، ح�سب 

تقرير اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، 1,334 �سهيداً، بينهم 417 طفالً، و108 ن�ساء، و120 

. وبح�سب املركــز الفل�سطيني حلقــوق الإن�ســـان 
م�سناً، و14 م�سعفاً؛ فيما بلغ عدد اجلرحى 835,450

اأدى العدوان الإ�رسائيلي اإىل ا�ست�سهاد 1,419 مواطناً فل�سطينياً، وجرح اأكرث من 5,300 �سخ�ساً، 

.
84

وتدمري ما يزيد عن 5,350 منزلً ب�سكل كامل واأكرث من 16 األف منزل ب�سكل جزئي

ويف املقابل، �سجل ال�ساباك مقتل 15 اإ�رسائيلياً يف �سنة 2009 نتيجة عمليات نفذها فل�سطينيون؛ 

حدود  على  قتل  واحد  وجندي  غزة،  قطاع  على  الإ�رسائيلية  احلرب  خالل  قتلوا  ت�سعة  بينهم  من 

نفذها  عمليات  نتيجة  الغربية  ال�سفة  يف  اإ�رسائيليني  خم�سة  قتل  بينما  احلرب.  انتهاء  بعد  القطاع 

خالل   185 منهم  اإ�رسائيلياً   234 نحو   2009 �سنة  يف  جرح  كما  ال�سنة.  امتداد  على  فل�سطينيون 

. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن املقاومة الفل�سطينية قّدرت مقتل 
85Cast Lead عملية الر�سا�س امل�سبوب

اإىل وقوع عدد من القتلى ومئات  اإ�سافة  اإ�رسائيلياً خالل احلرب الإ�رسائيلية على غزة،  80 جندياً 

.
86

الإ�سابات يف املدن والبلدات الإ�رسائيلية املحيطة بالقطاع
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جدول 2/10: القتلى واجلرحى الفل�سطينيون والإ�رشائيليون* 872009-2005

ال�سنة

اجلرحىالقتلى

الإ�رشائيليونالفل�سطينيونالإ�رشائيليونالفل�سطينيون

2005286451,700406

2006692323,126332

2007412131,500300

2008910362,258679

20091,181154,203234

* القتلى واجلرحى الإ�رسائيليون اعتماداً على الإح�ساءات الإ�رسائيلية.

القتلى الفل�سطينيون والإ�رشائيليون 2009-2005
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اجلرحى الفل�سطينيون والإ�رشائيليون 2009-2005

ك�سفت جريدة هاآرت�س، من خالل ن�رسها �سهادات عدد من اجلنود الإ�رسائيليني الذين �ساركوا 

يف احلرب على قطاع غزة، جزءاً من ب�ساعة املمار�سات واجلرائم التي ارتكبها اجلي�س الإ�رسائيلي. 

عدد  واعرتف  بارد،  بدم  ون�ساًء  اأطفالً  العزل،  املدنيني  قتل  حالت  من  عدداً  ال�سهادات  واأوردت 

من ال�سباط اأن “القيم والأخالق وطهارة ال�سالح” التي يت�سدق بها الإ�رسائيليون هي �رسٌب من 

الكذب. وجاءت هذه ال�سهادات يف يوم درا�سي عقدته كلية اأورانيم Oranim، وحتدث فيه خريجو 

.
88

احلرب يف  �ساركوا  الع�سكرية” ممن  “التح�سريية 

 Aftonbladet اأفتونبالديت  جريدة  ك�سفت   2009 اأغ�سط�س  اآب/  يف  اأنه  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

ال�سويدية، يف تقرير لل�سحفي ال�سويدي دونالد بو�سرتوم Donald Boström، عن قيام �سلطات 

اأزمة  �سبب  تقرير  وهو  ت�سفيتهم؛  بعد  فل�سطينيني  ل�سهداء  داخلية  اأع�ساء  ب�رسقة  الحتالل 

اإىل  اأ�سار  كما  فل�سطينية،  عائلة  �سهادات  التقرير  وت�سمن  و“اإ�رسائيل”.  ال�سويد  بني  دبلوما�سية 

�سهادات موظفني يف الأمم املتحدة تتحدث عن �سبهات حول �رسقة اأع�ساء �سهداء فل�سطينيني، غري 

. ويف ال�سياق ذاته، ك�سفت 
89

اأن هوؤلء املوظفني، ح�سب التقرير، مل يكونوا قادرين على فعل اأي �سيء

 Abu Kabir اأبو كبري للطب ال�رسعي  القناة الثانية يف التلفزيون الإ�رسائيلي، نقالً عن مدير معهد 

Forensic Institute، اأن اجلي�س الإ�رسائيلي عمد يف ت�سعينيات القرن املا�سي اإىل انتزاع رقع جلدية

اأ�سفل الظهر من كل جثة ت�سل اإىل املعهد، �سواء كانت ليهودي اأم لعربي، وبدون موافقة العائلة، ومّت 
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حتويل هذه الرقع جلنود يف اجلي�س تعر�سوا لإ�سابات اأو حروق. واأو�سح التقرير اأن امل�سوؤول عن 

هذا امل�رسوع كان ال�سابط يف اجلي�س، الطبيب اأرييه اإلداد  Arieh Eldad، وهو ع�سو يف الكني�ست 

.
90

خذت من عيون موتى ُنِقلت جثثهم اإىل املعهد
ُ
الإ�رسائيلي. وجاء يف التقرير املذكور اأن قرنيات اأ

2. اأ�رشى ومعتقلون:

ال�سنوات الأ�سواأ بالن�سبة لالأ�رسى. حيث  التي �سبقتها، من  ال�سنة  2009، على غرار  تعّد �سنة 

 34 7,500 اأ�سري، بينهم  2009 ما جمموعه  و�سل عدد الأ�رسى يف �سجون الحتالل يف نهاية �سنة 

اأ�سرية و310 اأطفال، و17 نائباً ووزيرين �سابقني، بالإ�سافة اإىل عدد من القيادات ال�سيا�سية. وبلغ 

عدد الأ�رسى 6,630 من ال�سفة الغربية )بينهم 300 من القد�س(، و750 من قطاع غزة، ونحو 120 

خمتلفة؛  جن�سيات  من  العرب  املعتقلني  ع�رسات  عن  ف�سالً   ،
“اإ�رسائيل”91 يف  العرب  املواطنني  من 

واأ�سري   ،
93

الأردن من  اأ�سرياً  و27   ،
92

املحتلة ال�سورية  اجلولن  ه�سبة  من  اأ�رسى  خم�سة  منهم 

. ومن 
94

�سعودي واحد، وع�رسات اآخرين من ال�سودان وم�رس جتاوزوا احلدود لأ�سباب خمتلفة

800 معتقل حمكوم عليه بال�سجن مدى  اأحكام، بينهم حوايل  5,325 �سدرت بحقهم  بني الأ�رسى 

و�ستة  اإداريني،  معتقلني  و304  املحاكمة،  بانتظار  موقوفاً  و1,865  اأكرث،  اأو  واحدة  ملرة  احلياة 

 .
�رسعيني”95 غري  “مقاتلني  معتقلني ت�سنفهم “اإ�رسائيل” باعتبارهم 

14 حالة  2009، اعتقلت �سلطات الحتالل حوايل خم�سة اآلف فل�سطيني، مبعدل  وخالل �سنة 

من  العظمى  الغالبية  وجرت  يومياً.  حالة   16 املا�سية  ال�سنة  يف  املعدل  بلغ  حني  يف  يومياً،  اعتقال 

العتقالت يف ال�سفة الغربية )مبا فيها القد�س(، وبلغت 4,054، بينما �سهد قطاع غزة 1,078 حالة 

اعتقال فقط، مّت توثيق األف حالة منها يف كانون الثاين/ يناير خالل احلرب على غزة، ومل يتبق منها 

الإ�رسائيلية  املحاكم  اأ�سدرت  نف�سها،  ال�سنة  ويف  ع�رسين.  �سوى  الحتالل  ومعتقالت  �سجون  يف 

مع  تعامالً  ال�سنة  �سهدت  كما  الإداري،  العتقال  وجتديد  جديد  اعتقال  بني  ما  قرار   1,200 قرابة 

احتجاز  حالت  عدد   2009 �سنة  خالل  وارتفع  �رسعيني”.  غري  “مقاتلني  بو�سفهم  غزة  معتقلي 

واعتقال ال�سيادين يف عر�س البحر قبالة �سواطىء غزة، وم�سادرة بع�س القوارب ومعدات ال�سيد 

منهم، والتحقيق معهم وال�سغط عليهم، وابتزاز بع�سهم. كما ارتفع عدد حالت احتجاز واعتقال 

املر�سى اأو التحقيق معهم وال�سغط عليهم للتعامل مع الحتالل، يف اأثناء توجههم للعالج عرب معرب 

.
96Eretz )بيت حانون )اإيريز
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جدول 2/11: الأ�رشى واملعتقلون يف �سجون الحتالل �سنة 972009 

عدد املعتقلني 

يف 2009/1/1

عدد املعتقلني يف 

2009/12/31
عدد الن�ساء يف املعتقلون خالل �سنة 2009

نهاية 2009

عدد الأطفال يف 

نهاية 2009
قطاع غزة ال�سفة الغربية

9,0007,5004,0541,07834310

جدول 2/12: الأ�رشى واملعتقلون يف �سجون الحتالل ح�سب التوزيع اجلغرايف 

يف نهاية �سنة 982009

املجموعفل�سطينيو الـ 48قطاع غزةال�سفة الغربية

6,6307501207,500

جدول 2/13: الأ�رشى واملعتقلون يف �سجون الحتالل ح�سب اأو�ساعهم القانونية 

يف نهاية �سنة 992009

�سدرت بحقهم اأحكام 

قانونية

حمكومون 

اإدارياً

موقوفون بانتظار 

املحاكمة

مقاتلون 

)غري �رشعيني(
املجموع

5,3253041,86567,500

الأ�رشى واملعتقلون يف �سجون الحتالل ح�سب التوزيع اجلغرايف يف نهاية �سنة 2009
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الأ�رشى واملعتقلون يف �سجون الحتالل ح�سب اأو�ساعهم القانونية يف نهاية �سنة 2009

 Gilad وا�ستمرت حركة حما�س خالل �سنة 2009 يف اأ�رسها للجندي الإ�رسائيلي جلعاد �ساليط

اأ�رسها ل�ساليط يف حزيران/ يونيو  اأن مطالب حما�س ا�سرتطت، منذ  Shalit يف قطاع غزة، وُيذكر 

2006، اإطالق �رساحه من خالل �سفقة يتّم فيها الإفراج عن نحو األف �سجني فل�سطيني يف ال�سجون

اإىل جانب الو�ساطة امل�رسية، يف هذا امللف  اأن الو�ساطة الأملانية ن�سطت،  الإ�رسائيلية. وبالرغم من 

خالل �سنة 2009؛ غري اأن ال�سنة انق�ست دون عقد اأية �سفقة تبادل. وكانت احلكومة الإ�رسائيلية 

�رسيط  ت�سلمها  مقابل  فل�سطينية  اأ�سرية  ع�رسين  �رساح   ،2009 اأكتوبر  الأول/  ت�رسين  يف  اأطلقت 

قيد  على  زال  ما  واأنه  حما�س  حركة  لدى  حمتجزاً  زال  ما  الأ�سري  اجلندي  اأن  يثبت  م�سجل  فيديو 

. وواجهت مفاو�سات �سفقة تبادل الأ�رسى نهاية �سنة 2009 ثالث عقبات هي: اعرتا�س 
100

احلياة

450 التي قدمتها حما�س، واإ�رسار الأوىل على اإبعاد  الـ  قائمة  من  اأ�سرياً  خم�سني  “اإ�رسائيل” على 
130 اأ�سرياً من الـ 400 الذين وافقت على اإطالقهم، ورف�سها اأن ت�سمل ال�سفقة اأّياً من اأ�رسى الداخل

.
101

الذين يحملون اجلن�سية الإ�رسائيلية

�سلطات  �سّعدت  فقد  العك�س  على  بل  حت�سن،  اأي   2009 �سنة  يف  الأ�رسى  اأو�ساع  ت�سهد  مل 

الحتالل من اإجراءاتها القمعية جتاه الأ�رسى، بدءاً من الإهمال الطبي والتعذيب، وا�ستمرار حرمان 

ب�سكل جماعي كما هو  اأو  الأمني،  املنع  ي�سمى  ما  ب�سكل فردي، حتت  من زيارة ذويهم  الأ�رسى 

حا�سل مع اأهايل اأ�رسى قطاع غزة، بالإ�سافة اإىل �سوء الطعام و�سح الأغطية واملالب�س، وم�سادرة 

اأموال الأ�رسى. واأكد تقرير وزارة �سوؤون الأ�رسى الفل�سطينية ل�سنة 2009 باأن جميع من اعتقلوا 
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تعر�سوا لأحد اأ�سكال التعذيب النف�سي والإيذاء املعنوي اأو اجل�سدي اأو الإهانة اأمام اجلمهور واأفراد 

العائلة، واأن الغالبية تعر�سوا لأكرث من �سكل من اأ�سكال التعذيب، واأ�سار التقرير اإىل اأن ممار�سة 

التعذيب باأ�سكاله املختلفة، �سكلت ظاهرة و�سيا�سة ثابتة يف التعامل مع من مّت احتجازهم واعتقالهم، 

واأن كل من عمل يف املوؤ�س�سة الأمنية و�سارك ب�سكل مبا�رس يف عمليات الحتالل قد �سارك مبمار�سة 

درا�سة  بهدف  اإ�رسائيلية  وزارية  جلنة  ت�سكيل  هو   2009 �سنة  �سهدته  ما  اأخطر  ويعد  التعذيب. 

�سنة  ويف  معاناتهم.  ومفاقمة  منهم  والنتقام  عليهم  الت�سييق  بهدف  وتقييمها،  الأ�رسى  اأو�ساع 

ماهر  عبيدة  وهو  الطبي،  الإهمال  نتيجة  الإ�رسائيلية  ال�سجون  داخل  واحد  اأ�سري  ا�ست�سهد   2009
الدويك )25 عاماً( من اخلليل، والذي اعتقل وهو م�ساب بتاريخ 2009/8/26، ومل يقدم له العالج 

.
وتعر�س لتعذيب مبا�رس بهدف القتل، وا�ست�سهد بتاريخ 1022009/9/13

�سنة  يف  نف�سها  “اإ�رسائيل”  وجدت 

منق�سم فل�سطيني  و�سع  اأمام   2009
و�سع وهو  واجلغرافيا؛  ال�سيا�سة  يف 

اأف�ست  حني   2006 �سنة  اأوائل  منذ  األفته 

النتخابات الت�رسيعية اإىل فوز حركة حما�س وهزمية حركة فتح. ويف اأعقاب اأحداث حزيران/ يونيو 

ودويل  اإ�رسائيلي  اقت�سادي  وح�سار  �سيا�سية  عزلة  ظّل  يف  غزة  على  ت�سيطر  حما�س  باتت   2007
اإ�رسائيلي ودعم دويل واإقليمي.  الغربية يف ظّل اعرتاف  ال�سفة  واإقليمي، بينما �سيطرت فتح على 

2008، بهدوء ن�سبي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وحافظت  حظيت الدولة العربية، خالل �سنة 

“الال�سلم والالحرب” يف عالقتها مع الفل�سطينيني دون �سعورها باحلاجة اإىل اإبرام اأي  على حالة 

اتفاق، خ�سو�ساً بعد نهاية حربها على غزة يف كانون الثاين/ يناير 2009. 

ال�ساحة  يف  ال�سرتاتيجية  اأهدافها  من  جملة  حتقيق  اإىل   2009 �سنة  خالل  “اإ�رسائيل”  �سعت 

ال�سلطة  مع  و�رسوطها،  روؤيتها  وفق  �سيا�سية،  ت�سوية  اإىل  التو�سل  حاولت  اإذ  الفل�سطينية؛ 

من  “اإ�رسائيل”  ظهرت  �رضوط  وهي  عبا�س،  حممود  برئا�سة  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 

اأن القرتاب من م�سائل احلّل  اأنها غري جادة يف م�ساعيها للت�سوية، لأ�سباب متعددة منها  خاللها 

النهائي، مثل القد�س والالجئني، من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل انهيار الئتالف احلكومي يف “اإ�رسائيل”، 

�سواًء كان بقيادة كادميا اأم الليكود؛ ف�سالً عن اأن الئتالف احلاكم ما زال يرى اأن الوقت يعمل يف 

�سالح “اإ�رسائيل” يف �سوء ال�ستمرار يف اإيجاد مزيد من الوقائع على الأر�س. ويف املقابل عملت 

“اإ�رسائيل”  اأو على الأقل اإ�سعاف، �سيطرة حما�س على قطاع غزة. وبذلك اتبعت  على تقوي�س، 

“الردع” يف تعاملها  الداخلي جتمع بني  الفل�سطيني  الو�سع  ا�سرتاتيجية مزدوجة يف موقفها من 

“معتديل  تعتربهم  من  مع  �سيا�سية”  ت�سوية  عن  و“البحث  القطاع،  يف  وحكومتها  حما�س  مع 

منظمة التحرير” يف ال�سفة الغربية.

رابعًا: املــ�قــف الإ�ســـرائيلـي مــن 

ال��سع الفل�سطيني الداخلي
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يف  الإ�رسائيلية  ال�سيا�سة  فاإن   2009 ل�سنة  الإ�رسائيلية  اخلارجية  وزارة  تقديرات  ووفق 

 Annapolis Peace لل�سالم  اأنابولي�س  موؤمتر  م�سار  اأولهما:  اجتاهني؛  يف  تفرعت  الغربية  ال�سفة 

بالرغم من جناحه  دائمة،  لتحقيق ت�سوية  اأي اخرتاق  ال�سنة  الذي مل يحقق خالل   ،Conference

يف توفري زخم �سيا�سي ل�سالح هذا امل�سار، ف�سالً عن ح�سوله على تاأييد دويل وعربي. وثانيهما: 

الأجهزة  للتقدم يف بناء  املتحدة،  الوليات  الدويل وخ�سو�ساً  ا�ستمرار اجلهود، مب�ساعدة املجتمع 

الفل�سطينيني  حياة  وحت�سني  الدولة”!،  موؤ�س�سات  و“بناء  الغربية،  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  الأمنية 

 .
103

اليومية مع احلر�س على األ يعزز ذلك نفوذ حما�س يف ال�سفة اأو مي�ّس بالتزامات ال�سلطة الأمنية

منحت ال�سيا�سة الإ�رسائيلية، وهي �سيا�سة الأطراف الدولية ومعظم الأطراف   ،2009 يف �سنة 

اأن تقدم نف�سها كبديل عن حما�س؛ وذلك من خالل حت�سني  الإقليمية ذاتها، حركة فتح فر�سة يف 

يف  تغيري  اإحداث  على  قادرة  وبو�سفها  الغربية،  ال�سفة  يف  والجتماعي  القت�سادي  الو�سع 

م�ستوى احلياة اليومية، من قبيل اإزالة بع�س احلواجز ومنح حرية اأكرب للحركة وحت�سني الو�سع 

واإ�سالح  تاأهيل  اإعادة  اإليه جهود  “التقدم”، م�سافاً  باأن هذا  فتح  قيادة  وقد توقعت  القت�سادي. 

ال�ساد�س، �سي�ساعدها  التعبري عنه يف موؤمتر فتح  مّت  التنظيمية للحركة، كما  الأيديولوجية والأطر 

على ا�ستعادة ثقة اجلمهور الفل�سطيني. 

مع  ال�سيا�سية  العملية  وجناح  ا�ستئناف  على  كبرية  بدرجة  يعتمد  فتح  جناح  اأن  من  وبالرغم 

بالعرتاف  فتح  تطالب  فـ“اإ�رسائيل”  2009؛  �سنة  يف  تتوفر  مل  لذلك  الظروف  فاإن  “اإ�رسائيل”، 
بيهودية الدولة واملوافقة على اإنهاء ال�رساع، غري اأنها يف الوقت نف�سه ت�ستمر يف بناء امل�ستعمرات 

وتو�سيعها، وتهويد القد�س، واعتقال الآلف من الفل�سطينيني، وعمليات التوغل. كما اأن قيادة فتح، 

ح�سب الإ�رسائيليني، ينق�سها ال�ستعداد للتخفيف من �رسوطها فيما يتعلق بالت�سوية النهائية حول 

.
104

الق�سايا الرئي�سية مثل القد�س وحق العودة

ويف �سياق بناء املوؤ�س�سات الأمنية الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية ك�سف الكاتب الإ�رسائيلي األيك�س 

اأن اجتماعاً   ،2009/7/24 Alex Fishman يف مقال ن�رسته جريدة يديعوت اأحرونوت يف  في�سمان 

2009 �سمل فل�سطينيني واإ�رسائيليني وع�سواً �سابقاً يف فريق كيث  عقد يف الن�سف الأول من �سنة 

 ،
105Geneva Document دايتون، من اأجل و�سع ملحق اأمني مف�سل تاأ�سي�ساً على وثيقة جنيف

اأو  القادمة”،  الفل�سطينية  و“الدولة  العربية  الدولة  بني  العالقات  مو�سوع  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعالج 

“الطريقة التي من املفرت�س اأن تعي�س فيها اخلراف والذئاب معاً”.  ح�سب تعبري في�سمان يو�سح 

ويعّد هذا امللحق الوثيقة املف�سلة الأمنية الوحيدة التي وافق عليها الفل�سطينيون، وُذِكر اأنها ت�سكل 

اأوباما يف خطته لتفاق  باراك  الأمريكي  الرئي�س  التي اقرتحها  النهائي  الو�سع  الأ�سا�س لرتتيبات 

الو�سع النهائي، التي من املفرت�س اأن يتم التو�سل اإليه خالل ال�سنتني القادمتني. وي�رسح في�سمان 
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باأن هذه الوثيقة هي “اأقرب ما تكون اإىل خطة عملية”، ُيفرت�س اأن يتم تنفيذها خالل ثالثني �سهراً، 

وتتكون من عنا�رس اأ�سا�سية اأهمها: 

ي�سمح  التي  الأ�سلحة  حول  دقيقة  تفا�سيل  وو�سع  الفل�سطينية،  ال�سلطة  ع�سكرة  عدم   .1

للفل�سطينيني باقتنائها والأ�سلحة املمنوع عليهم اقتناوؤها.

2.  توفري قوة اأمنية ثالثة تكون مهمتها املوازنة بني الطرفني. 

3.  متركز كتيبة من قوات امل�ساة الإ�رسائيلية على طول وادي الأردن. 

الدين )فيالدلفي(  الأردن، وممر �سالح  4.  متركز قوات متعددة اجلن�سيات على طول وادي 

Philadelphi على احلدود بني غزة وم�رس. 

5.  تركيب حمطات اإنذار مبكر اإ�رسائيلية يف الدولة الفل�سطينية املنزوعة ال�سالح.

6.  ال�سماح للقوات اجلوية الإ�رسائيلية باأن تقوم بعمليات تدريب فوق ال�سفة الغربية؛ بالإ�سافة 

وم�رس  الفل�سطينية  الدولة  بني  احلدودية  املعابر  على  الإ�رسائيلي  الوجود  ا�ستمرار  اإىل 

.
106

والأردن

خالل  غزة  قطاع  يف  وحكومتها  حما�س  جتاه  الإ�رسائيلية  ال�سيا�سة  تتغري  مل  املقابل  ويف 

2009/2/10، من حكومة  18 يف  الـ  الكني�ست  انتخابات  اإثر  2009، بالرغم من تغري احلكومة  �سنة 

؛ اإذ ما زالت مبنية على ثالث فر�سيات؛ وهي:
107

و�سط بقيادة كادميا اإىل حكومة ميني بقيادة الليكود

وجود  يخ�ّس  فيما  ت�سوية  اإىل  الو�سول  اأو  العرتاف  قاطع  ب�سكل  ترف�س  حما�س  اأن   .1

“اإ�رسائيل”. 
للقطاع،  حما�س  حكم  يف  يوؤثر  �سوف  والع�سكري  وال�سيا�سي  القت�سادي  ال�سغط  اأن   .2

اإىل  اأو  ال�سعبية واإجبارها على تغيري �سلوكها ب�سكل كبري،  انتزاع قاعدتها  اإىل  اإما  و�سيوؤدي 

الق�ساء عليها، وهو املاأمول اإ�رسائيلياً والأقل ترجيحاً. وبالرغم من دعم معظم دول الغرب 

لهذه ال�سيا�سات، غري اأنها مل تعط اإل قليالً من الثمار. 

اأن املحادثات املبا�رسة مع حما�س غري ذات جدوى، وميكن اأن يكون لها نتائج عك�سية، لأنه   .3

“عبثية”  من  املماثل  حما�س  موقف  الفر�سية  هذه  ويعزز  عنه.  احلديث  ميكن  ما  يوجد  ل 

.
املفاو�سات مع “اإ�رسائيل”108

بـ“تهدئة”  للقبول  م�ستعدة  باأنها  متكررة  اإ�سارات  اأر�سلت  حما�س  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 

. وتطرح حما�س هذه الأفكار يف اإطار 
109

حمدودة اأو “هدنة” طويلة الأمد قد ت�سل اإىل ع�رس �سنوات

اتفاق م�ساحلة مع فتح، ت�ستطيع الأخرية من خالله، اأن تفاو�س “اإ�رسائيل” على ت�سوية �سيا�سية 

ل تعار�سها حما�س، �رسيطة اأن حتظى هذه الت�سوية باإجماع فل�سطيني من خالل ا�ستفتاء �سعبي، 

.
110

واأن متنح الفل�سطينيني ال�سيطرة على ال�سفة الغربية وقطاع غزة و�رسق القد�س
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الإ�رسائيلية  اخلارجية  وزارة  تقديرات  ح�سب  غزة،  قطاع  لـ“اإ�رسائيل” يف  الأويلّ  الهدف  متثل 

الرباعية  اللجنة  ب�رضوط  الدويل  االلتزام  على  واحلفاظ  ال�سواريخ  اإطالق  منع  يف   ،2009 ل�سنة 

Quartet الثالثة يف التعامل مع حركة حما�س. اإل اأن “اإ�رسائيل” وجدت نف�سها، مع نهاية التهدئة يف 
منت�سف كانون الأول/ دي�سمرب 2008، اأمام خيارين؛ فمن جهة اأن حتاول اإعادة احتالل قطاع غزة 

اعتاد على قوله معظم  اأن تقبل ما  اأخرى،  التحتية حلما�س. ومن جهة  البنية  الق�ساء على  بدعوى 

بالو�سائل  عليها  الق�ساء  ميكن  ل  حما�س  باأن  �سنوات،  عدة  منذ  وال�سيا�سيني  الع�سكريني  املحللني 

الر�سا�س  عملية  م�سمى  حتت  غزة،  قطاع  على  حربها  “اإ�رسائيل”  �سنّت  هنا  ومن  الع�سكرية. 

تعاود  ومل  وب�سالتها،  املقاومة  �سمود  ب�سبب  لالن�سحاب  وا�سطرت  ف�سلت،  اأنها  غري  امل�سبوب، 

 .
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ذهبت التقديرات الإ�رسائيلية اإىل اأن نتيجة احلرب �ست�سكل رافعة لتقوية “الردع” الإ�رسائيلي، 

حما�س،  مع  تهدئة  اتفاق  اإبرام  اإىل  احلاجة  دون  البالد  جنوب  يف  م�ستقراً  اأمنياً  و�سعاً  و�ستوجد 

واأو�ست هذه  الأ�سلحة” اإىل غزة.  “تهريب  امل�رسي والدويل ملنع  الدورين  اإىل تعزيز  كما �ستوؤدي 

واملجتمع  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  بالتن�سيق  غزة،  يف  املدنيني  ال�سكان  على  بال�سغط  التقديرات 

. واإثر احلرب امتنعت 
112

الدويل، بطريقة ل تف�سي اإىل حدوث “اأزمة اإن�سانية” اأو اإىل تقوية حما�س

حما�س عن اأي مواجهة ع�سكرية مع “اإ�رسائيل”، و�سعت اإىل احلفاظ على التهدئة. ويف املقابل جتنبت 

“اإ�رسائيل” القيام باأعمال ع�سكرية ذات �ساأن �سّد حما�س، كما اأدارت معها مفاو�سات غري مبا�رسة، 
من خالل الو�ساطة امل�رسية والأملانية، لعقد �سفقة لإطالق �رساح اجلندي الأ�سري جلعاد �ساليط. 

اإعادة  اإ�سعاف حكم حما�س، وعملت على منع  اإىل  “اإ�رسائيل” يف �سعيها  ويف موازاة ذلك ا�ستمرت 

.
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ت�سليحها، واأبقت على ح�سارها لقطاع غزة

“اإ�رسائيل” الإجابة عليها  التي جتنبت  ال�سيا�سية  الواجهة امل�سكلة  اإىل  اأعادت احلرب على غزة 

قبل احلرب؛ وهي: كيف ميكن لكل من حما�س و“اإ�رسائيل” اأن “يتعاي�سا” يف امل�ستقبل املنظور يف 

باأنه كان يتوجب على  املحللني  الكثري من  الآخر؟ يرى  الق�ساء على  اأحدهما ل ي�ستطيع  اأن  �سوء 

“اإ�رسائيل” اأن تدرك اأن املوت والدمار لن يقنع حما�س حتت اأي ظرف باأن تذعن ل�سيطرة اإ�رسائيلية 
دائمة اأو اأن تتنازل عن �سيطرتها على قطاع غزة ل�سالح فتح. ويف حقيقة الأمر فاإن نتائج احلرب اأدت 

“اإ�رسائيل” عزلة، وت�رسرت  اإىل ازدياد قوة حما�س �سيا�سياً، بينما ازدادت فتح �سعفاً، وازدادت 

.
114ً

�سورتها كثريا

روجت “اإ�رسائيل”، يف اإطار تعاملها مع حركة حما�س، قبل احلرب على غزة وبعدها، باأن التهديد 

اأو باآخر، �سواًء بر�سى حما�س اأم دونه،  املتوقع اأن ي�سّكله القطاع يف املرحلة املقبلة مرتبط ب�سكل 

مبنظمات “اجلهاد العاملي” وعلى راأ�سها تنظيم القاعدة. ويذهب التقدير اإىل اأن هذا الربط بني قطاع 

غزة ون�ساط القاعدة �سّد حلفاء اأمريكا، له عالقة برغبة اإ�رضائيلية يف تو�سيع دائرة امل�ساركة الدولية 
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ل�سيا�سات  الإطار درا�سة �سدرت عن معهد وا�سنطن  ا�ستهداف حركة حما�س. ويندرج يف هذا  يف 

جلهاز  ال�سابق  النائب  اأعّدها   ،Washington Institute for Near East Policy الأدنى  ال�رسق 

ال�ساباك الإ�رسائيلي يورام كوهني Yoram Cohen، وم�ساعد نائب وزير املالية للمخابرات والتحليل 

الأمريكي ماثيو ليفيت Matthew Levitt؛ وهي درا�سة توقعت ازدياد اأعداد مقاتلي القاعدة الذين 

اأنها �سخمت ظاهرة ال�سلفيني  اإىل غزة، كما  �سيرتكون العراق بعد الن�سحاب الأمريكي ويلجاأون 

“اإ�رسائيل” وحلفاء  اأنوية تنظيمات تخريبية قد ت�سارك يف �رسب  اأنهم  القطاع لت�سورهم على  يف 

.
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اأمريكا يف املنطقة يف اأي وقت

امل�ساحلة  اأفق  وان�سداد  الفل�سطيني  النق�سام  اأن  الأحداث،  اجتاهات  ا�ستقراء  خالل  من  يبدو 

�سيبقى يحكم املوقف الإ�رسائيلي من الو�سع الفل�سطيني الداخلي يف �سنة 2010، غري اأنه ل ُيرّجح 

الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  القوى  موازين  تغيري  اإىل  املزدوجة  الإ�رسائيلية  ال�سرتاتيجية  توؤدي  اأن 

ل�سالح ال�سلطة يف رام اهلل. وُيعزى ذلك اإىل جملة من الأ�سباب اأهمها: ا�ستمرار “اإ�رسائيل” يف جتاهل 

احلقوق الفل�سطينية وكون ما ميكن اأن تقدمه “اإ�رسائيل” يف اأي ت�سوية �سيا�سية مقبلة ل يرقى، يف 

اأح�سن الأحوال، اإىل ما ميكن اأن يقبله اأكرث الفل�سطينيني “اعتدالً”، ف�سالً عن اأن معظم الفل�سطينيني 

يرون التن�سيق الأمني بني ال�سلطة و“اإ�رسائيل” تعزيزاً لالحتالل وحماربًة لطرف فل�سطيني هو 

اأبو مازن وفتح، واأن يوؤدي  اأن يزيد، م�ستقبالً، من تراجع �سعبية  حما�س. كل ما �سبق من �ساأنه 

اإىل تاآكل املكا�سب التي ح�سدتها ال�سلطة نتيجة ت�سلمها للم�سوؤولية الأمنية يف عدد من مدن ال�سفة، 

ونتيجة اإزالة بع�س احلواجز و“تطبيع” احلياة اليومية. كما من �ساأنه اأن يوؤكد للفل�سطينيني اأن فتح 

مل ت�ستطع مرة اأخرى، بعد اأو�سلو، اأن تنهي الحتالل من خالل املفاو�سات وم�سار الت�سوية؛ وهو 

“اإ�رسائيل” يف فر�س حقائق على الأر�س  ما يعني جمود العملية ال�سيا�سية من ناحية، وا�ستمرار 

جتعل من اإمكانية قيام “دولة فل�سطينية” اأمراً م�ستحيالً. وُيجمع املخت�سون يف جمال علم الجتماع 

ال�سيا�سي على اأن ان�سداد الأفق ال�سيا�سي والجتماعي يف مكان ما عادًة ما يتّم التعبري عنه ب�سكل 

عنيف وم�سلح، وهو ما دار احلديث عليه يف اأواخر �سنة 2009 وبدايات �سنة 2010 حول احتمالت 

جتدد النتفا�سة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية �سّد “اإ�رسائيل”.

ويف املقابل ازداد احلديث مع نهاية �سنة 2009 عن احتمالت حرب قادمة قد ت�سنّها “اإ�رسائيل” 

من  عدد  تهديد  الحتمالت  هذه  من  وعزز  ال�سنة،  م�ستهل  يف  حربها  �ساكلة  على  غزة  قطاع  على 

اإىل  اإ�سافة  احلرب،  هذه  مثل  ب�سّن  والع�سكري،  ال�سيا�سي  امل�ستويني  يف  الإ�رسائيليني،  القادة 

النا�سطني  ا�ستهداف بع�س  ال�سنة من خالل  الإ�رسائيلية يف نهاية  الع�سكرية  العمليات  الت�سعيد يف 

اإطالق بع�س ال�سواريخ من القطاع؛ ف�سالً عن عمليات الق�سف املحدودة،  اأعقاب  “الع�سكريني” يف 
اإن  الأنفاق على احلدود امل�رسية. ومن هنا نت�ساءل  ال�سنة، ملنطقة  التي غدت روتينية على امتداد 

اإزاء  الردع  وتعزيز  ال�سغط  زيادة  اإطار  يف  يندرج  اإ�رسائيلياً،  ت�سعيداً  �ست�سهد   2010 �سنة  كانت 
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حما�س، اأم اأنها �ست�سهد عدواناً �سامالً على �ساكلة �سابقه؟ من خالل قراءة متاأنية ملجريات الأحداث 

وربطها بع�سها ببع�س مييل التحليل اإىل و�سع هذا ال�سلوك الإ�رسائيلي يف �سياق مزيد من ال�سغط 

والردع اأكرث منه متهيداً حلرب جديدة، فـ“اإ�رسائيل” ما زالت طرفاً م�ستفيداً من النق�سام اجلغرايف 

اأو  اإىل حتقيق نتائج �رسيعة وحا�سمة يف احتالل القطاع  الفل�سطيني، وهي غري مطمئنّة  ال�سيا�سي 

اإ�سقاط حما�س، كما اأنها ما زالت يف حالة �سدمة من تقرير جولد�ستون حول حربها االأخرية على 

غزة، ف�سالً عن اأن ال�سلوك الإ�رسائيلي يتزامن مع ت�سديد احل�سار من اجلانب امل�رسي وبناء ما 

بات ُيعرف بـ “اجلدار الفولذي” على احلدود مع غزة.

الت�سوية م�سار  ح�سيلة  تلخي�س  اأردنا  اإذا 

2009 بجملة  �سنة  الإ�رسائيلية خالل  الفل�سطينية - 

واحدة، نقول اإن �سنة 2009 متيزت با�ستمرار اجلمود

2008، وباعرتاف  اأواخر �سنة  ال�سيا�سي الذي بداأ يف 

القيادة الفل�سطينية اأن املفاو�سات و�سلت اإىل طريق م�سدود، ويرجع ذلك اإىل ثالثة اأ�سباب:

اأواخر عهدها واأدت  اأوملرت يف  اإيهود  اإىل الف�سائح التي حا�رست حكومة  ال�سبب الأول: يعود 

انتخابات  اإىل  الذهاب  اإىل  اأدى  مما  حكومة،  ت�سكيل  عن  ليفني  ت�سيبي  خليفته  وعجز  تنحيته،  اإىل 

اإ�رسائيلية مبكرة حملت اإىل احلكم حكومة برئا�سة بنيامني نتنياهو، تعّد اأكرث احلكومات تطرفاً منذ 

تاأ�سي�س “اإ�رسائيل”.

على  احتجاجاً  “اإ�رسائيل”،  مع  املفاو�سات  وقف  الفل�سطينية  القيادة  اإعالن  الثاين:  ال�سبب 

احلرب التي �سنتها “اإ�رسائيل” �سّد قطاع غزة يف اأواخر �سنة 2008 وبداية 2009.

انتخابات  يف  اأوباما  باراك  جناح  رافقت  التي  الكبرية  التوقعات  حجم  خف�س  الثالث:  ال�سبب 

الرئا�سة الأمريكية، والذي حمل �سعار التغيري وبّث الأمل، وقدم تعهدات يف اأثناء حملته النتخابية 

اإىل  للتو�سل  الأولوية  واإعطاء  املفاو�سات،  وا�ستئناف  ال�سيا�سية  العملية  لإحياء  العاجل  بالتحرك 

الكبرية  اخليبات  جاءت  ولقد  رئا�سته.  فرتة  خالل  ال�رساع  ينهي  اإ�رسائيلي   - فل�سطيني  اتفاق 

بحجم التوقعات الكبرية، وذلك بعد اأن تراجعت الإدارة الأمريكية عن هذه التعهدات، وخ�سو�ساً 

عن وعدها بوقف ال�ستيطان، الأمر الذي اأدى اإىل و�سولنا اإىل نهاية �سنة 2009 بدون جناح اجلهود 

اإ�رسائيلياً، وانكفاء  �سيا�سياً وع�سكرياً  الأمريكية ل�ستئناف املفاو�سات. فقد بداأنا ن�سهد ت�سعيداً 

اأنها  يعني  وهذا  توقعاتها،  �سقف  تخفي�س  تدر�س  الأمريكية  الإدارة  اأن  باحتمال  ينذر  اأمريكياً، 

�سرتكز على خطوات بناء الثقة، عرب تنفيذ خطوات �سغرية، وال�سعي اإىل تقليل اخل�سائر والأ�رسار 

انتظاراً لظروف مالئمة ل�ستئناف املفاو�سات.

خام�سًا: م�ســــــار م�ســــروع 

الت�س�ية ال�سيا�سية
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بداأت �سنة 2009 يف ظّل ا�ستمرار احلرب الإ�رسائيلية على قطاع غزة، هذه احلرب التي ا�ستهدفت 

لقبول  وال�ستعداد  املفاو�سات  ل�ستئناف  الفل�سطيني  العامل  اإن�ساج  ا�ستهدفته  ما  �سمن  من 

الأ�سا�سية  وامل�سالح  احلقوق  من  وينتق�س  الإ�رسائيلية،  وامل�سالح  الأهداف  جوهر  يحقق  اتفاق 

ال�سابقة  اخلارجية  وزيرة   ،
116

ليفني ت�سيبي  تقول  كانت  كما  رف،  اتفاق  ويكون  الفل�سطينية، 

وزعيمة حزب كادميا حالياً، اأي اأن التو�سل اإىل اتفاق ل يعني امل�سارعة لتطبيقه، واإمنا التو�سل اإليه 

يف ظّل النق�سام الفل�سطيني، وجعل تطبيقه مرهوناً با�ستعادة غزة حتت لواء ال�سلطة الفل�سطينية، 

بنيته  “الإرهاب” وت�سفية  حماربة  على  قادرة  قوية  موؤ�س�سات  بناء  يف  جلدارتها  ال�سلطة  واإثبات 

التحتية و�سحب �سالحه واعتقال منفذيه.

حيث  لالآمال،  خميباً  جاء  غزة،  قطاع  على  الإ�رسائيلية  احلرب  من  اأوباما  باراك  موقف  اإن 

واتخذ   ،2009/1/20 يف  ر�سمياً  من�سبه  مهمات  ا�ستالم  قبل  الإن�ساين  التعاطف  باإبداء  اكتفى 

النار  اإطالق  وقف  على  ركز  حيث  مهماته،  ممار�سة  يف  ال�رسوع  بعد  جوهرياً  يختلف  مل  موقفاً 

اأمنية  ترتيبات  واإقامة  غزة،  قطاع  اإىل  ال�سالح  تهريب  وقف  وعلى  االإ�رضائيلية  لل�رضوط  وفقاً 

واإعادة  احل�سار  رفع  ورهن  ال�سالح،  على  الفل�سطينية  املقاومة  ح�سول  دون  حتول  ودولية 

�رضوط  على  حما�س  بها  ت�سارك  التي  احلكومة  اأو  حما�س،  مبوافقة  امل�ساحلة  وحتقيق  االإعمار 

الدولية. الرباعية  اللجنة 

ما �سبق ل يقلل من اأهمية التغيري الذي اأحدثه باراك اأوباما يف بداية عهده، حيث اأعطى لق�سية 

الإ�رسائيلية   - الفل�سطينية  املفاو�سات  وم�ساألة  عامة،  ب�سورة  الأو�سط  ال�رسق  منطقة  يف  ال�سالم 

ب�سورة خا�سة اأولوية، من خالل اإجراء اأول املكاملات التلفونية مع قادة ال�رسق الأو�سط، مبن فيهم 

الرئي�س الفل�سطيني، وتعيني جورج ميت�سل George Mitchell مبعوثاً خا�ساً لل�سالم يف املنطقة، 

وهو معروف بواقعيته وجديته واتزانه.

لـ“اإ�رسائيل”،  املميزة  ب�سداقتها  املعروفة   Hillary Clinton كلينتون  هيالري  تعيني  وجاء 

وتعيني عدد من امل�ست�سارين املح�سوبني على اللوبي الأمريكي املوؤيد لـ“اإ�رسائيل”، وعلى راأ�سهم 

دني�س رو�س Dennis Ross، والتاأكيد على اأولوية اأمن “اإ�رسائيل” والتحالف ال�سرتاتيجي معها، 

ورف�س اأي “عنف” ميار�س �سّد احتاللها، لي�سري اإىل اأن الرئي�س الأمريكي مل يح�سم اأمره اإزاء اأية 

ال�سالم يف ال�رسق الأو�سط، وهو الأمر الذي عجز  اأن يحقق  �سيا�سة �سيختار. فهو من جهة يريد 

الروؤ�ساء الأمريكيني ال�سابقني عن حتقيقه. وهو من جهة اأخرى، ل يريد اأن ميار�س ال�سغط الالزم 

على “اإ�رسائيل”، واإمنا يريد اأن يقنعها باختيار طريق ال�سالم عرب تقدمي احلوافز وال�سغط اخلفيف، 

ومن خالل العتماد على اأن اإقامة الدولة الفل�سطينية اأ�سبح ي�سكل م�سلحة اأمنية قومية اأمريكية، 

وم�سلحة اإ�رسائيلية اأي�ساً.
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اإن هذا الزدواج هو الذي ميّز ال�سيا�سة الأمريكية يف عهد اأوباما، وهو الذي حكم عليها بالف�سل، 

وميكن اأن يوؤدي اإىل ف�سلها يف امل�ستقبل. فالنيات احل�سنة للرئي�س الأمريكي لوحدها ل تكفي.

لقد اأعطى اأوباما اهتماماً ملحوظاً وتركيزاً خا�ساً للعملية ال�سيا�سية، كما ظهر من خالل جولت 

خطاباته  وجممل  كلينتون،  هيالري  خارجيته  وزيرة  وزيارات  ميت�سل،  جورج  لل�سالم  مبعوثه 

فتح  �رسورة  على  فيه  اأكد  الذي  القاهرة،  جامعة  يف  التاريخي  خطابه  خ�سو�ساً  وت�رسيحاته، 

والتعاون  احلوار  على  تقوم  الإ�سالمي،  والعامل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني  جديدة  �سفحة 

اأعلن حت�س�سه للمعاناة الفل�سطينية والتزامه بالتو�سل  ومراعاة امل�سالح امل�سرتكة واملتبادلة. كما 

.
اإىل ال�سالم، وطالب “بوقف حقيقي لال�ستيطان”117

ا�ستئناف  متطلبات  بتوفري  الإ�رسائيلية  احلكومة  لإقناع  حثيثة  جهوداً  اأوباما  اإدارة  بذلت  لقد 

�سالم  خطة  بتقدمي  ووعدت  “اإ�رسائيل”،  مع  عربية  تطبيع  خطوات  مقابل  ال�سالم،  عملية  وجناح 

ملمو�سة تت�سمن جداول زمنية ق�سرية و�سمانات للتطبيق. 

وا�سطدمت اجلهود الأمريكية بالتعنت الإ�رسائيلي وخ�سو�ساً بعد جناح اليمني يف النتخابات 

الإ�رسائيلية املبكرة وت�سكيل حكومة برئا�سة بنيامني نتنياهو، وهي حكومة تعّد من اأكرث احلكومات 

تطرفاً وعدوانية وعن�رسية يف تاريخ “اإ�رسائيل”، وهي اأعطت الأولوية لالأمن والتو�سع وال�سالم 

القت�سادي، وهي ت�ستند اإىل قاعدة �سيا�سية وبرملانية وا�سعة، كما اأن املعار�سة ل تهددها ب�سكل 

جدي، ب�سبب عدم وجود زعيم قوي للمعار�سة، وتال�سي دور اأحزاب الي�سار ومع�سكر ال�سالم، 

ون�سوب اخلالفات املتزايدة يف داخل حزب كادميا، حزب املعار�سة الرئي�س. 

2009 �سهدت العالقات الأمريكية - الإ�رسائيلية توتراً و�سل  الن�سف الأول من �سنة  وخالل 

احلكومة  رئي�س  دفع  ما  اأوباما،  وباراك  نتنياهو  بنيامني  بني  العا�سف  الأول  اللقاء  يف  ذروته 

اأبدى فيه موافقة   ،2009 اإيالن يف �سهر حزيران/ يونيو  اإلقاء خطاب يف جامعة بار  اإىل  الإ�رسائيلية 

على قيام دولة فل�سطينية، لكنه اأرفق ذلك بجملة من ال�رضوط التعجيزية جعلت منها موافقة �سكلية، 

:
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ومما جاء يف خطابه

وال�سادق امللزم  العلني،  الفل�سطيني  االإقرار  هو  النزاع  الإنهاء  االأ�سا�سي  ال�رضط  اإن   .1

بـ“اإ�رسائيل” كدولة قومية لل�سعب اليهودي.

2. �رسورة اأن جتد م�سكلة الالجئني حالً لها خارج حدود “اإ�رسائيل”.

ال�سفة )اأي   Judea and Samaria وال�سامرة  يهودا  فيها  مبا  “اإ�رسائيل”،  اأر�س  كامل  اإن   .3

ل  الفل�سطينيني  من  كبري  جمهور  “اإ�رسائيل” يعي�س  اأر�س  ويف  اليهود،  اآباء  اأر�س  الغربية( 

نريد اأن نحكمهم، لذا اأوافق اأن تقوم بجوار “اإ�رسائيل” دولة فل�سطينية منزوعة ال�سالح مع 

ترتيبات اأمنية �سلبة لـ“دولة اإ�رسائيل”.
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من الرابع  حلدود  العودة  رف�س  اأي  عنها،  للدفاع  قابلة  حدود  اإىل  بحاجة  “اإ�رسائيل”  اإن   .4

حزيران/ يونيو 1967.

5. اإن القد�س عا�سمة “دولة اإ�رسائيل”، و�ستبقى موحدة عرب ا�ستمرار منح حرية العبادة لكل

الأديان.

م�ستعمرات  بناء  بعدم  اللتزام  ومع  النهائية،  الت�سوية  يف  يبحث  الأرا�سي  مو�سوع  اإن   .6

جديدة اأو م�سادرة اأرا�سي لتو�سيع امل�ستعمرات القائمة، ولكن ثمة حاجة لل�سماح لل�سكان 

امل�ستوطنني بالعي�س حياتهم الطبيعية. فامل�ستوطنون لي�سوا اأعداء ال�سعب وهم لي�سوا اأعداء 

ال�سالم، اإنهم اإخوتنا وهم جمهور طالئعي و�سهيوين وقيمي.

7. على الفل�سطينيني الختيار بني طريق ال�سالم وطريق حما�س. وعلى ال�سلطة الفل�سطينية اأن 

تفر�س النظام يف قطاع غزة وعليها التغلب على حما�س. و“اإ�رسائيل” لن جتل�س على طاولة 

املفاو�سات مع “اإرهابيني” يريدون تدمريها.

اأنها حتتوي على �سيء جديد، ولكنها ال  التي قدمها بنيامني نتنياهو، بالرغم من  اإن ال�رضوط 

تعك�س تغيرياً جوهرياً، بل وتقدم �رسوطاً تعجيزية ل ميكن اأن يوافق عليها اأي فل�سطيني، ولكنها 

ت�ساعد احلكومة الإ�رسائيلية على ك�سب ر�سى الإدارة الأمريكية، بدون اإغ�ساب املتطرفني وتهديد 

حكومة نتنياهو بال�سقوط.

، الذي �سدد على ا�ستحالة التو�سل 
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وما مل يقله نتنياهو قاله اأفيجدور ليربمان وزير خارجيته

على  ي�سيطر  لأنه ل  مازن  اأبو  الرئي�س  ب�رسعية  و�سكك  القادمني،  العقدين  خالل  لل�رساع  حّل  اإىل 

قطاع غزة، كما اأن �رضعيته يف ال�سفة الغربية م�سكوك فيها. ومن اأجل قطع الطريق على ال�سغوط 

بعد  نتنياهو  حكومة  اأقدمت  “اإ�رسائيل”،  �سّد  الدويل  ال�سطفاف  واإجها�س  والدولية،  الأمريكية 

اأ�سهر من املمانعة على اتخاذ ثالث خطوات رئي�سية هي:

قبول  حال  يف  ال�سالح  منزوعة  فل�سطينية  دولة  قيام  لقبول  ال�ستعداد  اإعالن  الأوىل:  اخلطوة 

الفل�سطينيني بال�رضوط االإ�رضائيلية.

اأواخر ت�رسين  اأ�سهر بداأت يف  اخلطوة الثانية: تعليق جزئي وموؤقت لال�ستيطان، ملدة ع�رسة 

الثاين/ نوفمرب 2009، ول ي�سمل القد�س والوحدات ال�ستيطانية قيد البناء ول املرافق العامة.

�سعيد  على  للفل�سطينيني  املعي�سة  اأحوال  لتح�سني  اإجراءات  �سل�سلة  اتخاذ  الثالثة:  اخلطوة 

اإزالة حواجز و�سواتر ترابية، وت�سهيل احلركة داخل ال�سفة وبينها وبني اخلارج ومع “اإ�رسائيل”، 

واملوافقة على حت�سني الأحوال القت�سادية.
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حالة  جته�س  اأن  ا�ستطاعت  لكنها  الإ�رسائيلية،  ال�سيا�سة  جوهر  تغري  مل  اخلطوات  هذه  اإن 

الوقت،  لبع�س  االأقل  على  عليها،  املمار�سة  ال�سغوط  ونقلت  “اإ�رسائيل”،  �سّد  الدويل  ال�سطفاف 

لتتحول اإىل �سغوط ُتار�س �سّد الفل�سطينيني.

�سيا�سية  م�ساعب  واجهت  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة  اأن  التحول،  هذا  على  �ساعد  ومما 

البيئة  يخ�ّس  فيما  اأو  ال�سحية،  الرعاية  نظام  باإقرار  يتعلق  فيما  وخارجية،  داخلية  واقت�سادية 

اأفغان�ستان والعراق والأو�ساع يف باك�ستان واإيران وغريهما من بقاع العامل. لذا فاإن  واحلرب يف 

اإدارة اأوباما مل ت�ستطع اأن ت�سمد يف وجه ال�سغوط االإ�رضائيلية واملدعومة ب�سغوط اللوبي املوؤيد 

الإدارة  الأمريكي بوقف ال�ستيطان، والنجاح يف منع  النتيجة �سحب املطلب  لـ“اإ�رسائيل”، وكانت 

الأمريكية من تقدمي مبادرة �سالم ملمو�سة ت�سعى لفر�سها على الطرفني.

لقد وقع الرتاجع الأمريكي على راأ�س القيادة الفل�سطينية مثل ال�ساعقة، فهي ا�ستندت اإىل املوقف 

ال�ساد�س،  فتح  موؤمتر  عقد  يف  النجاح  بعد  قوة  من  به  تتمتع  اأ�سبحت  ما  واإىل  ال�سابق،  الأمريكي 

وبعد عقد جل�سة خا�سة للمجل�س الوطني ل�ستكمال الن�ساب يف اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير، 

وبالتايل حددت موقفها على اأ�سا�س رف�س ا�ستئناف املفاو�سات مع “اإ�رسائيل”، ما مل تلتزم بثالثة 

الرغم من مرور  “اإ�رسائيل” بها على  Road Map؛ ومل تلتزم  الطريق  التزامات واردة يف خريطة 

:
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خم�س �سنوات على طرح اخلريطة، وهذه اللتزامات هي

تاماً، مبا يف ذلك النمو الطبيعي، وخ�سو�ساً يف مدينة القد�س. جتميداً  ال�ستيطان  •	جتميد 
•	اللتزام مبرجعية حمددة ووا�سحة لعملية ال�سالم.

النقطة التي انتهت اإليها املفاو�سات ال�سابقة. من  املقبلة  املفاو�سات  •	بدء 

وارتكبت الإدارة الأمريكية ثالثة اأخطاء اإ�سافية اأدت اإىل اإ�سعاف الرئي�س الفل�سطيني، ودفعه 

اإىل الإعالن عن عزمه على عدم تر�سيح نف�سه يف النتخابات الرئا�سية القادمة، وهذا اأدى اإىل زيادة 

ولرف�سه  االإ�رضائيلية،  لل�رضوط  وفقاً  املفاو�سات  ا�ستئناف  لطلب  لال�ستجابة  اأمامه  ال�سعوبة 

الكتفاء بتقدمي ورقة �سمانات اأمريكية ودولية تت�سمن اللتزام بقيام دولة فل�سطينية، واأن تكون 

يتّم  واأن  القد�س والالجئني،  املفاو�سات، مبا فيها  الأ�سا�سية مطروحة على طاولة  الق�سايا  جميع 

التو�سل اإىل اتفاق خالل عامني.

اخلطاأ الأول: دفع الرئي�س الفل�سطيني للم�ساركة يف القمة الثالثية، التي عقدت يف نيويورك يف 

�سهر اأيلول/ �سبتمرب 2009 مب�ساركة اأبو مازن واأوباما ونتنياهو، على الرغم من اإعالن اأبو مازن 

اأكرث من مرة اأنه لن يلتقي بنتنياهو ما مل يعلن التزامه بوقف ال�ستيطان وقفاً تاماً.

جولد�ستون،  تقرير  اإقرار  يف  البحث  لتاأجيل  الفل�سطيني  الرئي�س  على  ال�سغط  الثاين:  اخلطاأ 

و�سعبية  مب�سداقية  امل�سا�س  اإىل  اأدت  التاأجيل،  قرار  �سّد  غا�سبة  عا�سفة  ن�سوب  اإىل  اأدى  والذي 

اأبو مازن، و�سكلت حاجزاً رادعاً يقف يف وجه املرونة الفل�سطينية.
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على  التفاق  وقبل  امل�رسية  للورقة  وفقاً  الوطنية  امل�ساحلة  اإمتام  عرقلة  الثالث:  اخلطاأ 

حما�س  ُتقوي  ل  حتى  الأ�رسى،  تبادل  �سفقة  اإمتام  تعطيل  يف  والإ�سهام  املفاو�سات،  ا�ستئناف 

الفل�سطينية. اأبا مازن وال�سلطة  وُت�سعف 

اأوقع ذلك الإدارة الأمريكية يف ماأزق وا�سح، فهي ف�سلت يف جمرد ا�ستئناف املفاو�سات، وخ�رست 

اجلولة الأوىل مع “اإ�رسائيل”، ووجدت نف�سها يف مطلع �سنة 2010 اأمام ثالثة �سيناريوهات:

لتقليل  الرامية  اجلهود  وتكثيف  ال�سالم،  عملية  يف  اجلمود  ا�ستمرار  قبول  الأول:  ال�سيناريو 

�سغرية  خطوات  املت�سمن  النتقايل،  احلّل  على  املرحلة  هذه  يف  والرتكيز  واخل�سائر،  الأ�رسار 

به  تقوم  ما  وت�سجيع  الفل�سطينية،  واحلكومة  الإ�رسائيلية  احلكومة  قبل  من  الثقة،  بناء  ت�ستهدف 

الأخرية لبناء موؤ�س�سات الدولة، بهدف الو�سول اإىل و�سع ت�سبح فيه الأطراف جاهزة ل�ستئناف 

والأخذ  ال�رساع،  بحّل  هدفها  عن  التخلي  يعني  وهذا  �سالم.  اتفاق  لإبرام  وم�ستعدة  املفاو�سات، 

لـ“اإ�رسائيل” يف  املوؤيدين  من  وغريهما   ،
121Martin Indyk اإنديك  ومارتن  رو�س  دني�س  بن�سيحة 

الوليات املتحدة الأمريكية، بالرتكيز على اإدارة ال�رساع وجتنب املجازفة بحله، مع ال�سعي اإىل اإحياء 

اأجواء الت�سوية ال�سلمية، واإبقاء املفاو�سات كعملية م�ستمرة، وجتنب الو�سول اإىل حالة النهيار اأو 

الن�سداد التام، مع عدم �رسورة الو�سول اإىل نتائج حا�سمة ونهائية.

ا�ستئناف  على  يوافق  اأن  اإىل  مازن  اأبو  الرئي�س  على  بال�سغط  ت�ستمر  اأن  الثاين:  ال�سيناريو 

بورقة  بالكتفاء  اأي  ال�ستيطان،  جتميد  يخ�س  فيما  �سيا�سي  اإجناز  حتقيق  بدون  املفاو�سات 

�سمانات وم�ساعدات عربية ودولية، يربر اإقدامه على هذه اخلطوة املتناق�سة مع ما تعهد به وكّرره 

اإىل  الأمور  اإعادة  الثقة، مثل  بناء  الفل�سطيني بجملة من خطوات  الرئي�س  اإغراء  يتّم  يوم. وهنا  كل 

ما كانت عليه قبل 2000/9/28، واإطالق �رساح دفعة من الأ�رسى، وحت�سني الأحوال القت�سادية، 

التجميد  مدة  انتهاء  قبل  منه  لالنتهاء  وال�سعي  احلدود  بند  على  املفاو�سات  تركيز  على  والتاأكيد 

املوؤقت لال�ستيطان التي تنتهي يف اأوائل �سهر متوز/ يوليو 2010.

ال�سالم  عملية  اأهداف  حتديد  تت�سمن  ملمو�سة،  �سالم  مبادرة  تقدم  اأن  الثالث:  ال�سيناريو 

بحيث  والع�سا،  اجلزرة  �سيا�سة  بني  ما  وجتمع  وال�سمانات،  واملراحل  التنفيذية  واجلداول 

املبادرة  لقبول  عليهما  بال�سغط  تقوم  ال�سجاعة،  ميلكا  مل  واإذا  املجازفة،  على  اجلانبني  حتفز 

الأمريكية.

اإن املعطيات املتوفرة يف مطلع �سنة 2010، ت�سري اإىل اأن ال�سيناريو الأول هو الأكرث ترجيحاً لأن 

لل�سغط  الالزمة  الإرادة  متلك  ل  فاإنها  ح�سنة”،  “نوايا  متتلك  كانت  واإن  حتى  الأمريكية  الإدارة 

يف  حقيقي  تقدم  يحدث  اأن  ميكن  “اإ�رسائيل” ل  على  ال�سغط  وبدون  “اإ�رسائيل”.  على  خ�سو�ساً 

عملية ال�سالم.
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وما يعزز ذلك اأن اأبا مازن خل�س املوقف الفل�سطيني والعربي يف خطاب له اأمام املجل�س الثوري 

اأمريكا  تاأتي  اأن  “اإ�رسائيل” بوقف ال�ستيطان واملرجعية، واإما  اأن تلتزم  اإما  حلركة فتح مبا يلي: 

.
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وتقول هذه هي نهاية اللعبة فيما يتعلق بتحديد املوقف من الق�سايا النهائية

ولكن هذا الو�سع ل ميكن اأن ي�ستمر اإىل الأبد، اأو حتى لفرتة طويلة. فـ“اإ�رسائيل” والوليات 

املتحدة الأمريكية تدركان اأن الو�سع احلايل جيد لـ“اإ�رسائيل”، فهي تبدو فيه يف و�سع اقت�سادي 

باأن  الإ�رسائيليني  الأمنيني  القادة  تفاخر  حيث  فل�سطينية،  انتفا�سة  تواجه  ل  متفوق،  وع�سكري 

�سنة 2009 كانت الأكرث هدوءاً منذ ع�رس �سنوات، حيث مل ي�سقط فيها �سوى 15 قتيالً اإ�رسائيلياً. 

على  وا�ستمرارها  وجودها  على  قلقة  فـ“اإ�رسائيل”  لال�ستمرار،  قابل  غري  الو�سع  هذا  ولكن 

الداخل،  يف  الفل�سطيني  ال�سكاين  والنمو  املقاومة،  قوى  ت�ساعد  مع  خ�سو�ساً  البعيد،  املدى 

واحتمالت حدوث تغريات اإقليمية ت�سب ل�سالح املقاومة. ثم اإن اجلمود يف عملية ال�سالم ميكن 

البعد  الفل�سطينية، وا�ستعادة  املقاومة املوحدة  اأخرى، خ�سو�ساً  اأن يفتح الطريق ل�سعود بدائل 

والدول  الأطراف  جميع  ي�ساعد  اأن  اجلمود  لهذا  وميكن  الفل�سطينية؛  للق�سية  والدويل  العربي 

اإيران وحما�س وحزب اهلل، وي�سعف الأطراف والدول املعتدلة،  املناوئة لعملية الت�سوية، خا�سة 

يف مرحلة ميكن اأن ت�سهد توتراً يف العالقات الأمريكية والإ�رسائيلية والدولية مع اإيران، قد ت�سل 

اإيران، وقد تعيد فتح ا�ستخدام اخليار الع�سكري �سّدها، وهو  اإىل ت�سديد العقوبات الدولية �سّد 

ما قد يجعل الإدارة الأمريكية بحاجة اإىل ا�ستئناف املفاو�سات، واإحراز تقدم فيها من اأجل بلورة 

حلف دويل عربي اإ�رسائيلي �سّد اإيران.

اإن “اإ�رسائيل” تريد ا�ستمرار املفاو�سات، ولكنها غري م�ستعجلة يف الو�سول اإىل نتائج والتزامات 

نهائية، وتقوم ا�سرتاتيجيتها على اأ�سا�س اإدارة الأزمة، ولي�س على اأ�سا�س حلّها، طاملا اأنها ت�ستطيع 

تثبيت احلقائق على الأر�س وال�ستمرار يف م�ساريع الأ�رسلة والتهويد. غري اأنها تخ�سى من احتمال 

جلوء الفل�سطينيني اإىل خيارات اأخرى اإذا ما يئ�سوا من م�سار الت�سوية وحّل الدولتني، كخيار املقاومة، 

اأو حّل الدولة الواحدة. كما تخ�سى من تزايد القوى املعادية لـ“اإ�رسائيل” و�رسعيتها اإقليمياً ودولياً.

لال�ستيطان،  واملوؤقت  اجلزئي  التعليق  مل�رسحية  الأمريكية  الإدارة  هللت  كيف  لحظنا  لقد 

“اإ�رسائيل” اإىل ال�سغط على  واعتربتها هيالري كلينتون غري م�سبوقة، وانتقلت من ال�سغط على 

الفل�سطينيني.

ل  بل  والفل�سطينية  والإ�رسائيلية  الأمريكية  املواقف  تطورات  اإىل  بالتعر�س  الكتفاء  ميكن  ل 

الرباعية  اللجنة  اأطراف  خ�سو�ساً  والدولية،  العربية  املواقف  تطورات  اأمام  قليالً  التوقف  من  بّد 

اإدارة باراك  الوراء بعد جميء  اإىل  اأدوار الأطراف الأخرى العربية والدولية  الدولية. فقد تراجعت 

اأوباما، واكتفت بدعم املوقف والتحركات الأمريكية، على اأ�سا�س اأن التوقعات كانت كبرية بنجاحها. 
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ولكن بعد تعرث اجلهود الأمريكية وا�سطدامها بالتعنت الإ�رسائيلي، وبعد تراجع الإدارة الأمريكية 

عن موقفها الداعي لوقف ال�ستيطان ووعودها باإطالق مبادرة لل�سالم؛ عادت الأطراف الأخرى 

اإىل التحرك.

لقد اأ�سدر الحتاد الأوروبي )European Union )EU بياناً مهماً اأكد فيه على اأنه مل ي�سبق 

من  بّد  ل  فاإنه  احلقيقي،  ال�سالم  حتقيق  اأجل  من  واأنه  القد�س،  �رسقي  ب�سّم  اعرتف  اأن  اأبداً 

اأن  البيان  واأكد  للدولتني.  م�ستقبلية  كعا�سمة  القد�س  لو�سع  التفاو�س  خالل  من  حّل  اإيجاد 

من  النا�س  واإخراج  املنازل  وهدم  حمتلة،  اأرا�ٍس  فوق  �ُسيّد  الذي  العازل  واجلدار  امل�ستعمرات 

طريق  يف  عقبة  وت�سكل  الدويل،  القانون  مبوجب  م�رسوعة  غري  ممار�سات  كلها  هي  منازلهم، 

الحتاد  اأن  البيان  اأكد  كما   .
123 م�ستحيالً اأمراً  دولتني  على  القائم  احلّل  بجعل  وتهدد  ال�سالم، 

الأوروبي لن يعرتف باأي تغيريات يف احلدود التي كانت قائمة قبل �سنة 1967 ومبا فيها حدود 

�ستوؤدي،  التي  للمفاو�سات  عاجل  ا�ستئناف  اإىل  ودعا  عليه.  الطرفان  اتفق  ما  با�ستثناء  القد�س، 

ودولة  اإ�رسائيل”،  “دولة  دولتني:  وجود  على  قائم  حّل  اإىل  عليه،  متفق  زمني  اإطار  �سمن 

لتعي�سا  البقاء،  على  وقادرة  جغرافياً  الأرا�سي  ومتوا�سلة  ودميوقراطية  م�ستقلة  فل�سطني 

اإىل جنب يف �سالم واأمن. جنباً 

ولعبت فرن�سا دوراً ن�سطاً، خ�سو�ساً بعد ات�ساح تعرّث اجلهود الأمريكية، فدعت اإىل عقد موؤمتر 

 ،2007 الذي عقد يف نهاية �سنة  اأنابولي�س  ال�سالم، على غرار موؤمتر  ا�ستئناف عملية  دويل يد�سن 

الفل�سطيني والإ�رسائيلي حول  الهوة ما بني املوقفني  الدعوة مل تتكلل بالنجاح، ب�سبب  ولكن هذه 

ا�ستئناف املفاو�سات.

دولية  مبوافقة  حظي  قد  كان  والذي  مبو�سكو،  دويل  موؤمتر  عقد  فكرة  رو�سيا  اأحيت  كما 

عملية  يف  الإيجابي  الرو�سي  الدور  باأهمية  اعرتافاً  اأنابولي�س،  موؤمتر  عقد  منذ  وذلك  �سابقة، 

فل�سطينية  دولة  واإقامة  الحتالل  باإنهاء  يطالب  متوازن  بدور  رو�سيا  احتفظت  حيث  ال�سالم، 

الوقت نف�سه حافظت مو�سكو على قناة للحوار مع حركة  ويعترب ال�ستيطان غري �رسعي، ويف 

حما�س.

اأما اللجنة الرباعية فاكتفت خالل الن�سف الأول من �سنة 2009 بانتظار نتائج التحرك الأمريكي، 

الذي دعمته، ثم اأخذت تتحرك بعد ات�ساح تعرّث اجلهود الأمريكية وعدم جناح املبعوث الأمريكي 

با�ستئناف املفاو�سات. وب�سورة عامة كان دور اللجنة الرباعية انتظارياً وباهتاً.

ال�سالم  مبادرة  اأهملت  وجمتمعة،  منفردة  العربية،  الدول  اأن  هو   2009 �سنة  يف  للنظر  الالفت 

تكون  اأن  دون  واملوؤمترات،  والت�رسيحات  البيانات  يف  ترتدد  جملة  جمرد  اأ�سبحت  التي  العربية، 

اأ�سا�س التحركات العربية من اأجل ال�سالم، وكاأنها ا�ستنفذت اأغرا�سها التي تركزت على اأنها حملة 
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عالقات عامة، هدفها امت�سا�س الغ�سب الأمريكي على العرب وامل�سلمني بعد اأحداث 2001/9/11، 

ولي�ست مبادرة حقيقية للحّل مقدمة من العرب ول يقبلوا عنها بديالً. واإذا مل ياأخذ العرب مبادرتهم 

بجدية، فكيف ميكن اأن ياأخذها الآخرون باجلدية املطلوبة. 

اجلديدة  الإ�رسائيلية  احلكومة  تعنت  اء  جرنَّ جموده  على  الإ�رسائيلي   - ال�سوري  امل�سار  حافظ 

اأكرث من �سابقتها، ويف �سوء تدهور العالقات الإ�رسائيلية - الرتكية، الأمر الذي حال دون ا�ستئناف 

الو�ساطة الرتكية بني �سورية و“اإ�رسائيل”.

لبلورة  ال�سعي  وبني  املفاو�سات  ل�ستئناف  الدعوات  بني  ما  بالتمزق  العربي  املوقف  ومتيز 

 United د، وانعك�س هذا يف عدم تبني املبادرة الفل�سطينية للتوجه اإىل جمل�س الأمن موقف عربي موحنَّ

Nations Security Council، لتبني قرار يعرتف بالدولة الفل�سطينية وير�سم حدودها.

نقطة ال�سعف يف موقف الرئي�س اأبي مازن، اأنه يعرتف باأن املفاو�سات و�سلت اإىل طريق م�سدود، 

دون اأن يدعو اإىل �سّق طريق اآخر، ودون اأن يبداأ باإجراءات لختيار بديل �سخ�سي عنه، ما دام لن 

يرت�سح يف النتخابات القادمة، على الرغم من اأنه اأعلن اأنه قد يتّم اغتياله مثل �سلفه يا�رس عرفات. 

بل ما يزال يردد باأن البديل عن املفاو�سات هو املفاو�سات، والبديل عن ال�سالم هو ال�سالم. وهو 

، بدون اأن ي�سمن ما �سيحدث بعد تنحيه وتويل 
124

تعهد مبنع ن�سوب انتفا�سة ثالثة ما دام يف احلكم

الأمريكية  الإدارة  واأخرب  باراك،  اإيهود  الإ�رسائيلي  اجلي�س  لوزير  اقرتاحاً  قدم  كما  اآخر.  رئي�س 

اأو �ستة  به، ويق�سي بال�ستعداد للموافقة على جتميد ال�ستيطان، ولو ب�سكل �رسي، ملدة خم�سة 

اأن  امل�ساألة ميكن  فاإذا كانت  اأ�سهر، وهذا ي�سعف موقفه.  اإىل ثالثة  املدة  ، ثم عاد فخف�س 
125

اأ�سهر

حتّل خالل هذه املدة الق�سرية، فيمكن للو�سع اأن يتحمل ا�ستمرار ال�ستيطان لأ�سهر اإ�سافية �سيتّم 

فيها التفاق على احلّل النهائي. ثم اإن اأبا مازن مل ميانع من القبول بالقرتاح الأمريكي باملفاو�سات 

غري املبا�رسة، اإذا ما وجد غطاًء عربياً لذلك، وهذا يعني عملياً اأن اأبا مازن �سيعود للمفاو�سات دون 

الفل�سطيني، ويطمئن االإ�رضائيليني على  الو�سط  �رضوط م�سبقة، وهو ما �سي�سعف م�سداقيته يف 

العربية الغطاء  قدرتهم على فر�س ما يريدون. وقد حدث ذلك بالفعل عندما وّفرت جلنة املتابعة 

املطلوب لنطالق مفاو�سات غري مبا�رسة، ملدة اأربعة اأ�سهر حتت الرعاية الأمريكية. غري اأن اجلانب 

الإ�رسائيلي �رسعان ما اأعلن عن م�رسوع بناء 1,600 وحدة �سكنية جديدة يف منطقة القد�س، وهو ما 

اأدخل املفاو�سات يف حالة تعرث جديد.

اإن التفاق متعذر لأن ما تريده “اإ�رسائيل” هو ت�سفية ق�سية الالجئني، والن�سحاب اإىل حدود 

تقل  ل  والتي  القد�س،  فيها  مبا  لها،  احليوية  الأرا�سي  وكل  الأغوار  �سّم  بعد  بها  ومعرتف  اأمنية 

يوافق  مل  واإذا   .
126

اإ�رسائيلية حممية  تكون  فل�سطينية  دولة  وقيام  ال�سفة،  اأرا�سي  من   %40 عن 

�سغوط  حملة  �سّن  هو  فالبديل  االإ�رضائيلية،  لل�رضوط  وفقاً  املفاو�سات  ا�ستئناف  على  مازن  اأبو 
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اإ�رسائيلية، واإظهار ال�سلطة باأنها ل تريد ال�سالم، وال�سعي  �سيا�سية واقت�سادية واأمنية واإعالمية 

لقبول  وم�ستعدة  املفاو�سات،  ا�ستئناف  على  باملوافقة  تر�سى  بقيادة  مازن  اأبي  قيادة  ل�ستبدال 

احلّل الإ�رسائيلي.

اخلطوات  اإىل  للعودة  بالدعوة  الإ�رسائيلية  الأ�سوات  بع�س  اأخذت  اأي�ساً  ال�سياق  هذا  يف 

بع�س  من  بالن�سحاب  واحد  طرف  من  فيها  تقوم  التي  اجلزئية  احللول  اأو   ،
127

اجلانب اأحادية 

للت�سوية  تدريجياً  روؤيتها  فر�س  يعني  مبا  النهائي،  احلّل  يف  منها  لالن�سحاب  امل�ستعدة  املناطق 

عن  ال�سغوط  تخفف  واأنها  الت�سوية،  م�سار  يف  جادة  وكاأنها  فيه  تظهر  الذي  الوقت  يف  النهائية، 

من  املخاوف  اأن  وخ�سو�ساً  احل�سبان،  من  اإ�سقاطه  يجب  ل  الحتمال  هذا  اإن  الفل�سطينيني. 

واجلغرايف  ال�سيا�سي  االنق�سام  ظّلّ  يف  كثرياً  تراجعت  غزة  قطاع  عن  االرتباط  فّك  خطوة  نتائج 

. لفل�سطيني ا

اإن اأبا مازن يائ�س من املفاو�سات يف عهد حكومة نتنياهو، ولكنه مل يتخلنَّ عن طريق املفاو�سات. 

لكي  “اإ�رسائيل”،  على  الدويل  واملجتمع  واأوروبا  الأمريكية  الإدارة  ت�سغط  اأن  اإما  ينتظر:  وهو 

واإجنازات  حراكاً  يحقق  قد  وهذا  اتفاق،  اإىل  وو�سولها  ال�سالم  عملية  اإطالق  ملتطلبات  ت�ستجيب 

اأكرث مما يحققه ا�ستئناف املفاو�سات وفق ال�رضوط االإ�رضائيلية، اأو ليبَق الو�سع على ما هو عليه، 

اإىل حني حدوث تغيري، اإما مبجيء حكومة اإ�رسائيلية جديدة تقبل ما ترف�سه احلكومة احلالية، اأو 

بن�سج العامل الدويل لل�سغط على “اإ�رسائيل”، اأو بتنظيم انتخابات رئا�سية وت�رسيعية فل�سطينية 

ل يرت�سح فيها اأبو مازن، بحيث تتحمل القيادة الفل�سطينية اجلديدة امل�سوؤولية.

اإذا  الفل�سطينية،  النتخابات  اأن تعقد  اأحد يعرف متى ميكن  اأنه ل يوجد  املع�سلة تكمن يف  اإن 

ا�ستمر النق�سام والظروف احلالية، كما اأن النتظار، خ�سو�ساً انتظار مبادرات الآخرين، لي�س 

اإىل  اأو  قبوله،  الفل�سطينية  القيادة  ترف�س  ما  قبول  اإىل  اإما  تقود  وقد  �سارة،  واإمنا  فاعلة  �سيا�سة 

ق�سيتهم  لإنقاذ  مبادرين  ويكونوا  الفل�سطينيون  يتحرك  اأن  املطلوب  اإن  برمته.  الو�سع  انهيار 

عرب عمل كل ما يجب عمله وكل ما ميكنهم عمله، ومبا يكفل احل�سول على الدعم العربي والدويل 

املطلوب.

اإن النقاط الثمانية التي حتدث عنها الرئي�س اأبو مازن واعتربها مرجعيات واأ�س�ساً لعملية ال�سالم، 

:
128

حتدد �سقفاً ل يجوز له ول لأي رئي�س فل�سطيني قادم اأن يتجاوزه، وقد ت�سمنت ما يلي

ال�سالم  ومبادرة  الطريق  وخارطة  ال�رساع،  ب�ساأن  املتحدة  الأمم  قرارات   .1

 242 الأمن  جمل�س  ]قرارات[  قراري  اأ�سا�س  على  الدولتني  حّل  وروؤيا  العربية، 

ديفيد  كامب  يف  املفاو�سات  يف  ح�سل  تقدم  كل  من  ال�ستفادة  مع  و1515،  و338 

واأنابولي�س. وطابا 
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2. احلدود ت�ستند اإىل الو�سع الذي كان �سائداً ما قبل الرابع من حزيران 1967، واإمكانية 

التوا�سل  اأو  املائية  باحلقوق  امل�سا�س  دون  واملثل  بالقيمة  لالأرا�سي  تبادل  اإجراء 

اجلغرايف والربط ما بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

الأماكن  اإىل  الو�سول  حرية  �سمان  مع  فل�سطني  لدولة  عا�سمة  ال�رسقية  القد�س   .3

املقد�سة.

ال�سالم  مبادرة  يف  ورد  كما  الفل�سطينيني  الالجئني  لق�سية  عليه  ومتفق  عادل  حّل   .4

العربية التي اأ�سبحت جزءاً من خارطة الطريق.

5. ل �رسعية لبقاء امل�ستوطنات فوق اأرا�سي الدولة الفل�سطينية.

6. ترتيبات اأمنية يقوم بها طرف ثالث على احلدود ما بني دولتي فل�سطني واإ�رسائيل.

على  ال�سيطرة  يف  الفل�سطينية  الدولة  وحق  الدويل،  القانون  ح�سب  املياه  ق�سية  حّل   .7

م�سادرها املائية، وعلى اأجوائنا وكل ما منلك فوق الأر�س وحتت الأر�س، وال�سعي 

لتعاون اإقليمي يف جمال املياه.

8. اإغالق ملف اأ�رسى احلرية، واإطالق �رساحهم جميعاً.

يتعلق  فيما  خ�سو�ساً  مالحظات،  من  عليها  تقدميه  ميكن  مما  الرغم  على  الأ�س�س،  هذه  اإن 

باملوافقة على مبداأ تبادل الأرا�سي، الذي ميكن اأن يفهم منه املوافقة على �سّم الكتل ال�ستيطانية 

حّل  اإىل  التو�سل  على  واملوافقة  نهائي،  حّل  اأي  “اإ�رسائيل” يف  اإىل  القد�س  يف  وامل�ستعمرات  الكربى 

عادل و“متفق عليه” لق�سية الالجئني، ي�سع امل�ساألة بيد “اإ�رسائيل”، التي لن توافق على عودتهم، 

بال�رسعية  اأ�سا�سي طبيعي وقانوين وتاريخي، مدعوم  الالجئني ق�سية حّق  تعد ق�سية  وبهذا مل 

الدولية كما يف القرار 194، وجتب ال�ستجابة له. اإل اأن ما هو وارد يف تلك الأ�س�س، ميثل، باملح�سلة، 

احلّد الأدنى لدى اأكرث الفل�سطينيني “اعتدالً”، وهو بعيد جداً، بعد الأر�س عن ال�سماء، عن اأق�سى ما 

ميكن اأن تقدمه اأو توافق عليه “اإ�رسائيل”، خ�سو�ساً يف هذه املرحلة التي حتكمها حكومة نتنياهو 

املتطرفة العن�رسية.

عليه  توافق  اأن  ميكن  وما   ،
129

الفل�سطينيون عليه  يوافق  اأن  ميكن  ما  بني  الهائل  الفرق  اإن 

“اإ�رسائيل”، يجعل احلّل بعيداً، والدولة لي�ست على مرمى حجر، وهذا الفرق ل ميكن ردمه من خالل 
املفاو�سات فقط، واإمنا من خالل ال�سعي لتغيري موازين القوى عرب بلورة ا�سرتاتيجية فل�سطينية 

جديدة تعيد العتبار للربنامج الوطني الفل�سطيني، برنامج اإنهاء الحتالل بكافة الأ�سكال املنا�سبة، 

احلقوق  وتاأمني  القد�س،  وعا�سمتها  الفل�سطينية،  الدولة  واإقامة  امل�سري  وتقرير  العودة  وحّق 

وامل�ساواة لفل�سطينيي 1948.
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اإن ال�سرتاتيجية املطلوبة ل بّد واأن ت�ستثمر كافة اإمكانات ال�سعب الفل�سطيني وقدراته، وترتكز 

وتبني  القيادة،  يف  ال�رساكة  اأ�سا�س  على  الوحدة  وا�ستعادة  النق�سام  لإنهاء  الأولوية  اإعطاء  على 

الأ�س�س الدميوقراطية التي حتفظ التعددية والتنوع واملناف�سة، وت�سمن امل�ساواة وف�سل ال�سلطات 

وحرية املراأة والإعالم و�سيادة القانون، والحتكام ب�سكل دوري لل�سعب من خالل انتخابات حرة 

ونزيهة، تقوم على اأ�سا�س من التوافق على مرجعية واحدة، متثل ركائز امل�سلحة الوطنية العليا.

اإىل  التو�سل  مّت  فاإذا  والعامل.  املنطقة  يف  �سيجري  ما  على  اأي�ساً  يتوقف  الت�سوية  م�ستقبل  اإن 

الباب  �سيفتح  اآخر،  التو�سل لتفاق، فهذا �سيء  يتم  واإذا مل  الإيراين �سيء،  النووي  للملف  اتفاق 

اأو  “اإ�رسائيل” لوحدها  ت�سنها  حلرب  الباب  يفتح  وقد  اإيران.  �سّد  الدولية  العقوبات  ت�سديد  اأمام 

ي�ستطيع  اأحد  ن�سبت هذه احلرب، فال  واإذا  اأخرى.  واأطراف دولية  املتحدة  الوليات  بالتعاون مع 

التنبوؤ بنتائجها، ولن تبقى املنطقة بعد هذه احلرب، مثلما كانت قبلها وذلك بغ�س النظر عن نتائجها.

اإن �سنة 2010، �ست�سهد حراكاً متوا�سالً وميكن اأن يوؤدي اإىل بع�س الخرتاقات ولكن اجلزئية، 

الأول منها، غري نا�سجة لإحداث اخرتاقات حا�سمة يف ملف  الن�سف  الأقل يف  الأو�ساع على  لأن 

املفاو�سات الفل�سطينية – الإ�رسائيلية. واإذا ا�ستعاد العرب زمام املبادرة وعادوا للعب دورهم ميكن 

اأن تتغري اأ�سياء كثرية.

وتكون  متكامالً،  بديالً  تقدم  جديدة  ا�سرتاتيجية  بلورة  بدون  املفاو�سات  وقف  جمرد  اإن 

قادرة على جمع اأوراق القوة وال�سغط الفل�سطينية والعربية، توؤدي اإىل و�سع الفل�سطينيني حتت 

�سغوط وتهديدات ال ِقبَل لهم بتحملها، وهذا يجعل ال�سيا�سة الفل�سطينية يف حالة تخبط وتذبذب 

ال�رسيع  النزلق  احتمال  وبني  مفهومة،  غري  ومتناق�سة  مرجتلة  وخطوات  لفظي  ت�سدد  بني  ما 

االأمريكية  ال�سغوط  اأمام  طويالً  ال�سمود  ميكن  فال  مربر.  غري  ب�سكل  املفاو�سات  ا�ستئناف  نحو 

والإ�رسائيلية بال�ستناد اإىل قاعدة �سيا�سية ه�سة، ول متلك بديالً عن م�سار الت�سوية اإل الت�سوية. 

وهذا يجعل احتمال ا�ستئناف املفاو�سات قائماً ملجرد تقدمي تخريجات للنزول عن راأ�س ال�سجرة 

العالية، ودون تقدمي خمارج قادرة على حتقيق الربنامج الوطني الفل�سطيني.

اإن ا�ستمرار تراجع الدور العربي يف �سنة 2009، لدرجة عدم طرح مبادرة ال�سالم العربية وعدم 

الذي  الوقت  يف  العربي،  وال�سعف  العجز  حالة  يك�سف  موجودة،  غري  وكاأنها  والت�رسف  �سحبها 

يت�ساعد فيه الدوران الإيراين والرتكي.

وعلى  اهلل  حزب  و�سّد  غزة،  قطاع  �سّد  احلرب  جتدد  احتمالت  باجتاه  �ساخ�سة  العيون  كل 

خلفية امللف النووي الإيراين، وماذا �سيحدث على هذا ال�سعيد. وما �سيحدث هناك �سيوؤثر كثرياً 

على ما �سيجري يف ملف ال�رساع العربي الإ�رسائيلي، وعلى الت�سوية ال�سيا�سية. 
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�سهد الو�سع الداخلي يف �سنة 2009 انتخابات الكني�ست الإ�رسائيلي لدورته الـ 18 يف ظّل

اليمينية،  العدوان على قطاع غزة، واأفرزت هذه النتخابات بروزاً قوياً جداً لالأحزاب 

الي�سارية،  الأحزاب  وتراجع  �سعف  اأظهرت  املقابل  ويف  بيتنا”،  و“اإ�رسائيل  الليكود  خ�سو�ساً 

وخا�سًة حزب العمل. 

اأما على �سعيد احلراك احلزبي الإ�رسائيلي يف �سنة 2009 فاإن عدم تكليف ت�سيبي ليفني زعيمة 

كادميا بت�سكيل حكومة جديدة األقى بظالله على موؤ�س�سات وهيئات احلزب، وعانى احلزب خالل 

2009 من �رسوخ قوية ظهرت يف �سفوفه، مما دفع بعدد من املحللني واملراقبني ال�سيا�سيني  �سنة 

اإىل ترجيح قرب تفكك احلزب. ويف ال�سياق ذاته �سهد حزب العمل حركة مترد داخلي قادها خم�سة 

اأع�ساء غري را�سني عن نهج اإيهود باراك زعيم احلزب، متهمني اإياه بجر احلزب اإىل حكومة ميينيّة 

وُفقدان بو�سلة احلزب وقيمه.

ويف �سوء اآثار الأزمة القت�سادية العاملية ا�ستعاد القت�ساد الإ�رسائيلي يف �سنة 2009 قدراً من 

اأهمها:  الأ�سباب  اإىل جملة من  اأ�سا�سي  ب�سكل  ذلك  ال�سنة. وُعزي  الثاين من  الربع  ابتداًء من  الثقة 

الأ�رسية،  املدخرات  معدل  وارتفاع  العاملية،  باملعدلت  قيا�ساً  والنقد  الإ�سكان  قرو�س  انخفا�س 

العام  الدين  وانخفا�س  اخلارج،  من  م�ستوردة  وامل�ستهلكة  امل�ستثمرة  الب�سائع  معظم  اأن  وحقيقة 

والإ�سالحات القت�سادية يف العقد املا�سي، وال�سيا�سات املحددة التي تبنتها “اإ�رسائيل” يف مواجهة 

الأزمة.

وعلى امل�ستوى الأمني وا�سلت املوؤ�س�سة الع�سكرية الإ�رسائيلية خالل �سنة 2009 تنفيذها خطة 

على  الإ�رسائيلية  احلرب  درو�س  ا�ستخال�س  �سياق  يف   2007 �سنة  مطلع  قرت 
ُ
اأ التي   ،2012 تيفن 

لبنان يف �سيف 2006. وعا�ست املوؤ�س�سة الأمنية الإ�رسائيلية يف �سنة 2009 خم�سًة من “الهواج�س 

وم�رسوعها  واإيران  عامة،  ب�سفة  الفل�سطيني  الو�سع  على  املوؤ�س�سة  اهتمام  َتركز  اإذ  الأمنية”؛ 

ما  وت�سلح  الأو�سط،  ال�رسق  جتاه  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة  ل�سيا�سة  الأمنية  والأبعاد  النووي، 

واأخرياً  اهلل،  وحزب  حما�س  اإىل  اإ�سارة  يف  املنطقة،  الراديكالية” يف  “اإ�رسائيل” بـ“اجلهات  ت�سميها 

ا�ستقرار الأو�ساع يف ال�ساحات العربية املجاورة لـ“اإ�رسائيل”.

ال�ستفادة  “اإ�رسائيل” اإىل  �سعت  الداخلي  الفل�سطيني  الو�سع  من  الإ�رسائيلي  املوقف  وحيال   

مزدوجة  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  وحاولت  واجلغرافيا؛  ال�سيا�سة  يف  املنق�سم  الفل�سطيني  الو�سع  من 

جمعت بني “الت�سوية” و“الردع”؛ اإذ حاولت الإبقاء على م�سار الت�سوية ال�سيا�سية حياً، مع حماولة 

فر�س روؤيتها و�رضوطها، وهي �رضوط ظهرت “اإ�رسائيل” من خاللها غري جادة يف م�ساعيها. ويف 

املقابل عملت على تقوي�س، اأو على الأقل اإ�سعاف، �سيطرة حما�س على قطاع غزة من خالل العمل 

الع�سكري واحل�سار القت�سادي.

خامتة
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واإذا اأردنا تلخي�س ح�سيلة م�سار الت�سوية يف �سنة 2009 بجملة واحدة، نقول اإن ال�سنة املا�سية 

2008، كما ميز هذا امل�سار تراجع الدور  متيزت با�ستمرار حالة اجلمود التي بداأت يف اأواخر �سنة 

العربي لدرجة عدم طرح مبادرة ال�سالم العربية وعدم �سحبها والت�رسف وكاأنها غري موجودة.
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يف:  ،2009/6/1 هاآرت�س،  انظر:  الإ�رسائيليني.  ال�سيا�سيني  وبني  احلاكمة  ال�سلطة  حمافل  يف  اأ�سكاله  بكافة  الف�ساد  مظاهر 

�سابري  كلية  اأجرته  العام  للراأي  ا�ستطالع  ك�سف  وقد   .http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1089543.html
“اإ�رسائيل”، انظر: اأن ليربمان هو ال�سخ�سية الأكرث ف�ساداً يف   Sapir College
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23

�سنف الوزير اإيلي ي�ساي، بعد الوزير اأفيجدور ليربمان، كاأكرث ال�سيا�سيني ف�ساداً يف “اإ�رسائيل” ا�ستناداً اإىل ا�ستطالع الراأي   
24

الذي اأجرته كلية �سابري، املُ�سار اإليه �سابقاً، واأي�ساً حتليل وجهات نظر امل�ستطلعني واآراءهم، معاريف، 2009/11/17، انظر: 
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25
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26

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/bikoret/2009-10-26.rtf :يف

ميكن مراجعة الكم الهائل من الق�سايا التي ك�سفتها حركة جودة احلكم يف “اإ�رسائيل” وتلك التي و�سلت اإىل مكاتبها، اإ�سافة   
27

اإىل الكم الهائل من ال�ستجوابات املوجهة اإىل وزراء معنيني باخل�سو�س، معاريف، 2009/11/17، انظر:

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/967/780.html?hp=1&loc=1&tmp=4242

ال�سفري، 2009/10/13.   
28

اعترب نتنياهو تقرير جولد�ستون حماكمة ميدانية لـ“اإ�رسائيل”، هاآرت�س، انظر:  
29

 http://www.haaretz.com/hasite/spages/1115061.html

ن�رس مركز الزيتونة تقديراً ا�سرتاتيجياً يف اأعقاب تقرير جولد�ستون، انظر: مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات، تقرير   
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31
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34

نعمه طلمور ونري ياهاب، �ساعر قرر: العرب لن يعلموا عن النكبة، موقع وال الإخباري العربي، 2009/7/22، انظر:
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35
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36
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37
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38
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وتكون خمل�سة ملبادئ ميثاق الأمم املتحدة”. انظر موقع وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية )توا�سل(، يف:

 http://www.altawasul.com/mfaar/important%20documents/independence%20bill

اأ�سعد غامن ومهند م�سطفى، مرجع �سابق، �س 336.  
39

 ،2009/5/18 املكتب،  موقع  والدرا�سة،  ال�ستطالع  بخ�سو�س  حيفا  جامعة  يف  الإعالم  مكتب  اأ�سدره  الذي  البيان  انظر   
40
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بداية القرن الـ 21: املهام والتحديات )طمرة - اجلليل: جمعية ابن خلدون للبحث والتطوير، 2008(، �س 152-127.
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 See Chaim Levinson, West Bank Settlement Growth Slows as Freeze Starts to Bite, Haaretz, 2/2/2010,  
43

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1146905.html
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كما يناق�س هذا الرقم تقرير منظمة بيت�سلم الإ�رسائيلية، التي قدرت عدد امل�ستوطنني اليهود يف نهاية �سنة 2008 بـ 479,500 
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 CBS, http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200911294  
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See Chaim Levinson, op. cit.  
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مّت ح�ساب املتو�سط خالل ال�سنوات 2007-1948.  
48

راجع: ح�سني اأبو النمل، “الهجرة والهجرة امل�سادة من اإ�رسائيل،” جملة امل�ستقبل العربي، مركز درا�سات الوحدة العربية،   
49
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بالن�سبة اإىل ال�سنوات 1990-1995، انظر:  
51

Jewish Virtual Library site, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Immigration/Immigration_to_Israel.html

CBS, http://www1.cbs.gov.il/www/yarhon/e2_e.htm :اأما بالن�سبة اإىل ال�سنوات 1996-2009، انظر

See Yedioth Ahronoth newspaper, 2/1/2010, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3827546,00.html  
52

See CBS, http://www.cbs.gov.il/hodaot2010n/08_10_049t11.pdf  
53

بالن�سبة اإىل ال�سنوات 2003-2007، انظر:  
54

  Bank of Israel, Bank of Israel Annual Report - 2008, Chapter 1: The Economy and Economic Policy, 19/4/2009,

 http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch08/eng/pe_1.pdf
CBS, http://www.cbs.gov.il/hodaot2010n/08_10_049t1.pdf :اأما بالن�سبة ل�سنتي 2008 و2009، انظر

 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3715070,00.html :يديعوت اأحرونوت، 2009/5/13، انظر  
55

 2010 �سنة  من  الأول  الربع  متو�سط  باأخذ  الإ�رسائيلي  ال�سيكل  مقابل  الدولر  �رسف  �سعر  احت�ساب  مّت  مالحظة: 
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 See Helen Brusilovsky, Summary of Israel’s Foreign Trade by Country-2009, CBS, 19/1/2010,  
56

http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2010n/16_10_010e.pdf

Ibid.  
57

 International Monetary Fund, Israel: Staff Report for the 2009 Article IV Consultation, Prepared by  
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 the European Department, Approved by Adam Bennett and Martin Mühleisen, 30/12/2009,
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59
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60
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61
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62
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موقع هيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي �سي(، 2009/1/24، يف:  
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See Haaretz, 27/3/2009, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1074156.html  
64

http://www.madarcenter.org/almash-had/ :موقع امل�سهد الإ�رسائيلي، 2008/2/2، انظر  
65
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66
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68
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تقرير دورون ناحوم، التلفزيون الإ�رسائيلي - القناة العا�رسة، 8 م�ساء، 2009/7/24.  
69

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1077610.html :هاآرت�س، 2009/4/10، انظر  
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71
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http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1120396.html؛  يف:   ،2010/10/12 هاآرت�س،  املو�سوع:  هذا  حول  انظر   
73

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3788782,00.html :ويديعوت اأحرونوت، 2010/10/13، يف

ال�سفري، 2009/11/13  
74

See CBS, http://www.cbs.gov.il/hodaot2010n/08_10_049t6.pdf  
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Haaretz, 30/9/2009, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1117753.html  
76
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جمندين  للجي�س  “يقدم  الذي  الإ�رسائيلي  التعليم  نظام  حول  اأ�سكنازي  غابي  اجلرنال  الأركان  رئي�س  ت�رسيحات  انظر   
78

يجهلون التاريخ ويعاقرون اخلمور”، ال�سفري، 2009/12/2. 

الغد، 2010/1/15.  
79

انظر التقرير باللغة العربية يف موقع جهاز الأمن العام الإ�رسائيلي )ال�ساباك(، يف:  
80

http://www.shabak.gov.il/publications/study/Pages/terrorsummary.aspx؛ وانظر:
 Amos Harel, Shin Bet reports sharp reduction in terror attacks in ′09, Haaretz, 31/12/2009,

 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1138899.html

تقرير موؤ�س�سة الت�سامن الدويل حلقوق الإن�سان، موقع نافذة اخلري )اإن�سان اأون لين.نت(، 2009/12/31، انظر:   
81

http://www.insanonline.net/news_details.php?id=10520&PageNo=5

الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  الإعالم،  وزارة   ،2009 عام  خالل  الفل�سطيني  ال�سعب  وجرحى  ل�سهداء  ال�سنوي  التقرير   
82

http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=576 :2010/1/6، انظر

اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، ال�سهداء واجلرحى يف قطاع غزة، 2009/1/28، انظر:  
83

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-
JO&ItemID=1411&mid=12059

 Palestinian Centre for Human Rights )PCHR(, Targeted Civilians: A PCHR Report on the Israeli  
84

 Military Offensive against the Gaza Strip (27 December 2008-18 January 2009) )Gaza: PCHR, 2009(,
http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/gaza%20war%20report.pdf
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86
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بالن�سبة اإىل القتلى واجلرحى الفل�سطينيني حتى نهاية �سنة 2009، انظر تقرير موؤ�س�سة الت�سامن الدويل حلقوق الإن�سان،   
87

اإن�سان اأون لين، 2009/12/31، يف:  http://www.insanonline.net/news_details.php?id=10520&PageNo=5؛
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92

انظر ت�رسيحات مي�رسة مل�س مقرر اللجنة الوطنية لالأ�رسى واملفقودين الأردنيني يف ال�سجون الإ�رسائيلية، موقع العامل   
93

http://www.alalam.ir/detail.aspx?id=90946 :الإخباري، 2009/12/16، يف

بناًء على تقديرات ال�سنة املا�سية وعلى تقارير اإعالمية حول ا�ستمرار عمليات الت�سلل من احلدود امل�رسية خالل �سنة 2009.  
94
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95
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الق�صية الفل�صطينية والعامل العربي

مل تتقدم الدول العربية ط�ال �شنة 2009 لت�شكل عنا�رص فاعلة م�ؤثرة يف املعادلة 

ال�شيا�شية املتعلقة بال�شاأن الفل�شطيني، على الرغم من ا�شتمرار املخاطر ال�شديدة 

التي تتعر�ض لها الق�شية الفل�شطينية من احتالل وح�شار وعدوان اإ�رصائيلي، ومن برامج اال�شتيطان 

والته�يد املكثفة خ�ش��شاً يف القد�ض وباقي ال�شفة الغربية، ومن حالة االنق�شام الفل�شطيني، ومن 

التعرث يف م�شار الت�ش�ية. ومن ال�ا�شح اأن اأح�ال االنكفاء الُقْطري، وال�شعف واالنق�شام العربي، 

2009، فكانت هذه ال�شنة  اإيجابية ملم��شة يف �شنة  جعلت النظام العربي عاجزاً عن حتقيق نتائج 

 2009 �شنة  العربي خالل  التي �شبقتها. وقد متح�ر احلراك  ال�شن�ات  العربي يف  لل�شل�ك  امتداداً 

ال�شيا�شي  الدعم  تقدمي  وعلى  م�رص،  ِقبَل  من  وخ�ش��شاً  الفل�شطيني،  ال�شدع  راأب  حماولة  على 

يف  �ش�رية  ا�شتمرت  بينما  ال�شلمية،  الت�ش�ية  م�شار  يف  الفل�شطيني  وللمفاو�ض  العربية،  للمبادرة 

احت�شان تيار املمانعة وف�شائل املقاومة املعار�شة التفاقية اأو�شل�.

ذلك  يف  مبا   ،2009 �شنة  خالل  فل�شطني  ق�شية  من  العربية  امل�اقف  الف�شل  هذا  ي�شتعر�ض 

كما  وال�شع�دية،  الط�ق  دول  وخ�ش��شاً  العربية  الدول  من  عدد  وم�اقف  العربية،  اجلامعة  اأداء 

ي�شتقرئ امل�اقف ال�شعبية، وتط�رات التطبيع مع “اإ�رصائيل”.

مل تختلف احلالة العربية خالل �شنة 2009 عما كانت 

عليه يف ال�شنة ال�شابقة، فقد ا�شتمرت حالة االنق�شام 

العربية  اجلامعة  اأداء  على  ظاللها  اإلقاء  يف  العربي 

جتاه الق�شية الفل�شطينية؛ وه� ما بدا وا�شحاً من خالل عجز اجلامعة العربية عن لعب اأي دور يف 

جمع االأطراف الفل�شطينية املختلفة الإنهاء االنق�شام.

غزة  قطاع  على  االإ�رصائيلي  العدوان  مع  وا�شحاً  عربياً  تفاعالً   2009 �شنة  �شهدت  وقد 

)2008/12/27-2009/1/18(، ومن ال�ا�شح اأن هذه االأحداث اأظهرت اإىل حدٍّ ما عجز جامعة الدول 

العربية عن م�اجهة التحديات احلقيقية التي ت�اجه اأع�شاءها؛ حيث عجزت اجلامعة عن اإن�شاء حالة 

اآلة  من االلتفاف العربي لن�رصة الق�شية الفل�شطينية، واخلروج مب�قف عربي م�حد وق�ي �شّد 

احلرب االإ�رصائيلية، التي مار�شت التدمري والقتل الأكرث من ثالثة اأ�شابيع. 

العرب  العربية يف عقد اجتماع طارئ ملجل�ض وزراء اخلارجية  الرغم من جناح اجلامعة  وعلى 

ا�شتمر  الذي  االجتماع  اأن  اإال  غزة،  قطاع  على  االإ�رصائيلي  العدوان  ملناق�شة   ،2008 �شنة  اأواخر 

اأكرث من ع�رص �شاعات مل ينجح يف تبني م�قف وا�شح و�شاغط ل�قف العدوان. فقد اكتفى البيان 

مقدمة 

اأواًل: مـواقف جـامعـة الـدول

العربية والقمة العربية
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اخلتامي باإدانة العدوان واملطالبة بال�قف الف�ري له، وا�شتمرار جه�د االإغاثة لقطاع غزة. وظهرت 

املفارقة عندما طالبت جامعُة الدول العربية جمل�َض االأمن الدويل بعقد جل�شة عاجلة الإ�شدار قرار 

اقرتاح قطري و�ش�ري وميني  تبني  اجتماع اجلامعة عن  االإ�رصائيلي، فيما عجز  العدوان  ب�قف 

 .
1
بعقد قمة عربية ا�شتثنائية، واكتفى املجل�ض بالرتحيب بهذه الدع�ة

1. قمة غزة الطارئة:

تباينت م�اقف الدول العربية ب�شاأن انعقاد القمة العربية الطارئة، والتي اأ�رصت قطر على عقدها 

اأنها  اإال  القمة،  العربية امل�ؤيدة النعقاد هذه  الدول  مبن ح�رص، وقد متكنت قطر من ح�شد عدد من 

عجزت عن تاأمني الن�شاب العربي الر�شمي لعقد القمة حتت علم اجلامعة. فقد رف�شت كل من م�رص 

واململكة العربية ال�شع�دية ح�ش�ر هذه القمة، على اعتبار اأنه ميكن عقد لقاء ت�شاوري على هام�ض 

القمة العربية االقت�شادية التي �شتعقد يف الك�يت يف 2009/1/19. اأما االأمري القطري حمد بن خليفة 

املعيب مناق�شة ما يجري يف غزة على هام�ض قمة معدة �شلفاً يف جل�شة  “من  اأنه  راأى  اآل ثاين فقد 

.
ت�شاورية”2

عقدت قمة غزة الطارئة يف 2009/1/16 بح�ش�ر 13 دولة عربية هي: قطر و�ش�رية وال�ش�دان 

وال�ش�مال  واملغرب  ُعمان  و�شلطنة  وليبيا  والعراق  وم�ريتانيا  القمر  وجزر  ولبنان  واجلزائر 

، وقد عك�شت م�افقة بع�ض الدول العربية على ح�ش�ر القمة ثم اعتذارها، بحيث تذبذب 
3
وجيب�تي

ال�ضغوط  ليعود لالنخفا�ض، حجم  اأكرث من مرة ثم  الثلثني  اأغلبية  اإىل  امل�ضاركة لي�ضل  الدول  عدد 

اإىل  دعت  التي  الدول  بني  من  اليمن  وكانت  احل�ش�ر.  عن  لثنيها  الدول  هذه  لها  تعر�شت  التي 

عن  تغيبت  اأنها  غري  القمة،  هذه  �شبق  الذي  العرب  اخلارجية  وزراء  اجتماع  يف  الطارئة  القمة  عقد 

امل�ؤمتر. كما امتنع الرئي�ض الفل�شطيني حمم�د عبا�ض عن ح�ش�ر االجتماع، معلالً ذلك بعدم وج�د 

ت�رصيح اإ�رصائيلي له باخلروج من ال�شفة الغربية. ويف هذا ال�شياق اأو�شح رئي�ض ال�زراء القطري 

اأن ات�شاالته مع الفل�شطينيني ا�شتمرت حتى وقت متاأخر من ي�م  اآل ثاين  ال�شيخ حمد بن جا�شم 

2009/1/15 ل�ضمان ح�ضور الرئي�ض الفل�ضطيني، اإال اأنه اعتذر ب�ضبب تعر�ضه ل�ضغوط، عبرّ عنها 

اأكد  كما  لل�ريد”.  ال�ريد  من  لذبحت  القمة  ح�رصت  “ل�  بق�له  جا�شم  بن  حمد  لل�شيخ  حديثه  يف 

رئي�ض ال�زراء القطري اأن بالده ا�شطرت الإر�شال طائرة الإح�شار الف�شائل الفل�شطينية على عجل، 

بعدما تاأكدت من عدم م�شاركة ال�شلطة الفل�شطينية، م�شرياً اإىل �رصورة وج�د متثيل للفل�شطينيني 

.Mahmoud Ahmadinejad يف القمة. وقد ح�رص االجتماع الرئي�ض االإيراين حمم�د اأحمدي جناد

ومن ال�رصوري قراءة هذه القمة وما اأتت عليه من نتائج على امل�شت�ى العربي وعلى امل�شت�ى 

اأن لعبة املحاور اأخذت �شكلها يف االأطر العربية الر�شمية مبا فيها  الفل�شطيني، فقد اأ�شبح وا�شحاً 

جامعة الدول العربية، واأن ا�شطفاف دول االعتدال ح�ل ال�شلطة الفل�شطينية مل مينع دول املمانعة 
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من منا�رصة ق�ى املقاومة التي �شاركت يف هذه القمة. ويف هذا ال�شياق متكنت حركة حما�ض، عرب 

من  الفل�شطيني،  ال�فد  كلمة  واإلقاء  القمة،  هذه  يف  م�شعل  خالد  ال�شيا�شي  مكتبها  رئي�ض  م�شاركة 

حتقيق اخرتاق حمدود وم�ؤقت يف النظام ال�شيا�شي العربي.

اإن حمدودية امل�ضاركة يف قمة الدوحة ترك اأثراً وا�ضحاً على نتائجها، والتي اكتفت بتحديد النقاط 

التي �شتعر�ض على قمة الك�يت االقت�شادية، وقد اأدانت القمة العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة، 

وحملت “اإ�رصائيل” م�ش�ؤولية اجلرائم التي وقعت يف القطاع، ودعت اإىل رفع احل�شار وفتح املعابر 

ملي�ن   250 مببلغ  فيه  قطر  اإ�شهام  قطر  اأمري  واأعلن  غزة،  قطاع  اإعمار  الإعادة  �شندوق  واإن�شاء 

دوالر. كما دعت القمة الدول العربية اإىل تعليق املبادرة العربية لل�شالم ووقف اأ�شكال التطبيع كافة، 

.
4
مبا فيها اإعادة النظر يف العالقات الدبل�ما�شية واالقت�شادية

2. قمة الكويت االقت�صادية:

�شيطرت اخلالفات بني حم�ري االعتدال واملمانعة على امل�شهد ال�شيا�شي العربي قبيل انعقاد 

املقاومة  �شم�د  اأن  غري   .2009/1/20-19 يف  م�شبقاً  مقررة  كانت  التي  االقت�شادية،  الك�يت  قمة 

الفل�شطينية واأداءها املتميز يف م�اجهة العدوان، وف�شل “اإ�رصائيل” يف املقابل يف حتقيق ن�رص حا�شم، 

يف مقابل حالة ال�شعف والعجز العربي، األقى بظالله على امل�ؤمتر وعلى نتائج القمة التي عجزت عن 

االأكرب من اخلالفات  الن�شيب  العربية  ال�شالم  نالت مبادرة  فقد  �شيا�شية ق�ية،  بقرارات  اخلروج 

ال�شيا�شية، وذلك يف �ش�ء التناق�شات التي �شهدتها القمة بني ما اقرتحته قمة غزة الطارئة بتعليق 

والت��شية التي رفعها وزراء اخلارجية العرب  املبادرة العربية وجتميد العالقات مع “اإ�رصائيل”، 

لقمة الك�يت والتي اأ�شارت اإىل امل�شي باملبادرة العربية ومل ُت�رِص اإىل قطع العالقات. وقد انتهى االأمر 

اإىل الق�شايا ال�شيا�شية اخلالفية،  باتفاق امل�شاركني يف القمة على �شيغة بيان ختامي عام ال ي�شري 

على  والتاأكيد  لـ“اإ�رصائيل”،  احلرب  جرائم  م�ش�ؤولية  وحتميل  النار،  اإطالق  وقف  بتثبيت  فطالب 

.
5
دعم قطاع غزة واإعادة اإعماره، دون االتفاق على اجلهة املخ�لة با�شتالم االأم�ال

طم�ح  من  االأدنى  احلّد  يحقق  ال  مبا  الك�يت  قمة  تخرج  اأن  الطبيعي  من  كان  ال�اقع  هذا  اأمام 

العربية  اململكة  مبادرة  كانت  فقد  ذلك،  ومع  غزة.  لن�رصة  خرج  الذي  العربي  ال�شارع  ورغبات 

اإعمار  الإعادة  دوالر،  ملي�ن   250 بـ  بالتربع  الك�يت  ومبادرة  دوالر،  مبليار  بالتربع  ال�شع�دية 

اإيجابياً على تفاعل ول� ن�شبي بالتعاطف مع  قطاع غزة، ودع�ة امل�ؤمتر الإعمار ما تهدم، م�ؤ�رصاً 

معاناة اأهل غزة، غري اأنه مل يتّم االتفاق على اآلية وا�شحة لكيفية اإي�شال االأم�ال اإىل القطاع املحا�رص 

منذ حزيران/ ي�ني� 2007. كما مل يتحدد اأي برنامج عمل لتحرك �شيا�شي ر�شمي قادر على تنفيذ 

قرارات جامعة الدول العربية الداعية لرفع احل�شار عن قطاع غزة واإعادة االإعمار، لي�ؤكد على مدى 

ال�شعف الذي و�شلت اإليه جامعة الدول العربية.
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3. قمة الدوحة:

خالل  ُعقدت  حيث  العربية،  الدول  جامعة  م�شت�ى  على  وا�شعاً  ن�شاطاً   2009 �شنة  �شهدت 

االأ�شهر الثالثة االأوىل من ال�شنة نح� ثالث قمم ر�شمية، وقد �شكلت القمة العربية الـ 21 التي عقدت 

17 زعيماً  التمثيل، فقد �شارك فيها  القمم، من حيث م�شت�ى  اأبرز هذه   2009/3/30 الدوحة يف  يف 

�شاركت  التي  م�رص  فيها  مبا  خمتلفة،  متثيل  مب�شت�يات  االأخرى  العربية  الدول  و�شاركت  عربياً، 

ب�فد تراأ�شه وزير ال�ش�ؤون القان�نية والنيابية، الدكت�ر مفيد �شهاب.

العربية،  القمة  م�ؤمتر  على  ملح�ظ  ب�شكل  انعك�شت  العربية   - العربية  اخلالفات  اأن  ويظهر 

حيث احتلت لقاءات امل�شاحلة العربية حيزاً وا�شعاً من م�ؤمتر القمة، الذي اخت�رص يف ي�م واحد 

بعد اأن كان مقرراً لي�مني. وقد اختتم امل�شارك�ن اجتماعهم بتاأكيدهم على �رصورة حّل اخلالفات 

العربية - العربية باحل�ار و�رصورة الت�شامن العربي.

مل يختلف البيان اخلتامي للقمة العربية عن البيان الذي �شدر عن القمة االقت�شادية التي عقدت 

يف �شهر كان�ن الثاين/ يناير 2009، حيث اأكد م�ؤمتر الدوحة على الدع�ة لرفع احل�شار عن قطاع 

غزة و�رصورة تثبيت وقف اإطالق النار، مع ت�جيه التحية ملقاومة ال�شعب الفل�شطيني، باالإ�شافة 

اإىل ت�جيه اإدانة �شديدة للعدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة، مع “التاأكيد على �رصورة حتديد اإطار 

كما اأكدت قمة الدوحة مت�شك  زمني حمدد لقيام اإ�رصائيل بال�فاء بالتزاماتها جتاه عملية ال�شالم”. 

اجلامعة العربية مببادرة ال�شالم العربية، وطالب الزعماء العرب بـ“وقف ال�شيا�شات االإ�رصائيلية 

مبا يف ذلك وقف اال�شتيطان واإزالة  اأحادية اجلانب، واإجراءات فر�ض االأمر ال�اقع على االأر�ض”، 

اجلدار وعدم امل�شا�ض ب��شع القد�ض.

دولة   22 مب�شاركة  الثانية  الالتينية   - العربية  القمة  الدوحة،  يف   2009/3/31 يف  عقدت  وكذلك 

دولة  اإن�شاء  �رصورة  اإىل  اخلتامي  بيانها  يف  القمة  ودعت  الالتينية.  اأمريكا  من  دولة  و11  عربية 

فل�شطينية م�شتقلة وذات �شيادة، تعي�ض يف �شالم جنباً اإىل جنب مع “دولة اإ�رصائيل”، كما ندد البيان 

غزة  بني  املعابر  كافة  فتح  اإعادة  اإىل  القمة  ودعت  غزة،  قطاع  يف  االإ�رصائيلية  الع�شكرية  بالعمليات 

 .
6
و“اإ�رصائيل” كي يت�شنى اإدخال امل�اد واخلدمات االأ�شا�شية

من  تالها  وما  غزة  اأحداث  مع  العربية  الدول  جامعة  تفاعل  ا�شتمر  ال�شيا�شي  ال�شعيد  على 

اأهمية  على  م��شى  عمرو  العربية  الدول  جامعة  عام  اأمني  اأكد  حيث  الدويل،  �شعيد  على  تفاعالت 

التقارير ال�شادرة من االأمم املتحدة ح�ل اأحداث غزة، والتي ت�شري اإىل ارتكاب “اإ�رصائيل” جرائم 

 .
حرب يف قطاع غزة، وراأى م��شى اأن هناك حالة اإمعان يف خرق القان�ن الدويل من قبل “اإ�رصائيل”7

اإىل قطاع غزة؛ االأوىل قان�نية تخت�ض بدرا�شة  اأر�شلت اجلامعة العربية جلنتني  ال�شياق نف�شه  ويف 
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اجلرائم التي ارتكبتها “اإ�رصائيل” يف القطاع، والثانية لدرا�شة كيفية قيام م�ؤ�ش�شات العمل العربي 

.
8
امل�شرتك باإعادة اإعمار قطاع غزة

على �شعيد امل�شاحلة الفل�شطينية مل ت�شجل �شنة 2009 اأي حترك من قبل جامعة الدول العربية 

العام عمرو م��شى يف  واأمينها  ا�شتمرت اجلامعة  فيما  الإنهاء اخلالف بني حركتي فتح وحما�ض، 

دعم اجله�د امل�رصية الإمتام امل�شاحلة. ويف هذا االإطار التقى عمرو م��شى رئي�ض املكتب ال�شيا�شي 

امل�شاحلة  ملف  يف  تباحثا  حيث  دم�شق،  يف   2009 فرباير  �ضباط/  يف  م�ضعل،  خالد  حما�ض  حلركة 

الفل�شطينية - الفل�شطينية ب��شاطة م�رصية، وعملية التهدئة بني “اإ�رصائيل” وغزة، و�شفقة تبادل 

االأ�رصى. 

الدول  جامعة  ا�شتمرت  االإ�رصائيلية،   - الفل�شطينية  واملفاو�شات  الت�ش�ية  عملية  وح�ل 

ال�شالم  مبادرة  طرح  يف  ا�شتمرت  كما  ا�شرتاتيجي،  كخيار  ال�شالم  عملية  تبني  يف  العربية 

“مبادرة  م��شى  عمرو  قال  اخل�ش��ض  هذا  ويف  االإ�رصائيلي.  العربي  ال�رصاع  حلل  كاأ�شا�ض 

ومطروحة  قائمة  املبادرة  هذه  اأن  على  الك�يت  قمة  يف  ت�افقت  واالآراء  قائمة،  العربية  ال�شالم 

العربية  الدول  جامعة  تاأييد  ا�شتمر  كما   .
ال�شكل”9 بهذا  ط�يالً  تبقى  لن  ولكن  املائدة،  على 

االإ�رصائيلية  اال�شتيطان  حملة  ظّل  يف  املفاو�شات،  اإىل  الع�دة  رف�شت  التي  الفل�شطينية،  لل�شلطة 

11 �شهراً، يف  العربي بعد نح�  الرف�ض  القد�ض. ولكن تراجع  الغربية مبا فيها �رصقي  ال�شفة  يف 

وحت�له لل�شغط على الطرف الفل�شطيني.  �ش�ء الرتاجع االأمريكي يف ال�شغط على “اإ�رصائيل”، 

البدء   ،2010/3/3 العربية يف  الدول  املنبثقة عن جامعة  العربية،  ال�شالم  اأقرت جلنة مبادرة  فقد 

املعلم  وليد  ال�ش�ري  اخلارجية  وزير  �شجل  وقد  “اإ�رصائيل”.  مع  مبا�رصة  غري  مبفاو�شات 

واأن  للمفاو�شات،  الذهاب  قرار  باتخاذ  خم�لة  غري  اللجنة  اأن  وراأى  البيان  هذا  على  اعرتا�شه 

“قرار  املفاو�شات  اإىل  الذهاب  قرار  اأن  املعلم  واأ�شاف  اللجنة.  اأع�شاء  باإجماع  يحَظ  مل  القرار 

على  اللجنة  بيان  وطرح  عاد  اأنه  اإال  قرارها”،  م�ش�ؤولية  ال�شلطة  تتحمل  اأن  ويجب  فل�شطيني، 

اإقراره. وزراء اخلارجية العرب ومّت 

على  اإجماع  هناك  “كان  م��شى  قال  املبادرة،  جلنة  اأع�شاء  بقية  مع  ال�ش�ري  اخلالف  وعن 

اأن �ش�رية تق�ل ال فائدة، واأنه ال داعي  اأن ال�اليات املتحدة مل تقم بدورها املطل�ب، واالختالف 

لفر�شة جديدة ملفاو�شات، اأما الغالبية فتق�ل اإنه اإذا كان اأب� مازن تلقى تاأكيدات معينة، فيجب اأن 

 .
نعطي فر�شة لل�اليات املتحدة، مع حتفظنا وعدم اقتناعنا بامل�قف االإ�رصائيلي”10
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ثانيًا: مواقف عدد من الدول الرئي�سية واأدوارها:

1. م�رص:

ك�نت م�رص خالل �ضنة 2009 الالعب العربي الأكرب فيم� يتعلق ب�ل�ض�أن الفل�ضطيني. فف�ضالً عن 

روابط العروبة والإ�ضالم والت�ريخ واجلغرافي�، ف�إن م�رص تدرك اأن اأمنه� القومي مرتبط ب�ضالمة 

العربي والإ�ضالمي. ولأن م�رص هي  الع�مل  اآ�ضي� واإىل �رصقي  اإىل  ال�رصقي، حيث مدخله�  جن�حه� 

عالقة  خيوط  ميلك  احلاكم  نظامها  ولأن  الأكرب،  الب�رشي  الثقل  و�صاحبة  القائدة،  العربية  الدولة 

مع ك�فة القوى الفل�ضطينية، ب�لإ�ض�فة اإىل عالق�ته مع “اإ�رشائيل” واأمريكا، والتي جتعل ت�صنيفه 

ّكنها من لعب دور قوي على  فاإن احلكومة امل�رشية اأ�صبحت يف و�صع ميمُ �صمن دول “العتدال”، 

ال�صاحة الفل�صطينية. وقد برز الدور امل�رشي خ�صو�صاً يف اأثناء احلرب الإ�رشائيلية على قطاع غزة، 

ويف جهود امل�صاحلة الوطنية الفل�صطينية، ويف التعامل مع ق�صية احل�صار على قطاع غزة، وبالذات 

م� يتعلق مبعرب رفح.

اأ. املوقف من العدوان الإ�رصائيلي على قطاع غزة:

اإىل انتقادات �صديدة  تعر�ض موقف احلكومة امل�رشية من العدوان الإ�رشائيلي على قطاع غزة 

داخلية وخارجية، تراوحت من اتهامها بـ“ال�صلوع مع اإ�رشائيل” يف حماولة اإ�صقاط حكومة حما�ض 

يف القطاع، اإىل اتهامها بقمع املظاهرات املوؤيدة للمقاومة وفّك احل�صار، اإىل اإغالقها ملعرب رفح ومنع 

اأدائها ال�صيا�صي ال�صلبي الذي جاء دون مطالب التيارات ال�صعبية والعديد  اإىل  و�صول امل�صاعدات، 

من احلكومات العربية. غري اأن نظام احلكم يف م�رش اعترب اأنه يت�رشف بروح امل�صوؤولية التي ميليها 

عليه موقعه الإقليمي والعربي، والتزاماته جتاه الت�صوية ال�صلمية، وجتاه منظومة عالقاته املختلفة 

فل�صطينياً واإ�رشائيلياً وعربياً ودولياً.

ح�صني  الرئي�ض  ل�صان  على  القطاع  على  الإ�رشائيلي  الهجوم  امل�رشية  الر�صمية  القيادة  اأدانت 

مبارك ووزير اخلارجية اأحمد اأبو الغيط وجمل�ض ال�صعب امل�رشي... وغريهم. وحملوا “اإ�رشائيل” 

م�صوؤولية ما اأ�صفر عنه العدوان من قتلى وجرحى. غري اأن املوقف امل�رشي وّجه انتقادات مبا�رشة 

حلما�ض حممالً اإياها م�صوؤولية انهيار التهدئة مع “اإ�رشائيل” يف 2008/12/19.

ّجهت اتهامات للقيادة امل�رشية بتن�صيق الهجوم على قطاع غزة مع الإ�رشائيليني،  وكانت قد ومُ

اأو على الأقل باملعرفة امل�صبقة به، وذلك يف �صوء زيارة وزيرة اخلارجية الإ�رشائيلية ت�صيبي ليفني 

للقاهرة يف 2008/12/25 قبل يومني من بدء العدوان؛ حيث هددت خالل موؤمتر �صحفي مع وزير 

اخلارجية امل�رشي، بعد لقائها الرئي�ض مبارك، باإ�صكات ال�صواريخ التي تطلقها حما�ض من القطاع. 

“�صيطرة حما�ض على قطاع غزة لي�صت م�صكلة لإ�رشائيل فقط، نحن نتفهم احتياجات  اإن  وق�لت 
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القيادي  . وقد دفع ذلك ف�زي بره�م، 
املنطقة”11 م�رص، ولكن ما نفعله ه� تعبري عن احتياجات 

واأن  اإقليمية”،  اأخ�رص من جهات  بـ“�ش�ء  االإ�رصائيلي جاء  العدوان  اأن  اإىل  االإ�شارة  اإىل  يف حما�ض، 

اإن  برهوم  وقال  حما�ض.  باإ�ضقاط  هناك  من  وتهديدها  للقاهرة،  ليفني  زيارة  بعد  جاءت  الغارات 

الي�م   ،2008/12/27 ي�م  اأن  وطماأنتهم  حما�ض  من  بقيادات   2008/12/26 ي�م  ات�شلت  القاهرة 

. غري اأن القيادة امل�رصية نفت االتهامات، وقال 
12

الذي وقع فيه الهج�م، �شيك�ن ي�م هدوء يف غزة

اأب� الغيط اإن الرئي�ض مبارك الحظ م�ؤ�رصات هج�م اإ�رصائيلي على القطاع، ولذلك ا�شتدعى ليفني 

لتحذيرها من �شّن الهج�م، واأ�شاف اإنه يف ليلة و�ش�ل ليفني مّت اإطالق �شتني �شاروخاً من القطاع، 

.
كان الهدف منها، ح�شب راأيه، ت��شيل “ر�شالة معينة مفادها اإف�شال اجلهد امل�رصي”13

فاعلة  خط�ات  “واتخاذ  العدوان  وقف  بهدف  االإ�رصائيليني  مع  امل�رصية  ال�شلطات  ت�ا�شلت 

.
و�رصيعة يف هذا االجتاه، الأن م�رص ال ميكنها اأن تقف مكت�فة االأيدي اإزاء ما يجري يف غزة”14

يف  والت�شبب  امل�ش�ؤولية،  من  جانب  بتحمل  حما�ض  امل�رصية  القيادة  اتهمت  اأخرى،  جهة  ومن 

العدوان االإ�رصائيلي على القطاع. ففي كلمة بثها التلفزي�ن امل�رصي يف 2008/12/30 حّمل الرئي�ض 

رف�ض  اأن  من  مراراً  حذرناكم  “لقد  حما�ض  لقادة  كالمه  م�جهاً  وقال  امل�ش�ؤولية،  حما�ض  مبارك 

. واأ�شار اأب� الغيط يف ح�ار مع قناة العربية اإىل 
متديد التهدئة �شيدفع اإ�رصائيل للعدوان على غزة”15

حتذير م�رص حلما�ض من الع�اقب ال�خيمة لعملياتها الع�شكرية، واأن ما حدث من جرائم اإ�رصائيلية 

 .
يف غزة ه� “ب�شبب العمليات الع�شكرية التي قامت بها حما�ض �شّد اإ�رصائيل، وبدون اأي مربر”16

اأما احلزب ال�طني احلاكم فقال يف بيان اأ�شدره اإن قيادة حما�ض “م�ش�ؤولة عن االجتاه الذي اتخذته 

واأن حركة حما�ض “تعاملت مع ال��شع بروح املغامرة والالم�ش�ؤولية من دون  االأحداث يف غزة”، 

“اإن حما�ض  ال�ش�رى امل�رصي �شف�ت ال�رصيف  . وقال رئي�ض جمل�ض 
الع�اقب باحل�شبان”17 اأخذ 

الفقي،  م�شطفى  اإن  بل   .
�شيئاً”18 الفل�شطينية  للق�شية  تقدم  ومل  خارجية،  اأهداف  وراء  ان�شاقت 

للف�شائية  قال  احلاكم  احلزب  قيادات  واأحد  ال�شعب،  مبجل�ض  اخلارجية  العالقات  جلنة  رئي�ض 

امل�رصية اإنه “ال بّد من حما�شبة حما�ض على ت�رصفاتها” التي دفعت املنطقة، ح�شب ق�له، اإىل هذا 

. وكان من الالفت للنظر حماولة وزير اخلارجية امل�رصي اأب� الغيط ربط �شل�ك 
19

ال��شع الدم�ي

حما�ض وم�اقفها باالأجندة االإيرانية يف املنطقة، وكاأن حما�ض هي ورقة بيد اإيران، اإذ قال “كان هناك 

ت�زيع اأدوار بني اإيران وحما�ض وحزب اهلل يف االأحداث االأخرية يف غزة، لتح�يل املنطقة اإىل �شدام 

.
و�رصاعات ل�شالح اإيران، التي حتاول ا�شتخدام اأوراقها للخروج من ال�شغط الغربي عليها”20

احلك�مة  مع  االتهامات  وتبادل  �شجال  يف  الدخ�ل  جتنب  عام  ب�شكل  حما�ض  قيادة  حاولت 

العربي ال�حيد لقطاع غزة  املنفذ  اإذ تدرك حما�ض حجم م�رص ودورها وتاأثريها، واأنها  امل�رصية، 

املحا�رص. وتركزت مطالبات حما�ض مل�رص بفتح معرب رفح حتى ال تك�ن طرفاً م�شاركاً يف احل�شار، 
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وبلعب دور �شيا�شي اأكرب يف �شّد العدوان وحماية ال�شعب الفل�شطيني ودعمه. واأ�شبح مطلب فّك 

احلرب،  الإنهاء  االأ�شا�شية  حما�ض  مطالب  من  جزءاً  رفح،  معرب  فيها  مبا  املعابر،  وفتح  احل�شار 

القطاع. وقد تكرر مطلب فتح معرب رفح  الكامل من  االن�شحاب االإ�رصائيلي  اأي�شاً  والتي ت�شمنت 

ذلك  معترباً  املعرب،  بفتح  مطالباً  امل�رصي  الرئي�ض  م�شعل  خالد  وخاطب  حما�ض،  قادة  األ�شنة  على 

م�ش�ؤولية تاريخية واأمانة يف عنقه، م�ؤكداً اأن حما�ض لي�شت خطراً على م�رص، واإمنا اخلطر ه� من 

.
21

االإ�رصائيليني واالأمريكيني، واأن اأهل غزة وفل�شطني �شيدافع�ن عن م�رص

ا�شتمرار  اأ�رصَّت على  انتقادات وا�شعة، فاإنها  القيادة امل�رصية حلملة  الرغم من تعر�ض  وعلى 

اأثناء احلرب، وفتحه فقط ب�رشوط خا�ضة وا�ضتثنائية. واحتجت على ل�ضان  اإغالق معب رفح يف 

االحتاد  ومراقبي  اهلل،  رام  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  ممثلي  غياب  يف  املعرب  فتح  باأن  مبارك  الرئي�ض 

2005، ويت�شبب يف تعامل م�رص مع �شلطتني فل�شطينيتني،  االأوروبي، يخالف اتفاق املعابر ل�شنة 

ي�ؤدي  قد  الغيط،  اأب�  بح�شب  املعرب،  فتح  اأن  كما   .
22

والقطاع ال�شفة  بني  الف�شل  حالة  يكر�ض  مما 

.
لهجرة 200-300 األف فل�شطيني مل�رص نتيجة احلرب وه� ما تريده “اإ�رصائيل”23

مل تكن هذه املربرات مقنعة للكثريين، الذين ي�شتذكرون كيف اأن دور م�رص مل يكن فقط تزويد 

قطاع غزة باحتياجاته، واإمنا حمايته والدفاع عنه، بل والعمل على حترير باقي فل�شطني؛ واأن فتح 

املعرب ه� احلّد االأدنى املطل�ب لدعم �شعب عربي �شامد حتت االحتالل، ويتعر�ض ملجازر ب�شعة، 

بينما يحرمه احل�شار من حاجاته االأ�شا�شية. ولذلك، فاإن املظاهرات ال�شاخطة التي اجتاحت العامل 

بال�شل�ك  اأي�شاً  العامل، ُمنددة بالعدوان االإ�رصائيلي، نددت  العربي واالإ�شالمي، والعديد من دول 

اإىل ال�شفارات امل�رصية للتعبري عن  الر�شمي امل�رصي جتاه معرب رفح، وت�جهت مظاهرات عديدة 

غ�شبها.

حلما�ض،  انتقاداتها  لتخفيف  دفعها  فيه،  نف�شها  امل�رصية  ال�شلطة  وجدت  الذي  احلرج  ال��شع 

االإن�شانية، كما فتحت  للحاالت  اأكرث تعاطفاً، ولفتح جزئي ملعرب رفح خ�ش��شاً  والإظهار م�اقف 

. وقد انتقد ف�زي بره�م هذا ال�شل�ك 
24

امل�شت�شفيات امل�رصية لعالج جرحى العدوان االإ�رصائيلي

اأن تفتح م�رص معربها لالأحياء ال لالأم�ات،  “االأ�شل  اإن  يف فتح املعرب، قائالً  “االنتقائي”  اجلزئي 

. وقد بدا ال�شماح امل�رصي لبع�ض ق�افل االإغاثة بالعب�ر 
كي يع�د جرحانا يف ت�ابيت م�رصية”25

اإال يف �شياق  العديدين،  اآخرين، غرَي مفه�م لدى  االأ�شخا�ض ومنع  اأخرى، وال�شماح لبع�ض  ومنع 

الرئي�ض  اأن  الذي ي�شتمر فيه احل�شار. غري  ال�قت  ال�شعبي، يف  امت�شا�ض جزئي للغ�شب  حماولة 

وب�ج�د كامريات رقابة اإ�رصائيلية، اإذ  مبارك اأو�شح اأن فتح املعرب يتّم بالتن�شيق مع “اإ�رصائيل”، 

اإن قطاع غزة ما يزال ر�شمياً حتت االحتالل االإ�رصائيلي، واإن م�رص تتجنب الدخ�ل يف م�شاكل مع 

 .
االإ�رصائيليني “حتى ال ُي�شاء الفهم، اأو يزعم�ا اأننا ن�شمح بدخ�ل اأ�شلحة اأو ذخائر اأو ممن�عات”26
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اإىل فتح معرب رفح مع  الذين يدع�ن م�رص  املنتقدين  اإن  اأكرث و�ش�حاً عندما قال  الغيط  اأب�  وكان 

.
غزة، اإمنا يحاول�ن جّر م�رص اإىل م�اجهة مع “اإ�رصائيل”27

كان التعاطف ال�شعبي امل�رصي مع قطاع غزة �شّد العدوان االإ�رصائيلي وا�شعاً، ولقيت حما�ض 

وق�ى املقاومة دعماً كبرياً لت�شديها للعدوان. و�شهدت ع�رصات املدن امل�رصية مظاهرات �شخمة 

بفتح  وطالب�ا  حلك�متهم،  الر�شمي  امل�قف  انتقدوا  الذين  امل�رصيني،  من  االآالف  مئات  فيها  خرج 

وقد  القاهرة.  من  االإ�رصائيلي  ال�شفري  وطرد  “اإ�رصائيل”،  اإىل  الغاز  ت�شدير  ووقف  رفح،  معرب 

لعبت جماعة االإخ�ان امل�شلمني دوراً بارزاً يف املظاهرات، وكان اإىل جانبها اأع�شاء من حركة كفاية، 

امل�شلمني  االإخ�ان  جماعة  ودعت  وغريهم.  والنا�رصيني  اال�شرتاكيني،  والث�ريني  العمل،  وحزب 

االأنظمة  معظم  قبل  من  “الت�اط�ؤ  اأ�شمته  ما  �شّد  لل�ق�ف  واالإ�شالمية  العربية  ال�شع�ب  م�رص  يف 

 .
الفل�شطينية”28 للمقاومة  �رصبه  يف  العدو  بها  ي�شتعني  التي  واالإ�شالمية،  العربية  واحلك�مات 

ه حلركة حما�ض،  ورف�ض املر�شد العام لالإخ�ان امل�شلمني حممد مهدي عاكف االنتقادات التي ُت�جَّ

الر�شمي  بالدور  املعار�ض  العمل  حزب  وندد   .
ال�شهاينة”29 �شّد  اجلهاد  على  “م�ؤامرة  واعتربها 

امل�رصي يف احلرب، وقال اأمينه العام جمدي ح�شني “اإن جمال مبارك َي�شعد للحكم على جثث اآالف 

واتهم حزب العمل وجماعة الث�ريني اال�شرتاكيني ال�شلطات امل�رصية بالعمل على  الفل�شطينيني”، 

. و�رصح عبد اجلليل م�شطفى، من�شق حركة كفاية، باأن “�ش�رة م�رص 
30

دعم املحتل االإ�رصائيلي

.
اأ�شبحت يف احل�شي�ض، ب�شبب الدعم الذي يقدمه النظام الإ�رصائيل”31

قامت ال�شلطات امل�رصية مبحاولة كبح جماح املظاهرات، ونّفذت حملة اعتقاالت يف �شف�ف ق�ى 

700 معتقل معظمهم من االإخ�ان امل�شلمني. ووا�شلت  الثالث نح�  املعار�شة، �شملت حتى ي�مها 

حملتها ط�ال اأيام احلرب، بينما حذرت وزارة االأوقاف امل�رصية اخلطباء من اإثارة م�شاعر امل�شلنّي 

.
32

اأو دفعهم لرفع رايات اجلهاد، وحظرت اأي دعاء على احلكام العرب يف امل�شاجد

ن�شطت م�رص �شيا�شياً يف حماولة اإيقاف العدوان االإ�رصائيلي، وطرح الرئي�ض مبارك مبادرة يف 

 ،Nicolas Sarkozy 2009/1/6 يف م�ؤمتر �شحفي م�شرتك مع الرئي�ض الفرن�شي نيك�ال �شارك�زي

ت�شمنت:

الإتاحة  حمدودة؛  ملدة  النار  الإطالق  ف�ري  ب�قف  الفل�شطينية  والف�شائل  “اإ�رصائيل”  قب�ل   .1

الفر�شة الإي�شال م�اد االإغاثة اإىل �شكان غزة من خالل ممرات حمددة.

وجهات  االأوروبي  االحتاد  عن  ممثلني  اإىل  اإ�شافة  والفل�شطينيني،  “اإ�رصائيل”  م�رص  تدع�   .2

جذوره.  ومعاجلة  الراهن،  ال��شع  تكرار  عدم  �شمان  �شبل  ملناق�شة  لالجتماع،  اأخرى 

وتت�شمن هذه ال�شبل، �شبط حدود قطاع غزة، اأي منع تهريب االأ�شلحة من م�رص اإىل القطاع، 

وتق�م “اإ�رصائيل” وم�رص باملقابل بفتح املعابر الربية.
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فتح  حركتي  بني  ال�رصاع  اإنهاء  بهدف  الفل�شطينية،  للم�شاحلة  ح�اراً  م�رص  ت�شت�شيف   .3

.
33

وحما�ض، وت�شكيل حك�مة فل�شطينية جديدة تك�ن مقب�لة من جانب املجتمع الدويل

االإ�رصائيلي  باالن�شحاب  وا�شح  ب�شكل  تطالب  ال  الأنها  امل�رصية  املبادرة  على  حما�ض  حتفظت 

الكامل من القطاع بعد انتهاء العدوان، وال تن�ّض �رصاحة على اإنهاء احل�شار وفتح املعابر مبا فيها 

معب رفح، وتربط ذلك ب�رشوط قد تطيل اأمده، كما اأنها تربط متثيل الفل�ضطينيني بالقيادة يف رام 

اهلل، وال تتعامل مبا�رصة مع اجلهة التي حتكم قطاع غزة وتت�ىل الدفاع عنه. باالإ�شافة اإىل اأن املبادرة 

.
34

ال تن�ّض على اإدانة العدوان االإ�رصائيلي، وال متيز بني املعتِدي واملعتَدى عليه

على  تقف  “حما�ض  اأن  معتربة  �رصوطها،  �شقف  رفع  عدم  اإىل  حما�ض  امل�رصية  ال�شلطات  دعت 

واأن على قادة حما�ض “خف�ض  �شجرة عالية ويجب اأن تنزل عنها... واأن رهاناتها كانت خاطئة”، 

“قراءة املبادرة جيداً، واأال  . ودعتها اإىل 
�شقف �رصوطهم )للت��شل اإىل تهدئة( قبل ف�ات االأوان”35

نف�شها  على  اأ�شاعت  ف�شتك�ن  املبادرة،  حما�ض  رف�شت  اإذا  عليه...  �شتندم  قرار  اتخاذ  يف  تندفع 

. غري اأن وقف “اإ�رصائيل” للعدوان من طرفها، وان�شحاب ق�اتها الكامل 
فر�شة ميكن اأال تتكرر”36

من قطاع غزة دون قيد اأو �رشط، اأظهر اأن حما�ض فر�ضت على االإ�رشائيليني �رشوطاً اأف�ضل من تلك 

التي عر�شتها ال�شلطات امل�رصية، واأن اأداء حما�ض كان اأف�شل من �شقف الت�قعات امل�رصية.

االإ�رصائيلي  العدوان  الطارئ، ح�ل  العربية  القمة  امل�شاركة يف م�ؤمتر  القيادة امل�رصية  رف�شت 

على القطاع، الذي دعت اإليه قطر يف 2009/1/16. وراأت اأنه ميكن بحث هذا االأمر على هام�ض القمة 

. واأ�شارت بع�ض امل�شادر اإىل لعب 
االقت�شادية العربية التي ت�شت�شيفها الك�يت يف 372009/1/20-19

احلك�مة امل�رصية دوراً مثبطاً يف حماولة َثنْي عدد من الدول العربية عن امل�شاركة من بينها املغرب 

. وبالتايل مل يح�رص �ش�ى 13 بلداً عربياً من اأ�شل 22 بلداً، بعد اأن كان بع�ض الغائبني قد اأكد 
38

وليبيا

م�شاركته. وح�شب اأحمد اأب� الغيط يف مقابلة مع قناة اأوربت الف�شائية يف 2009/1/27، فاإن م�رص 

“اأف�شلت قمة الدوحة الأنه ال ميكن ربط العمل العربي امل�شرتك مب�افقة جزر القمر وال�ش�مال”؛ 
والأن هذه القمة يف حال انعقادها كقمة عربية مكتملة الن�شاب “كانت �شتلحق �رصراً بالعمل العربي 

 .
امل�شرتك”39

ب. املوقف من امل�صاحلة الفل�صطينية:

كان مل�رص الدور االأبرز عربياً يف الت��شط بني فتح وحما�ض وباقي الف�شائل الفل�شطينية باجتاه 

�شنة  من  االأوىل  الع�رصة  االأ�شهر  ط�ال  كبرية  جه�داً  م�رص  بذلت  وقد  ال�طنية.  امل�شاحلة  حتقيق 

وباقي  وحما�ض  فتح  بني  للح�ار  ج�الت  �شت  م�رص  وا�شت�شافت  امل�شاحلة.  اإىل  لل��ش�ل   2009

اإىل  ال�ف�د  من  لعدد  اإر�شالها  عن  ف�شالً  االأطراف،  هذه  وف�د  من  العديد  ا�شتقبلت  كما  الف�شائل، 

ال�شفة والقطاع و�ش�رية وغريها، ملحاولة ال��ش�ل اإىل حلٍّ ير�شي جميع االأطراف.
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املبذولة  واجله�د  الفل�شطينية  امل�شاحلة  م��ش�ع  التقرير  هذا  من  االأول  الف�شل  ناق�ض  وقد 

لتحقيقها، وحتى ال نقع يف التكرار، فاإننا ن�ضع هذه النقاط ا�ضتكماالً لل�ضورة:

1. بذلت م�رص �شنة 2009 جهداً كبرياً يف حماولة حتقيق امل�شاحلة ال�طنية، وه� جهد ا�شتثنائي 
الفل�شطينية،  االإيجابية  االأج�اء  من  اال�شتفادة  متت  وقد  املا�شية.  بال�شن�ات  قيا�شاً  ومميز 

تدرك  تزال،  وما  كانت،  م�رص  ولعل  غزة.  قطاع  على  االإ�رصائيلية  احلرب  اإثر  �شادت  التي 

بالعبء  ت�شعر  كما  الق�مي،  اأمنها  على  ال�شلبية  وانعكا�شاته  الفل�شطيني،  االنق�شام  خماطر 

الكبري نتيجة عدم ترتيب االأو�شاع يف قطاع غزة مبا يتنا�شب وحالة القب�ل العربي والدويل، 

اأنه م�شاركة يف عملية ح�شار ال�شعب  واأن اإغالقها ملعرب رفح )راغبة اأو كارهة(، ُيف�رصَّ على 

الفل�شطيني، وهي عملية بغي�شة �شعبياً وثقيلة ال�طاأة ر�شمياً. 

اإيجاد  حماولة  ويف  الفل�شطينية،  االأطراف  كافة  مع  الت�ا�شل  يف  ترجمته  متت  الكبري  اجلهد 

اأج�اء منا�شبة للح�ار، ويف املتابعة احلثيثة لرتتيب وتنظيم �شت ج�الت ط�يلة للح�ار، ويف 

حماولة التوفيق بني نقاط اخلالف، واقرتاح �ِضيَغ و�ضطى ومنا�ضبة.

االأطراف  بكافة  �شلتها  ومن  والعربي،  االإقليمي  وم�قعها  ثقلها  من  م�رص  ا�شتفادت   .2
الفل�شطينية، ومن دورها الريادي يف العامل العربي واالإ�شالمي، ومن عالقاتها االإ�رصائيلية 

واالأمريكية، لل�شغط باجتاه ال��ش�ل اإىل امل�شاحلة الفل�شطينية. غري اأن الرغبة االإ�رصائيلية 

ال  وطنية  وحدة  حك�مة  يف  حما�ض  م�شاركة  اإىل  ت�ؤدي  م�شاحلة  حتقيق  بعدم  واالأمريكية 

تعرتف ب�رشوط الرباعية، اأو توؤدي اإىل ت�ضليب املوقف الفل�ضطيني من عملية الت�ضوية، كانت 

العالقة  ا�شتمرار  يف  امل�رصية  القيادة  رغبة  ولعل  جتاوزه.  ال�شهل  من  يكن  مل  مثبطاً،  عامالً 

ق�ية ومتينة مع اأمريكا، خ�ش��شاً يف �ش�ء ح�شابات ملف الت�ريث جلمال مبارك، اأدت اإىل 

اأخذ و�شع ذلك يف ح�شبان عملية امل�شاحلة.

3. نظام احلكم يف م�رص مرتبط مبعاهدة �شالم مع “اإ�رصائيل” منذ �شنة 1978، وه� على عالقة 
نف�شه  وجد  وبالتايل  ال�شلمية؛  الت�ش�ية  عملية  م�شار  يتبنى  وه�  املتحدة،  بال�اليات  وثيقة 

عملياً يف مركٍب واحد مع الرئي�ض حمم�د عبا�ض وقيادة منظمة التحرير وال�شلطة يف رام اهلل. 

الذي تتبناه حما�ض، فه� من�ذج خمالف  اأما من�ذج املقاومة وعدم االعرتاف بـ“اإ�رصائيل”، 

عملية  يف  نف�شها  بالدرجة  قريباً  امل�رصي  النظام  يكن  مل  وبالتايل  العامة.  امل�رصية  لل�شيا�شة 

اإدارة اخلالف والتقريب بني اأطراف االنق�شام الفل�شطيني.

4. لنظام احلكم يف م�رص م�شاكله وح�شاباته الداخلية، خ�ش��شاً يف �ش�ء القلق من تنامي ق�ة 
يف  املعار�شة  جماعات  واأق�ى  اأكرب  وك�نها  امل�رصي،  املجتمع  يف  امل�شلمني  االإخ�ان  جماعة 

حتاول  والأنها  امل�شلمني،  االإخ�ان  جلماعة  امتداد  هي  حما�ض  والأن  تنظيماً.  واأكرثها  م�رص 

تقدمي من�ذج اإ�شالمي؛ فاإن �شيطرة حما�ض على القطاع مل تكن عمالً مرحباً به لدى القيادة 
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الفل�شطينية. وقد انعك�ض ذلك  امل�رصية، ف�شالً عن ف�زها يف االنتخابات وت�شكيل احلك�مة 

على طبيعة عالقة م�رص مع قطاع غزة، وعلى ا�شتمرار عملية احل�شار ب�شكل اأو باآخر نتيجة 

اإغالق معرب رفح، وبناء اجلدار الف�الذي؛ وه� ما ف�رصته حما�ض باعتباره حماولة الإف�شال 

من�ذجها اأو اإ�شقاطه. وقد �شّعب ذلك من قدرة احلك�مة امل�رصية على بناء عالقة وثيقة مع 

حما�ض، والتاأثري عليها يف عملية �شناعة القرار.

اأن�شج  من  تعّد  وهي   ،2009 اأكت�بر  االأول/  ت�رصين  يف  للم�شاحلة  ورقتها  م�رص  قدمت   .5
واأ�شمل اأوراق امل�شاحلة، حيث عاجلت ب�شكل مف�شل اجل�انب املتعلقة باالنتخابات، واالأمن، 

ومنظمة التحرير، واحلك�مة الفل�شطينية... وغريها. وقد قامت فتح بالت�قيع على ال�رقة، 

غري اأن رف�ض حما�ض الت�قيع اإال بعد اأخذ عدد من مالحظاتها بعني االعتبار، قد اأثار غ�شب 

اأو  تعديالت،  اأّية  اإدخال  اأو  للنقا�ض،  جديد  من  ال�رقة  فتح  رف�ض  الذي  امل�رصي،  اجلانب 

مالحق ت��شيحية. ولذلك، ان�شبت االتهامات امل�رصية على حما�ض باأنها ت�شببت يف تعطيل 

امل�شاحلة؛ بينما كانت حما�ض ترى اأن من حقها مراعاة حتفظاتها، خ�ش��شاً واأن التجارب 

ال�شابقة تدفعها اإىل التدقيق ل�شمان اإجناح عملية امل�شاحلة هذه.

ال�شلطات امل�رصية ارتاأت اأن التغيريات التي تطالب بها حما�ض على ورقة امل�شاحلة “لي�شت 

من  للتهرب  ذريعة  با�شتخدامها  حما�ض  واتهمت  االإطالق”،  على  ج�هرية  وغري  اأ�شا�شية، 

امل�رصي  االإعالم  و�شّن   .
40

ال�ثيقة بت�قيع  قطعتها  التزامات  ومن  امل�شاحلة،  ا�شتحقاق 

حترير  رئي�ض  كتبه  ما  ذلك  مناذج  من  وكان  وقيادتها،  حما�ض  على  حاداً  هج�ماً  الر�شمي، 

جريدة اجلمه�رية حممد علي اإبراهيم، حتت عن�ان “ال ورقة جديدة يا منا�شلي حما�ض... 

�شّن خاللها هج�ماً  يا م��شى )اأب� مرزوق(... احفظ ل�شانك، وم�رص ال ت�شاوم اأو تناور”، 

ا�شتجابة  الفل�شطينية،  امل�شاحلة  جه�د  عطلت  باأنها  حما�ض  واتهم  حما�ض.  على  �شديداً 

.
41

ل�ضغوط اإقليمية من قطر واإيران و�ضورية

ج. املوقف من فّك احل�صار وفتح املعابر:

بنت ال�شلطات امل�رصية م�قفها الر�شمي جتاه فّك احل�شار عن قطاع غزة وفتح املعابر، وبالذات 

:
42

معرب رفح، وفق االعتبارات واملعايري التالية

م�ش�ؤولة عنه، واأن  “اإ�رصائيل”  اأن قطاع غزة ما زال حتت االحتالل االإ�رصائيلي، وما زالت   .1
تتهرب  ال  حتى  االحتالل،  بانتهاء  ت�حي  ال  �ش�ابط  وفق  يتّم  اأن  يجب  رفح  ملعرب  فتحها 

“اإ�رصائيل” من التزاماتها.
اأن احلك�مة الفل�شطينية ال�رصعية هي احلك�مة يف رام اهلل، واأن احلك�مة املقالة يف قطاع غزة   .2
ال  حتى  حما�ض،  تق�دها  التي  املقالة  احلك�مة  مع  التعامل  ترف�ض  م�رص  واأن  �رصعية،  غري 

ُتكرِّ�ض االنق�شام الفل�شطيني.
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و“اإ�رصائيل”،  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  امل�قعة   2005 ل�شنة  املعابر  اتفاقية  حترتم  م�رص  اأن   .3

وع�دة  رفح،  معرب  الإدارة  اهلل  رام  حك�مة  تعينهم  الذين  ال�شلطة  م�ظفي  ع�دة  يجب  واأنه 

املراقبني االأوروبيني حتى تق�م م�رص بفتح املعرب ب�شكل طبيعي وي�مي.

اأهل  معاناة  عن  تخفيفاً  واأخرى،  فرتة  بني  االإن�شانية  للحاالت  رفح  معرب  �شتفتح  م�رص  اأن   .4

القطاع، وبالتن�شيق مع اجلانب االإ�رصائيلي.

املعرب امل�رصي املخ�ش�ض  اأما  الب�شائع،  االأفراد ولي�ض  اأن معرب رفح خم�ش�ض فقط حلركة   .5

للب�شائع والتبادل التجاري فه� معرب كرم اأب� �شامل.

القطاع، واإن كان هناك  التهريب على حدودها مع  اأنفاق  ال�شلطات امل�رصية ر�شمياً  حاربت   .6

بع�ض الرتاخي فيما يتعلق بتهريب الب�شائع وامل�اد الغذائية.

مل يكن امل�قف امل�رصي مقنعاً للكثريين، الذين راأوا يف اإغالق معرب رفح، وه� املتنف�ض العربي 

واإف�شالها  ال�شغط على حك�مة حما�ض  لقطاع غزة، م�شاركة م�رصية يف احل�شار، بهدف  ال�حيد 

واإ�شقاطها. واأن ال�شلطات امل�رصية تقدم االعتبارات االإ�رصائيلية واالأمريكية على واجباتها ال�طنية 

والق�مية، واأنه ال ينبغي اإدخال الطرف االإ�رصائيلي كعن�رص حاكم اأو �شابط للحدود امل�شرتكة بني 

بلدين اأو منطقتني عربيتني، خ�ش��شاً واأنه قد ان�شحب منها. ثم اإنه يف حال تعر�ض �شعب للح�شار 

والعدوان والدمار، فاإن القان�ن االإن�شاين الدويل يدع� اإىل فّك احل�شار وم�شاعدة ال�شعب املنك�ب، 

اتهم كينيث روث  اإقليمية. وقد  اأو  اأو ترتيبات حملية  اتفاقات  اأية  االأح�ال على  وه� مقدم يف هذه 

Kenneth Roth املدير التنفيذي ملنظمة هي�مان رايت�ض ووت�ض Human Rights Watch ال�شلطات 

ع م�رص ب�رصورة وج�د مراقبني  امل�رصية بلعب “دور حا�شم” يف ح�شار قطاع غزة، وقال اإن تذرُّ

.
43

على املعرب، لي�ض مربراً لتج�يع �شعب غزة

بالن�شبة مل�رص، فاإن فتح معرب رفح دون �ش�ابط اأو ت�افق مع االإ�رصائيليني واالأمريكيني )ومع 

ال�شلطة يف رام اهلل( كان يعني الدخ�ل يف اأزمة �شيا�شية مع هذه اجلهات، ورمبا اإىل تدخل ع�شكري 

اإ�رصائيلي؛ وه� ما كانت م�رص ترغب يف جتنُّبه، خ�ش��شاً واأن �شيا�شتها الر�شمية تتبنى م�رصوع 

ال�شالم، ولها عالقاتها الر�شمية مع “اإ�رصائيل”، ف�شالً عن عالقاتها ال�ثيقة باأمريكا. ولذلك �شعت 

اإىل تثبيت معادلة تظهر الت�افق الر�شمي مع هذه اجلهات فيما يتعلق مبعرب رفح، لكنها يف ال�قت 

ال�شيا�شة  اأن هذه  اإالّ  االأنفاق؛  االأغذية والب�شائع عرب  ما عن تهريب  اإىل حّد  الطرف  ت  نف�شه، غ�شَّ

اأكرث  اأ�شاليب  لتبني  امل�رصية  ال�شلطات  دفع  مما   ،2009 �ضنة  خالل  ال�ضغوط  من  ملزيد  تعر�ضت 

ت�شدداً يف حماربة االأنفاق.

تبنّت ال�شلطات امل�رصية �شيا�شة اإغالق معرب رفح منذ �شيطرة حما�ض على قطاع غزة يف منت�شف 

حزيران/ ي�ني� 2007، وكانت تفتحه ب�شكل ا�شتثنائي وعلى فرتات متباعدة حلركة االأفراد، ولي�ض 
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الب�شائع، من املر�شى والطالب وغريهم. وت�شري اإح�شاءات املركز الفل�شطيني حلق�ق االإن�شان 

719 ي�ماً، مّت اإغالق معرب رفح ملدة  2009/5/31، اأي ملدة  2007/6/12 وحتى  اأنه يف الفرتة من  اإىل 

اأ�شهر  اأنه يف الع�رصة  . كما ت�شري درا�شة للمركز نف�شه 
44

36 ي�ماً فقط اأنه ُفتح ملدة  اأي  683 ي�ماً، 

حالة  مدى  اإىل  ي�شري  وهذا  ي�ماً.   301 من  ي�ماً   33 ملدة  رفح  معرب  فتح  مّت   2009 �شنة  من  االأوىل 

“االختناق” واحل�شار التي وجد اأبناء غزة اأنف�شهم فيها، حتى من جهة ال�شلطات امل�رصية، بغ�ض 
النظر عن االأ�شباب التي دفعت اإىل ذلك.

الراغبة  االإغاثة  وق�افل  وال�شخ�شيات  الن�شطاء  على  نف�شها  امل�رصية  ال�شيا�شة  ان�شحبت  وقد 

الأ�شباب  الكثريين  دخ�ل  تاأخري  اأو  تعطيل  اأو  منع  وجرى  رفح.  معرب  عرب  القطاع  اإىل  الدخ�ل  يف 

وذرائع خمتلفة. وقد انطبق ذلك على ن�اب وبرملانيني، عرباً واأوروبيني، وعلى وف�د اإغاثية وطبية 

. وكان من النماذج التي لقيت دوياً اإعالمياً ما حدث لقافلة “�رصيان احلياة 3”، 
45

وحق�قية و�شيا�شية

جاالوي،  ج�رج  الربيطاين  النائب  يق�دها  كان  التي   ،2010 �شنة  واأوائل   2009 اأواخر �شنة  يف 

�شاحنة   250 اأح�رصوا  وغريها،  اأوروبا  ومن  واإ�شالمياً  عربياً  بلداً   17 من  ع�ش�اً   460 وبرفقته 

القافلَة  امل�رصية  ال�شلطات  اأجربت  وقد  للقطاع.  وطبية  غذائية  مع�نات  حتمل  اإ�شعاف،  و�شيارة 

على الع�دة من ميناء العقبة االأردين، وتغيري اجتاهها من ميناء ن�يبع امل�رصي على البحر االأحمر 

والقريب من العقبة، اإىل ميناء العري�ض على البحر املت��شط، عن طريق ميناء الالذقية يف �ش�رية، مما 

ت�شبب بتاأخري لعدة اأيام، وبخ�شائر مادية كبرية. كما وقعت ا�شتباكات بني اأع�شاء القافلة واالأمن 

اإىل غزة. و�شمحت ال�شلطات امل�رصية  اإدخال �شاحنات  امل�رصي يف العري�ض، ب�شبب خالفات على 

لـ 158 �شاحنة بالدخ�ل، ومنعت الباقي. وقد ت�شبب ذلك بحملة احتجاج وا�شعة، وبغ�شب �شعبي، 

خ�ش��شاً يف تركيا التي كان الأبنائها م�شاركة كبرية يف القافلة؛ وانتهى االأمر بدخ�ل القافلة التي 

. واتهم ج�رج جاالوي ال�شلطات امل�رصية باأنها 
46ً

ا�شتقبلت يف غزة ا�شتقباالً ر�شمياً و�شعبياً حافال

 .
48

، بينما اتهم اأب� الغيط اأع�شاء القافلة مبحاولة فر�ض اإرادتهم على م�رص
47

جزء من احل�شار

التي  االأنفاق  ظاهرة  م�اجهة  يف  واحرتافاً  جدية  اأكرث  م�رصية  جه�داً   2009 �شنة  �شهدت 

وال  املعي�شية.  حاجاتهم  على  للح�ش�ل  و�رصورية  ا�شطرارية  كبدائل  الفل�شطيني�ن  ي�شتخدمها 

ت�جد اإح�شاءات دقيقة لعدد االأنفاق، غري اأن التقديرات ت�شري اإىل اأنها ال تقل عن 500 نفق ورمبا ال 

تزيد عن األف نفق؛ وهي مت�شلة باجلانب امل�رصي من احلدود مع قطاع غزة، كما ت�شري التقديرات 

تلخ�شت  وقد  احتياجاتهم.  تلبية  يف  االأنفاق  على   %60-50 بنح�  يعتمدون  غزة  قطاع  اأهل  اأن  اإىل 

االإجراءات امل�رصية يف حماربة االأنفاق يف:

تدمري عدد كبري من االأنفاق.  .1

�شخ مياه عادمة اأو ر�ّض م�اد وغازات �شامة يف االأنفاق.  .2
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تركيب جم�شات اإلكرتونية واأجهزة �ش�نار لك�شف االأنفاق.  .3

اإن�شاء اأبراج حرا�شة متط�رة على ط�ل احلدود مع القطاع.  .4

اإن�شاء اجلدار الف�الذي.  .5

االأنفاق،  عرب  “التهريب”  �شّد  حملتها  االأمنية  االأجهزة  كثفت  فقد  من�ش�رة  تقارير  وبح�شب 

واأخذت تق�م بتفتي�ض كافة و�شائل النقل يف املنطقة، ون�رصت ح�اجز ع�شكرية على الطرق امل�ؤدية 

اإىل قناة ال�ش�ي�ض، وت�ا�شلت مع ال�شخ�شيات البارزة يف رفح و�شي�خ القبائل يف �شيناء لتاأكيد منع 

ذكرت   ،2009 �شنة  من  االأوىل  الثمانية  االأ�شهر  وخالل   .
49

االأ�شلحة تهريب  وخ�ش��شاً  التهريب، 

الهيئة  اأح�شت  . وقد 
50ً

350 نفقا ال�شلطات امل�رصية قامت ب�شبط وتدمري نح�  اأن  امل�شادر  بع�ض 

، كما اأح�شى املركز الفل�شطيني 
51

امل�شتقلة حلق�ق االإن�شان 62 حالة وفاة يف االأنفاق الأ�شباب خمتلفة

حلق�ق االإن�شان 64 حالة وفاة يف االأنفاق، يف الفرتة من �ضباط/ فرباير وحتى نهاية ت�رصين الثاين/ 

و�شعقات  ال�شامة،  والغازات  االختناق،  وح�ادث  االأنفاق،  حتطم  نتيجة  ُقتل�ا   ،2009 ن�فمرب 

ال�شلطات  اإن  بريطانيا  يف  االإن�شان  حلق�ق  العربية  املنظمة  قالت  اأخرى،  جهة  ومن   .
52

الكهرباء

القتل  االأنفاق بني قطاع غزة وم�رص، ومار�شت  املميتة يف حربها على  الق�ة  “ا�شتخدمت  امل�رصية 

العمد حتت االأر�ض بعيداً عن اأعني العامل”. وبح�شب هذه املنظمة فقد جرى ت�ثيق 54 حالة وفاة مات 

معظمها “ب�شبب ا�شتن�شاق اأن�اع من الغاز ال�شام، تق�م ق�ات االأمن امل�رصية بر�شه داخل االأنفاق”. 

واأ�شافت اأن ال�شلطات امل�رصية “قامت با�شتخدام املتفجرات و�شخ املياه العادمة، واإحداث اهتزازات 

فاإن  املنظمة  وبح�شب  م�شبق”.  اإنذار  ت�جيه  دون  العاملني  روؤو�ض  على  االأنفاق  لهدم  ا�شطناعية 

االإجراءات امل�رصية تتم باإ�رصاف ودعم كامل من قبل ال�اليات املتحدة و“اإ�رصائيل” وغالبية بلدان 

 .
53

االحتاد االأوروبي

وقد ذكرت م�شادر فل�شطينية يف اأوائل ني�شان/ اأبريل 2010 اأن عمليات اإدخال ال�شلع والب�شائع 

عرب االأنفاق �شهدت تراجعاً كبرياً، نتيجة الغارات االإ�رصائيلية، ونتيجة االإجراءات امل�رصية امل�شددة، 

 .
54

واأكدت امل�شادر اأنه قد مّت تدمري نح� 80% من االأنفاق

احلدود  “لتاأمني”  دوالر  ملي�ن   50 تخ�شي�ض  االأمريكي   Congress الك�جنر�ض  اأقّر  وقد 

. وترددت االأنباء والتقارير عن تعاون اأمريكي مب�شاركة خرباء ع�شكريني 
55

امل�رصية مع قطاع غزة

اأمريكيني لدعم اجله�د امل�رصية يف حماربة ظاهرة االأنفاق. ومن ذلك، ا�شتكمال وحدات ع�شكرية 

الهند�شة  �شالح  باإ�رصاف  االأنفاق،  عن  للك�شف  خا�شة  اأمريكية  اأنظمة  تركيب  م�رصية  واأمنية 

 .
56

االأمريكي

ويف 2009/12/9 ك�شفت جريدة هاآرت�ض نقالً عن م�شادر م�رصية اأن ال�شلطات بداأت عمل جدار 

 .
57

االأنفاق عرب  التهريب  ملكافحة  مرتاً   30-20 وبعمق  القطاع،  مع  حدودها  على  �شخم  ف�الذي 
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وقد نفت ال�شلطات امل�رصية يف البداية اإن�شاء اجلدار ثم عادت فاأكدت اخلرب، ولكن يف اإطار احلديث 

الق�مي امل�رصي  االأمن  اإطار  االأمر يف  اأخذت تربر  اإن�شاءات هند�شية على احلدود مع غزة، ثم  عن 

وال�شيادة امل�رصية وحت�شني احلدود. 

وقد ا�شتح�ذ م��ش�ع اجلدار الف�الذي على اهتمام و�شائل االإعالم يف تلك الفرتة، وجرى تاأكيد 

اإن�شاء اجلدار من خالل العديد من التقارير و�شه�د العيان. وظهرت احتجاجات وا�شعة �شّد بنائه 

كما �شدرت فتاوى من الكثري من العلماء،  “ال�شد ال�اطي”،  اأو  “جدار العار”  حيث �شماه البع�ض 

وعلى راأ�شهم ال�شيخ ي��شف القر�شاوي، بحرمة بنائه، ملا ي�شببه الأهل غزة من معاناة ف�ق حالة 

ق�ية،  بحملة  رّد  امل�رصي  الر�شمي  االإعالم  اأن  غري  يعي�ش�نها.  التي  والتج�يع  واحل�شار  املعاناة 

م�شتفيداً من فتاوى عدد من علماء االأزهر، باعتبار ذلك �شاأناً م�رصياً، واأن اأعمال البناء تتم يف داخل 

االأرا�شي امل�رصية.

حتدثت املعل�مات ح�ل اجلدار الف�الذي اأنه �شيك�ن بط�ل ع�رصة كيل�مرتات تقريباً من اأ�شل 

نح� 13.5 كيل�مرتاً هي ط�ل احلدود مع قطاع غزة، حيث اإن هناك نح� ثالثة كيل�مرتات من جهة 

البحر ال يتم بناء اأنفاق فيها، ب�شبب �شعف تربتها و�شه�لة انهيار االأنفاق. وُذكر اأن اجلدار مك�ن 

من األ�اح من احلديد ال�شلب بارتفاع 18 مرتاً، وعر�ض ن�شف مرت، و�ُشْمك خم�شة �شنتيمرات، واأن 

االأل�اح تنتهي براأ�ض مدبب مليء بالثق�ب، من املحتمل اأن ت�شتخدم يف �شخ املياه للت�شبب يف انهيار 

االأنفاق، واأنه قد مّت اإن�شاء نح� 5.4 كيل�مرتات حتى نهاية �شنة 2009، واأن العمل يف بناء اجلدار يتم 

.
58

بتعاون ومت�يل اأمريكي

وحما�ض،  امل�رصية  احلك�مة  بني  العالقة  يف  احتقان  حالة  وهناك   ،2009 �شنة  انتهت  وهكذا، 

بينما ت�شاعدت االإجراءات امل�رصية يف م�اجهة ظاهرة االأنفاق، وه� ما يعّده الكثريون من اأهل غزة 

م�شاركة يف ح�شارهم.

2. االأردن:

االأردن  عالقات  اإن  اإذ  االأردين،  ال�شيا�شي  ال�شاأن  يف  ال�شدارة  م�قع  فل�شطني  ق�شية  حتتّل 

باأحداث  واملبا�رص  ال�رصيع  وتاأثره  اجلغرافية،  وحدوده  الدمي�غرافية،  وتركيبته  التاريخية، 

فل�شطني، جتعل من ق�شية فل�شطني ق�شية مركزية وحي�ية لالأردن.

حدَّد االأردن م�ضاره ال�ضيا�ضي العام من خالل فكرّ االرتباط مع ال�ضفة الغربية، وتوقيعه معاهدة 

لل�شلطة  ودعمه  العربية،  واملبادرة  ال�شلمية  الت�ش�ية  مل�رصوع  وتبنيه  “اإ�رصائيل”،  مع  ال�شالم 

البديل. وب�شكل عام، فاإن هذا  ال�طن  الفل�شطينية بقيادة حمم�د عبا�ض، ورف�شه للت�طني وفكرة 

اخلط يعربِّ عن االنتماء اإىل ما يعرف بدول “االعتدال” العربي.
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االإ�رصائيلي على قطاع غزة، وغ�شت اجلهات  العدوان  االأردن ب�شكل �شعبي وا�شع مع  تفاعل 

الر�شمية الطرف عن املظاهرات ال�شعبية ال�شخمة، التي خرجت يف كل مكان يف االأردن، لتعرب عن 

تعاطفها مع قطاع غزة املحا�رص واملنك�ب، ومع حما�ض واملقاومة الفل�شطينية، يف وجه االعتداءات 

االإ�رصائيلية. وبح�شب وزارة الداخلية فقد خرجت 624 مظاهرة وم�شرية ت�شامنية يف اأثناء العدوان، 

نظمت جماعة االإخ�ان امل�شلمني 84 منها. وقد ل�َّح رئي�ض ال�زراء نادر الذهبي اأمام الربملان االأردين 

اخلطري  التده�ر  عن  ي�شكت  “لن  االأردن  اأن  على  و�شدَّد  “اإ�رصائيل”،  مع  العالقة  يف  النظر  باإعادة 

وا�شتقرارها”.  املنطقة  اأمن  يطال  الذي  التهديد  هذا  عن  ي�شكت  ولن  غزة،  يف  االإن�شاين  لل��شع 

ال�شفري  110 ن�اب، مذكرة تطالب بطرد  البالغ  الربملان  اأع�شاء  اأ�شل جمم�ع  نائباً، من   88 ووقع 

.
59

االإ�رصائيلي، وا�شتدعاء ال�شفري االأردين من تل اأبيب

اخلريية  اجلمعيات  ون�شطت  غزة،  قطاع  دعم  يف  كبري  دور  االأردين  ال�شعبي  للحراك  كان  وقد 

والنقابات املهنية، وخ�ش��شاً نقابة املهند�شني، يف جمع التربعات وتنظيم حمالت االإغاثة واإعادة 

اإعمار قطاع غزة.

رّكزت القيادة االأردنية �شنة 2009 على ثالثة اهتمامات مرتبطة بال�شاأن الفل�شطيني:

االأول: التاأكيد على اإعادة اإطالق مفاو�شات جادة وفاعلة بني الفل�شطينيني واالإ�رصائيليني حلل 

. وقد اأّكد ملك االأردن عبد اهلل الثاين هذا االأمر اأكرث 
60

ال�رصاع ب�شكل نهائي، على اأ�شا�ض حّل الدولتني

من مرة، قائالً اإن مبادرة ال�شالم العربية ت�شمن م�شتقبل “اإ�رصائيل” لتك�ن �رصيكاً مع ُثلث العامل 

)العامل االإ�شالمي( الذي ال يعرتف بها حتى االآن؛ و�شدَّد على اأهمية الدور االأمريكي يف دفع م�شرية 

امل�شكلة  ج�هر  حتل  لن  االقت�شادي  ال�شالم  لتحقيق  االإ�رصائيلية  املبادرات  اأن  اإىل  ونبّه  الت�ش�ية، 

. ويف لقائه مع نتنياه� قال العاهل االأردين اإن “اإ�رصائيل لن حت�شل 
61

املرتبطة بالق�شية الفل�شطينية

 .
على االأمن واال�شتقرار، ما مل يح�شل الفل�شطيني�ن على حّقهم يف الدولة والعي�ض ب�شالم واأمن”62

وقال امللك عبد اهلل الثاين يف مقابلة مع جريدة هاآرت�ض، يف ذكرى مرور 15 عاماً على ت�قيع معاهدة 

اأن  الراهن ال ميكن  تزداد بروداً، واإن ال��شع  “اإ�رصائيل”  اإن العالقة مع  “اإ�رصائيل”،  ال�شالم مع 

.
ي�شتمر “الأننا ننزلق نح� الظالم”63

بالنيابة عن اجلانب  االأردن لن يفاو�ض  اأن  االأردين نا�رص ج�دة  اأو�شح وزير اخلارجية  وقد 

الفل�شطيني، لكنه طرف اأ�شا�شي يف ق�شايا احلل النهائي، وخ�ش��شاً تلك املتعلقة بالقد�ض والالجئني 

الفل�شطيني،  االأردين  ال��شع  تداخل  مدى  عن  يعرب  ت�رصيح  وه�   .
64

واالأمن واحلدود  واملياه 

و�رصورة التن�شيق بني الطرفني يف الق�شايا امل�شرتكة.

اإذ  االأردن،  يف  ح�شا�شية  امل�ا�شيع  اأكرث  من  وه�  البديل،  ال�طن  وفكرة  الت�طني  رف�ض  الثاين: 

الفل�شطينيني ممن  الكثريون من  اأ�ش�ل فل�شطينية، وهناك  3.2 ماليني من  االأردن نح�  ي�شكن يف 
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“ال ي�جد يف قام��شنا �شيء ا�شمه  اأنه  اأكد ملك االأردن  اأردنية م�ؤقتة. وقد  يحمل�ن ج�ازات �شفر 

. وقال “م�قفنا من م��ش�ع الالجئني 
ال�طن البديل، واالأردن اأق�ى من اأن يفر�ض عليه �شيء”65

.
لن يتغري، ومت�شكنا بحق الع�دة والتع�ي�ض ثابت ال نقا�ض فيه”66

وقد اأثار نقا�ض الكني�شت االإ�رصائيلي مل�رصوع، يطرح االأردن ك�طن بديل للفل�شطينيني، ا�شتياًء 

ت�شم  والتي  االأردين،  الربملان  يف  الدمي�قراطية  ال�طنية  للكتلة  بيان  وعربَّ  و�شعبياً.  ر�شمياً  كبرياً 

15 نائباً، عن املزاج العام لنظام احلكم يف االأردن. فقد اعتربت الكتلة هذه املناق�شات خرقاً ملعاهدة 

ان، وب�شحب ال�شفري االأردين من تل  ال�شالم مع االأردن، وطالبت بطرد ال�شفري االإ�رصائيلي من عمَّ

.
67

اأبيب

وواجه االأردن اتهامات من منظمات حق�قية واإن�شانية ب�شحب اجلن�شية من اأردنيني من اأ�ش�ل 

فل�شطينية. وذكرت منظمة هي�من رايت�ض ووت�ض يف م�ؤمتر �شحفي يف عّمان اأن ال�شلطات االأردنية 

جّردت 2,732 اأردنياً من اأ�شل فل�شطيني من جن�شياتهم يف الفرتة 2004-2008، واأن العدد االإجمايل 

. وقد نفت احلك�مة االأردنية اأن تك�ن هناك عمليات �شحب ممنهجة للجن�شية 
68

اأكرب من ذلك بكثري

مع  االرتباط  فكرّ  قرار  مبوجب  اأو�ضاع  ت�ضويب  هو  يجري  ما  اأن  واأكدت  اأردنيني،  مواطنني  من 

. اأما وزير الداخلية االأردين نايف القا�شي، فقد اأو�شح اأن بالده تت�شدى مل�رصوع 
69

ال�شفة الغربية

اإ�رصائيلي، ي�شتهدف حّل ق�شية الالجئني الفل�شطينيني على ح�شاب االأردن. ورف�ض وزير الداخلية 

اإىل  وه� يهدف  اأو�شاع”،  “ت�ش�يب  اأن ما يجري ه� جمرد  م�ؤكداً  “�شحب اجلن�شية”،  م�شطلح 

ال�شادر عن �شلطات االحتالل االإ�رصائيلي، اإىل جتديده  ح�ضِّ كل من يحمل ت�رصيح “مّل ال�شمل”، 

.
70

واملحافظة عليه يف م�اجهة املخططات االإ�رصائيلية

الالجئني  ق�شية  حّل  لفر�ض  حمتملة  اإ�رصائيلية   - اأمريكية  �شيناري�هات  من  التخّ�ف  وو�شط 

على ح�شاب االأردن؛ فقد ك�شفت اأنباء عن عقد اجتماع �شم كبار امل�ش�ؤولني االأردنيني، بحيث �شكل�ا 

.
71

لدرا�شة هذه االحتماالت، وو�شع خطط اأردنية مل�اجهتها ما ه� اأ�شبه بـ“خلية االأزمة”، 

الثالث: االهتمام بالقد�ض، واالحتجاج على اإجراءات الته�يد االإ�رصائيلية فيها. وقد وافقت �شنة 

2009 اختيار القد�ض عا�شمة للثقافة العربية، حيث �شهد االأردن فعاليات كثرية بهذه املنا�شبة.

�شدد امللك عبد اهلل الثاين على �رصورة وقف “اإ�رصائيل” كل االإجراءات واحلفريات واخلط�ات 

. وقد حذر 
72

العرب اأهلها  القد�ض، والتي ت�شتهدف تغيري ه�يتها وتفريغها من  اأحادية اجلانب يف 

العاهل االأردين يف وقت الحق، من اأن االإجراءات االإ�رصائيلية هذه، ال تهدّد بهّز عالقات “اإ�رصائيل” 

باالأردن فقط، ولكن بتفجري نقاط ا�ضتعال يف كل اأنحاء العامل االإ�ضالمي، وتقوي�ض اجلهود املبذولة 

اأي عبث من  واأن  اأحمر”،  “خط  اأن القد�ض  . كما نبه امللك عبد اهلل من 
73

الإطالق مفاو�شات ال�شالم

االإ�رصائيليني فيها �شي�ؤدي اإىل “نتائج كارثية على اأمن املنطقة وا�شتقرارها”، كما حذر االإ�رصائيليني 
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. وقد ا�شتدعت اخلارجية االأردنية ال�شفري االإ�رصائيلي يف عّمان يف 2009/10/4، 
من “اللعب بالنار”74

و�شلمته ر�شالة احتجاج ح�ل انتهاكات “اإ�رصائيل” املتكررة يف القد�ض وامل�شجد االأق�شى واالأماكن 

.
75

االإ�شالمية وامل�شيحية املقد�شة فيها

تابعت احلك�مة االأردنية عالقتها الر�شمية مع قيادة ال�شلطة يف رام اهلل، وتابعت تقدمي خدماتها 

االأمنية لتدريب عنا�رص ال�رصطة الفل�شطينية، غري اأن االأردن اعتذر حلركة فتح عن عقد م�ؤمترها 

مالحظة  مع  حمتمل؛  فتحاوي  داخلي  لنزاع  املكان  ت�فري  عدم  لتف�شيله  رمبا  عّمان؛  يف  ال�شاد�ض 

اأن االأردن كان حمطة االلتقاء االأ�شا�شية للجنة التح�شريية للم�ؤمتر ال�شاد�ض. وعندما قام فاروق 

عبا�ض  حمم�د  الرئي�ض  �شّد  ت�رصيحاته  باإطالق  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  �رّص  اأمني  قدومي 

با�شم  الر�شمي  الناطق  واالت�شال،  االإعالم  ل�ش�ؤون  الدولة  وزير  ال�رصيف  نبيل  اأعرب  عّمان،  من 

احلك�مة االأردنية، عن اأ�شفه لذلك. وطلبت احلك�مة االأردنية من قدومي عدم ا�شتخدام االأرا�شي 

.
76

االأردنية الإطالق ت�رصيحات �شيا�شية واإعالمية مناوئه للرئي�ض عبا�ض

مع  ت�شاوقت  االأردنية  احلك�مة  اأن  اإال  غزة،  قطاع  اأهل  معاناة  مع  تعاطفها  من  الرغم  وعلى 

امل�قف الر�شمي العربي يف عدم االعرتاف باحلك�مة التي تق�دها حما�ض يف القطاع. ويف ال�قت الذي 

حت�شنت فيه العالقات ب�شكل ملح�ظ بني احلك�مة االأردنية وحما�ض خالل �شنة 2008، اإال اأن هذه 

اأعطت احلرب  اأي اخرتاق ملح�ظ. وقد  ت�شهد  2009، ومل  �شنة  بقيت على حالها خالل  العالقات 

اإىل زيارة خالد م�شعل لالأردن حل�ش�ر العزاء يف وفاة والده،  االإ�رصائيلية على القطاع، باالإ�شافة 

ال�شاحة  الذي حتظى به حما�ض يف  الكبرية  ال�شعبية  التعاطف ومدى  م�ؤ�رصات وا�شحة على مدى 

االأردنية.

من  الذهبي  نادر  اأخيه  اإقالة  ويف  الذهبي،  حممد  املخابرات  مدير  اإقالة  يف  البع�ض  راأى  وقد 

هذه  تط�ر  الحتماالت  جتميداً  االأقل  على  اأو  حما�ض،  مع  للعالقة  �شلبية  اإ�شارة  ال�زراء  رئا�شة 

احلك�مة  يف  للداخلية  وزيراً  القا�شي  نايف  تعيني  كان  ورمبا  اأعلى.  م�شت�يات  اإىل  العالقات 

اإبعاد قادة  1999 على  اأ�رصف �شنة  القا�شي قد  االأردنية اجلديدة، م�ؤ�رصاً على ذلك، حيث كان 

. وقد اأملح القا�شي اإىل ع�دة العالقات اإىل حالة “اجلم�د والربود” 
77

حما�ض من االأردن اإىل قطر

الفل�شطينية،  االأرا�شي  على  �شيا�شي  كتنظيم  حما�ض  حركة  مع  يتعامل  “االأردن  اإن  قال  عندما 

ب�شكل  معها  االأردن  يتعامل  التي  الفل�شطينية  الف�شائل  من  غريه  غرار  على  اأردنياً  احرتامه  له 

؛ 
االأردنية”78 ال�شيا�شية  ال�شاحة  على  احلركة  لتلك  حق�ق  اأو  مطالب  اأي  عن  بعيداً  اعتيادي، 

اأو ات�شال مع حما�ض، واأ�شاف يف مقابلة مع جريدة ال�رصق  اأن يك�ن هناك ح�ار  وعندما نفى 

من  معها  ونتعامل  �شاأننا،  يف  بالتدخل  لها  ن�شمح  وال  ب�ش�ؤونها،  نتدخل  ال  “اإننا  قائالً  االأو�شط 

.
الفل�شطينية”79 ال�رصعية  خالل 
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وقد كان م��ش�ع تر�شيم العالقة بني االإخ�ان امل�شلمني يف االأردن وحركة حما�ض من امل�ا�شيع 

الداخلية  انتخاباتها  باإجراء  حما�ض  قامت  اأن  بعد  خ�ش��شاً  املعنية،  اجلهات  اهتمام  اأثارت  التي 

اأي منهما يف �شناعة  واختيار قيادتها. وظهرت نقا�شات ح�ل جدلية العالقة بني الطرفني، ودور 

القرار لدى االآخر، ومدى انعكا�ض ذلك على ال�شاحة االأردنية والعمل ال�شيا�شي يف االأردن، وعلى 

العمل للق�شية الفل�شطينية. ومل تخِف ال�شلطات رغبتها يف الف�شل االإداري والتنظيمي بني الطرفني، 

غري اأن �شع�بة االأمر تظهر يف خلفية ن�ش�ء حركة حما�ض، والتط�ر التاريخي للعالقة بني االإخ�ان 

امل�شلمني يف االأردن وحما�ض، ويف احلجم ال�شخم لالأردنيني من اأ�ش�ل فل�شطينية، ويف ك�ن الق�شية 

الفل�شطينية ق�شية مركزية وت�شكل هّماً ي�مياً لدى عامة االأردنيني، وتنعك�ض االأحداث يف فل�شطني 

ب�شكل مبا�رص على ال��شع يف االأردن، كما يحتفظ االأردن باأط�ل حدود مع فل�شطني املحتلة.

ويف اأواخر �شنة 2009 حّل امللك عبد اهلل الثاين جمل�ض الن�اب االأردين و�شّكل حك�مة جديدة حتى 

ذكرت  كما  بينها  من  لذلك،  الدافعة  الع�امل  من  العديد  هناك  وكان  نزيهة.  جديدة  النتخابات  ُتعّد 

اأ�ش�ل  من  ولالأردنيني  امل�شلمني،  لالإخ�ان  واأف�شل  اأكرب  ا�شتيعاب  يف  الرغبة  التحليالت،  بع�ض 

فل�شطينية يف النظام ال�شيا�شي االأردين.

3. �صورية:

ما زالت �ش�رية تلعب دوراً مهماً يف الق�شية الفل�شطينية، ب�شبب حالة العداء الر�شمية امل�شتمرة 

وا�شتمرار احتالل اجل�الن ال�ش�ري من قبل االإ�رصائيليني، باالإ�شافة اإىل م�قفها  مع “اإ�رصائيل”، 

من  قربها  على   2009 �شنة  خالل  �ش�رية  حافظت  فقد  ولذلك  الفل�شطينية.  املقاومة  لق�ى  الداعم 

الراهنة،  العربي. ويف �ش�ء املعطيات  الداعم للمقاومة يف مقابل مع�شكر االعتدال  املمانعة  مع�شكر 

فمن غري املت�قع اأن تغري �ش�رية من م�قعها هذا يف املدى املنظ�ر، واإمنا من املت�قع اأن تعزز مركزها 

 - ال�ش�ري  التفاو�شي  امل�شار  يف  انفراج  م�ؤ�رصات  وج�د  عدم  ظّل  يف  خ�ش��شاً  املع�شكر،  هذا  يف 

االإ�رصائيلي؛ م�شتفيدة من دعمها للمقاومة يف كل من فل�شطني ولبنان، ومن قربها من اإيران وتركيا، 

الق�تني االإقليميتني اللتني باتتا تلعبان دوراً اأكرث تاأثرياً يف الق�شية الفل�شطينية يف املرحلة الراهنة.

اأ. املوقف من العدوان على غزة:

اأوىل  بني  من  كانت  حيث  غزة،  قطاع  على  االإ�رصائيلي  العدوان  من  بارز  م�قف  ل�ش�رية  كان 

الدول العربية التي �شارعت الإدانة للعدوان، واأعلنت م�افقتها على ح�ش�ر القمة العربية الطارئة 

التي دعت اإليها قطر لبحث م��ش�ع العدوان، والتي انعقدت يف 2009/1/16 وحملت ا�شم “قمة غزة 

تاأييدها ال�رصيح للمقاومة يف غزة، راف�شة حتميل  القمة عن  وقد عرّبت �ش�رية خالل  الطارئة”. 

القمة  اأمام  كلمته  يف  االأ�شد  ب�شار  ال�ش�ري  الرئي�ض  قال  حيث  العدوان؛  عن  م�ش�ؤولية  اأي  املقاومة 

الفل�شطيني عما يح�شل ه�  الطرف  اإ�رصائيل ومن يقف يف �شفها ح�ل م�ش�ؤولية  “ما تروجه  اإن 
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كذب �رصيح”. وراأى اأن مبادرة ال�شالم العربية هي “بحكم امليتة”، معلناً وقف مفاو�شات ال�شالم 

.
80

ال�ش�رية - االإ�رصائيلية غري املبا�رصة، التي كانت قد بداأت يف �شنة 2008، اإىل اأجل غري م�شمى

ا�شتقبل  حيث  العدوان،  ل�قف  الدبل�ما�شية  اجله�د  اإطار  يف  ن�شطة  حركة  دم�شق  �شهدت  كما 

قّدم  االأ�شد  اأن  دم�شق  يف  م�شادر  ونقلت  �شارك�زي،  نيك�ال  الفرن�شي  الرئي�ض  دم�شق  يف  االأ�شد 

اإطالق النار يف قطاع غزة،  لنظريه الفرن�شي خالل اللقاء مبادرة �ش�رية - تركية م�شرتكة ل�قف 

كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  االأ�شد  ا�شتقبل  نف�شه،  االإطار  ويف   .
81

حما�ض حركة  قب�ل  نالت 

م�ن Ban Ki-moon يف وقت الحق، بالتزامن مع اإعالن “اإ�رصائيل” وقف اإطالق النار من جانب 

.
82

واحد

ب. دعم املقاومة الفل�صطينية:

اأظهر امل�قف ال�ش�ري خالل العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة مت�شك دم�شق مب�قفها الداعم 

للمقاومة الفل�شطينية، ففي تاأكيد على م�قف �ش�رية من حركة حما�ض، راأى االأ�شد يف مقابلة مع 

جريدة دير �شبيغل Der Spiegel االأملانية يف 2009/1/19، اأن “الق�شاء على حما�ض يعني الق�شاء 

داعياً االأطراف الدولية للح�ار معها بالق�ل: “�ش�اء اأعجبتهم اأو  على ال�شعب الفل�شطيني بكامله”، 

.
ال، فاإنها ق�ة �شيا�شية على االأر�ض ال ميكن جتاهلها”83

“مقاومة  كما �شدد االأ�شد يف اأكرث من منا�شبة على م�قف �ش�رية الداعم للمقاومة، فقد اأكد اأن 

�رصف  وم�شاندتها  و�رصعي،  اأخالقي  واجب  ه�  قبلنا  من  ودعمها  وطني،  واجب  هي  االحتالل 

 .
84

حمذراً من اأن ف�شل املفاو�شات يف اإعادة احلق�ق يعني اللج�ء اإىل املقاومة كحل بديل نفاخر به”، 

اأن  دم�شق،  يف  املنعقد  العربية  لالأحزاب  اخلام�ض  العام  الق�مي  امل�ؤمتر  افتتاح  خالل  االأ�شد  واأكد 

�ش�رية تعمل من اأجل بناء �رصق اأو�شط جديد يف املنطقة “ج�هره املقاومة” بكل اأ�شكالها الثقافية 

.
85

والع�شكرية

ج. دعم امل�صاحلة الفل�صطينية:

على الرغم من اأن �ش�رية بدت خالل �شنة 2009 اأقرب اإىل حركة حما�ض وبقية ق�ى املقاومة، 

وخ�ش��شاً يف فرتة العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة، اإال اأنها اأبقت على عالقتها مع ال�شلطة يف 

رام اهلل برئا�شة حمم�د عبا�ض، مع وج�د بع�ض الت�تر يف هذه العالقة اأحياناً، وحاولت البقاء على 

م�شافة واحدة من الطرفني فيما يتعلق مب��ش�ع امل�شاحلة الفل�شطينية. وكان م��ش�ع امل�شاحلة 

الفل�شطينية حا�رصاً با�شتمرار على جدول اأعمال الدبل�ما�شية ال�ش�رية، من خالل لقاءات الرئي�ض 

االأ�شد ووزير خارجيته مع الزعماء والدبل�ما�شيني العرب واالأجانب. وقد �شدد االأ�شد على هذا االأمر 

خالل مقابلة اأجرتها معه جريدة اخلليج االإماراتية ح�ل م��ش�ع امل�شاحلة العربية يف 2009/3/9، 

.
بق�له: “يف كل لقاء نناق�ض امل��ش�ع الفل�شطيني، ونحن ال نريد اأن نك�ن مع طرف �شّد طرف”86
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الرئي�ض  �شدد   ،2009 ماي�  اأيار/  يف  دم�شق  يف  عبا�ض  حمم�د  الفل�شطيني  الرئي�ض  لقائه  وخالل 

اإبداء  عن  اأنباء  وردت  كما   .
الفل�شطينية”87 امل�شاحلة  وحتقيق  اخلالف  “نبذ  �رصورة  على  االأ�شد 

دم�شق ا�شتعدادها لالإ�شهام يف جه�د امل�شاحلة الداخلية واإجنازها، حيث نقلت م�شادر عن االأ�شد 

عر�شه على حمم�د عبا�ض ا�شت�شافة ح�ار يجمع وفداً من حركة فتح مع قيادة حما�ض يف دم�شق، 

ودع�ة الف�شائل الفل�شطينية االأخرى حل�ار �شامل ينتهي بالت�قيع على اتفاق امل�شاحلة ب�شمانة 

�ش�رية، ومن ثم الذهاب اإىل القاهرة الإقامة االحتفال الر�شمي باالتفاق، وذلك عقب رف�ض حما�ض 

.
88

الت�قيع على ورقة امل�شاحلة امل�رصية

كما اأكد وزير اخلارجية ال�ش�ري وليد املعلم يف اأكرث من منا�شبة على حر�ض بالده على اإجناح 

الفل�شطينية نبذل كل جهد  الف�شائل  “من خالل ات�شاالتنا مع  الداخلي، قائالً:  الفل�شطيني  احل�ار 

بني  العربية  امل�شاحلة  اأعقبت  التي  الفرتة  ويف   .
القاهرة”89 يف  الفل�شطيني  احل�ار  الإجناح  ممكن 

دم�شق وكل من القاهرة والريا�ض، قال املعلم اإن تعزيز الت�شامن العربي يعترب مظلة مهمة مل�شاعدة 

التي  الق�شايا  لكل  م�شرتكة  ق�ا�شم  اإىل  الت��شل  يف  جناحه  يف  اأمله  عن  معرباً  الفل�شطيني،  احل�ار 

.
90

تفرق بني الفل�شطينيني

د. موقف �صورية من “اإ�رصائيل”:

على الرغم من احلراك الذي �شهده امل�شار التفاو�شي بني �ش�رية و“اإ�رصائيل” يف �شنة 2008، 

هذا  �شهد  فقد  تركية،  ر�شمية  برعاية  اأنقرة  يف  متت  التي  املبا�رصة  غري  املحادثات  بج�الت  متمثالً 

امل�شار انتكا�شة مع بدء العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة اأواخر �شنة 2008 ومطلع �شنة 2009، 

حيث اأعلنت �ش�رية وقف هذه املفاو�شات اإىل اأجل غري م�شمى احتجاجاً على العدوان.

كما اأن �شع�د حك�مة ميينية يف “اإ�رصائيل” برئا�شة بنيامني نتنياه� اأدى اإىل مزيد من التده�ر 

يف امل�شار التفاو�شي، عرّب عنه الرئي�ض ال�ش�ري ب�شار االأ�شد بق�له: اإن ف�شل العملية ال�شلمية حتى 

املن�ش�د”،  ال�شالم  ذلك  وجه  يف  االأكرب  العقبة  هي  اإ�رصائيل  اأن  حقيقة  �شارخ  ب�شكل  “اأظهر  االآن 

“اأكرث  باأنها  و�شفها  حك�مة  وج�د  ظّل  يف  “اإ�رصائيل”  مع  اتفاق  الأي  الت��شل  اإمكانية  م�شتبعداً 

. وقد ت�ضاعد م�ضتوى التوتر بني الطرفني مع حلول �ضهر �ضباط/ 
احلك�مات تطرفاً يف تاريخها”91

فرباير 2010 اإىل م�شت�ًى اأوجد ج�اً من التخ�ف من اندالع حرب اإقليمية �شاملة يف املنطقة؛ حيث 

اإن ت�رصيحات وزير الدفاع االإ�رصائيلي اإيه�د باراك يف ذلك ال�قت، من اأن “عدم وج�د اتفاق مع 

اأثارت ردود فعل حادة من  �ش�رية ميكن اأن ي�ؤدي اإىل �رصاع م�شلح قد يتط�ر اإىل حرب �شاملة”، 

“كل ال�قائع ت�شري اإىل اأن اإ�رصائيل تدفع املنطقة  �ش�رية على ل�شان الرئي�ض االأ�شد، الذي اعترب اأن 

فيما حذر وزير خارجيته وليد املعلم من اأن املدن االإ�رصائيلية لن ت�شلم من حرب  باجتاه احلرب”، 

.
92

على �ش�رية
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�شلمية  “ت�ش�ية  لتحقيق  املفاو�شات  وجه  يف  متاماً  الباب  �ش�رية  تغلق  مل  نف�شه،  ال�قت  ويف 

اإذ اأملحت لذلك مرات عديدة. وقد اأبدى الرئي�ض االأ�شد ا�شتعداد بالده للدخ�ل يف مفاو�شات  عادلة”، 

مبا�رصة مع “اإ�رصائيل” اإذا كانت ال�اليات املتحدة و�شيطاً فيها، وذلك يف مقابلة مع جريدة اآ�شاهي 

باالإدارة  فيها  رّحب  حيث   ،2009/3/11 يف  ُن�رصت  اليابانية   The Asahi Shimbun �شيمب�ن 

اأن  ا�شتعداده ذاك باإ�رصاره على  االأ�شد ربط  اأن  اإال  اأوباما.  التي يراأ�شها باراك  االأمريكية اجلديدة 

. وه� م�قف �شددت عليه �ش�رية دائماً، 
93

تعيد “اإ�رصائيل” ه�شبة اجل�الن التي حتتلها اإىل �ش�رية

حيث جددت م�قفها نف�شه عقب اإقرار الكني�شت االإ�رصائيلي اإجراء ا�شتفتاء عام، قبل تنفيذ اأي اتفاق 

يق�شي بان�شحاب “اإ�رصائيل” من �رصق القد�ض واجل�الن، م�ؤكدة رف�شها الع�دة اإىل املحادثات غري 

.
94

املبا�رصة مع “اإ�رصائيل” عرب ال��شاطة الرتكية، ما مل تلتزم االأخرية باالن�شحاب التام من اجل�الن

4. لبنان:

اأ. االأو�صاع الفل�صطينية يف لبنان:

تطورات ال�صاحة الفل�صطينية يف لبنان:

فعلى  واالأمني.  التنظيمي  امل�شت�يني  على  تط�رات  عدة  لبنان  يف  الفل�شطينية  ال�شاحة  �شهدت 

امل�شت�ى التنظيمي �شهدت حركة فتح وممثلية منظمة التحرير الفل�شطينية يف لبنان تغيريات على 

اأثر انعقاد امل�ؤمتر العام ال�شاد�ض للحركة يف بيت حلم ومقرراته، كان اأبرزها مغادرة الل�اء �شلطان 

اأب� العينني من�شبه كاأمني �رّص حلركة فتح يف لبنان، بعد انتخابه لع�ش�ية اللجنة املركزية للحركة؛ 

، ومغادرة عبا�ض زكي من�شبه كممثل ملنظمة التحرير يف لبنان 
95

حيث حّل مكانه فتحي اأب� العردات

.
96

يف 2009/10/24؛ حيث حّل مكانه عبد اهلل عبد اهلل

اأما على امل�شت�ى االأمني فكان التط�ر االأبرز اغتيال الل�اء كمال مدحت، نائب ممثل املنظمة يف 

2009/3/23، بتفجري عب�ة نا�شفة ا�شتهدفت م�كبه قرب مدخل خميم املية ومية جن�ب  لبنان، يف 

جرمية  لقيت  وقد  اآخرون.  ثالثة  وجرح  مرافقيه  من  ثالثة  مدحت  الل�اء  جانب  اإىل  وُقتل  لبنان. 

االغتيال اإدانة فل�شطينية ولبنانية وا�شعة، خ�ش��شاً واأن مدحت كان مكلفاً مبتابعة ملف امل�شاحلة 

والتهدئة داخل املخيمات، ومعروف عنه عالقاته اجليدة بجميع االأطراف يف فتح، وب�شائر الف�شائل 

.
97

والق�ى االأخرى

يف  اجلن�بية  ال�شاحية  يف  حريك  حارة  منطقة  �شهدته  فقد  االآخر،  البارز  االأمني  التط�ر  اأما 

2009/12/26، حيث اأ�ضفر انفجار قرب مركز حلركة حما�ض عن مقتل اثنني من عنا�رشها و�ضقوط 

. ومل تت�شح اأ�شباب االنفجار، الذي تعددت فيه الروايات، بينما تعهدت حركة 
98

عدد من اجلرحى

حما�ض بالتعاون مع التحقيق اللبناين، وال�شعي ملعرفة اجلناة. غري اأن بع�ض االأطراف وجد يف احلادثة 
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لق�ى  العامة  االأمانة  املخيمات، حيث عرّبت  الفل�شطيني خارج  ال�ج�د  فر�شة الإثارة م��ش�ع 

 .
99

14 اآذار عن “قلقها ال�شديد” من هذا االنفجار، م�شتغربة وق�عه يف هذه املنطقة خارج املخيمات
يف حني راأى نائب رئي�ض جمل�ض الن�اب فريد مكاري اأن االنفجار اأظهر اأن لبنان “�شي�شتمر يف دفع 

ثمن ت�شفية احل�شابات، ما دامت املربعات االأمنية قائمة فيه، وما دام ال�شالح اللبناين والفل�شطيني 

.
غري ال�رصعي م�ج�داً”100

العالقات اللبنانية - الفل�صطينية:

ي�مي  مدار  على  ا�شتمرت  التي  عبا�ض،  حمم�د  الرئي�ض  زيارة  كانت  الفل�شطيني،  اجلانب  يف 

تلك  اأن  اإال  الفل�شطينية،   - اللبنانية  العالقة  ملف  يف  االأبرز  احلدث  هي  لبنان  اإىل  و2009/12/8،   7
الزيارة مل حتمل جديداً بالن�شبة ل��شع الفل�شطينيني يف لبنان، على الرغم من اأن مباحثات عبا�ض مع 

امل�ش�ؤولني اللبنانيني تطرقت اإىل احلديث عن منح الفل�شطينيني يف لبنان حق�قهم املدنية واالجتماعية؛ 

خ�ش��شاً واأن املخيمات الفل�شطينية مل تكن على جدول اأعمال تلك الزيارة.

كما �شهد مطلع �شنة 2010 زيارة لرئي�ض املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ض خالد م�شعل اإىل لبنان، 

معهما  وبحث  احلريري،  �شعد  ال�زراء  ورئي�ض  �شليمان  مي�شال  اللبناين  الرئي�ض  خاللها  التقى 

الفل�شطيني يف  الفل�شطينيني، وال�شالح  املدنية لالجئني  الفل�شطينية، واحلق�ق  امل�شاحلة  م��ش�ع 

.
101

لبنان

لبنان  يف  املختلفة  والق�ى  واالأحزاب  اللبنانية  الدولة  مقاربة  بقيت  فقد  اللبناين،  اجلانب  يف  اأما 

واحلق�ق  والت�طني،  االأمن،  �شياقات:  ثالثة  اأحد  �شمن  غالبيتها،  يف  تتم،  الفل�شطيني  للم��ش�ع 

االجتماعية واملدنية.

International Crisis ويف ال�شياق االأمني، اأ�شار تقرير �شادر عن املجم�عة الدولية لالأزمات

اإىل  الفل�شطينيني يف لبنان”  “اأر�ض خ�شبة لزعزعة اال�شتقرار: خميمات الالجئني  Group بعن�ان 
اأن حرب غزة اأ�شعلت نقا�شاً لبنانياً داخلياً اأعاد طرح ال�ج�د الفل�شطيني الذي كان هداأ تدريجاً بعد 

ال�شالح  نزع  النداء ب�ج�ب  التقرير،  اآذار، بح�شب   14 قادة  البارد، فجدد بع�ض  نهر  حرب خميم 

الفل�شطيني خارج املخيمات، على اأثر اإطالق �ش�اريخ يف ذلك ال�قت من جن�ب لبنان باجتاه �شمال 

.
“اإ�رصائيل”102

ويف هذا ال�شياق كان م�قف لرئي�ض الهيئة التنفيذية للق�ات اللبنانية �شمري جعجع راأى فيه “اأن 

“حان ال�قت جلمع  اأنه  م�شيفاً  ما يجري يف غزة ه� وليد ا�شرتاتيجية مل يكن للعرب راأي فيها”، 

.
ال�شالح الفل�شطيني خارج املخيمات حتى ل� اقت�شى االأمر ا�شتعمال الق�ى ال�رصعية”103

له  حديث  خالل  اجلميل،  �شامي  اللبنانية  الكتائب  حزب  عن  النائب  اعترب  اأخرى،  جهة  ومن 

اأمام اجلالية اللبنانية يف م�نرتيال، اأن اأوىل امل�شكالت التي يعاين منها لبنان هي “م��ش�ع �شيادة 
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لبنان التي ينتهكها الفل�شطيني�ن امل�شلح�ن على االأرا�شي اللبنانية، والذين يفر�ش�ن �شيادة غري 

.
ال�شيادة اللبنانية يف بع�ض املناطق ويف بع�ض املخيمات”104

اأما م��ش�ع الت�طني، فقد بقي احلديث عنه حا�رصاً يف ال�شاحة اللبنانية؛ حيث جّدد البطريرك 

املاروين مار ن�رص اهلل بطر�ض �شفري رف�شه للت�طني، واقرتح حلل ق�شية “الذين جاوؤوا وت�طن�ا 

اأن “تنظر احلك�مات الدولية يف �شاأنهم واأن ت�جد لهم اأر�شاً اإن مل تكن اأر�شهم االأ�شلية لكي  هنا”، 

.
يقيم�ا فيها”105

ومن الالفت لالنتباه اأن م��ش�ع الت�طني كان املحدد االأ�شا�شي الذي يحكم نظرة تيار �شيا�شي 

ال�شيا�شة  التجاذبات  يف  ا�شتخدامه  جانب  اإىل  تط�راتها،  مبختلف  الفل�شطينية  الق�شية  اإىل  حمدد 

ال�طني احلر،  التيار  الدولية م�قف  االأزمات  ال�شادر عن جمم�عة  التقرير  الداخلية؛ حيث الحظ 

الذي حذر يف اأثناء احلرب االإ�رصائيلية على غزة من تداعياتها على م��ش�ع الالجئني، ودّق ناق��ض 

.
106

خطر الت�طني يف لبنان

التي  النيابية  االنتخابات  بعد  اللبنانية  احلك�مة  ت�شكيل  تاأخر  على  وتعليقاً  اآخر،  جانب  ومن 

اأجريت يف منت�شف �شنة 2009، راأى النائب مي�شال ع�ن، زعيم التيار ال�طني احلر ورئي�ض تكتل 

التغيري واالإ�شالح النيابي، اأن “م�شكلة الت�طني هي البعد اخلارجي الأزمة تاأليف احلك�مة، ولي�شت 

.
فزيعة كما اّدعى البع�ض”107

وعلى هام�ض التجاذبات يف م��ش�ع اإعادة اإعمار خميم نهر البارد، راأى اإبراهيم كنعان النائب يف 

تكتل التغيري واالإ�شالح اأن التم�يل الذي يخ�ش�ض الإعادة االإعمار، والذي يبلغ 300 ملي�ن دوالر، 

. ويف الي�م التايل حّذر ال�زير اليا�ض �شكاف خالل 
“يح�له من خميم لالجئني اإىل حمل اإقامة دائم”108

ع�شاء لهيئة التيار من اأنه “ي�م يقبل اللبناني�ن بالت�طني �شينتقل كل فل�شطينيي ال�رصق االأو�شط 

.
اإىل بلدنا”109

اأما فيما يت�شل مبلف احلق�ق االإن�شانية لالجئني الفل�شطينيني يف لبنان، فقد �شهدت الفرتة التي 

�رصورة  ح�ل  متكررة  اأحاديث  النيابية  االنتخابات  بعد  اجلديدة  اللبنانية  احلك�مة  ت�شكيل  تلت 

اإعطاء هذه احلق�ق لالجئني الفل�شطينيني واإيجاد حدٍّ ملعاناتهم، حيث اأكدت النائب بهية احلريري 

اأن “احلق�ق االإن�شانية لل�ج�د الفل�شطيني يف لبنان �شتاأخذ طريقها اإىل التنفيذ مع حك�مة الرئي�ض 

.
�شعد احلريري”110

اإن�ضاء وزارة دولة ل�ضوؤون  النائب وليد جنبالط  التقدمي اال�ضرتاكي  وقد اقرتح زعيم احلزب 

الفل�شطينيني يف احلك�مة اجلديدة، مبا يتيح بذل املزيد من اجله�د لالهتمام بق�شاياهم االإن�شانية 

، اإال اأنه تراجع عن مطلبه ذاك 
111

واالجتماعية وي�ؤدي اإىل حتييد هذا امللف عن التجاذبات ال�شيا�شية

.
112

بعد اأن دخل االقرتاح نف�شه يف اإطار تلك التجاذبات
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يف  لبنان  يف  املدنية  الفل�شطينيني  الالجئني  حق�ق  لدعم  م�ؤمتراً  التقدمي  احلزب  عقد  وقد 

حق  على  اللبنانية  االأحزاب  بني  املتناق�شة  النظر  وجهات  وت�حيد  “تقريب  بهدف   ،2010/1/13

ح�رصته غالبية الق�ى ال�شيا�شية اللبنانية والفل�شطينية. واأو�شى  الفل�شطيني باملعي�شة الكرمية”، 

والتعامل  ال�شيا�شية،  التجاذبات  دائرة  من  للفل�شطينيني  املدنية  احلق�ق  م�شاألة  باإخراج  امل�ؤمتر 

، مبا يعطي 
113

التملك والعمل لتعديل قان�ين  ال�طنية، داعياً  امل�شائل  الق�شية ك�احدة من  مع هذه 

الفل�شطينيني حق�قهم يف هذين املجالني.

“ال�شلطات اللبنانية  اأقرها يف م�ؤمتره العام الثامن  كما دعا حزب اهلل يف ال�ثيقة ال�شيا�شية التي 

�ش�ض �شحيحة ومتينة وقان�نية”، معترباً اأن 
ُ
امل�ش�ؤولة اإىل بناء العالقات اللبنانية - الفل�شطينية على اأ

جناح هذه املهمة يتحقق من خالل “احل�ار اللبناين - الفل�شطيني املبا�رص ]...[ واإعطاء الفل�شطينيني 

.
يف لبنان حق�قهم املدنية واالجتماعية... مع التم�شك برف�ض الت�طني”114

اإعادة اإعمار نهر البارد:

مّت االحتفال ب��شع حجر االأ�شا�ض الإعادة اإعمار خميم نهر البارد يف 2009/3/9، برعاية رئي�ض 

احلك�مة  التزام  جدد  الذي  مرتي،  طارق  االإعالم  ب�زير  ممثالً  ال�شني�رة  ف�ؤاد  اللبنانية  احلك�مة 

.
اللبنانية “باإعادة االإعمار والتنمية يف خميم نهر البارد والقرى املجاورة”115

ولكن اأعمال اإعادة االإعمار ما لبثت اأن تعطلت، حيث �شهد امل��ش�ع �شجاالً وا�شعاً بني احلك�مة 

اأخرى،  جهة  من  ع�ن  مي�شال  بزعامة  النيابية  واالإ�شالح  التغيري  كتلة  وبني  جهة،  من  اللبنانية 

الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة  من  املكلفة  ال�رصكة  عث�ر  خلفية  على 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine يف ال�رصق االأدنى )االأونروا( 

اجلزء  يف  اأثرية  اأعمدة  على  املخيم  اأنقا�ض  برفع   Refugees in the Near East (UNRWA)

القدمي من املخيم، يف 2009/2/5. وقد اأو�شت املديرية العامة لالآثار يف ذلك ال�قت ب�قف العمل يف 

. مما دفع 
الدولية”116 للمعايري  االآثار وفقاً  “بطمر  اللبنانية اتخذت قراراً  اأن احلك�مة  اإال  امل�قع، 

وقف   2009/7/18 يف  قرر  الذي  الدولة،  �ش�رى  جمل�ض  اإىل  احلك�مة  قرار  يف  طعن  لتقدمي  ع�ن 

حددها  التي  املدة  هي  �شهرين،  ملدة  امل�قع  يف  العمل  واإيقاف  االآثار،  بطمر  احلك�مة  قرار  تنفيذ 

.
117

القان�نية لتقدمي مطالعاتهما  للطرفني 

واقرتح التيار ال�طني احلر اأن ت�شتملك الدولة االأرا�شي يف املخيم اجلديد وتبداأ االإعمار ف�قها، 

. واأو�شح التيار اأن م�قفه جاء من باب التزامه 
118ً

بينما حت�ل االآثار يف املخيم القدمي مركزاً �شياحيا

“بالدفاع عن حق اللبنانيني باحلفاظ على تاريخهم وتراثهم وثقافتهم املتمثلة باالآثار كما بغريها 
م�ؤكداً يف ال�قت ذاته على “التزام التيار الكامل بحق�ق ال�شعب الفل�شطيني املدنية  من العنا�رص”، 

باإلغاء الطعن املقدم من تكتل  اأ�شدر قراراً ق�شائياً  اأن جمل�ض �ش�رى الدولة  اإال   .
واالجتماعية”119
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اأثرية،  التي تثبت �شحة وج�د مدينة  الالزمة  االأدلة والرباهني  ا�شتيفاء  التغيري واالإ�شالح، لعدم 

؛ وبناء عليه، ا�شت�ؤنفت اأعمال اإعادة اإعمار نهر البارد 
120

وذلك بعد انق�شاء املهلة املمن�حة للطرفني

.
يف 1212009/10/26

ب. لبنان و“اإ�رصائيل”:

�شهدت �شنة 2009 ارتفاعاً يف حدة الت�شعيد الكالمي وتهديدات احلرب بني “اإ�رصائيل” وحزب 

اهلل، حيث �شدرت تهديدات عدة للبنان وحلزب اهلل على ل�شان امل�ش�ؤولني ال�شيا�شيني والع�شكريني 

ويف مقدمتهم رئي�ض احلك�مة بنيامني نتنياه� ووزير الدفاع اإيه�د باراك ورئي�ض  يف “اإ�رصائيل”، 

.Gabi Ashkenazi هيئة االأركان غابي اأ�شكنازي

اإىل  اهلل  حزب  دخ�ل  من  نتنياه�  حّذر  لبنان،  يف  احلك�مة  ت�شكيل  م�شاورات  مرحلة  ففي 

امل�ش�ؤولية  تلك احلك�مة  �شتحمل  “اإ�رصائيل”  فاإن  ذلك،  مّت  اأنه يف حال  احلك�مة اجلديدة، م�ؤكداً 

. يف حني اأ�شار 
122

عن اأي عملية اإطالق نار من جانب حزب اهلل، بكل ما ينط�ي عليه ذلك من معاٍن

االإخالل  مّت  “يف حال  باأنه  اهلل، مهدداً  تنامي ق�ة حزب  تراقب عن كثب  “اإ�رصائيل”  اأن  اإىل  باراك 

بني  بالف�شل  تقبل  لن  “اإ�رصائيل”  اأن  م�ؤكداً  خط�ات”،  اتخاذ  �شندر�ض  فاإننا  الدقيق  بالت�ازن 

قيام  حال  يف  اأنه  من  اأ�شكنازي  هدد  كما   .
123

اللبنانية احلك�مة  وم�ش�ؤولية  اهلل  حزب  م�ش�ؤولية 

على  �شيحتم  ذلك  فاإن  مغنية،  عماد  الع�شكري  قائدها  اغتيال  على  انتقامية  عملية  باأي  اهلل  حزب 

.
124

“اإ�رصائيل” الرد وبق�ة

وقد رّد حزب اهلل على تلك التهديدات على ل�شان اأمينه العام ال�شيد ح�شن ن�رص اهلل، بق�له: “اإن اأي 

مع التنبيه اإىل تغري “املعادالت التي كانت  ر فيها اجلي�ض اال�رصائيلي”،  حرب �ش�ف تقع �ش�ف ُيدمَّ

 .
قائمة �شابقاً”، حيث “باتت ال�شاحية اجلن�بية مقابل تل اأبيب، ولي�ض بريوت مقابل تل اأبيب”125

كما اأكد اأن املقاومة باتت قادرة على ق�شف اأي مكان داخل “اإ�رصائيل” وم�اجهة جن�دها بع�رصات 

االآالف من املقاومني ولي�ض باالآالف كما جرى يف حرب 2006، وتعهد مبفاجاآت جديدة يف اأي حرب 

.
ت�شنها “اإ�رصائيل”126

الن�ضاط  تلقي  مع  الطرفني،  بني  االأمنية  احلرب  �رشارة  ا�ضتعرت  فقد  اأخرى،  جهة  ومن 

اال�شتخباري االإ�رصائيلي يف لبنان عدة �رصبات م�جعة، بعد جناح الق�ى االأمنية اللبنانية يف ك�شف 

العميد  اأبرزها �شبكة  لبنان،  يف  “اإ�رصائيل”  التي تعمل ل�شالح  التج�ش�ض  وتفكيك عدد من �شبكات 

ال�شابق يف جهاز االأمن العام اأديب العلم.

ح�ل  مف�شلة  ا�شتخبارية  معل�مات  على  احل�ش�ل  يف  اهلل  حزب  جناح  تقدم  ما  اإىل  وُي�شاف 

ن�شاطات اجلي�ض االإ�رصائيلي وقيادة املنطقة ال�شمالية، وفق ما ن�رصته جريدة يديع�ت اأحرون�ت 
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االإ�رصائيلية، يف 2009/12/11، التي قالت اإنها ح�شلت على ن�رصة داخلية �رصية حلزب اهلل، “ُتظهر 

اإىل اأي مدى جنحت ا�شتخبارات حزب اهلل يف التغلغل داخل اجلي�ض االإ�رصائيلي، وتثبت اأن حزب اهلل 

.
لديه م�شادر معل�مات ال باأ�ض بها”127

5. ال�صعودية ودول اخلليج:

امل�شاركة  ورف�شت  االعتدال،  دول  با�شم  ُيعرف  بات  ما  مع  وق�فها  على  ال�شع�دية  حافظت 

ال�شع�دي  اخلارجية  وزير  علّق  وقد  غزة.  لن�رصة  قطر  اإليها  دعت  التي  الطارئة  العربية  القمة  يف 

االأمري �شع�د الفي�شل على تلك القمة بالق�ل: “كان يكفينا االن�شقاق الفل�شطيني، بدالً من االن�شقاق 

. غري اأن ال�شع�دية 
العربي، الذي مير مبرحلة مراهقة، وهذه لي�شت اأول مرة يحدث فيها هذا”128

ال�شع�دية يف  وا�شتمرت  االإعمار يف قطاع غزة.  مليار دوالر الإعادة  دعم مقداره  تقدمي  اأعلنت عن 

ك�نها الداعم العربي االأكرب مالياً لل�شلطة الفل�شطينية، حيث التزمت بت�شديد املبالغ املرتتبة عليها.

وقد رف�شت ال�شع�دية على ل�شان الفي�شل �شحب املبادرة العربية، م�ؤكدة اأنها “�شاحلة، ولكن 

الطرف االإ�رصائيلي يتقاع�ض ومياطل الأنه ال يريد ال�شالم ويبحث عن ك�شب املزيد من االأرا�شي”، 

.
واأنها “مّكنت العرب من اخرتاق م�ؤيدي اإ�رصائيل ح�ل العامل”129

عند  نزوالً  “اإ�رصائيل”  تنازالت يف م�قفها جتاه  اأية  ال�شع�دية تقدمي  املقابل، فقد رف�شت  ويف 

“اإ�رصائيل”.  التي تنتهجها وا�شنطن جتاه  “اخلط�ة خط�ة”  رغبة وا�شنطن، كما رف�شت �شيا�شة 

فعقب لقائه وزيرة اخلارجية االأمريكية هيالري كلينت�ن، حذر الفي�شل من اأن “اخلط�ات االأمنية 

تاأتي  لن  العرب(  من  )املطل�بة  النية  ح�شن  ومبادرات  الفل�شطينية(  ال�شلطة  من  )املطل�بة  امل�ؤقتة 

بال�شالم”. واأ�شاف اأن املطل�ب ه� “نهج �ضامل ي�ضع اخلطوط االأ�ضا�ضية للحل منذ البداية، ويطلق 

.
ف�راً املفاو�شات ح�ل ق�شايا احلل النهائي )احلدود، القد�ض، املياه، الالجئني واالأمن(”130

هذه  لتحقيق  دع�تها  ال�شع�دية  اأكدت  فقد  الفل�شطينية،  امل�شاحلة  من  بامل�قف  يت�شل  وفيما 

ق�شية  اأن  من  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شع�دي  العاهل  حذر  ال�شياق،  هذا  ويف  امل�شاحلة. 

فل�شطني ت��شك اأن تدخل نفقاً مظلماً ال خروج لها منه ب�شبب االن�شقاق الفل�شطيني، داعياً الف�شائل 

الفل�شطينية اإىل نبذ اخلالفات وال�رصاعات. واأكد اأن ما يحدث يف فل�شطني �رصاع مرّوع بني االأ�شقاء، 

م�شرياً اإىل اأن “العدو املتكرب املجرم مل ي�شتطع عرب �شن�ات ط�يلة من العدوان امل�شتمر اأن يلحق من 

.
االأذى بالق�شية الفل�شطينية ما اأحلقه الفل�شطيني�ن اأنف�شهم بق�شيتهم من اأذى يف اأ�شهر قليلة”131

�شهدت �شنة 2009 م�اقف قطرية متقدمة على �شعيد الق�شية الفل�شطينية، حيث كانت الدوحة 

هي من �شارعت للدع�ة اإىل قمة عربية طارئة ملناق�شة العدوان االإ�رصائيلي غلى قطاع غزة اأواخر �شنة 

واأعلنت يف القمة اإ�شهامها مببلغ  2008 ومطلع �شنة 2009، اأطلقت عليها ا�شم “قمة غزة الطارئة”. 
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. كما اأعلنت قطر جتميد عالقاتها ال�شيا�شية واالقت�شادية 
132

250 ملي�ن دوالر الإعادة اإعمار القطاع
.
133

وقررت اإغالق مكتب التمثيل التجاري االإ�رصائيلي لديها مع “اإ�رصائيل”، 

بالده  دعم  ثاين  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�شيخ  قطر  اأمري  جدد  الفل�شطينية،  امل�شاحلة  ملف  ويف 

اإىل عدم التدخل يف ال�شاأن الداخلي الفل�شطيني  لل�حدة ال�طنية الفل�شطينية، داعياً يف ال�قت نف�شه 

لتغليب م�شلحة طرف دون اآخر، وم�ؤكداً اأن عدم اعرتاف دول كثرية بنتائج االنتخابات الت�رصيعية 

اأفقد دوالً كثرية م�شداقيتها  2006(، ومعاقبة �شعبها باحل�شار، قد  الفل�شطينية )التي جرت �شنة 

. كما انتقد رئي�ض ال�زراء القطري وزير اخلارجية ال�شيخ حمد بن 
134

عند حديثها عن الدمي�قراطية

جا�شم اآل ثاين م�اقف بع�ض الدول العربية التي قال اإنها اجتهدت يف تاأجيج اخلالف الفل�شطيني، 

“االنحياز  اإىل عدم  خا�شة بعد ح�ش�ل حركة حما�ض على االأغلبية يف االنتخابات الربملانية، داعياً 

.
لطرف فل�شطيني على ح�شاب اآخر”135

ومن جهة اأخرى، فقد �شهدت اأب� ظبي اجتماعاً لت�شع دول عربية يف 2009/2/3، اأطلقت حتركاً 

لت�شكيل ت�افق عربي ي�شع حداً للتدخالت “غري العربية”، ويدعم مبادرة ال�شالم العربية وال�شلطة 

الفل�شطينية. وقال وزير اخلارجية االإماراتي ال�شيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان بعيد انتهاء االجتماع: 

“جنتمع الأننا نريد اأن ندعم ال�حدة العربية وح�شد التاأييد ملبادرة ال�شالم العربية، والإعطاء مزيد 
امل�شاعدات  وت�ا�شلت   .

عبا�ض”136 حمم�د  الرئي�ض  راأ�شها  وعلى  الفل�شطينية  لل�شلطة  الدعم  من 

االإماراتية املالية للفل�شطينيني، حيث حّ�لت االإمارات يف 2009/11/22 م�شاعدة قدرها 100 ملي�ن 

. كما قدمت يف نهاية 
137

ي�رو )ح�ايل 149.2 ملي�ن دوالر( اإىل ح�شاب خزينة ال�شلطة الفل�شطينية

اإىل ق�افل  . باالإ�شافة 
138

2.5 ملي�ن دوالر لدعم ميزانية وكالة االأونروا ال�شنة منحة مالية قدرها 

امل�شاعدات االإن�شانية امل�جهة اإىل قطاع غزة، والتي ت�ا�شلت على مدار العام.

اأما الك�يت فقد ا�شت�شافت القمة العربية االقت�شادية يف 2009/1/19، وكان العدوان االإ�رصائيلي 

اجلابر  االأحمد  �شباح  ال�شيخ  الك�يت  اأمري  اأكد  وقد  اأعمالها.  جدول  راأ�ض  على  غزة  قطاع  على 

ال�شباح خالل القمة على اأهمية ت�حيد ال�شف واتفاق الكلمة واإزالة الفرقة بني الفل�شطينيني، داعياً 

كل القيادات الفل�شطينية اإىل ال�حدة والتكاتف والتعاون. كما اأعلن تربع بالده بـ 34 ملي�ن دوالر 

. واأعلن وزير اخلارجية الك�يتي ال�شيخ حممد ال�شباح عن تربع بالده 
139

لتم�يل وكالة االأونروا

اإعادة  200 ملي�ن دوالر لل�شلطة الفل�شطينية لل�شن�ات اخلم�شة املقبلة، وذلك خالل م�ؤمتر  مببلغ 

.
اإعمار غزة الذي انعقد يف �رصم ال�شيخ يف 1402009/3/2

اآل خليفة خالد م�شعل مرتني يف  امللك حمد بن عي�شى  البحريني  العاهل  ا�شتقبل  البحرين،  ويف 

غ�ش�ن عام؛ حيث ا�شتقبل م�شعل وبرفقته رئي�ض املجل�ض الت�رصيعي الفل�شطيني باالإنابة د. اأحمد 

بحر يف 2009/3/16، واأكد على �رصورة جتاوز اخلالفات الداخلية الفل�شطينية وحتقيق امل�شاحلة 

. وا�شتقبله جمدداً يف 2010/1/5، يف 
141

ال�طنية، داعياً لرفع احل�شار عن قطاع غزة، واإعادة اإعماره
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. ومن جهة اأخرى، فقد اأقرّ جمل�ض الن�اب البحريني يف 
142

اإطار ج�لة عربية كان يق�م بها م�شعل

.
2009/10/27 م�رصوع قان�ن يحظر كافة اأ�شكال التعامل مع “اإ�رصائيل”143

على مدى عق�د من الزمن واملحاوالت االإ�رصائيلية الخرتاق 

فالتطبيع  تنقطع،  مل  وال�شعبي  الر�شمي  العربي  النظام 

بالن�شبة لـ“اإ�رصائيل” م�شاألة ا�شرتاتيجية، تتعلق با�شتمرارية 

وج�دها يف املنطقة العربية. وقد جنحت “اإ�رصائيل” منذ قيام كيانها يف اإقامة عالقات �شيا�شية �رصية 

مع بع�ض الزعماء العرب، فيما اخرتقت جدار الرف�ض العربي بتطبيع ر�شمي عربي عرب اتفاقيات 

�شالم مع كل من م�رص واالأردن. كما اأ�شبحت فر�ض التطبيع اأكرث واأو�شع بعد دخ�ل “اإ�رصائيل” 

يف مفاو�شات مبا�رصة مع منظمة التحرير الفل�شطينية وت�قيع اتفاق اأو�شل�، فاأقامت عالقات علنية 

مع عدد من الدول العربية.

اآالف  �شحيته  ذهب  والذي   ،2009/2008 �شتاء  يف  االإ�رصائيلي  العدوان  من  الرغم  وعلى 

العربية  الدول  بع�ض  اأن  اإال  غزة،  قطاع  يف  وقع  الذي  ال�ا�شع  التدمري  اإىل  باالإ�شافة  الفل�شطينيني، 

ا�شتمرت يف تطبيع العالقات مع الكيان االإ�رصائيلي، على الرغم من الرف�ض ال�شعبي ال�ا�شع لهذه 

العالقات.

1. م�رص:

ا�شتمرت ق�شية الغاز امل�رصي امل�شدَّر لـ“اإ�رصائيل” يف التفاعل بني خمتلف االأو�ضاط امل�رشية، 

فقد ق�شت املحكمة االإدارية العليا يف م�رص  على اعتبار اأنها اأحد اأهم اأوجه التطبيع مع “اإ�رصائيل”. 

قرار  باإلغاء  القا�شي  الدولة  باإلغاء حكم جمل�ض   2009/2/2 ال�شغري يف  اإبراهيم  امل�شت�شار  برئا�شة 

الغاز.  ا�شتمرار ت�شدير  االإدارية  وقررت املحكمة  لـ“اإ�رصائيل”،  الغاز  احلك�مة امل�رصية بت�شدير 

 East Mediterranean Gas ويف هذا االإطار ك�شفت جريدة هاآرت�ض االإ�رصائيلية اأن �رصكة اإي اإم جي

لت�شدير كميات  2009 عقداً جديداً  االإ�رصائيلية قد وّقعت يف �شهر مت�ز/ ي�لي�  (EMG) امل�رصية 

�شخمة من الغاز الطبيعي لـ“اإ�رصائيل” ملدة 17 عاماً، مع اإعطاء احلق للطرف االإ�رصائيلي بتمديدها 

ملدة خم�شة اأع�ام اإ�شافية. وقد بررت وزارة البرتول امل�رصية هذا االأمر على اعتبار اأن هذا االتفاق 

ه� اتفاق جتاري بني ال�رصكة و�رصكائها االإ�رصائيليني.

ميمان  ي��شى  االإ�رصائيلى  االأعمال  لرجل  اململ�كة  جي  اإم  اإي  �رصكة  اأن  هاآرت�ض  واأو�شحت 

 Dorad Energy Ltd Yossi Meiman بال�رصاكة مع احلك�مة امل�رصية، اتفقت مع �رصكة دوراد 

االإ�رصائيلية العاملة فى جمال ت�ليد الكهرباء على ت�ريد 12.5 مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي، 

فى �شفقة جديدة ترتاوح قيمتها بني 2.1 و2.5 مليار دوالر.

ثالثًا: التــطـورات يف 

جمال التطبيع
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750 ملي�ن مرت مكعب من  وفى اإطار االتفاق الثنائي بني ال�رصكتني تلتزم اإي اإم جي بت�شليم 

125-150 ملي�ن  الغاز الطبيعي �شن�ياً ل�رصكة دوراد، وحت�شل يف املقابل على مبلغ يرتاوح بني 

العق�د  قيمة  عن  العربية،  االقت�شادية   Calcalist كالكالي�شت  جريدة  ك�شفت  كما  �شن�ياً.  دوالر 

التي اأبرمتها �رصكة اإي اإم جي امل�رصية مع �رصكات اإ�رصائيلية لتزويدها بالغاز الطبيعي امل�رصي، 

ج�متان  ليئ�ر  الطاقة  �ش�ؤون  خبري  اأ�شار  وقد  اأمريكي.  دوالر  مليارات  ع�رصة  اإىل  ت�شل  والتي 

Lior Gutman اإىل اأن املبلغ يت�شمن العق�د التي اأبرمتها ال�رصكات االإ�رصائيلية م�ؤخراً مع �رصكة 

اإي اإم جي، وبلغ اإجمايل العق�د التي وقعتها ال�رصكة امل�رصية مع �رصكات اإ�رصائيلية ثمانية عق�د 

ودوراد  ني�رص  وم�شانع  االإ�رصائيلية،  الكهرباء  �رصكات  وهي:  “اإ�رصائيل”،  يف  جهات  ثماين  مع 

واأ�شدود للطاقة، ورامات هنيجف لت�ليد الطاقة الكهربائية، و�ش�الد للطاقة، وحيفا للكيماويات، 

.
144

مكتا�شيم وم�شنع 

 ،2009 �شبتمرب  اأيل�ل/  يف  الي�م،  امل�رصي  جريدة  ن�رصتها  التي  الر�شمية  البيانات  واأظهرت 

اأن هيئة البرتول �شّدرت   ،2009-2008 يف �شنتي  لـ“اإ�رصائيل”  ح�ل �شعر الغاز امل�رصي امل�شدَّر 

حمققة من خالله عائدات  30 مليار قدم مكعب من الغاز، عرب خط الغاز البحري، اإىل “اإ�رصائيل”، 

 .)btu( بريطانية  حرارية  وحدة  ملي�ن  لكل  دوالر   2.97 مبت��شط  دوالر،  ملي�ن   90 بنح�  تقدر 

بثالثة  املحلية  ال�ش�ق  يف  بيعه  �شعر  عن  يقل  لـ“اإ�رصائيل”  الغاز  بيع  �شعر  فاإّن  اجلريدة  وبح�شب 

.
145

�شنتات لل�شناعات الكثيفة اال�شتهالك للطاقة، التي حت�شل على الغاز بثالثة دوالرات

�رصكة  قالت  االإ�رصائيلي،  للكيان  ال�شفقة  هذه  من  االقت�شادي  املردود  عن  احلديث  �شياق  ويف 

�شتمكن  امل�رصي  الغاز  اإمدادات  اإن   Israel Electric Corporation (IEC) اإ�رصائيل”  “كهرباء 
، وه� ما 

146
ال�رصكة من حتقيق هدفها الإنتاج 40% من الكهرباء يف “اإ�رصائيل” من الغاز الطبيعي

يع�د بالفائدة للكيان االإ�رصائيلي. 

حيث  كما �شهدت �شنة 2009 تط�راً ملح�ظاً يف قيمة التبادل التجاري بني م�رص و“اإ�رصائيل”، 

اإىل   2008 اأمريكي يف �شنة  132.4 ملي�ن دوالر  االإ�رصائيلية من م�رص من  ال�اردات  ارتفعت قيمة 

بن�شبة  اإىل م�رص  االإ�رصائيلية  ال�شادرات  انخف�شت  بينما   ،2009 �شنة  270.9 ملي�ن دوالر خالل 
 2009 139 ملي�ن دوالر بينما و�شلت خالل �شنة  2008 ما قيمته  3.6%، حيث بلغت خالل �شنة 
بن�شبة  ارتفاعاً  �شجل  االإ�رصائيلي  امل�رصي  التجاري  التبادل  فاإن  وبذلك،  دوالر،  ملي�ن   134 اإىل 

.
147%49

مل تقت�رص جماالت التطبيع على امل�شت�ى االقت�شادي، فالكيان االإ�رصائيلي الذي عجز عن اخرتاق 

الثقافية ط�ال فرتة العق�د الثالثة املن�رصمة من اتفاقية ال�شالم بني م�رص و“اإ�رصائيل”،  ال�شاحة 

مبن�شب  للف�ز  نف�شه  ت�ش�يق  ح�شني  فاروق  امل�رصي  الثقافة  وزير  حماوالت  ا�شتغالل  ا�شتطاع 
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مدير عام منظمة الي�ن�شك�، ف�جهت له انتقادات �شديدة عن ت�رصيح �شابق له قال فيه اإنه م�شتعد 

واحلملة  باملن�شب  الف�ز  متطلبات  واأمام  االإ�شكندرية.  مكتبة  يف  وجدت  اإن  اإ�رصائيلية  كتب  حلرق 

االإ�رصائيلية التي واجهها ح�شني، ا�شطر اإىل التعبري عن “اأ�شفه” عن الت�رصيح ال�شابق، بل قامت 

االأوروبية  الن�رص  دور  اإحدى  مع  التعاقد  م�رص  نية  عن  باالإعالن  ذلك  بعد  امل�رصية  الثقافة  وزارة 

 David جرو�شمان  وديفيد   Amos Oz ع�ز  عام��ض  االإ�رصائيليني  للكاتبني  م�ؤلفات  لرتجمة 

.
148

Grossman اإىل العربية

االأهرام  التي ي�شدرها مركز  الدمي�قراطية  وكذلك قامت هالة م�شطفى، رئي�شة حترير جملة 

للدرا�شات ال�شيا�شية واال�شرتاتيجية، با�شت�شافة ال�شفري االإ�رصائيلي يف م�رص، وه� ما اأثار جدالً 

وا�شعاً يف ال��شط ال�شحفي يف م�رص. وقد دافعت هالة عن نف�شها قائلة اإنه ال ي�جد يف الئحة االأهرام 

يكن  مل  باالأهرام  االإ�رصائيلي  لل�شفري  ا�شتقبالها  اأن  ك�شفت  كما  دبل�ما�شي،  اأي  ا�شتقبال  مينع  ما 

ال�شابق  االإ�رصائيلي  ال�شفري  امل�ؤ�ش�شة  اإدارة  املنعم �شعيد رئي�ض جمل�ض  ا�شتقبل عبد  �شابقة، حيث 

 .
149

بح�ش�ر اإبراهيم نافع رئي�ض جمل�ض االإدارة ال�شابق

2. االأردن:

تعطل  قد  التي  والعراقيل  ال�شع�بات  كافة  وتذليل   48 فل�شطيني  عن  التخفيف  ذريعة  حتت 

تاأديتهم للفرائ�ض الدينية يف م�ا�شم احلج والعمرة، برر وزير الداخلية االأردين نايف القا�شي 

االأرا�ضي  اإىل  الدخول  تاأ�ضرية  على  احل�ضول  �رشط  من  االإ�رشائيلية  اجلن�ضية  َحَملَة  اإعفاء 

االأردن يفر�ض على م�اطني عدد من  اأن  العلم  اأبيب؛ مع  تل  االأردنية يف  ال�شفارة  االأردنية عرب 

الدول العربية كال�ش�دان وم�رص واملغرب وغريها احل�ش�ل على تاأ�شرية الدخ�ل اإىل االأرا�شي 

الدخ�ل  تاأ�شرية  على  احل�ش�ل  طلب  يف  االإ�رصائيلية  ال�شلطات  ا�شتمرت  املقابل  ويف  االأردنية. 

الذهبي  نادر  االأردين  ال�زراء  رئي�ض  نفى  الحق  وقت  ويف   .
150

االأردنية اجلن�شية  حملة  على 

ت�رصيح  على  احل�ش�ل  االإ�رصائيلية  اجلن�شية  حاملي  من  “يطلب  اإنه  قائالً  و�رصح  االأمر  هذا 

على  احل�ش�ل  االأردنية  اجلن�شية  حاملي  من  االإ�رصائيلي  اجلانب  يطلب  مثلما  االأردن،  لدخ�ل 

“غل�اً  وكانت االأحزاب والنقابات االأردنية قد �شنت حملة �شّد قرار االإعفاء، وعّدته  ت�رصيح”. 

.
العدو”151 التطبيع مع  يف 

 Yaakov واأ�شار تقرير ن�رصته اجلزيرة.نت اإىل اأن ال�شفري االإ�رصائيلي يف عّمان يعق�ب روزين

جلنة  رئي�ض  وراأى  االأردنيني.  واالإعالم  االأعمال  رجال  من  عدد  ح�رصه  ع�شاء  حفل  نظم   Rosen

حماية ال�طن وجمابهة التطبيع حمزة من�ش�ر اأن امل�ؤيدين للتطبيع مع “اإ�رصائيل” هم “حفنة من 

املرتزقة والنفعيني الباحثني عن دور”، وعن م�قف اجلهات الر�شمية االأردنية، قال من�ش�ر اإن هذه 

اجلهات “تبحث عن ثمن لدى وا�شنطن عرب حفنة من التجار واملرتزقة”.
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غري اأن طارق احلميدي، وه� نا�شط يف جمال التطبيع مع “اإ�رصائيل” واأحد ح�ش�ر احلفل، رف�ض 

احلديث عن اأن املطبعني “قلة”. وقال “اأنا بنف�شي اأعرف الع�رصات من االأردنيني الذين ي�شارك�ن يف 

دورات تقام على مدار العام يف اإ�رصائيل”، والتي ت�شل اإىل “12 دورة �شن�ياً يف جماالت املياه والبيئة 

.
وغريها، وي�شارك يف كل واحدة من ع�رصين اإىل 25 اأردنياً”152

ويف 2009/9/8 قام وفد م�ؤلف من 12 �شحفياً اأردنياً ميثل�ن خمتلف م�ؤ�ش�شات االإعالم الر�شمية 

واخلا�شة بزيارة ر�شمية ملدينة القد�ض، وهي االأوىل من ن�عها، وذلك بغر�ض االطالع على جه�د 

با�شم احلك�مة  الر�شمي  املتحدث  به  اأفاد  االإ�شالمية وامل�شيحية، وذلك ح�شب ما  املقد�شات  رعاية 

االأردن  يف  املهنية  النقابات  عن  املنبثقة  التطبيع  مقاومة  جلنة  هددت  وقد  ال�رصيف.  نبيل  االأردنية 

باإدراج اأ�شماء اأع�شاء ال�فد ال�شحفي الذي قام بالزيارة، على الق�ائم ال�ش�داء بتهمة التطبيع مع 

، فيما راأى نقيب ال�شحفيني عبد ال�هاب زغيالت اأن اأي زيارة لل�شحفيني االأردنيني 
“اإ�رصائيل”153

ومهني  ر�شمي  عمل  ال�شحفي�ن  به  قام  ما  اأن  وبنّي  التطبيع.  نطاق  يف  تدخل  ال  املحتلة  لفل�شطني 

يف  االإ�شالمية  املقد�شات  اإعمار  يف  واالأردين  الها�شمي  الدور  وت��شيح  القد�ض  عروبة  على  للتاأكيد 

.
154

القد�ض واملحافظة عليها

واالأردن  االإ�رصائيلي  الكيان  بني  التجاري  التبادل  حركة  ا�شتمرت  االقت�شادي  ال�شعيد  وعلى 

 ،%23.6 بن�شبة  التجاري بني االأردن و“اإ�رصائيل”  التبادل  2009، وقد تراجعت قيمة  خالل �شنة 

اأي ما يعادل 93.2 ملي�ن دوالر اأمريكي. ويف تقرير ل�زارة الزراعة االأردنية ك�شف وزير الزراعة 

�شعيد امل�رصي اأن االأردن ا�شت�رد من “اإ�رصائيل” خالل فرتة االأ�شهر الت�شعة االأوىل من �شنة 2009، 

نح� ثالثة اآالف طن من اخل�شار والف�اكه، اإىل جانب كميات متفاوتة لنح� �شتني �شنفاً من املنتجات 

 .
155

الزراعة االأخرى

ويف بالغ عممته دائرة اجلمارك االأردنية يف كان�ن الثاين/ يناير 2010، اأنه مب�جب الربوت�ك�ل 

مرحلته  دخل  الذي  و“اإ�رصائيل”،  االأردن  بني  واالقت�شادي  التجاري  التعاون  باتفاقية  امللحق 

ذات  وامل�اد  االأ�شناف  من  جديدة  دفعة  جمارك  وتخفي�ض  اإعفاء  مّت  فقد   ،2010/1/1 يف  ال�شاد�شة 

املن�شاأ االإ�رصائيلي. واأرفقت دائرة اجلمارك اأ�شناف ي�شملها القرار و�شلت اإىل 2,500 �شلعة مدرجة 

ومعفاة من الر�ش�م وال�رصائب.

من  عدد  عن  االأخرى  وال�رصائب  اجلمركية  الر�ش�م  االأردنية  اجلمارك  دائرة  خف�شت  كما 

.
االأ�شناف وامل�اد ذات املن�شاأ االإ�رصائيلي، عند ت�شديرها مبا�رصة اإىل االأردن ب�اقع 156%50

ع�شكرية  تدريبات  واالإ�رصائيلية  االأردنية  الع�شكرية  الق�ات  اأجرت  االأمني  امل�شت�ى  وعلى 

 .
157

مل�اجهة الزالزل، وقد �شارك فيها �رصيتان اإىل ثالث �رصايا من كل جانب
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3. دول عربية اأخرى:

Lev Leviev بافتتاح اأربعة متاجر متخ�ش�شة يف بيع  قام امللياردير االإ�رصائيلي ليف ليفايف 

املذك�ر  االأعمال  رجل  اأن  خ�ش��شاً  غا�شبة،  فعل  ردود  اأثار  مما  دبي،  اإمارة  يف  الفاخرة  االألب�شة 

اأن ليفايف قام من ناحيته  التقارير  الغربية. واأكدت  ال�شفة  الداعمني للم�شت�طنني يف  اأكرب  ه� من 

بت�قيع عقد مع �رصكة فرن�شية متخ�ش�شة يف هذا املجال، والتي قامت بدورها بت�قيع عقد مع اأحد 

اأن افتتاح املتاجر االأربعة ه� املرحلة االأوىل من افتتاح  التقارير  رجال االأعمال االإماراتيني. وراأت 

. ويف ال�شياق نف�شه ن�رصت جريدة يديع�ت 
158

املتاجر يف اأكرب املجمعات التجارية يف دبي واأفخرها

حملة  من  عدداً  اأن  اإىل  فيه  اأ�شارت  خرباً   2009/2/23 يف  ال�شادر  عددها  يف  االإ�رصائيلية  اأحرون�ت 

االإمارة  بزيارة  الذين يق�م�ن  واأن من بني  اإمارة دبي،  اإىل  االإ�رصائيلية يدخل�ن  ال�شفر  اجل�ازات 

رجال اأعمال وجتار اأملا�ض وم�اد غذائية وغريهم. يف املقابل رف�شت ال�شلطات االإماراتية منح العبة 

للتن�ض،  دبي  بط�لة  يف  للم�شاركة  الدخ�ل  تاأ�شرية   Shahar Pe′er بري  �شاهار  االإ�رصائيلية  التن�ض 

والتي اأقيمت يف �ضباط/ فرباير 2009، وقد اأحال بع�ض املراقبني اأن �شبب هذا املنع يع�د اإىل العدوان 

.
159

االإ�رصائيلي على قطاع غزة يف الفرتة التي �شبقت انعقاد البط�لة

املتجددة  الطاقة  الدولية  ال�كالة  اجتماع  يف  مبندوبني  “اإ�رصائيل”  �شاركت  اأخرى  جهة  ومن 

الذي عقد يف ت�رصين االأول/ اأكت�بر 2009 يف اإمارة اأب� ظبي. وقد اأعادت وزارة اخلارجية االإماراتية 

م�ش�ؤولية امل�شاركة االإ�رصائيلية اإىل املنظمة الدولية التي ت�رصف على االجتماع، واأ�شافت اأن الدور 

اأكدت  كما  الدول.  ح�ش�ر  عن  م�ش�ؤولية  دون  من  االجتماعات،  ا�شت�شافة  يف  انح�رص  االإماراتي 

االإمارات اأن مثل هذه امل�شاركة االإ�رصائيلية ال تعني تغيرياً يف �شيا�شتها مع تل اأبيب، اأو م�ؤ�رصاً على 

.
160

تطبيع مع الدولة العربية

معر�ض  يف  للم�شاركني  “اإ�رصائيل”  مقاطعة  �رشط  اإلغاء  على  العراق  اأقدم  اأخرى،  جهة  من 

بغداد، وكان االحتاد االأوروبي قد ا�ضرتط اإلغاء هذا ال�رشط، حتى تتمرّ م�ضاركة الدول االأوروبية يف 

. وقد اأكد النائب العراقي ن�ر الدين احليايل اأن االإ�رصائيليني م�ج�دون يف جميع مناطق، 
161

املعر�ض

جريدة  اأ�شارت  كما  �شابقاً.  امل��ش�عة  املخططات  وفق  العراق  تق�شيم  ه�  ذلك  من  الهدف  واأن 

مبعدات  تزويده  مب�جبها  يتم  املتحدة  ال�اليات  مع  �شفقة  عقد  العراق  اأن  اإىل  اأحرون�ت  يديع�ت 

قيمتها  تبلغ  ت�قيعها  مّت  التي  ال�شفقة  اأن  اجلريدة  واأو�شحت  ال�شنع،  اإ�رصائيلية  حديثة  ع�شكرية 

اإطار  تاأتي يف  ا�شت�شعار وكامريات مراقبة، واأنها  اأبراج مراقبة واأجهزة  49 ملي�ن دوالر، وت�شم 

.
162

اتفاقيات التعاون الع�شكري االإ�رصائيلي - االأمريكي

اأما يف البحرين فقد اأقّر جمل�ض الن�اب البحريني يف 2009/10/27، قان�ناً لتجرمي وحظر التعامل 

فيما حتفظت احلك�مة البحرينية على هذا القان�ن، وقال وكيل وزارة اخلارجية  “اإ�رصائيل”.  مع 
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اخت�شا�شات  يف  الت�رصيعية  ال�شلطة  من  “تدخالً  يعّد  القان�ن  اإن  العامر  حمد  االإقليمية  لل�ش�ؤون 

ال�شلطة التنفيذية جلهة ر�شم ال�شيا�شات وال�ش�ؤون اخلارجية املن�طة ب�زارة اخلارجية”. 

ويف تفا�شيل القان�ن، وافق جمل�ض الن�اب البحريني على اأن:

يعاقب كل من يخالف اأحكام م�رصوع قان�ن حظر التعامل مع اإ�رصائيل بال�شجن مدة ال تقل 

عن ثالث �شن�ات وال تتجاوز ع�رص �شن�ات، ويج�ز مع هذه العق�بة احلكم بالغرامة التي 

ال تتجاوز ع�رصة اآالف دينار بحريني ]اأي ما يعادل 26.6 األف دوالر[. واإذا وقعت اجلرمية 

من �شخ�ض اعتباري، يعاقب بذات العق�بة املن�ش��ض عليها يف الفقرة ال�شابقة كل م�ش�ؤول 

.
163

عن ارتكاب اجلرمية اأو �رصيك فيها ينتمي اإىل ذلك ال�شخ�ض

ويف املغرب �شارك ح�ايل 200 يه�دي مغربي بينهم اإ�رصائيلي�ن، يف لقاء دويل �شخم لليه�د من 

اأ�ش�ل فا�شية. وذكرت جريدة “اجلريدة االأوىل” املغربية اأن هذا اللقاء الذي عقد حتت �شعار “يه�د 

.
164

فا�ض يف فا�ض” يهدف اإىل اإطالع االأجيال اليه�دية على الرتاث اليه�دي يف املدينة

وعلى ما يبدو فاأن بع�ض املحاوالت االإ�رصائيلية لاللتفاف على الق�انني، التي متنعها من التعامل 

نائب   ،David Artsy ارت�شي  ديفيد  اأكده  ما  وه�  جنحت،  قد  معها،  والتطبيع  العربية  الدول  مع 

املدير العام لل�شناعات اجل�ية الع�شكرية االإ�رصائيلية، والذي �شغل قبل ذلك من�شب رئي�ض معهد 

الت�شدير االإ�رصائيلي، ففي مقابلة له مع م�قع جريدة يديع�ت اأحرون�ت قال “ال اأعتقد اأنه ي�جد 

كما اأكد وج�د ت�شدير اإ�رصائيلي اإىل كل مكان،  على اأر�ض ال�اقع �شيء ا�شمه مقاطعة الإ�رصائيل”. 

ما عدا دول يحظر على االإ�رصائيليني اأي�شاً املتاجرة معها، هي: اإيران و�ش�رية ولبنان. وذكر اأنه قام 

بزيارة العديد من الدول العربية ومنها اخلليج، ولي�ض من ال�شهل معرفة حجم املبالغة يف كالمه، غري 

.
165

اأن قدرة “اإ�رصائيل” على االخرتاق االقت�شادي ظلت �شئيلة وحمدودة يف العامل العربي

جدول 3/1: ال�صادرات والواردات االإ�رصائيلية مع بع�ض الدول العربية 2009-2006 

)باملليون دوالر(166

البلدان

الواردات االإ�رصائيلية من:ال�صادرات االإ�رصائيلية اإىل:

20092008200720062009200820072006

231.2288.5250.7136.670105.954.438.2االأردن

134139153.6126.7270.9132.494.377.2م�رص

17.720.616.611.53.23.92.71.8املغرب
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ال�صادرات االإ�رسائيلية اإىل بع�ض الدول العربية 2006-2009 )باملليون دوالر(

الواردات االإ�رسائيلية من بع�ض الدول العربية 2006-2009 )باملليون دوالر(
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عربياً  جماهريياً  ت�شاعداً   2009 �شنة  بداية  �شهدت 

الهج�م  اإثر  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  مع  الت�شامن  يف 

الفعاليات  وا�شتمرت  غزة،  قطاع  على  االإ�رصائيلي 

العربية ال�شعبية الت�شامنية على مدار �شنة 2009. كما �شكل ال�شم�د الن�عي للمقاومة الفل�شطينية 

يف القطاع عامالً حمفزاً لتحرك ال�شارع العربي �شّد ال�شمت الر�شمي ملا حدث يف قطاع غزة. وقد 

العربي  النظام  اأداء  بني  العميقة  الفج�ة  الفل�شطينية  الق�شية  من  العربي  ال�شارع  م�قف  اأظهر 

الر�شمي جتاه الق�شية الفل�شطينية ورغبات ال�شارع العربي، الذي اأبدى ا�شتعداداً وا�شحاً لن�رصة 

ال�شعب الفل�شطيني ب�شكٍل مبا�رص، وه� ما اأحرج العديد من االأنظمة العربية التي خ�شيت من تط�ر 

لل�شعب  امل�ؤيدة  ال�شعبية  التحركات  مرة  من  اأكرث  ف�اجهت  ا�شتقرارها؛  يهدد  مبا  ال�شعبي  التحرك 

الفل�شطيني باملنع واالعتقال.

لقد اأثبت حترك ال�شارع العربي، عرب مظاهراته وفعالياته املختلفة يف اأثناء العدوان االإ�رصائيلي، 

مدى ارتباطه بالق�شية الفل�شطينية، كما �شكلت هذه املظاهرات ا�شتفتاًء عربياً �شعبياً جتاه املقاومة 

ففي  اأ�شكالها.  بكافة  املقاومة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حلّق  وداعماً  م�ؤيداً  اأتى  والذي  الفل�شطينية، 

م�رص عّمت املظاهرات ال�شعبية املحافظات امل�رصية كافة، واتهم املر�شد العام لالإخ�ان امل�شلمني يف 

م�رص حممد مهدي عاكف النظام العربي بالت�اط�ؤ مع “اإ�رصائيل” واأمريكا، وطالب بفتح معرب رفح 

والإدخال كل املع�نات االإن�شانية؛ كما طالب “بقطع العالقات  “الإدخال ال�شالح اإىل الفل�شطينيني”، 
 .

مع العدو ال�شهي�ين، وقطع الغاز والنفط عنه”167

احلك�مة  امل�رصي”،  الطبيعي  الغاز  ت�شدير  ل�قف  ال�شعبية  “احلملة  هددت  اأخرى  جهة  ومن 

امل�رصية يف حال عدم تنفيذ قرار حمكمة الق�شاء االإداري القا�شي ب�قف ت�شدير الغاز لـ“اإ�رصائيل”، 

. كما اتهم ن�اب م�رصي�ن 
بالع�دة “لزمن الفدائيني يف فرتة االحتالل لينتزع�ا حق�قهم باأنف�شهم”168

وقال الن�اب خالل م�ؤمتر �شحفي عقدوه  معار�ش�ن احلك�مة امل�رصية بالت�اط�ؤ مع “اإ�رصائيل”، 

بعد منعهم من دخ�ل قطاع غزة، اإن النظام امل�رصي “يت�اطاأ مع اإ�رصائيل لتج�يع وحما�رصة وقتل 

ال�شعب الفل�شطيني، وعزف اأوبريت كامل من الغ�ض والزيف ب�شاأن دخ�ل امل�شاعدات االإغاثية اإىل 

اإ�رصائيلي  �شباق  اإقامة  على  احلك�مة  م�افقة  امل�رصية  املعار�شة  ا�شتنكرت  كما   .
غزة”169 قطاع 

 .
170

للدراجات النارية، وفتح معرب رفح ملدة ت�شعة اأيام اأمام املت�شابقني

وفيما يخ�ض تقرير ج�لد�شت�ن دعت نقابة املحامني امل�رصيني اإىل عقد حماكمة �شعبية للرئي�ض 

الق�شية  جتاه  م�اقفه  خلفية  على  وذلك  القاهرة،  و�شط  مقرها  يف  عبا�ض  حمم�د  الفل�شطيني 

. كما تقدم ن�اب اإ�شالمي�ن وم�شتقل�ن 
171

الفل�شطينية، وبخا�شة تاأجيل مناق�شة تقرير ج�لد�شت�ن

با�شتج�ابات اإىل الربملان امل�رصي للمطالبة ب�قف ت�شييد اجلدار الف�الذي على احلدود امل�رصية مع 

رابعًا: املــوقـف الـعــربـي 

ال�سعبي وتوجهاته
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“اإن بناء اجلدار  البلتاجي  العام للكتلة الربملانية لالإخ�ان امل�شلمني حممد  قطاع غزة، وقال االأمني 

الف�الذي اأول�ية اأمريكية و�شهي�نية، وال ميكن القب�ل بت�ش�يقه على اأنه اأول�ية لل�شعب امل�رصي”. 

وقال اأي�شاً اإن وج�د االأنفاق يف حّد ذاته جرمية تتحمل م�ش�ؤوليتها احلك�مة امل�رصية، الأنها اأرغمت 

1.5 ملي�ن فل�شطيني على اأن ت�شبح و�شيلتهم ال�حيدة جللب حاجاتهم االأ�شا�شية ه� تهريبها عرب 
.
172

االأنفاق، بعدما اأغلقت احلك�مة امل�رصية معرب رفح

مئات  فيها  �شارك  حيث  االأردنية،  املدن  �ش�ارع  ال�شعبية  املظاهرات  عمت  فقد  االأردن  يف  اأما 

االآالف منددين بالعدوان االإ�رصائيلي على ال�شعب الفل�شطيني يف قطاع غزة. كما نظم امللتقى ال�طني 

للنقابات املهنية واأحزاب املعار�شة مهرجاناً مركزياً �شارك فيه نح� 100 األف �شخ�ض. وقال رئي�ض 

جمل�ض النقباء نقيب املهند�شني الزراعيني عبد الهادي الفالحات، يف كلمة له باملهرجان، اإن االأردنيني 

اأنها حترق بالعدوان ال�شهي�ين احلاقد،  “الأنها تدفع ثمن احلرية االآن، رغم  يت�شامن�ن مع غزة 

والأنها تدافع عن االأمة، وعن عّمان والقاهرة وعن كل املدن العربية”. و�شدد الفالحات على �رصورة 

. كذلك نظمت النقابات املهنية 
“اإ�رصائيل”173 اإلغاء اتفاقيات وادي عربة واأو�شل� وكامب ديفيد مع 

ودعت اللجنة امل�ؤ�ش�شات وال�رصكات  االأردنية حملة الإعمار غزة با�شم “�شنعيدها اأجمل واأق�ى”، 

بقيمة  الذهبية  االإعمار  اأ�شهم  يف  االكتتاب  خالل  من  للتربع  واملهند�شني  والنقابيني  وامل�اطنني 

 .
174

100 دينار اأردين والف�شية بقيمة 50 ديناراً لل�شهم ال�احد

مظاهرات  يف  االآالف  �شارك  حيث  الك�يت،  �شهدته  الذي  التحرك  حجم  للنظر  الالفت  ومن 

غا�شبة ت�شامناً مع قطاع غزة، وهتف املتظاهرون تاأييداً للمقاومة الفل�شطينية، ومنددين بال�شمت 

“غزة...  . كما نظمت جلنة فل�شطني اخلريية حملة جلمع التربعات حتت �شعار 
175

العربي والدويل

اإغاثة طبية  املدين ق�افل  املجتمع  بالتعاون مع عدد من جمعيات  اللجنة  كما �شريت  نحن معكم”، 

. وقبل الي�م الذي انتهى فيه العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة نظمت 
176

واإن�شانية ل�شكان القطاع

ال�زراء  رئي�ض  ك�فية  على  مزاٌد  خالله  اأقيم  ت�شامنياً،  مهرجاناً  غزة  لن�رصة  الك�يتية  اللجنة 

ما  )اأي  ك�يتي  دينار  األف   100 مببلغ  بيعت  والتي  هنية،  اإ�شماعيل  املقالة  احلك�مة  يف  الفل�شطيني 

دعا   ،2009/1/19 يف  عقدت  التي  االقت�شادية  الك�يت  قمة  �شياق  ويف   .
177

دوالر( األف   345 يعادل 

اإىل التعبري عن رف�شهم مل�شاركة الرئي�ض حمم�د عبا�ض يف القمة،  ال�شعب الك�يتي  21 نائباً ك�يتياً 
على اعتبار اأنه �شخ�ض غري مرغ�ب فيه، وقال الن�اب اإن عبا�ض �شاحب م�اقف �شلبية ومتخاذلة 

يف م�اجهة حرب العدو ال�شهي�ين على ال�شعب الفل�شطيني املحا�رص يف قطاع غزة، واإنه ذو م�اقف 

.
178

�رصيحة يف تقييد عمليات املقاومة امل�رصوعة �شّد املحتل

وكذلك �ضهدت العا�ضمة املغربية الرباط يف 2009/1/4، م�شرية و�شفت بامللي�نية للت�شامن مع 

واحلق�قية  والنقابية  ال�شيا�شية  الهيئات  خمتلف  فيها  �شاركت  غزة،  قطاع  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 

 .
179

وال�شبابية والن�شائية، وحيا املتظاهرون املقاومة الفل�شطينية
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منظمات  مع  بالتعاون  والثقافة  والعل�م  للرتبية  االإ�شالمية  املنظمة  عقدت   2009/2/14 ويف 

امل�ؤمتر  واختتم  االإ�رصائيلية”،  واالإبادة  احلرب  “جرائم  ح�ل  م�ؤمتراً  ودولية  فل�شطينية  حق�قية 

القطاع،  معابر  وفتح  غزة،  قطاع  على  املفرو�ض  احل�شار  لرفع  بالدع�ة   2009/2/15 يف  اأعماله 

غزة،  اإىل  اجلنائية،  االأدلة  بجمع  املهتمة  واملنظمات  والهيئات  وامل�اد  االأ�شخا�ض  عب�ر  وت�شهيل 

.
180

�شماناً لت�ثيق �شامل جلرائم احلرب االإ�رصائيلية ميهد ملحاكمة جمرمي احلرب االإ�رصائيليني

اأكدوا فيه  اأ�شدرت جمم�عة من العلماء وامل�شايخ والدعاة يف مكة املكرمة، بياناً  ويف ال�شع�دية 

والدعاء.  وال�شالح  باملال  املقاومني  ن�رصة  وج�ب  على  اأكدوا  كما  امل�شلحة،  املقاومة  �رصعية  على 

ال�رصعية  الفل�شطينية  “امل�شارعة يف دعم احلك�مة  اإىل  العربية واالإ�شالمية  البيان احلك�مات  ودعا 

الكفيلة  ال�شيا�شي واالقت�شادي والع�شكري، وبذل كل اجله�د  الدعم  اأن�اع  املنتخبة يف غزة بكافة 

كما دعا العلماء احلك�مة امل�رصية اأن ت�شت�شعر م�ش�ؤوليتها وتبادر  برفع الظلم والعدوان عنهم”. 

.
181

اإىل فتح معرب رفح اأمام كافة االحتياجات وب�شكل دائم

ويف مبادرة ر�شمية انطلقت حملة خادم احلرمني الإغاثة الفل�شطينيني يف قطاع غزة، وقد القت 

التجارية؛  واملحال  امل�شانع،  واأ�شحاب  والتجار،  االأعمال،  رجال  من  كبرياً  �شعبياً  جتاوباً  احلملة 

 .
182

حيث متكنت احلملة من جمع نح� 55 ملي�ن دوالر اأمريكي

غزة،  قطاع  يف  الفل�شطيني  لل�شعب  ن�رصة  اللبنانية  املدن  غالبية  املظاهرات  عمت  لبنان  ويف 

حيث تنقلت التجمعات االحتجاجية من اأمام ال�شفارة امل�رصية اإىل حميط ال�شفارة االأمريكية. كما 

نظمت اجلماعة االإ�شالمية باالإ�شافة اإىل عدد من الق�ى والفعاليات االإ�شالمية وال�طنية اللبنانية 

عدداً من الن�شاطات الت�شامنية مع قطاع غزة، جمع خاللها التربعات النقدية والعينية، كذلك كان 

املخيمات  يف  املت�شامنة  االأن�شطة  تت�قف  مل  حيث  لبنان،  يف  الفل�شطينية  املخيمات  جميع  يف  احلال 

لغزة”  “العزة  �شعار  حتت  قانا،  بلدة  يف  احتفالياً  جتمعاً  اهلل  حزب  نظم  كما  العدوان.  فرتة  ط�ال 

خالل  له  كلمة  ويف  والفل�شطينية.  اللبنانية  واالإ�شالمية  ال�طنية  الق�ى  من  كبري  عدد  مب�شاركة 

اأهداف احلرب،  “عندما ت�شقط  النائب ح�شن ف�شل اهلل  االحتفال قال ع�ش� كتلة ال�فاء للمقاومة 

اإىل  وي�شطر  دخ�لها  على  يجروؤ  وال  والقرى،  واملخيمات  املدن  اأب�اب  على  العدو  جي�ض  ويقف 

الرتاجع، عند ذلك ن�شتطيع اأن نعلن بالفم املالآن اأننا اأمام انت�شار جديد واأمام فجر جديد، واأمام 

.
هزمية جديدة لهذا العدو”183

كما كانت العا�شمة ال�ش�رية دم�شق من بني الدول التي �شهدت مظاهرات �شخمة ت�شامناً مع 

ال�شعب الفل�شطيني يف اأثناء العدوان االإ�رصائيلي على قطاع غزة، مب�شاركة فعاليات �شيا�شية ودينية 

واقت�شادية واجتماعية وطالبية ون�شائية واأهلية، انتقد املتظاهرون خاللها م�اقف ال�اليات املتحدة 

.
184

االأمريكية املنحازة لـ“اإ�رصائيل” وعجز االأمم املتحدة وجمل�ض االأمن
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ففي  احلرب،  فرتة  ط�ال  على  ال�شعبية  والتحركات  املظاهرات  تنقطع  مل  ال�ش�دان  ويف 

الربملان رئي�ض  خاللها  دعا  ملي�نية،  م�شرية  اخلرط�م  ال�ش�دانية  العا�شمة  �شهدت   2009/1/8

تتعر�ض  مبا  �شبهها  الأيام  اال�شتعداد  اإىل  امل�شرية  يف  امل�شاركني  الطاهر  اإبراهيم  اأحمد  ال�ش�داين 

له غزة، كما دعا رئي�ض الهيئة ال�شعبية ملنا�رصة غزة فتحي خليل االأمني العام لالأمم املتحدة بان 

االإ�رصائيلي  العدوان  من  االأوىل  اجلمعة  خطبة  امل�شاجد  اأئمة  وخ�ش�ض  اال�شتقالة.  اإىل  م�ن  كي 

لتقدمي  ال�ش�داين  لل�شعب  دع�تهم  اخلطباء  ووجه  الفل�شطيني،  ال�شعب  لدعم  غزة  قطاع  على 

اال�شتنفار  حالة  ال�ش�دان  اأطباء  احتاد  اأعلن  ذاته،  ال�شعيد  وعلى  القطاع.  الأهل  العيني  الدعم 

دوالر،  ملي�ن  من  باأكرث  قدرت  طبية  قافلة  بت�شيري  االحتاد  وقام  التربعات،  جلمع  �شف�فه  يف 

ويف   .
185

امل�شاعدة الطبية  الك�ادر  من  وعدد  تخدير  واخت�شا�شي�  جراح�ن  فيها  �شارك  وقد 

املحملة  ق�افلها  ت�شيري  يف  غزة  ملنا�رصة  ال�ش�دانية  ال�شعبية  احلملة  ا�شتمرت  ذاته  ال�شياق 

ال�شعب  اإىل  ال�ش�داين  ال�شعب  اأبناء  من  جمعتها  التي  الدم،  ووحدات  واالأدوية  الطبية  باملعدات 

.
186

غزة قطاع  يف  الفل�شطيني 

الفل�شطيني  العلم  ورفع�ا  امل�رصية،  القن�شلية  مقر  غا�شب�ن  متظاهرون  اقتحم  اليمن،  ويف 

التربع  دع�ات  مع  اليمني  ال�شارع  تفاعل  كما   .
187

رفح معرب  اإغالق  على  احتجاجاً  املبنى،  ف�ق 

اليمني  التعاطف  حجم  عك�ض  مما  الكبرية،  املدن  وبع�ض  �شنعاء  العا�شمة  م�شاجد  �شهدتها  التي 

امل�شاجد  يف  عف�ي  ب�شكل  جمعها  مّت  التي  التربعات  قيمة  قدرت  حيث  الفل�شطيني،  ال�شعب  مع 

قيام  للنظر،  الالفتة  ال�شعبية  امل�شاهد  هذه  ومن  اليمنية،  الرياالت  من  املاليني  مبئات  الكبرية 

 .
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ذهبية مب�ش�غات  البع�ض  تربع  اإىل  اإ�شافة  ومنازلهم،  ب�شياراتهم  بالتربع  اليمنيني  بع�ض 

اإذ  “اإ�رصائيل”،  لقتال  املتط�عني  لتدريب  مع�شكرات  فتح  اإىل  الزنداين  املجيد  عبد  ال�شيخ  دعا  كما 

“ل� فتحت مع�شكرات التط�ع يف بالد العرب ودخل ماليني ال�شباب  اإحدى خطب اجلمعة  قال يف 

الربملان  نائباً يف  اأخرى طالب �شت�ن  . ومن جهة 
اأمريكا الإ�رصائيل ارجعي”189 للتدريب، �شتق�ل 

اليمني بعدم ا�شتقبال اأو التعامل مع رئي�ض ال�شلطة الفل�شطينية حمم�د عبا�ض، متهمني اإياه بعدم 

.
190

دعم املقاومة

الذين  ال�رصطة،  ورجال  املتظاهرين  اآالف  بني  عنيفة  م�اجهات  امل�ريتانية  العا�شمة  و�شهدت 

حاول�ا تاأمني مبنى ال�شفارة االإ�رصائيلية، حيث قام املتظاهرون بتحطيم واجهة ال�شفارة. وطالب 

املتظاهرون بطرد ال�ضفري االإ�رشائيلي من نواك�ضوط، وباإغالق ال�ضفارة وا�ضتدعاء ال�ضفري املوريتاين 

من تل اأبيب. ونّظم حزب االحتاد والتغيري امل�ريتاين مهرجاناً احتفالياً تعبرياً عن فرحتهم ب�شم�د 

قطاع غزة. كذلك نظمت الرباط املوريتاين ملقاومة االخرتاق ال�ضهيوين حفل ع�ضاء جمعت خالله 

.
191

تربعات مالية وعينية الأهايل قطاع غزة
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البحرينية،  العا�شمة  بالعدوان. حيث �شهدت  ويف دول اخلليج، قامت م�شريات حا�شدة تنديداً 

. كذلك خرج االآالف من امل�اطنني واملقيمني يف قطر يف 
192

ولعدة اأيام، تظاهرات �شارك فيها االآالف

م�شرية ت�شامن وتاأييد للفل�شطينيني يف غزة. و�شارك االآالف من اأبناء اجلالية الفل�شطينية والعربية 

القن�شلية  مقر  يف  والثاين  ظبي،  اأب�  يف  الفل�شطينية  ال�شفارة  مبقر  االأول  جتمعني؛  يف  االإمارات  يف 

. ويف 
193

الفل�شطينية يف دبي، ت�شامناً مع ال�شعب الفل�شطيني وتنديداً بجرائم االحتالل االإ�رصائيلي

.
194

اجلزائر، تظاهر اأكرث من 140 األفاً يف عدة مدن تنديداً بالعدوان

و�شهدت طرابل�ض الغرب ومدن ليبية اأخرى، مظاهرات حا�شدة ندد فيها املتظاهرون بالتق�شري 

ال�شفارة امل�رصية  املتظاهرين  العربية لل�شالم، كما هاجم بع�ض  املبادرة  العربي، وطالب�ا ب�شحب 

 .
195

ور�شق�ها باحلجارة

كانت �شنة 2009 مظهراً ال�شتمرار حالة العجز العربي الر�شمي جتاه ق�شية فل�شطني. وما 

تزال علل النظام العربي تنعك�ض ب�شكل مبا�رص وغري مبا�رص على الق�شية الفل�شطينية؛ 

وال �شك اأن قدرة العامل العربي على تقدمي الدعم قد تاأثرت بحالة االنق�شام الفل�شطيني، اإال اأن ذلك ال 

يج�ز اأن يك�ن �شبباً ي�شتند اإليه الأن العجز وال�شعف العربي �شابق لهذا االنق�شام.

ق�ش�ر  مدى   )2009/1/18-2008/12/27( غزة  قطاع  على  االإ�رصائيلي  العدوان  ك�شف  وقد 

اإن بع�ض  بل  الفل�شطيني يف قطاع غزة.  ال�شعب  الدفاع عن  العربي وانق�شامه، وعجزه عن  النظام 

وخ�ش�ماتها مع حما�ض  االأنظمة قّدمت اعتبارات النف�ذ االأمريكي، والتزاماتها جتاه “اإ�رصائيل”، 

العربي، وم�ش�ؤولياتها جتاه فل�شطني. ومل ينجح  الق�مي  االأمن  االإ�شالميني على اعتبارات  اأو مع 

النظام العربي يف فّك احل�شار عن ال�شعب الفل�شطيني، كما مل ينجح يف تنفيذ تعهداته باإعادة اإعمار 

قطاع غزة، وظلت معاناة اأهل القطاع �شاهداً �شافراً على عجز هذا النظام.

األهب �شم�د املقاومة يف القطاع واأداءها املتميز، على الرغم من قلة اإمكاناتها، حما�شة اجلماهري 

العربية التي تفاعلت ب�شكل وا�شع من خالل جمع التربعات واملظاهرات وغريها. وكان م�ؤمتر القمة 

العربية الطارئة يف الدوحة يف 2009/1/15 انعكا�شاً لهذا التفاعل على الرغم من مقاطعة بع�ض الدول 

�شيا�شياً  اخرتاقاً  وفل�شطني  املقاومة  با�شم  ليتحدث  م�شعل  خالد  ا�شت�شافة  كانت  كما  له.  العربية 

كبرياً حلما�ض، كان لقطر دور مهم فيه، خ�ش��شاً بعد امتناع الرئي�ض عبا�ض عن احل�ش�ر. غري اأن 

اإذ �رصعان ما مّت امت�شا�ض االألق الذي حققته حما�ض،  هذا االخرتاق حلما�ض كان م�ؤقتاً وحمدداً، 

الرئي�ض عبا�ض وحك�مة رام اهلل، وعادت �شيا�شة عزل وتهمي�ض  للتعامل مع  العربي  النظام  وعاد 

حما�ض وحك�متها.

خامتة



2009التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

180

وبخالف   ،2009 �شنة  ط�ال  الفل�شطيني  ال�شاأن  يف  الرئي�شي  العربي  الالعب  م�رص  ظلت  وقد 

ال�شنتني ال�شابقتني، حيث كانت هناك جه�د �شع�دية، وقطرية، ومينية، و�ش�دانية... فاإن جه�د 

انتهت  العديد من ج�الت احل�ار،  القاهرة  اأ�شا�شي، حيث �شهدت  امل�شاحلة كانت م�رصية ب�شكل 

بتقدمي م�رص ورقة للم�شاحلة وقعت عليها فتح، وحتفظت عليها حما�ض. 

كعبء  القطاع  يف  وحك�متها  حما�ض  مع  يتعامل  امل�رصية  احلك�مة  اأداء  اأن  ال�ا�شح  من  وكان 

و�شحنات  التربعات  اإدخال  على  والت�شييق  رفح  معرب  اإغالق  يف  اال�شتمرار  وكان  “م�شكلة”،  اأو 

االإغاثة، ثم بناء اجلدار الف�الذي للق�شاء على االأنفاق التي تزود القطاع بنح� 50% من احتياجاته 

اهلل،  رام  يف  ولل�شلطة  لفتح  امل�رصي  النظام  من  ميٌل  اأنها  على  حما�ض  اعتربتها  مظاهر  االإن�شانية، 

وم�ضاركة عملية يف اإ�ضقاط حما�ض واإف�ضالها. 

ويف االأردن اأ�شيبت حالة االنفراج التي �شهدتها العالقة مع حما�ض يف الن�شف الثاين من �شنة 

العالقة  ملف  وكان  الذهبي.  حممد  املخابرات  مدير  اإقالة  بعد   2009 �شنة  خالل  باجلم�د   ،2008

امللفات  من  وا�شعة،  داخلية  اإخ�انية  نقا�شات  �شهد  الذي  االأردن،  يف  االإخ�ان  وجماعة  حما�ض  بني 

االأردنية،  ال�شاحة  على  املحتملة  النعكا�شاته  االهتمام،  من  مبزيد  االأردنية  ال�شلطات  تابعتها  التي 

وكان هناك رغبة وا�شحة يف “فكرّ االرتباط” لهذه العالقة. ومن جهة اأخرى، اعتذرت االأردن عن 

ا�شت�شافة امل�ؤمتر ال�شاد�ض حلركة فتح، وقد كان ذلك اأحد الع�امل التي دفعت فتح لعقد م�ؤمترها 

يف ال�شفة الغربية.

ف�شائل  وباقي  حما�ض  ا�شت�شافة  ويف  العربي،  املمانعة  مع�شكر  قيادة  يف  �ش�رية  ا�شتمرت 

باإنهاء  يتعلق  فيما  واحدة  م�شافة  على  تبدو  اأن  حر�شت  لكنها  اخلارج،  يف  الفل�شطينية  املقاومة 

مبادرة  يف  النظر  باإعادة  �ش�رية  وطالبت  الفل�شطيني.  ال�شف  ووحدة  الفل�شطيني،  االنق�شام 

لل�شعب  وح�شارها  القطاع  على  عدوانها  يف  “اإ�رصائيل”  ا�شتمرت  ما  اذا  العربية  ال�شالم 

كان  الذي  ال�ش�ري   - االإ�رصائيلي  التفاو�شي  امل�شار  انقطاع   2009 �شنة  و�شهدت  الفل�شطيني. 

متطرفة  ميينية  حك�مة  لت�شكيل  كان  حيث  الرتكية؛  ال��شاطة  خالل  من  مبا�رص  غري  ب�شكل  يتم 

بقيادة نتنياه� اأثره على هذا االنقطاع.

ويف لبنان، ا�شتمرت معاناة الالجئني الفل�شطينيني، وا�شتمر حرمانهم من العديد من حق�قهم 

املدنية يف العمل والتملك. وظلَّ ا�شتخدام “فزاعة” اخل�ف من الت�طني �شالحاً ي�شتخدمه البع�ض 

فل�شطينياً  اإجماعاً  هناك  اأنَّ  مع  طبيعية؛  اإن�شانية  حق�ق  من  الفل�شطينيني  حرمان  ال�شتمرار 

الرغم من  كبرياً، على  البارد فقد �شهد تعرثاً  اإعمار خميم  اأما ملف  الت�طني.  ولبنانياً على رف�ض 

ت�فر املخططات والتم�يل الالزم، ومل يتم ا�شتئنافها اإال يف 2009/10/26. 
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ومل تن�شغل ال�شع�دية يف �شنة 2009 ب��شاطات لعالج االنق�شام الفل�شطيني، وظلّت ال�شع�دية 

الداعم  ظلّت  اأنها  غري  الدوحة،  يف  الطارىء  القمة  م�ؤمتر  يف  ت�شارك  ومل  االعتدال،  مع�شكر  �شمن 

املايل العربي االأكرب ر�شمياً و�شعبياً لفل�شطني. وكان هناك برود يف العالقة مع حما�ض حتى حلظات 

متاأخرة من �شنة 2009، عندما وافقت ال�شع�دية على ا�شتقبال خالد م�شعل والذي زارها يف مطلع 

لقادة حما�ض لعدد من دول اخلليج كاالإمارات والبحرين  االنفراج زيارات  2010، وتبع هذا  �شنة 

وقطر والك�يت.

وقد ظّل التطبيع بني “اإ�رصائيل” والبالد العربية حم�ش�راً يف حدود �شيقة، مع الدول التي وقعت 

يف  لـ“اإ�رصائيل”  ال�ا�شعة  العداء اجلماهريية  ال�شالم وحتديداً م�رص واالأردن. وظلّت حالة  اتفاقية 

الر�شمية. وقد  التطبيع االأطر  اأن يتجاوز  البلدان العربية مبا فيها م�رص واالأردن، حت�ل دون  كل 

والكراهية �شّد  العداء  اإياه يف زيادة حالة  االإ�رصائيلية على قطاع غزة وح�شارها  اأ�شهمت احلرب 

“اإ�رصائيل”.
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الق�صية الفل�صطينية والعامل الإ�صالمي

يف الفل�سطيني  ال�سعب  على  اإ�رسائيلي  عدوان  من  تخللها  وما   2009 �سنة  اأ�سهمت 

قطاع غزة، يف اإبراز اأوجه التباين بني م�ستويني من عالقة العامل الإ�سالمي بالق�سية

لل�سعب  دعمه  عن  بقوة  بالتعبري  قام  الذي  ال�سعبي  امل�ستوى  الأول:  الفل�سطينية؛ 

الفل�سطيني يف قطاع غزة، من خالل املظاهرات، وحمالت جمع التربعات لدعم �سمود اأهايل غزة، 

حتى و�سل الأمر يف بع�ض الدول اإىل حّد مطالبة حكومات الدول الإ�سالمية بالتحرك الفعلي لوقف 

العتداء الإ�رسائيلي على قطاع غزة وفتح باب اجلهاد للمتطوعني. اأما امل�ستوى الثاين فهو م�ستوى 

احلكومات الإ�سالمية الر�سمية التي تباينت يف مواقفها اأي�ساً خالل �سنة 2009 بني دولة واأخرى، 

ففي الوقت الذي جند فيه دعماً اإيرانياً �سيا�سياً ومادياً مبا�رساً، كما جند تركيا تاأخذ موقفاً وا�سحاً 

 Recep Tayyip Erdogan من العتداءات الإ�رسائيلية، ويقف رئي�ض وزرائها رجب طيب اأردوغان

املوؤمتر  منظمة  جند   ،Davos conference دافو�ض  موؤمتر  ويغادر  بالقتلة  الإ�رسائيليني  وي�سف 

يكتفون  اأع�سائها  ومعظم   Organization of the Islamic Conference (OIC( الإ�سالمي 

بالتنديد وال�سجب واملطالبة بوقف “العنف”.

ويف هذا الف�سل �سن�ستعر�ض ب�سيء من التف�سيل موقف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي، بالإ�سافة 

هما   ،2009 �سنة  خالل  الفل�سطينية  الق�سية  يف  بارزاً  دوراً  لعبتا  رئي�سيتني  دولتني  مواقف  اإىل 

تركيا واإيران، كما �سنقف على بع�ض التحركات الر�سمية وال�سعبية يف كل من اإندوني�سيا وماليزيا 

وباك�ستان وتفاعالتها خالل �سنة 2009.

اأي تغري يف خطاب  2009 مل يالحظ خالل �سنة 

جتاه الإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة  �سيا�سات  اأو 

ق�سايا ال�سعب الفل�سطيني، والتي تراوحت بني 

ال�ستنكار وال�سجب والإدانة؛ فقد ا�ستمرت املنظمة يف عمليات ال�سجب وال�ستنكار �سّد العتداءات 

 ،2009 �سنة  ومطلع   2008 �سنة  نهاية  غزة  قطاع  �سهدها  التي  الع�سكرية  والعمليات  الإ�رسائيلية 

داعية اإىل حماكمة “اإ�رسائيل” على جرائم احلرب التي ارتكبتها يف قطاع غزة، كما ا�ستمرت اإعالنات 

تنفيذ  اإىل  والدعوة  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  وحلقوقه  الفل�سطيني  لل�سعب  والدعم  التاأييد 

لت املنظمة ن�ساطها الدبلوما�سي اإزاء العتداءات الإ�رسائيلية على  قرارات ال�رسعية الدولية، كما فعَّ

املقد�سات واحلفريات الإ�رسائيلية يف �رسقي القد�ض.

اأوًل: منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي

مقدمة
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الدبلوما�سي للتعامل مع العدوان الإ�رسائيلي  و�سعدت منظمة املوؤمتر الإ�سالمي من ن�ساطها 

 ،Non-Aligned Movement (NAM( على قطاع غزة، فقد عقدت اجتماعاً مع حركة عدم النحياز

بالإ�سافة اإىل اللقاءات مع الحتاد الدويل جلمعيات الهالل الأحمر وال�سليب الأحمر بح�سور ممثل 

املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية.

العمليات  بدء  من  اأ�سبوع  نحو  بعد  اأي   ،2009/1/3 يف  الإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة  قامت  وقد 

الع�سكرية الإ�رسائيلية على قطاع غزة، بعقد اجتماع ا�ستثنائي مو�سع للجنة التنفيذية على م�ستوى 

بالعدوان  ب�سدة  التنديد  الجتماع  هذا  عن  متخ�ض  وقد  للمنظمة.  الأع�ساء  الدول  خارجية  وزراء 

الإ�رسائيلي �سّد ال�سعب الفل�سطيني، كما اأعربت املنظمة عن خيبة اأملها اإزاء عدم قيام جمل�ض الأمن 

الدويل مبا يلزم لوقف اإطالق النار، وطالبت املجل�ض بالنهو�ض مب�سوؤولياته يف �سون ال�سلم والأمن 

الدوليني. واأبرز ما دعت املنظمة اإليه هو “متركز بعثة مراقبة دولية يف قطاع غزة بعد وقف اإطالق 

النار، ويف�سل اأن تكون حتت مظلة الأمم املتحدة، لوقف ت�سعيد النزاع و�سمان ا�ستقرار الو�سع”. 

ملجل�ض  عاجل  اجتماع  لعقد  املنظمة  دول  �سفراء  م�ستوى  على  التحرك  الجتماع  هذا  يف  تقرر  كما 

احلماية  وتاأمني  العدوان،  لوقف  والتدابري  القرارات  لتخاذ  املتحدة،  لالأمم  التابع  الإن�سان  حقوق 

.
1
لل�سعب الفل�سطيني من العتداءات الإ�رسائيلية

واأطرها  املتحدة  الأمم  بهيئة  املتمثلة  الدوليني  وال�سلم  الأمن  حفظ  منظومة  فاإن  يبدو  ما  على 

يف  ُتْدخل  ل  املتحدة،  الوليات  اأ�سا�سي  ب�سكٍل  قرارها  �سناعة  على  ت�سيطر  التي  املختلفة،  الدولية 

ح�ساباتها موقف املنظومة الإ�سالمية العاملية املتمثلة مبنظمة املوؤمتر الإ�سالمي، الراف�سة لالعتداءات 

املتكررة من اجلانب الإ�رسائيلي على ال�سعب الفل�سطيني. ولعل ذلك عائد ملواقف وحتالفات بع�ض 

الدول العربية والإ�سالمية، التي ت�سكل قوة �ساغطة داخل منظمة املوؤمتر الإ�سالمي، مع املنظومة 

الأمريكية الأوروبية الراعية للكيان الإ�رسائيلي. من هنا، مل يكن من املتوقع اأي رّد فعل اإيجابي من 

هيئة الأمم املتحدة والدول القائمة عليها للتحرك يف �سبيل وقف العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة 

اأن املنظمة توجهت ب�سكل رئي�سي نحو تقدمي  وتنفيذ طلبات منظمة املوؤمتر الإ�سالمي. لذلك جند 

العون الإن�ساين لأهايل غزة، حيث اأطلقت املنظمة يف 2009/1/4 حملة اإن�سانية “لتوفري احلد الأدنى 

اإدخال  2009/1/14 من  . وقد متكنت املنظمة يف 
واملتطلبات الإن�سانية الأ�سا�سية لل�سكان يف غزة”2

قافلة م�ساعدات اإىل قطاع غزة عرب معرب رفح، �سمت 300 طن من الأدوية واملعدات الطبية واملواد 

والأغذية  الطبية  املواد  من  طن   170 بـ  حمملة  جدة  من  الثانية  القافلة  انطلقت  وكذلك  الغذائية. 

موؤمتر  يف  املنظمة  تعهدت  كما  ال�سعودي.  الأحمر  الهالل  مع  بالتعاون  وذلك  غزة،  قطاع  نحو 

2009 يف منتجع �رسم ال�سيخ بالإ�سهام  اإعادة اإعمار قطاع غزة، الذي عقد يف مطلع اآذار/ مار�ض 

القطاع  اإىل �سكان  2009/4/19 قافلة م�ساعدات  اأدخلت املنظمة يف  . كذلك، 
3

100 مليون دولر بـ 

بلغت  �ساحنة،   43 �سمت  اإن�سانية  اإغاثة  قافلة  املنظمة  اأطلقت   2009/5/6 ويف  �ساحنة،   23 �سمت 
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حمولتها نحو األف طن بقيمة اإجمالية ت�سل اإىل ما يقارب ثالثة ماليني و217 األف دولر. كما قامت 

املنظمة يف �سهر حزيران/ يونيو 2009 بافتتاح اأول م�ست�سفى تخ�س�سي للعيون يف قطاع غزة. وقد 

بلغت قيمة امل�ساعدات املقدمة لقطاع غزة خالل الفرتة املمتدة من �سهر كانون الثاين/ يناير حتى 

.
4
حزيران/ يونيو 2009 نحو ثمانية ماليني دولر

 Ekmeleddin اأوغلو  اإح�سان  الدين  اأكمل  الإ�سالمي  املوؤمتر  العام ملنظمة  لالأمني  ومما ي�سجل 

لقطاع غزة يف  تفقدية  بزيارة  امل�ستوى  راأ�ض وفد رفيع  قيامه على   2009 �سنة  Ihsanoglu خالل 

التقى  الإ�رسائيلي. وقد  العدوان  بالقطاع خالل  الذي حلق  الدمار  اطلع خاللها على   ،2009/3/15

اأوغلو والوفد املرافق له بعدد من م�سوؤويل حما�ض وممثلي موؤ�س�سات املجتمع املدين، حيث اأكد على 

.
5
�رسورة اإمتام امل�ساحلة الوطنية الفل�سطينية

املقد�سات  على  الإ�رسائيلية  لالعتداءات  اإدانتها  يف   2009 �سنة  امتداد  على  املنظمة  ا�ستمرت 

الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�ض، ويف ت�رسيح لأكمل الدين اإح�سان اأوغلو اأمني عام املنظمة راأى اأن 

الأق�سى قبل  امل�سجد  اأخطر مبراحل من حريق  الأق�سى هو  امل�سجد  ما يحدث من حفريات حتت 

اأربعني عاماً، “لأنه ي�سيب �مل�سجد ب�أ�رض�ر �سديدة �ل�طء، فه� ي�ؤدي �إىل ت�آكله من �أ�سفله ومن حتته 

اإدخال عن�رس جديد يف املعادلة، عرب طرح فكرة تقا�سم امل�سجد  اأنه يحاول  ومن فوقه، ف�سالً عن 

اأوغلو �سبب  اأرجع  بني امل�سلمني واليهود مثلما حدث للم�سجد الإبراهيمي يف مدينة اخلليل”. وقد 

عجز املنظمة عن القيام بخطوات فاعلة لإحداث تغري جوهري يف الأمر الواقع، الذي ي�سعى الحتالل 

املنظمة،  يف  الأع�ساء  للدول  ال�سيا�سية  الإرادة  غياب  هو  القد�ض،  مدينة  يف  فر�سه  اإىل  الإ�رسائيلي 

وكذلك غياب الإرادة ال�سيا�سية الفل�سطينية؛ حيث راأى اأن الت�رسيحات والت�سالت الدبلوما�سية 

التي تقوم بها املنظمة لن تغري الو�سع ال�سيئ الذي ت�سببت به “اإ�رسائيل” يف القد�ض. ويف قراءة له 

للتفاعل مع الق�سية الفل�سطينية خالل العدوان على قطاع غزة، راأى اأوغلو اأن الق�سية الفل�سطينية 

احلقوق  لتكري�ض  التاريخية  الفر�ض  ا�ستغالل  عدم  اإىل  ذلك  ُمرجعاً  وموؤيديها،  زخمها  فقدت  قد 

، وداعياً اإىل �رسورة 
6
الوطنية لل�سعب الفل�سطيني معطياً مثالً طريقة التعامل مع تقرير جولد�ستون

.
7
التحرك وال�سغط على املنظمات الدولية والدول الكربى لتثبيت احلقوق الفل�سطينية

وقد عقدت املنظمة يف 2009/11/1 اجتماعاً طارئاً للمجل�ض التنفيذي على م�ستوى وزراء خارجية 

الدول الأع�ساء ملناق�سة العتداءات الإ�رسائيلية على امل�سجد الأق�سى، اأكدت فيه اأن “ق�سية احلرم 

القد�سي ال�رسيف ت�سكل خطاً اأحمراً ل يحتمل اأي ت�ساهل اأو تهاون على الإطالق”. كما اأكدت على 

اأن كل التدابري والإجراءات الت�رسيعية والإدارية وال�ستيطانية الإ�رسائيلية الرامية اإىل تغيري الو�سع 

لقرارات  انتهاكاً  ت�سكل  القد�ض،  ملدينة  واحل�ساري  والرتاثي  والعمراين  والدميوغرايف  القانوين 

وطالب   .465 رقم  الأمن  جمل�ض  قرار  �سيّما  ول  الدولية،  والأعراف  واملواثيق  الدولية  ال�رسعية 
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املجل�ُض التنفيذي جمل�َض الأمن الدويل باإحياء اللجنة الدولية لالإ�رساف والرقابة، ملنع ال�ستيطان يف 

القد�ض والأرا�سي العربية املحتلة طبقاً للقرار رقم 446. كما متخ�ض عن هذا الجتماع العديد من 

.
8
القرارات التي تدعو اإىل حماية القد�ض واملقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية

ما  وهو   ،2009 �سنة  طوال  الفل�سطينية  الق�سية  مع  الإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة  تعاملت  هكذا 

ال�سعب  على  الإ�رسائيلية  لالعتداءات  وا�ستنكار  �سجب  من  املا�سية،  ال�سنوات  طوال  عليه  اعتادت 

الفل�سطيني وعلى املقد�سات، ول يبدو اأن هذه احلالة ذاهبة اإىل تغيري جوهري يف املنظور القريب. 

 2009 2008 وبداية �سنة  الإ�رسائيلي على غزة نهاية �سنة  العدوان  فر�ض 

نف�سه على جممل م�سار العالقات ال�سيا�سية والقت�سادية والع�سكرية بني 

الفل�سطينية،  الق�سية  من  تركيا  موقف  على  وكذلك  و“اإ�رسائيل”،  تركيا 

ف�سالً عن معظم امللفات املعنية بها تركيا واملت�سلة بهاتني امل�ساألتني، وذلك على مدار �سنة 2009.

وقد  الثنائية بني تركيا و“اإ�رسائيل”،  وقد ترك العدوان تداعيات كبرية وعميقة على العالقات 

انطوى العام من دون تبديل على ما كان قد بداأه.

1. العالقات الثنائية مع “اإ�رسائيل”:

انتف�ست تركيا عرب رئي�ض وزرائها رجب طيب اأردوغان عندما بداأ العدوان على غزة بعد اأربعة 

اأيام فقط من زيارة قام بها رئي�ض وزراء “اإ�رسائيل” اإيهود اأوملرت اإىل تركيا يف 2008/12/22، بحيث 

بدا العدوان كما لو اأنه مّت بعلم تركيا امل�سبق به من ناحية، وخالفاً ملا كان اأوملرت قد اأبلغ به اأردوغان 

“اإ�رسائيل” لن تقوم مبا يعكر ال�ستقرار الن�سبي الذي كان قائماً مع غزة من ناحية ثانية.  من اأن 

كان هذا باعثاً لأردوغان لعتبار العدوان عدم احرتام لرتكيا من خالل نكث اأوملرت لوعوده.

وكانت  التالية،  والأيام  اأيامه  امتداد  على  بالعدوان  بقوة  املنددة  اأردوغان  مواقف  تتالت  وقد 

ذروتها، كما بات معروفاً، الوقفة ال�سهرية لأردوغان يف منتدى دافو�ض يف 2009/1/29 حيث احتج 

الأمم  عام  واأمني  برييز  �سمعون  الإ�رسائيلي  الرئي�ض  مع  جمعته  التي  اجلل�سة  اإدارة  طريقة  على 

اجلل�سة  ترك  اأن  لبث  وما  مو�سى،  عمرو  العربية  الدول  جامعة  عام  واأمني  مون  كي  بان  املتحدة 

احتجاجاً قائالً اإنه لن يعود مرة اأخرى اإىل دافو�ض.

قوبل موقف اأردوغان مبوجات من التاأييد يف فل�سطني ويف العامل العربي، وبا�ستياء بالغ لدى 

�جل�نب �لإ�رض�ئيلي ويف �أو�س�ط خمتلفة يف �لغرب. 

خالل  من  املتحدة،  الوليات  يف  اليهودي  للوبي  مواقف  الغربية،  الفعل  ردود  �سياق  يف  وظهر 

من  اأردوغان  مواقف  من  حنقه  عن  فيها  يعرب  باأيام،  دافو�ض  قبيل  اأردوغان  اإىل  اأر�سلها  ر�سالة 

.
9
يف تركيا لل�سامية  املعادية  النزعة  انت�سار  على  “اإ�رسائيل” وتاأثريها 

ثانيًا: تركيا



الق�سية الفل�سطينية والعامل الإ�سالمي

195

وعلى امتداد اأيام العدوان حر�ض امل�سوؤولون الأتراك على التعبري عن موقف مبدئي اإىل جانب 

ال�سيخ بعيد منت�سف كانون الثاين/  الفل�سطيني يف غزة. وحتى عندما انعقد موؤمتر �رسم  ال�سعب 

يناير 2009 امتنع الرئي�ض الرتكي عبد اهلل غول Abdullah Gul عن مرافقة زعماء الدول الأوروبية 

اإىل تل اأبيب قائالً اإن تركيا غري معنية به. وت�ساءل غول “ملاذا يذهب زعماء الحتاد الأوروبي اإىل 

تل اأبيب؟ هناك اتفاق بني اإ�رسائيل والوليات املتحدة من اأجل مراقبة الأنفاق واملعابر. وقد تطوعت 

بع�ض الدول الأوروبية لتقدمي امل�ساعدة بهذا اخل�سو�ض. واإ�رسائيل ترى يف ذلك م�ساألة اأمنية. ولقد 

. واأ�سار غول اإىل 
ذهبوا اإىل اإ�رسائيل من اأجل اإظهار دعمهم لها. نحن ل عالقة لنا بهذا املو�سوع”10

و�سع تركيا اخلا�ض بالن�سبة ملو�سوع غزة، فقال باأن تركيا لي�ست يف وارد اإر�سال قوات اإىل القطاع 

يف هذه املرحلة.

لـ“اإ�رسائيل”  الرتكية موجهاً كالمه  اأردوغان يخاطب اجلالية  ومن قلب مدينة بروك�سل كان 

املعايري التي يطبقها  ازدواجية  اأردوغان  وانتقد  قائالً: “هل غزة اأر�سكم؟ ماذا تفعلون هناك؟”. 

الأمن  اأ�سابيع. جمل�ض  اأي مكان منذ ثالثة  لها  القوانني  الإن�سان ول احلق ول  “ل حقوق  الغرب 

يتخذ قراراً بوقف النار لكن اإ�رسائيل ل تطبقه، فهل اتُّخذت اأية عقوبات؟ كال. نحن تهمنا النتيجة. 

ما  اأهدافها.  حققت  اإنها  تقول  اإ�رسائيل  “اإن  اأردوغان  وقال  املعايري؟”.  يف  الزدواجية  هذه  ملاذا 

لي�ض لأنني  الأطفال.  اإن م�ساعري مع هوؤلء  الأطفال واملدنيني؟  الأهداف؟ هل هي قتل  هي هذه 

م�سلم بل لأنني اإن�سان، لقد ا�ستخدموا القوة املفرطة. فهل غزة بلدكم؟ اأو اأر�سكم؟ اأي عمل لكم 

.
هناك؟”11

وكانت ذروة الغ�سب الرتكي من “اإ�رسائيل” يف دافو�ض عندما فّجر رئي�ض احلكومة الرتكية رجب 

طيب اأردوغان اأكرب قنبلة يف تاريخ العالقة الرتكية مع “اإ�رسائيل”، حني واجه الرئي�ض الإ�رسائيلي 

�سمعون برييز. وقد حتدث اأردوغان خالل اجلل�سة فقال: اإنه قبل احلديث عن جهود ال�سالم احلالية 

يجب اأن نقول اإننا ل نتحدث عن و�سع قبل اأربعني �سنة بل عن و�سع بداأ يف حزيران/ يونيو 2008. 

كان هناك وقف لإطالق النار ثّم انتهت التهدئة ومل يطلق اأي �ساروخ على “اإ�رسائيل” وكان على 

“اإ�رسائيل” اأن ترفع احل�سار. غزة �سجن كبري يف الهواء الطلق، ومل ي�سمح بدخول حتى �سندوق 
اأر�سلنا  اإغالق املعابر. بعد نهاية التهدئة بداأت عمليات قتل الفل�سطينيني. لقد  طماطم واحد ب�سبب 

م�ساعدات اإن�سانية اإىل غزة ومل ت�سمح “اإ�رسائيل” باإدخالها ملدة 15 يوماً.

وذكر اأردوغان اأن اأوملرت رف�ض عملية تبادل اأ�رسى مع حما�ض. وت�ساءل: 

هل يوجد ذرة واحدة لدى حما�ض من اأ�سلحة الدمار ال�سامل الذي متتلكه اإ�رسائيل؟ اإذا 

كنت اأعرف �سيئاً فهو اأنه ل يوجد. لقد رف�ست اإ�رسائيل العرتاف بالقرار 1860. ودمرت 

اإزاء ذلك؟ وقفت تتفرج.  مباين الأمم املتحدة واملدار�ض التابعة لها... وماذا فعلت الب�رسية 
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�رضط �ل�سالم يف �لع�مل ه� �ل�سالم يف �ل�رضق �لأو�سط، ويجب هن� �لعرت�ف بخي�ر �ل�سعب 

اإىل  الفل�سطيني الذي �سّوت لكتلة ال�سالح والتغيري )حما�ض(. لأن ال�ستمرار يف التحدث 

عبا�ض فقط لن يحل امل�سكلة.

وقال اأردوغان: 

يا �سيد برييز اأنت اأكرب مني يف العمر لكن �سوتك كان مرتفعاً كثرياً. اأنا اأعرف اأن ارتفاعه 

واأنا  جداً.  جيداً  تعرفه  فاأنت  القتل  يخ�ض  وفيما  متَّهم.  نف�سية  عن  تعبري  هو  ال�سكل  بهذا 

اأعرف جداً كيف قتلتم الأطفال عند ال�ساطئ. ويوجد روؤ�ساء حكومة عندكم يتباهون باأنهم 

ي�سعرون بالفرح عندما تدخل الدبابات غزة. واأنا اأعيب على من ي�سفقون لهذه املظامل ]يف 

اإ�سارة اإىل ت�سفيق احل�سور لكلمة برييز[.

وبالرغم من حماولة مدير اجلل�سة اإ�سكات اأردوغان ومنعه من موا�سلة كالمه، اأ�رّس اأردوغان 

على الكالم وا�ست�سهد مبقاطع كانت معه يف ورقة اأخرجها من امللف الذي معه وفيها ا�ست�سهادات من 

التوراة حول عدم وجود القتل. وقال اأردوغان: “لكن هنا يوجد قتل”، وا�ست�سهد باأقوال لباحثني 

يهود يف جامعة اأوك�سفورد Oxford University و�سفوا “اإ�رسائيل” بـ“الرببرية” واأنها حتولت 

اإىل “دولة عا�سية”. وختم اأردوغان بالقول: “بالن�سبة يل انتهى دافو�ض ولن اأعود جمدداً، لقد تكلم 

بان كي مون 6 دقائق وتكلمت اأنا 12 دقيقة وعندما و�سل عمرو مو�سى اإىل الدقيقة العا�رسة اأوقفه 

مدير اجلل�سة عن الكالم اأما برييز فقد تكلم 25 دقيقة”.

وبعد هذا ترك اأردوغان مقعده مغادراً اجلل�سة وتقدم اإليه وهو يغادر عمرو مو�سى مهنئاً على 

كالمه لكن مو�سى بقي يف مكانه ومل يقتد باأردوغان.

و�رسح اأردوغان بعد مغادرة اجلل�سة قائالً: “لقد كانت اجتماعات دافو�ض غري عادلة. اأنا راأ�سي 

.
مرن ولكني ل�ست خروفاً وديعاً”12

وحتّولت عبارة “دقيقة واحدة” One Minute اإىل كلمة مرور و�سعار تتناقلها املواقع الإلكرتونية 

 Justice and Development Party والتنمية  العدالة  حلزب  اجلديد  ال�سعار  وتعتربها  الرتكية، 

بالربامج  املت�سلني  قبل  من  ال�ستخدام  �سائعة  اأ�سبحت  كما   ،(Adalet ve Kalkınma Partisi(
 .Yes We Can ”التلفزيونية. وهم ي�سبّهونها ب�سعار الرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما “نحن ن�ستطيع

وكان اأردوغان كرر اأكرث من مرة عبارة “دقيقة واحدة”، يف �سياق الطلب من مدير اجلل�سة ديفيد 

اإغناتيو�ض David Ignatius اإعطاءه الكالم، اأو ال�سماح له مبوا�سلة تعقيبه على برييز اأو ملنع مدير 

اجلل�سة من مقاطعته، وقد قالها اأردوغان بالإجنليزية ولي�ض بالرتكية.

وفور عودته اإىل مطار اإ�سطنبول بعد �ساعات قليلة من جل�سة دافو�ض كان يف ا�ستقبال اأردوغان 

يف املطار الآلف من النا�ض التي عطلت حركة ال�سوارع ورفعت اأعالم تركيا وفل�سطني ويافطات 

التجمهرعند  وا�ستمر  للعامل”.  اجلديد  وبـ“الزعيم  دافو�ض”  بـ“فاحت  اأردوغان  بع�سها  و�سف 
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منزله  اأمام  القرنفل  اأزهار  اآلف  املواطنون  نرث  حيث  الأوىل  ال�سباح  �ساعات  اإىل  اأردوغان  منزل 

 .
13

والطرقات املحيطة به عربون تاأييد ملواقفه

ولعل اأهم ما قاله اأردوغان يف مطار اإ�سطنبول بعد عودته اإىل تركيا هو “اإنني ل�ست دبلوما�سياً 

اللياقات  اأعرف  ل  اأنا  ال�سيا�سة.  من  جاوؤوا  الذين  من  واحد  بل  دبلوما�سية  بلغة  لأتكلم  متقاعداً 

اأنا ل�ست زعيم قبيلة بل رئي�ض حكومة تركيا. وال�سيا�سي يجب  اأعرفها.  اأن  اأريد  الدبلوما�سية ول 

اأن يعر�ض موقفه بو�سوح وقد فعلت ما يجب القيام به”. وقال اإن “اأي رئي�ض للوزراء يف تركيا كان 

.
�سيتخذ املوقف نف�سه. اإن امل�ساألة اعتبار واحرتام تركيا ولن اأ�سمح لأحد باأن ينتهك �رسف بالدي”14

وظهراً اأدى اأردوغان ال�سالة يف جامع بيايل يف اإ�سطنبول وحتدث بعد ذلك يف افتتاح خط للمرتو 

مكرراً مواقفه قائالً “اإن املهم لي�ض ما يقوله الآخرون، بل ماذا نقول نحن”. واأ�ساف “اإن ال�سكوت 

عن الظلم ظلم. واإن خ�سالنا الإن�سانية اأهم من ح�ساب التوازنات ال�سيا�سية”. 

وتلقى اأردوغان دعماً كبرياً من رئي�ض اجلمهورية عبد اهلل غول عندما قال الأخري اأن اأردوغان 

اأجاب مبا يتطلبه الو�سع. واأ�ساف غول اإنه عندما يتعر�ض رئي�ض احلكومة لعدم الحرتام فهو ل 

ميكن اأن ي�سكت على الإ�ساءة، فهو اأعطى اجلواب ال�رسوري وقام مبا يجب اأن يقوم به. وقال اإن 

تركيا دولة كبرية وعلى اجلميع ال�ستفادة من دورها، واإذا كان هناك من ل يريد ال�ستفادة فهذا 

 .
15

�ساأنه

ويف اأول ا�ستطالع للراأي، بعد حادثة دافو�ض بني رئي�ض احلكومة الرتكية رجب طيب اأردوغان 

78% من الأتراك موقف اأردوغان اإيجابياً و�سحيحاً.  والرئي�ض الإ�رسائيلي �سمعون برييز، وجد 

.
16

ودعم 82% موقف احلكومة الرتكية من اأحداث غزة

 %13 �سوى  يجد  مل   MetroPOLL لالإح�ساء  مرتوبول  �رسكة  اأجرته  الذي  ال�ستطالع  ويف 

موقف اأردوغان “غري �سليم”. وراأى 75% اأن اأردوغان �سخ�ض “م�ستقيم وموثوق” وراأى %81 

44% اأن ردة فعل اأردوغان ل  “دميوقراطي وحر”. وراأى  اأنه  “قوي و�ساحب قرار” و%70  اأنه 

41% انعكا�سات �سلبية على العالقة مع  37% العك�ض. وتوقع  ت�سجع املعاداة لل�سامية، فيما راأى 

37% قالوا العك�ض. “اإ�رسائيل” مقابل 

انتخابات  يف  احلزب  اأن  علماً  والتنمية،  العدالة  حزب  جانب  اإىل  �سي�سوتون  اإنهم   %49 وقال 

حلت  وقد   .%39 تعطيه  كانت  دافو�ض  حادثة  على  �سابقة  ا�ستطالعات  واأن   ،%47 نال   2007

 Republican اجلمهوري  ال�سعب  حزب  ح�سل  اإذ  جداً،  متاأخرة  مراتب  يف  الأخرى  الأحزاب 

)People’s Party (Cumhuriyet Halk Partisi العلماين املت�سدد املعار�ض على 11%، وحزب 
اليميني   Nationalist Movement Party (Milliyetçi Hareket Partisi( القومية  احلركة 

 .
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5% فقط املت�سدد على 
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التاأييد لأردوغان من جانب القوى حتى املعار�ضة له داخل تركيا. فدولت  يف هذا الوقت تواىل 

الرئي�س  ب�ضلوك  املنددين  اأكرث  كان  القومية،  احلركة  حزب  زعيم   ،Devlet Bahçeli بهت�ضلي 

الإ�رسائيلي اأثناء جل�ضة دافو�س. وقال بهت�ضلي اإن �ضلوك برييز “منوذج للغطر�ضة والوقاحة التي 

ل ميكن لأمتنا العزيزة اأن تقبلها”، وو�ضف ردة فعل اأردوغان باأنها “حمقة وم�رسوعة ويف حملّها”. 

واأ�ضاف اإن ترك اأردوغان للجل�ضة مل يكن ظرفياً بل كان حلماية �رسف تركيا، وينهي تاريخاً من 

.
18

�ضيا�ضة الإذعان. واأدان بهت�ضلي ب�ضدة احلركات التي اأبداها برييز جتاه اأردوغان اأثناء اجلل�ضة

 Felicity الإ�ضالمي  ال�ضعادة  حزب  جانب  من  الأوىل،  للمرة  اأردوغان،  ملوقف  دعم  جاء  كما 

Necmettin Erbakan، على ل�ضان رئي�ضه  Party (Saadet Partisi)، التابع لنجم الدين اأربكان 

 Milli فيما قالت جريدة احلزب الر�ضمية ميلّي غازيت .Numan Kurtulmuş نعمان كورتوملو�س

.
19ً

Gazete اإنه للمرة الأوىل منذ و�ضوله اإىل ال�ضلطة �ضنة 2002 يتخذ اأردوغان موقفاً �ضحيحا

دنيز  اجلمهوري  ال�ضعب  حزب  زعيم  لأردوغان،  الأول  املناف�س  ين�ضم  اأن  اأي�ضاً  لفتاً  وكان 

يتجاوز  مبا  قام  الذي  برييز  �ضمعون  �ضلوك  على  املعرت�ضني  قائمة  اإىل   ،Deniz Baykal بايكال 

اللياقات جتاه اأردوغان. لكن بايكال دعا اإىل عدم توظيف احلادثة يف ال�ضيا�ضة الداخلية، معترباً اأن 

.
20

العالقات الرتكية الإ�رسائيلية لن تتاأثر، خ�ضو�ضاً بعدما بادر برييز اإىل اإبداء اأ�ضفه لأردوغان

 Democratic Society Party (Demokratik Toplum Partisi) وانتقد حزب املجتمع الدميوقراطي

 Emine Ayna اإينا  اأمينة  رئي�ضه  نائبة  وقالت  “اإ�رسائيل”،  نائباً   21 بـ  الربملان  يف  املمثل  الكردي 

ب�ضدة  انتقدت  هنا” لكنها  نف�ضها  الآلم  من  نعاين  لأننا  اآلمه،  الفل�ضطيني  ال�ضعب  نقا�ضم  “اإننا 
يد  على  الكردية  الأرواح  ُتزهق  كيف  يعرف  الذي  جيداً،  القتل  يعرف  اأي�ضاً  هو  الذي  اأردوغان 

.
21

اجلي�س الرتكي

وقد ظهر اإجماع بني جميع الكتاب يف تركيا مبختلف انتماءاتهم على اأن اأردوغان كان حمقاً يف 

وقفته منتقدين “اإ�رسائيل” ورئي�ضها.

يهود تركيا:

وبرز من جهة اأخرى، موقف الطائفة اليهودية يف تركيا التي عربت على ل�ضان رئي�ضها �ضيلفيو 

اأوفاديا Silvio Ovadia عن قلقها من النزعة املعادية لليهود يف تركيا بعد العدوان على غزة وحادثة 

دافو�س.

 يقول اأوفاديا اإنه كلما ح�ضلت اأحداث يف ال�رسق الأو�ضط تظهر هذه النزعة يف العامل، وذلك لأن 

ملا  اأكرث  اأو  يهوديتان  دولتان  كانت هناك  العامل، ولو  يف  الوحيدة  اليهودية  الدولة  هي  “اإ�رسائيل” 
ح�ضل ذلك. وال�ضبب الثاين هو عدم التمييز بني الإ�رسائيلي وبني اليهودي الذي يكون مواطناً لدولة 
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اإ�رسائيل.  من  جزء  اأننا  على  اإلينا  ينظر  اجلميع  تركيا.  يف  نعي�سها  التي  امل�سكلة  هي  و“هذه  اأخرى 

وكما توجد عاطفة بني امل�سلمني يف تركيا وامل�سلمني يف ال�سعودية اأو فل�سطني توجد مثلها بني اليهود 

وبني اإ�رسائيل كدولة يهودية اأي اإن الرابطة دينية لي�ض اأكرث”.

اإن امل�سكلة الأكرب لليهود يف تركيا ل تتعلق باحلريات الدينية واأن توجد بع�ض  اأوفاديا  ويقول 

القيود. و“على الرغم من اأنه لي�ض يف تركيا �سفري يهودي واحد ول �سابط يهودي واحد. ومع اأننا 

نوؤدي اخلدمة الع�سكرية ونقوم بكل واجبات املواطنية الرتكية ونن�سجم مع الثقافة الرتكية ونتكلم 

اللغة الرتكية، لكن م�سكلتنا الكربى اأنه ينظر اإلينا على اأننا اأجانب”.

مرتادي  باأن  تركيا  يف  لليهود  العداء  نزعة  من  اليومية  العملية  التاأثريات  عن  اأوفاديا  ويقول 

الكن�ض تراجعت ن�سبتهم بحوايل 20%، لكن هذا موؤقت. غري اأن اأوفاديا ي�سدد على اأن اأي يهودي مل 

يتعر�ض لأي اعتداء ج�سدي، والقوى الأمنية حتمي الكن�ض باأعداد كبرية ل ت�سّدق وب�سورة زائدة 

عن اللزوم، بل “طلبنا التقليل منها لكن ال�سلطات الأمنية رف�ست”.

اإليها  اأقلق اجلماعة اليهودية يف تركيا، هو دقيقة ال�سمت التي دعت  اأكرث ما  اإن  اأوفاديا  ويقول 

وزارة الرتبية يف املدار�ض. وقال اإنه كان �سيُنظم يف املدار�ض م�سابقات حول غزة يف الر�سم والإن�ساء 

وي�سارك فيها طالب بعمر �سبع �سنني. اأي اأن الر�سم الأف�سل �سيكون الأكرث دموية. وهنا ات�سل 

اأوفاديا ببع�ض نواب حزب العدالة والتنمية الذين ات�سلوا بوزير الرتبية وقد مّت الرتاجع عن قرار 

.
22

اإقامة هذه امل�سابقة

دافو�س ع�سكرية:

اأزمة غري م�سبوقة، كانت   2009 �لإ�رض�ئيلية يف �سهر �سب�ط/ فرباير  �لرتكية  �لعالق�ت  �سهدت 

الإ�رسائيلية  الربية  القوات  قائد  بها  اأدىل  التي  الت�رسيحات  ب�سبب  ع�سكرية”،  “دافو�ض  اإىل  اأقرب 

اأردوغان  Avi Mizrahi، والتي تهجم فيها على رئي�ض احلكومة الرتكية رجب طيب  اآيف مزراحي 

�سخ�سياً وعلى الأتراك، متهماً اإياهم بتنفيذ املجازر �سّد الأرمن والأكراد، وباحتالل �سمال قرب�ض، 

 .
23ً

داعياً اأردوغان اإىل اأن “ينظر اإىل نف�سه يف املراآة” اأول

وقد لوحظ اأن الرد الأعنف والأول على هذه الت�رسيحات جاء من جانب املوؤ�س�سة الع�سكرية 

الرتكية، تالها بيان وزارة اخلارجية. وهذه هي املرة الأوىل التي ت�سهد العالقات الثنائية �سجالً 

يف  مزراحي  اأحدثها  التي  اجلراح  عمق  يعك�ض  الذي  الأمر  البلدين،  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بني 

رئي�ض  على  ال�سخ�سي  التهجم  على  تقت�رس  مل  التهامات  اأن  خ�سو�ساً  الرتكي،  والوعي  املزاج 

الأم يف قرب�ض،  بالق�سية  اأردوغان، بل طالت ثوابت قومية يف تركيا فيما يتعلق  الرتكي  الوزراء 

العمال  حزب  مكافحة  مثل  الداخل،  يف  اإجماع  ب�سبه  حتظى  ق�سية  عن  ف�سالً  الأرمنية  وبامل�ساألة 
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ما  اأهم  )Kurdistan Workers’ Party (Partiya Karkerên Kurdistan. ولعل  الكرد�ستاين 

هذه  تلحقه  قد  الذي  ال�رسر  اإىل  الأوىل  للمرة  العلنية  اإ�سارته  هو  الرتكي  اجلي�ض  بيان  اإليه  تطرق 

البلدين. القومية لكال  الت�رسيحات بامل�سالح 

وجاء جواب رئا�سة الأركان الرتكية اأولً على ت�رسيحات امل�سوؤول الع�سكري الإ�رسائيلي، وفيه 

اأن رئا�سة الأركان تنظر اإىل الت�رسيحات املن�سوبة اإىل ال�سخ�ض املذكور، مزراحي، وكما جاءت يف 

و�سائل الإعالم، على اأنها “حتّرف الوقائع، وتتجاوز مق�سدها، و�سيئة، ول ميكن قبولها باأي �سكل، 

ول تليق بامل�سوؤوليات التي ي�سغلها ُمْطلِقها، والأهم اأنها تعابري قد تلحق ال�رسر بامل�سالح القومية 

“اإن رئا�سة الأركان تنتظر تف�سريات من رئا�سة الأركان الإ�رسائيلية،  البيان  البلدين”. وتابع  بني 

.
التي نظن اأنها تويل اأهمية للعالقات مع القوات امل�سلحة الرتكية”24

وجاء يف بيان وزارة اخلارجية الرتكية اأن: 

ت�رسيحات مزراحي ت�سمنت تعابري متعار�سة متاماً مع الأعراف الدبلوما�سية والوقائع 

غري  والهذيانات  التهامات  على  مذكرة،  عرب  الحتجاج،  مّت  ولقد  واليومية.  التاريخية 

الت�رسيحات ل �سند لها ول  اأن تلك  اإىل ذلك  املقبولة املوجهة �سّد رئي�ض حكومتنا وبلدنا. 

 .
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ميكن قبولها وينتظر من جانب ال�سلطات الإ�رسائيلية اإي�ساحات عاجلة حول هذا الو�سع

وجاء الرد ال�رسائيلي �رسيعاً، بقول املتحدث با�سم اجلي�ض الإ�رسائيلي اإن ت�رسيحات مزراحي 

ل متثل راأي اجلي�ض الإ�رسائيلي، ول ُتلزمه، وهي ت�رسيحات �سخ�سية.

ال�سياحة الإ�رسائيلية يف تركيا:

ال�سياحة  على  �سيّما  ول  اأثره  الإ�رسائيلية  الرتكية  العالقات  يف  التوتر  ترك  وجيزة،  فرتة  يف 

اأن  عن   Gabby Levy ليفي  غابي  تركيا  يف  الإ�رسائيلي  ال�سفري  حتدَّث  وقد  تركيا.  يف  الإ�رسائيلية 

.
26

العالقات بني البلدين تربد وترتاجع

اإىل  الإ�رسائيلية  اجلوية  الرحالت  اإن  بقوله  الرتاجع؛  هذا  مدى  عن  مهمة  اأرقاماً  ليفي  واأعطى 

)�سب�ط/ فرباير 2009( تبلغ  �لآن  فيم�  �أ�سب�عي�ً  �لع�رض رحالت  تركيا من “اإ�رسائيل” ك�نت تق�رب 

بالكاد رحلة اأو اثنتني. كذلك كان عدد ال�سائحني الإ�رسائيليني يف تركيا خالل اأ�سهر ال�ستاء والربيع 

. ويقول ليفي اإنه على الرغم من 
27ً

يتجاوز الـ 150 األفاً، فيما الآن عدٌد قليل جداً يكاد يكون �سفرا

اأن املوؤ�س�سات ال�سياحية الرتكية تقدم عرو�ساً خيالية لل�سائحني الإ�رسائيليني، فاإنهم ل يتجراأون 

على القدوم اإىل تركيا. فبع�ض املوؤ�س�سات تعر�ض ثالثة اأيام كاملة تغطي كل نفقات ال�سفر والإقامة 

اإنه  اأو ثالثة جماناً. ويقول ليفي  اإن بع�سها عر�ض يومني  والربنامج مقابل مئتي دولر فقط، بل 

ميكن القول اإن ال�سياحة ال�ستوية بني “اإ�رسائيل” وتركيا قد ماتت متاماً.
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اإىل مواقف رئي�ض احلكومة رجب  الإ�رسائيليني ل يعود  ال�سائحني  اأن عدم قدوم  ليفي  ويرى 

اإىل تعاظم النزعة املعادية لل�سامية واليهود يف تركيا و�سط النا�ض،  اأردوغان يف دافو�ض، بل  طيب 

ويف و�سائل الإعالم. ويرى اأن حادثة مباراة كرة ال�سلة بني فريق اإ�رسائيلي واآخر تركي يف اأنقرة، 

امللعب،  اأر�ض  من  الإ�رسائيليني  الالعبني  وهروب  الرتكي  اجلمهور  غ�سب  ب�سبب  جتر  مل  والتي 

تركيا  اإىل  القدوم  على  الإ�رسائيليني  جراأة  وعدم  الأكرب،  ال�سدمة  اإحداث  يف  جداً  موؤثرة  كانت 

لل�سياحة.

املناورات مع �سورية:

�سهدت العالقات الرتكية الإ�رسائيلية توتراً جدياً، من جراء اإجراء تركيا مناورات ع�سكرية مع 

�سورية للمرة الأوىل يف تاريخ العالقات بينهما يف نهاية �سهر ني�سان/ اأبريل 2009.

على  الرد  مهمة  بنف�سه   İlker Başbuğ با�سبوغ  ايلكري  الرتكي  الأركان  رئي�ض  توىل  وقد 

ت�رسيحات مل�سوؤولني وباحثني اإ�رسائيليني، عرّبوا عن انزعاجهم وقلقهم من املناورات الع�سكرية 

امل�سرتكة بني تركيا و�سورية. ففي موؤمتر �سحفي �سامل عقده يف 28 ني�سان/ اأبريل تطرق با�سبوغ 

اإىل النتقادات الإ�رسائيلية، قائالً اإنها “ل تعنيه” واإن املناورات مع �سورية �ساأن خا�ض برتكيا ول 

عالقة لأحد به. واأكد با�سبوغ على اأهمية املناورات قائالً اإنها “مناورات �سغرية لكنها مهمة لأنها 

حتدث للمرة الأوىل”. 

القلق  “اإن   Yeni Şafak İbrahim Karagül يف جريدة يني �سفق  اإبراهيم قره غول  وقد كتب 

الإ�رسائيلي الأ�سا�سي، لي�ض من اأن تكون املناورات م�رسوعاً حلزب العدالة والتنمية بل من اأن تكون 

�سيا�سة للدولة الرتكية. �سابقاً كانت اإ�رسائيل ت�ستغل على اخلالف الع�سكري - املدين يف تركيا، اأما 

. ويقول قره غول اإنه 
من اليوم ف�ساعداً فلن ميكنها اللعب على هذا الوتر وهذا مبعث انزعاجها”28

كلما ازداد نفوذ تركيا يف املنطقة كلما �ساق جمال تاأثري “اإ�رسائيل”.

“�سكره  عن  �سفق  يني  جريدة  يف   Hakan Albayrak البريق  حاقان  الكاتب  اأعرب  جهته  من   

النزعاج  اإن  البريق  ويقول  �سورية.  مع  املناورات  هذه  من  “اإ�رسائيل” منزعجة  لأن  الكبري” هلل 

كذب  البريق  حاقان  ويك�سف  يفرحنا”.  اأن  يجب  “اأمر  والأطل�سي  والأمريكي  الإ�رسائيلي 

لالأبحاث  بيغن-ال�سادات  مركز  رئي�ض   ،Efraim Inbar عنبار  افرامي  الإ�رسائيليني، ول �سيّما 

The Begin-Sadat (BESA( Center for Strategic Studies، من اأن املناورات  ال�سرتاتيجية 

جتري  من  َعلَم  “حتت  البريق:  ويت�ساءل  الرتكي،  اجلي�ض  ارتياح  تثري  ل  و�سورية  تركيا  بني 

املناورات؟ هل حتدث حتت الَعلَم اليوناين؟”.
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اأردوغان يف الأمم املتحدة:

تلك  اأبرز  ومن  الإ�رسائيلية،  باملمار�سات  تنديدها  عن  فيها  عربت  اإل  منا�سبة  تركيا  ترتك  مل 

املواقف التي اأطلقها اأردوغان من على اأعلى منرب اأممي يف نيويورك يف نهاية اأيلول/ �سبتمرب 2009.

الق�سية  عن  فدافع  وا�سحة،  واأخالقية  وقانونية  اإن�سانية  بلغة  اأردوغان  تكلم  كلمته  ويف 

يف  يعي�سون  هناك  “النا�ض  قال:  حيث  ثغرها  على  املرابط  دفاع  حتديداً  غزة  وعن  الفل�سطينية 

الذي  وما  الإن�ساين؟  دورنا  مار�سنا  هل  امل�سهد  هذا  واأمام  ي�رسبونها.  مياهاً  يجدون  ول  اخليم 

واتهم  ل؟”.  اأم  العقوبات  فر�ض  على  قدرة  من  ميلكان  األ  الأمن؟  جمل�ض  اأو  املتحدة  الأمم  فعلته 

مهم  الأمن  ما  “بقدر  قائالً:  املنطقة  مع  التعامل  يف  ازدواجية  مبمار�سة  الكربى  القوى  اأردوغان 

هو  ما  بقدر  م�ستقرة  تكون  اأن  اإ�رسائيل  تريد  ما  وبقدر  للفل�سطينيني.  اأي�ساً  مهم  فاإنه  لإ�رسائيل 

مل  باأنه  الدويل  املجتمع  اتهم  كما  �سالم”.  يف  ويعي�ض  حراً  يكون  اأن  الفل�سطيني  لل�سعب  م�رسوع 

اإىل  البناء  “اإ�رسائيل” مرور مواد  اإعمار غزة عندما منعت  اأ�سهر باإعادة  يِف بتعهداته قبل ثمانية 

داخل القطاع.

وتاأتي اأهمية كالم اأردوغان اأنه جاء بعدما اجتمع مع قادة املنظمات اليهودية يف الوليات املتحدة. 

يف  النا�ض  يعلنون  اأنهم  من  تنبع  امل�سكلة  اإن  فقال  اليهودية،  املنظمات  مع  للقائه  اأردوغان  وعر�ض 

غزة “اإرهابيني”. وهم يعار�سون اإعادة بناء غزة حتى ل ي�ستخدمها “الإرهابيون”. واأ�ساف اأنه 

�ساألهم: “كيف ميكن لكم اإعالن 1,400 قتيل على اأنهم اإرهابيون؟ لقد ا�ستخدم الفو�سفور يف القتل 

الإرهاب يعني  اإىل غزة بعني  النظر  اإن  اإرهابيني؟  اإعالنهم  املدنيني فكيف ميكن  الآلف من  وجرح 

ا�ستحالة الو�سول اإىل مكان ما”.

ومل يكتف اأردوغان بكلمته اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. ففي وقت كانت اأنظار العامل 

اإىل  ي�سري  اأردوغان  كان  قم،  مدينة  يف  ثاٍن  نووي  مفاعل  وجود  اإيران  اإعالن  اإىل  توجهت  قد 

يريدون  ل  اأنهم  عن  جناد  اأحمدي  حتدث  “لقد  بقوله  �رّسح  حيث  “اإ�رسائيل”.  هو  اآخر  عنوان 

اأ�سلحة نووية يف  اليورانيوم لأهداف �سلمية. نحن �سّد وجود  اإنتاج �سالح نووي بل تخ�سيب 

اأن  اإ�رسائيل. الفارق  ال�رسق الأو�سط. لكن يف ال�رسق الأو�سط يوجد بلد عنده �سالح نووي هو 

عليها”.  موقعة  اإيران  فيما  النووية  الأ�سلحة  منع  اتفاقية  على  موقعة  لي�ست  اإ�رسائيل 

وقال: “لقد ا�ستخدمت اإ�رسائيل الفو�سفور �سّد غزة. ما هذا؟ �سالح دمار �سامل. وبنتيجته قتل 

األف واأربعمئة امراأة وطفل وجرح خم�سة اآلف �سخ�ض. فلماذا ل نتحدث عن هذا؟ ملاذا ل تناق�ض 

اأكرث  اإيران. فلنكن  “ننام ون�ستيقظ ونقول  اأردوغان يف ذروة ت�رسيحه:  هذه امل�ساألة؟”. واأ�ساف 

.
عدلً، واإذا كنا نريد �سالماً عاملياً فلن�سلك ب�سورة اأكرث ا�ستقامة”29
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 Ahmet Davutoglu ومبوازاة موقف اأردوغان، اأعلن وزير اخلارجية الرتكي اأحمد داود اأوغلو

اأنه األغى زيارة لـ“اإ�رسائيل” كان يعتزم القيام بها خالل ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2009، بعدما رف�ست 

غزة. “اإ�رسائيل” اإىل  عرب  بالنتقال  له  “اإ�رسائيل” ال�سماح 

وو�سل التوتر بني تركيا و“اإ�رسائيل” اإىل ذروته مع اإعالن ال�سحف الإ�رسائيلية يف 2009/10/10 

 ،Anatolian Eagle exercise الأنا�سول  ن�رس  مناورات  “اإ�رسائيل” يف  م�ساركة  األغت  تركيا  اأن 

والتي األغيت بالكامل يف ما بعد. والأهم اأن وزير اخلارجية الرتكي قد ربط اإلغاء املناورات بالو�سع 

اخلارجية  لوزارة  بيان  وذكر  غزة.  يف  الو�سع  يتح�سن  مل  ما  تتح�سن  لن  العالقات  واأن  غزة،  يف 

تاأجلت  فيما  تقام يف موعدها  الوطنية  لها �سقان؛ وطني ودويل، واملناورات  املذكورة  املناورات  اأن 

املناورات ذات الطابع الدويل بالت�ساور مع الأطراف املعنية، وفقاً ملا اأو�سحه بيان رئا�سة الأركان. 

الت�رسيحات  اإن  البيان  وقال  �سيا�سية.  نتائج  اأو  دللت  اأية  املناورات،  هذه  لتاأجيل  لي�ض  وبالتايل 

املن�سوبة للم�سوؤولني الإ�رسائيليني اأمر ل ميكن القبول به. ودعا هوؤلء امل�سوؤولني اإىل “الت�رسف يف 

.
ت�رسيحاتهم ومواقفهم وفقاً ملا يقت�سيه العقل ال�سليم”30

ويف اأول تعليق له على تاأجيل مناورات ن�رس الأنا�سول، قال وزير اخلارجية الرتكي اأحمد داود 

اأوغلو يف حوار مع املحطة الأمريكية �سي اإن اإن CNN “اإن الو�سع يف غزة يجب اأن يتح�سن، وهذا 

الراهن  الو�سع  ا�ستمرار  ظّل  يف  لكن  واإ�رسائيل.  تركيا  بني  العالقات  يف  جدياً  مناخاً  يخلق  �سوف 

.
ف�سنبقى ننتقد املقاربة الإ�رسائيلية للو�سع”31

و�سف  الذي  باراك  اإيهود  الدفاع  وزير  ل�سان  على  فجاءت  عليا،  اإ�رسائيلية  فعل  ردة  اأول  اأما 

“اإن  اإحلاق املزيد من الأذى بها. وقال باراك  اإىل عدم  باأنها ا�سرتاتيجية، داعياً  العالقات مع تركيا 

تركيا قوة مركزية يف املنطقة وعالقاتنا معها ا�سرتاتيجية وتعود لعقود، وبالتايل يجب عدم توجيه 

.
النتقاد اإليها”32

وتوا�سلت احلمالت الإعالمية بني تركيا و“اإ�رسائيل” بعد اأزمة املناورات الع�سكرية، كما ظهر يف 

امل�سل�سل التلفزيوين الرتكي “النف�سال: فل�سطني يف الع�سق واحلرب”، الذي يعك�ض وح�سية اجلنود 

الإ�رسائيليني يف التعامل مع الفل�سطينيني. وبعدما احتج ال�سفري الإ�رسائيلي يف اأنقرة غابي ليفي لدى 

ال�سلطات الرتكية على ت�سوير امل�سل�سل “اإ�رسائيل” على اأنها �سيطان، �سّن رئي�ض احلكومة رجب 

طيب اأردوغان من جديد هجوماً يف مدينة كري�سهر Kırşehir، حيث نعت الإ�رسائيليني من دون اأن 

النا�ض  العامل بع�ض  “اإن يف هذا  اأردوغان  اأهل غزة واأطفالها قال  اإىل  اإ�سارة  ي�سميهم بالظاملني. ويف 

الذين يحتاجون اإىل كوب ماء اأو كوب حليب. كما يوجد البع�ض ممن يفتح عينيه على الأمل والدموع 

.
واملرارة والياأ�ض والقنابل الفو�سفورية”33
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الأزمة  اإن  تركيا  يف  ال�سياحة  �رسكات  مندوبي  بع�ض  قال  “النف�سال”  مب�سل�سل  �سلة  ويف 

احلالية، ول �سيّما حول م�سل�سل “النف�سال” اأدت اإىل اإلغاء حجوزات كثرية يف املدى القريب. واأنه 

اإذا انتهت الأزمة الآن فاإن اآثارها ال�سلبية على قدوم ال�سياح الإ�رسائيليني �ست�ستمر ملدة �سهر على 

الأقل. ويف اإح�ساءات �سياحية ر�سمية، فاإن عدد ال�سياح الإ�رسائيليني اإىل تركيا بلغ 200 األف �سائح 

يف �سنة 2009، برتاجع يقارب الن�سف عما كان عليه �سنة 2008 وهو 400 األف �سائح.

و�سجل خليل باقرجي، رئي�ض بلدية ريزه على البحر الأ�سود، ا�سمه يف �سجل املعرت�سني على 

زاره  الذي  ليفي  غابي  الإ�رسائيلي  ال�سفري  اإىل  قا�سية  انتقادات  وجه  “اإ�رسائيل” عندما  �سيا�سات 

“لدى  باقرجي:  خليل  وقال   .2009/11/3 يف  دقائق  خم�ض  ت�ستغرق  مل  زيارة  يف  البلدية  مقر  يف 

اإ�رسائيل �سيا�سة تو�سعية واحتاللية، وما دامت م�ستمرة فيها فاإن ال�سعب الرتكي لن يغري نظرته 

اإىل اإ�رسائيل. واأنا على قناعة من اأن اإ�رسائيل يجب اأن تغري نظرتها اإىل العامل وجريانها...”. وذكر 

“اإ�رسائيل” مع م�رس والأردن هي اتفاقيات جاءت من  اأن اتفاقيات ال�سالم التي وقعتها  باقرجي 

 .
34

طريق احلرب. واأ�ساف قائالً لل�سفري الإ�رسائيلي اإن ال�سالم لن يتحقق بقتل الأطفال

يف  املوؤ�س�سات  بع�ض  يزور  كان  عندما  بالبي�ض  للر�سق  الإ�رسائيلي  ال�سفري  تعر�ض  ذلك  وبعد 

.Trabzon مدينة طرابزون

وال�سناعة  التجارة  وزير   Binyamin Ben-Eliezer اإليعازر  بن  بنيامني  حماولت  ظّل  ويف 

حمايداً،  و�سيطاً  لتكون  تركيا  ودعوته  و“اإ�رسائيل”  تركيا  بني  التوتر  من  للتخفيف  الإ�رسائيلي 

حديث  ففي  وا�ستيائهم.  الأتراك  اهتمام  اأثارت  قنبلة  برييز  �سمعون  الإ�رسائيلي  الرئي�ض  رمى 

دميوقراطية،  غري  موؤ�س�سة  حتمي  حيث  الوحيدة  الدولة  هي  تركيا  “اإن  برييز  قال  اأمريكية  ملجلة 

هي اجلي�ض، الدميوقراطية. وقد قام اجلي�ض مبهمته. لكن اليوم دور اجلي�ض تغري. وال�سوؤال اليوم 

اأم اأن القوى الدميوقراطية �ستطالب بدولة اأكرث  هو: هل �سيقود اأردوغان �سعبه اإىل الدميوقراطية 

اإ�سالمية؟”. واأ�ساف برييز اإن موقف الحتاد الأوروبي اأوجد خيبة اأمل يف تركيا دفعها اإىل خيارات 

جديدة. ولكن ل يعرف املدى الذي �سيذهب اإليه اأردوغان يف توجهه اجلديد. وحول الو�ساطة الرتكية 

اأن  عن  التخلي  فعليها  و�سيطاً  تكون  اأن  تركيا  اأرادت  اإذا  اإنه  برييز  قال  و“اإ�رسائيل”،  �سورية  بني 

.
35

تكون اأقرب اإىل طرف دون اآخر

البلدين لأنه  التكنولوجي بني  التعاون  اإنه يجب النتباه يف مو�سوع  الرئي�ض الإ�رسائيلي  وقال 

“اإن تركيا بلد حمرتم يف املنطقة، وع�سو يف حلف �سمال  مو�سوع قائم منذ وقت طويل. واأ�ساف 

الأطل�سي، ويجب اأن نكون �سابرين واأن نقراأ جيداً اخلريطة، واأل نكون �سحايا توترات اآنية بني 

البلدين”. معترباً اأن وقوف تركيا اإىل جانب اإيران يف امللف النووي يقلل من احرتامها وفق املعايري 

.
36

الدولية
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وقد و�سفت بع�ض التعليقات ال�سحفية الرتكية ت�رسيحات برييز باأنها تهديد لرتكيا بانقالبات 

والتجارة  ال�سناعة  وزير  وقعها  التي  القت�سادية  التفاهمات  بع�ض  اأن  اإىل  لفتت  كما  ع�سكرية. 

الإ�رسائيلي بن اإليعازر مل تكن مع نظريه الرتكي املخت�ض بالقت�ساد، بل مع وزير الدفاع الرتكي 

.!Vecdi Gönül وجدي غونيل

املتحدة، مل يلتق  الوليات  اليهودي يف  اللوبي  العالقات الرتكية مع  اآخر على تردي  ويف دليل 

الوليات  اإىل  بها  قام  التي  زيارته  خالل  يهودي  م�سوؤول  اأي  اأردوغان  الرتكية  احلكومة  رئي�ض 

املتحدة يف 2009/11/5، وهي املرة الأوىل منذ بداية الت�سعينيات، التي مل يلتِق فيها م�سوؤول تركي 

الراحل  الرئي�ض  وكان  املتحدة.  الوليات  يف  اليهودية  ال�سغط  جمموعات  من  اأياً  امل�ستوى  رفيع 

Turgut Özal قد �سّن هذه العادة، وا�ستمر على منوالها كل روؤ�ساء اجلمهورية  تورغوت اأوزال 

الالحقني. واحلكومة 

اأردوغان  من  بطلب  كان  اللقاءات  هذه  ح�سول  عدم  �سبب  اإن   Milliyet ميلّيت  جريدة  وقالت 

2009، على  اأيلول/ �سبتمرب  اليهودية يف  لقاءه باملجموعات  اأن  الذي مل يجد فائدة منه، خ�سو�ساً 

هام�ض اجتماعات الأمم املتحدة مل يكن ودياً، و�سهد حدة يف النقا�ض خ�سو�ساً حول موقف تركيا 

من غزة ومن “اإ�رسائيل” واإلغاء املناورات الع�سكرية معها.

لكن قبيل الذكرى ال�سنوية الأوىل لعدوان غزة ح�سل لقاء هو الأول بني م�سوؤول تركي رفيع 

للمناخ  كوبنهاجن  قمة  هام�ض  على   2009/12/18 يف  ذلك  حدث  وقد  اإ�رسائيلي،  واآخر  امل�ستوى 

اهلل غول  الرتكي عبد  الرئي�ض  بني   Copenhagen UN Climate Change Conference 2009
ونظريه الإ�رسائيلي �سمعون برييز وا�ستمر ملدة �ساعة. وقد وجه غول دعوة لنظريه الإ�رسائيلي 

لزيارة تركيا، على اأن ت�سبقها زيارة لوزير اخلارجية اأحمد داود اأوغلو اإىل “اإ�رسائيل” لالإعداد لها.

2. امل�سار الفل�سطيني:

اإن�سانية”  جرمية  و“العدوان  غزة”  اأطفال  دموع  يف  �ستغرق  “اإ�رسائيل  مثل:  عبارات  تكن  مل 

جبني  على  �سوداء  لطخة  غزة  و“جمازر  لهم”  التاريخ  حماكمة  من  يفلتوا  لن  اإ�رسائيل  و“قادة 

مرتكبيها” و“حيث يوجد ظلم ل ميكن اأن ن�سكت عليه”؛ �سوى مناذج من جممل اخلطاب الر�سمي 

الرتكي الذي ردده رئي�ض الوزراء رجب طيب اأردوغان اأكرث من غريه. واإذا اأ�سفنا اإىل هذه التعابري 

قول وزير العدل الرتكي حممد علي �ساهني اإن “اإ�رسائيل” هي املحّر�ض الأول على الإرهاب العاملي 

لكتملت ال�سورة. 

فانفعال  اأردوغان.  طيب  لرجب  الوجداين  املوقف  لتو�سيح  العبارات  هذه  اإيراد  يكفي  ل  قد 

اأردوغان، بتعابري وجهه وحركات يديه، وهو يطلق هذه العبارات ل ميكن لكلمة مكتوبة اأن تعرّب 

عنه. لقد �سعى اأردوغان منذ اللحظة الأوىل اإىل وقف لإطالق النار لإيقاف املجزرة اأولً، واأي�ساً لفتح 
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املعابر جميعها اإىل غزة، ومن ثم اإر�سال امل�ساعدات الإن�سانية. بل اأعلن اأنه �سيحمل مطالب حما�ض 

.
اإىل الأمم املتحدة، وهي املنظمة املتهمة بالإرهاب يف عيون ما ي�سمى “املجتمع الدويل”37

اأكرب  اإحدى  اإ�سطنبول  و�سهدت  غزة،  عن  دفاعاً  اأق�ساها  اإىل  اأق�ساها  من  تركيا  انتف�ست  وقد 

املتظاهرون  تاريخها... ورفع  الإ�رسائيلي على غزة بل رمبا يف  العدوان  بدء  لي�ض منذ  التظاهرات 

�سعارات “املوت لإ�رسائيل واأمريكا”. وهتفوا بدعوة اجلي�ض الرتكي اإىل دخول غزة دفاعاً عنها.

بكلمة  احل�سود  خماطبة  من  امل�سي،  عن  عجزه  من  الرغم  على  اأربكان،  الدين  جنم  يرتدد  ومل 

حتب  كانت  اإذا  اأنه  اأمريكا  خماطباً  الإ�رسائيلية،  املظامل  يلعن  اإنه  فيها  وقال  الفيديو  عرب  وجهها 

اإن الفل�سطينيني يدافعون لي�ض  اأربكان  “اإ�رسائيل” اإىل هذه الدرجة فلتعطها اإحدى ولياتها. وقال 
.
38

فقط عن بالدهم، بل عن كل العامل الإ�سالمي

“كل  مثل:  لفتات  حاملني  اأتراك  فنانون  �سار  اإ�سطنبول،  يف  ال�ستقالل  جادة  امتداد  وعلى 

اأر�ض ٍغزة، كلنا فل�سطينيون”. ويف اأنقرة اأي�ساً تظاهر الآلف يف ميدان عبدي ايبكت�سي وهم يلعنون 

لفل�سطني،  “الدعاء  لفل�سطني”،  احلرية  قاتلة،  “اإ�رسائيل  عليها:  كتب  لفتات  ورفعت  “اإ�رسائيل”. 
.
39

املوت لإ�رسائيل”، ور�سقت �سور للرئي�ض الأمريكي جورج بو�ض George W. Bush بالأحذية

ويف احتفال يف مدينة انطاليا Antalya  م�ساء الأحد 2009/1/4، قال رئي�ض احلكومة رجب طيب 

اأردوغان اإن “اآهات املظلومني لن تبقى بال رّد فعل، واإن ما تفعله اإ�رسائيل هو الظلم بعينه. ومل نقدر 

.
على اأن نبقى متفرجني”40

رجب  احلكومة  رئي�سة  عقيلة   ،Emine Erdoğan اأردوغان  اأمينة  اإىل  اأي�ساً  املبادرة  وانتقلت 

“قمة ن�سائية” طارئة،   2009 الثاين/ يناير  التي عقدت على عجل يف مطلع كانون  اأردوغان،  طيب 

حتت عنوان “ملتقى اإ�سطنبول لدعم غزة”. وكانت كلمتها موؤثرة اإذ حتدثت، وقد اغرورقت عيناها 

ون�سائها  باأطفالها  غزة  ماأ�ساة  عن  الفل�سطينية،  للكوفية  كبرية  �سورة  خلفية  وعلى  بالدموع، 

ونا�سها. وقالت اأمينة اأردوغان اإن على َمْن بقي متفرجاً على جمازر غزة اأن يحاكم �سمريه، وقالت 

.
41

اإن قتل العزل الربيئني انهيار لالإن�سانية

ومن اإ�سطنبول انطلقت ال�سبت 2009/1/10 م�سرية �سيّارة، نظمها “وقف الت�سامن”، ت�سم اأكرث 

من األفي �سيارة بهدف عبور تركيا و�سورية و�سولً اإىل تخوم اجلولن، تعبرياً عن رف�ض العدوان 

على غزة و�سيا�سات “اإ�رسائيل” الإجرامية. وقال رئي�ض الوقف ح�سني كيليت�ض Hüsnü Kılıç اإننا 

نذهب اإىل قبالة الأرا�سي التي حتتلها “اإ�رسائيل” يف اجلولن، حتت �سعار “واأنا اأي�ساً موجود من 

اأجل فل�سطني”. وقال “اإننا نريد اأن نظهر اإرادة الت�سامن واملقاومة مع اإخوتنا يف التاريخ والإميان 

.
42

والثقافة يف فل�سطني”. ورفعت ال�سيارات الأعالم الرتكية والفل�سطينية
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وكان حلائز جائزة نوبل لالآداب اأورهان باموك Orhan Pamuk يف 2009/1/17 موقف متميز،  

�سوى  لي�ض  احل�سارات  �سدام  ي�سمى  ما  اإن  قال  اأنه  اإل  بال�سم،  غزة  ي�سّم  مل  اأنه  من  الرغم  على 

 Yomiuri املزيد من قتل الغرب للم�سلمني. وقال باموك يف حوار مع �سحفيي يوميوري �سيمبون

ل  اأوروبا  اإن  قائالً  للنا�ض،  قتل  فقط  بل  احل�سارات،  بني  �سدام  يوجد  ل  اأنه  اليابانية   Shimbun

.
43ً

ت�سكل منوذجاً ثقافيا

ويف اإ�سطنبول نظم “منتدى ال�سباب” يف 2009/1/25 مزاداً علنياً نادراً وعميقاً يف دللته حتت 

من  امل�سهورين  من  كبري  عدد  م�ساركة  للنظر  الالفت  ومن  فل�سطني”.  اإىل  يديك  مّد  “مزاد  عنوان 

ال�سيا�سيني والفنانني والريا�سيني بطرح بع�ض ما ميلكون يف املزاد. وكان رئي�ض احلكومة رجب 

طيب اأردوغان الذي ندد ب�سدة بالعدوان الإ�رسائيلي على غزة يف طليعة اهتمام اجلمهور، حيث طرح 

قلمه اخلا�ض فبيع باألف دولر، فيما بيعت مزهرية ميلكها رئي�ض الربملان ال�سابق بولنت ارينت�ض 

Bülent Arınç مبا يقارب 1,700 دولر، وقد �سارك ارينت�ض �سخ�سياً يف ح�سور املزاد. و�سارك 

يف املزاد نواب ووزراء وفنانون ولعبون من الفرق الريا�سية الرئي�سية مبقتنيات �سخ�سية، مثل 

.
44

املفّكرات والقم�سان الريا�سية واجلزادين وبذلت الثياب واخلوامت والعقود

العدالة  حزب  نواب  كتلة  من  وجمع  الربملان  داخل  تربع  حملة  نظم  اأنه  ارينت�ض  بولنت  وذكر 

.
45

والتنمية اأكرث من 300 األف دولر

ويف منا�سبة لحقة اأخرى قال اأردوغان: “نحن دائماً �سوت احل�سود التي ل �سوت لها وهوية 

من ل هوية لهم. هذه هي تربيتنا التي اأتتنا من العثمانيني. يوجد ما يتوجب اأن نقوم به، ول ميكن 

.
ال�سعود اإىل املن�سة والتفرج من هناك على ما يجري”46

اإ�سالمية  كما عقدت جمموعة من موؤ�س�سات املجتمع املدين الرتكية، بالتعاون مع موؤ�س�سات 

وقد  اإ�سطنبول.  يف   2009/5/23-22 يف  الفل�سطيني  ال�سعب  لن�رسة  موؤمتراً  اأخرى  وعربية 

عكفوا،  الذين  املوؤمترون،  خرج  وقد  الذهب،  �سوار  الأ�سبق  ال�سوداين  الرئي�ض  املوؤمتر  تراأ�ض 

وفّك  الفل�سطيني  ال�سعب  ن�رسة  كيفية  مناق�سة  على  املوؤمتر،  تخللها  التي  العمل  ور�سات  يف 

فيها،  وال�سباب  الن�ساء  ودعم  فل�سطني،  بتنمية  تتعلق  بتو�سيات  غزة،  قطاع  عن  احل�سار 

القانوين  باجلانب  والتوعية  املعابر،  وفتح  غزة  قطاع  عن  احل�سار  فّك  �رسورة  على  والتاأكيد 

القت�سادية.  املقاطعة  وتفعيل  والت�سامن  التعاون  و�رسورة  الفل�سطينية،  للحقوق 

كما �سدر عن املوؤمتر عدة وثائق اأهمها “الوثيقة الإ�سالمية لفل�سطني”، التي اأكدت اأن فل�سطني 

املحتل  يد  على  لها  تتعر�ض  التي  املخاطر  اإىل  م�سرياً  اإ�سالمية،  اأر�ض  واأنها  الأوىل  امل�سلمني  ق�سية 

الإ�رسائيلي. واأكدت الوثيقة حّق الالجئني واملهجرين يف العودة والتعوي�ض وحّق ال�سعب الفل�سطيني 

م�سلّم،  منويل  الأب  به  تقدم  فل�سطني  اأجل  من  العامل  مل�سيحيي  نداء  املوؤمتر  وجه  كما  املقاومة.  يف 
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راعي الطائفة الإجنيلية بالقد�ض، ذّكرهم فيه مب�سوؤوليتهم نحو ما وقع ويقع بفل�سطني وبت�ساوؤل 

.
47

عدد امل�سيحيني فيها ب�سبب ا�سطهاد املحتل، حمذراً من عمليات تخريب للكنائ�ض

ويف اإطار الدعم الرتكي امل�ستمر للق�سية الفل�سطينية، عقدت الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة 

م�رسوعاً   465 تنفيذ  خالله  قررت  وقد  اإ�سطنبول،  يف   2009/6/18-17 يف  الأول  الدويل  موؤمترها 

�سحياً واإ�سكانياً وتعليمياً يف قطاع غزة. وقدرت الهيئة امليزانية املتوقعة لتنفيذ هذه امل�ساريع بحوايل 

500 مليون دولر، وقد تعهد رجال الأعمال الأتراك بتقدمي 350 مليون دولر لإعادة اإعمار قطاع 

Erol Yarar رئي�ض التحالف الفل�سطيني برتكيا والرئي�ض الأ�سبق جلمعية  غزة. وقال اأرول يارار 

املدين  املجتمع  اإن  املوؤمتر:  عقد  يف  �سارك  الذي  امل�ستقلني،  الأعمال  لرجال   MÜSİAD مو�سياد 

والأهلي بالعامل الإ�سالمي اتفق على عملية اإعادة البناء والإعمار بغزة؛ لأنها م�ساألة اإن�سانية، واإن 

تركيا مع احلقوق الفل�سطينية؛ حتى قبل ظهور اجلمهورية فيها، موؤكداً اأن جهود الإعمار �ست�ستمر 

.
48

حتى اإحقاق احلق الفل�سطيني

زيارة حممود عبا�س:

قام  الذي  الفل�سطينية،  ال�سلطة  رئي�ض  عبا�ض  حممود  اأن  على  الرتكية  الإعالم  و�سائل  اأجمعت 

بزيارة اإىل تركيا يف 2009/2/7، قد تلقى ن�سائح باجلملة من القادة الأتراك ب�ساأن التعامل مع املرحلة 

املقبلة. ويف لقائه مع الرئي�ض الرتكي عبد اهلل غول، قال غول اإن الق�سية الفل�سطينية حتتاج اإىل ت�سكيل 

الداخلية لفل�سطني، لكن  ال�سوؤون  اإن تركيا ل تتدخل يف  حكومة فل�سطينية موحدة. واأ�ساف غول 

.
49

الق�سية الفل�سطينية حتتاج لتوحيد اجلهود وهذه اأولوية تركية

وكان اللقاء الأطول لعبا�ض مع رئي�ض احلكومة الرتكية رجب طيب اأردوغان حيث ا�ستمر اللقاء 

ثالث �ساعات. ومما نتج عن اللقاء ت�سديد اأردوغان على عبا�ض �رسورة توحيد ال�سف الفل�سطيني، 

فيما طلب عبا�ض من تركيا ا�ستمرار جهودها للو�ساطة مع كل الأطراف.

ويف الجتاه نف�سه قال رئي�ض الربملان الرتكي كوك�سال توبتان Köksal Toptan يف اأثناء لقائه 

مع عبا�ض اإنه من ال�رسوري اإ�رساك حما�ض يف العملية ال�سلمية. وقال توبتان اإن على الفل�سطينيني 

اأن يحلوا اأولً م�ساكلهم، ومن ثم اإ�رساك حما�ض يف امل�سوؤولية ال�سيا�سية، واإل فاإن العنا�رس املتطرفة 

.
50

يف املنطقة هي التي �ستنت�رس

لها  حتليل  يف  ذكرت  زمان  جريدة  اأن  اإل  التدخل،  تركيا  من  طلب  عبا�ض  اأن  من  الرغم  وعلى 

اأجل  الو�ساطة امل�رسية، من  اأية و�ساطة �سوى  اأنه ل ميكن قبول  انطباعاً  اأعطى  اأن حممود عبا�ض 

. ويف لقاء على ع�ساء مع �سحفيني اأتراك واأجانب قال عبا�ض اإن 
51

الو�سول اإىل حل بنّاء ملاأ�ساة غزة

ت�رسيحه قبل اأيام، عن رف�سه لتدخل اأي طرف غري عربي يف الق�سايا العربية، مل يكن املق�سود منه 

.
تركيا “ول ت�ساألوين عمن اأق�سد”52
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اأوزغور  الع�رسات من جمعيات   ومل تخل زيارة عبا�ض من جتمع احتجاجي عليها من جانب 

اإ�سطنبول. وقال اأحد قادة اجلمعية ر�سوان  Özgür-Der الذين جتمعوا على مقربة من بلدية  در 

الفل�سطيني، وكان يجب دعوة  لل�سعب  الأ�سلي  املمثل  اإن حركة حما�ض هي   Rıdvan Kaya كايا 

اإ�سماعيل هنية اإىل هنا. واأ�ساف اإن حممود عبا�ض بعد انتهاء وليته مل تعد له �سفة �رسعية، وهو 

. وكذلك تظاهر 
53

�رسيك لـ“اإ�رسائيل” يف جرائم حربها، وبالتايل ل ميكن اأن ميثّل ال�سعب الفل�سطيني

هتافات  واأطلقوا  اأنقرة  العا�سمة  يف  الأحمر  الهالل  ميدان  يف  فل�سطني  منتدى  اأع�ساء  من  ع�رسات 

.
54

معادية ملحمود عبا�ض

3. احلراك ال�سيا�سي الرتكي: 

جولة  وبعد  غزة.  على  العدوان  لوقف  الأوىل  اللحظة  منذ  الرتكية  الدبلوما�سية  حتركت 

داود  اأحمد  الرتكية  احلكومة  رئي�ض  م�ست�سار  حترك  كان  العربية،  العوا�سم  على  اأردوغان 

اأوغلو الذي و�سل اإىل القاهرة يف 2009/1/10 واجتمع بالرئي�ض امل�رسي ح�سني مبارك. وذكرت 

دون  من  تنجح  اأن  ميكن  ل  النار  لوقف  خطة  اأية  باأن  مقتنع  امل�رسي  الرئي�ض  اأن  تركية  م�سادر 

. وقد اأجرى الرئي�ض عبد اهلل غول ات�سالً بالرئي�ض الأمريكي جورج بو�ض طالباً 
55

م�ساركة تركيا

منه التدخل لوقف فوري لإطالق النار يف غزة. وكان جهد تركيا وا�سحاً يف حماولة عدم ال�سماح 

ب�سطب حركة حما�ض من املعادلة الفل�سطينية والإقليمية. ويف لقاء مع جمموعة من ال�سحفيني يف 

يف التطورات  من  الرتكي  املوقف  اأوغلو  داود  اأحمد  احلكومة  رئي�ض  م�ست�سار  �رسح   2009/1/20

:
56

غزة على ال�سكل التايل

الرتكية منذ اللحظة الأوىل للعدوان على غزة، ولعبت دوراً مهماً يف وقف  الدبلوما�سية  • تدخلت 
اإطالق النار. وقد توا�سلت تركيا مع جميع الأطراف املعنية، من دون ا�ستثناء، من م�رس اإىل 

حممود عبا�ض وحما�ض و“اإ�رسائيل” وفرن�سا ودول اأوروبية اأخرى.

الأخرى كانت تركيا الدولة الوحيدة التي ا�ستطاعت التوا�سل مع حما�ض،  الدول  كل  • بخالف 
وبالتايل اإعالن وقف مزدوج للنار. ومل ت�ستبعد تركيا عن هذه املبادرة الالعبني الآخرين مثل 

اأن تتوىل �سمانة حما�ض يف مفاو�سات  اأرادت من تركيا  اإن م�رس بالذات  م�رس وفرن�سا. بل 

وقف النار. ويف النهاية كانت تركيا هي البلد الذي �سمن قبول حما�ض بوقف النار.

مواقف  تو�سيح  وبعمق  ب�سمت  وتولت  الفراغ،  مالأ  الذي  البلد  كانت  تركيا  اأن  ذلك  • معنى 
اإقناع حما�ض ببع�ض  �سورية وحما�ض. ومل تكن تركيا جمرد �ساعي بريد بل كانت عامالً يف 

املواقف. 

ال�سيا�سية. وهذا مرتبط با�ستمرار وقف  العملية  اأن ت�سارك يف  اأن حما�ض يجب  • تعتقد تركيا 
النار ثم بامل�ساحلة بني حممود عبا�ض وحما�ض؛ وتركيا تعمل على هذا اخلط وهي على م�سافة 

واحدة من عبا�ض وحما�ض.
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اأردوغان احلادة، فاإن �سفري  “اإ�رسائيل”. وبالرغم من مواقف  تقطع تركيا توا�سلها مع  مل   •
اأوملرت  باإيهود  التقى   Feridun Sinirlioglu اأوغلو  �سينرييل  “اإ�رسائيل” فريدون  يف  تركيا 

ومب�سوؤولني اإ�رسائيليني اآخرين.

• يف هذا الوقت ا�ستمر التوا�سل الرتكي مع اإيران، واأ�سهمت املواقف الرتكية وحتركاتها يف اإبقاء 
اإيران خلف ال�ستار و�سامتة بن�سبة ما. 

انطالقاً من هذه ال�سورة ل يوافق امل�سوؤولون الأتراك اأنهم منحازون اإىل حما�ض، واأنهم يبتعدون 

اأن هذا الدعاء خاطئ جداً والعالقات مع الغرب لي�ست مو�سع مناق�سة وهي  عن الغرب، ويرون 

ثابتة، كما يقول اأحمد داود اأوغلو.

ورف�ض وزير اخلارجية علي باباجان Ali Babacan التهمة التي تقول باأن تركيا توؤيد كل ما 

تقوم به حركة حما�ض وقال “اإنه انطباع غري �سحيح”، م�سيفاً اأن اأنقرة توجه الن�سح دائماً حلما�ض 

من اأن احلل ل يكون بال�سالح، ويجب البحث عن حّل يف الأطر الدميوقراطية. لكن البحث عن حّل 

يف فل�سطني ل ميكن من دون دعم حما�ض له. ودعا اإىل حكومة وحدة وطنية فل�سطينية، لأن اعتبار 

حممود عبا�ض هو املخاطب فقط لن يوؤدي اإىل نتيجة.

وعن الدور امل�رسي، قال الوزير الرتكي اإن تركيا ل تناف�ض اأحداً بل قلنا للم�رسيني: “لي�ض املهم 

من يكون يف الواجهة املهم وقف اإطالق النار فلنعمل �سوية. واأجابه امل�رسيون: ح�سناً. وتال ذلك 

و�سول وفد حما�ض اإىل القاهرة. وكان هذا اأمراً مهماً وقد جنحنا يف حتفيز اإعادة التوا�سل بني م�رس 

.
وحما�ض”57

2009 ا�ستقبل الرئي�ض الرتكي عبد اهلل غول رئي�ض ال�سلطة الوطنية  ويف منت�سف متوز/ يوليو 

الرتكي  الرئي�ض  موقف  الزيارة  اأثناء  يف  الالفت  وكان  ثانية.  زيارة  يف  عبا�ض  حممود  الفل�سطينية 

الذي يتناق�ض مع ما اأعلنه م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية العليا يف الحتاد الأوروبي من اأنه اإذا مل يتم 

التو�سل اإىل حل يف مدة حمددة فاإن الحتاد الأوروبي، �سي�سعى ل�ست�سدار قرار من جمل�ض الأمن 

يعلن فيه اإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة. وكان تعليق غول على هذا املوقف هو معار�سة اأي قرار 

من هذا النوع اإن مل يكن نتيجة توافق بني الالعبني الأ�سا�سيني، بل �سيكون القرار م�رساً من دون 

. وراأت جريدة ميلّيت اأن موقف غول اأثار ارتياح “اإ�رسائيل”، وعلى الأرجح انزعاج 
58

هذا التفاق

عبا�ض من دون اأن يخرج ذلك اإىل العلن.

وهذا  نهايتها.  ترى  ل  مرحلة  اإىل  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  اإعالن  فكرة  يرتك  غول  فموقف 

يتناق�ض ولو جزئياً مع موقف تركيا من الق�سية القرب�سية مثالً؛ اإذ ترى اأنقرة اأنه اإذا مل يتم التو�سل 

اإىل حّل يف اجلزيرة حتى نهاية 2009 فلكل طرف اأن يختار الطريق الذي يالئمه. فلماذا حتلل اأنقرة 

يف قرب�ض ما حترمه يف فل�سطني؟.
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اأن اإعالن الدولة  وراأت اجلريدة اأن موقف غول لي�ض بعيداً عن مناذج اأخرى يف املنطقة، ومنها 

الفل�سطينية امل�ستقلة قد ي�سكل مثالً لإعالن دولة كردية م�ستقلة. ورمبا تكون اأنقرة قلقة من احتمال 

توافق الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي يف جمل�ض الأمن لإعالن دولة كردية م�ستقلة. لذلك فاإن 

موقف غول من اإعالن دولة فل�سطينية م�ستقلة، قد يكون هدفه التحذير من ا�ستن�ساخ الإعالن يف 

.
59

مكان اآخر وبالتحديد �سمال العراق

“اإ�رسائيل” اأن تنهي  اإن على  اأوغلو  اأحمد داود  2009/10/11 قال وزير اخلارجية الرتكي  ويف 

حالً ماأ�ساة غزة، كما اأن عليها اأن حترتم احل�سا�سيات الدينية والثقافية لبع�ض املناطق مثل امل�سجد 

�سورية  بني  للو�ساطة  حا�رسة  تكون  اأن  لرتكيا  ميكن  فقط  وعندها  ال�رسقية.  والقد�ض  الأق�سى 

ي�سبح  ال�سالم  احتمال  فاإن  احل�سا�سيات  هذه  احرتمت  “اإذا  اإنه  اأوغلو  داود  وقال  و“اإ�رسائيل”. 

.
ممكناً”60

خال�سات:

ميكن تلخي�ض املوقف الرتكي من العالقات مع “اإ�رسائيل” خالل �سنة 2009 كما يلي:

كما  الر�سمي  ال�سعيد  على  كبرياً  تراجعاً  العالقات  و�سهدت  للغاية،  �سلبياً  العام  امل�سار  كان 

على ال�سعيد ال�سعبي. وكان موقف تركيا من الق�سية الفل�سطينية مبدئياً. وقد جمع بني اعتبارات 

عدم احرتام الدولة الرتكية من جانب اإيهود اأوملرت ع�سية العدوان على غزة، وبني املوقف املبدئي 

تركيا  موقف  وكان  والتنمية.  العدالة  حلزب  الإ�سالمية  امليول  عن  ف�سالً  والإن�ساين،  والأخالقي 

هذا ثابتاً على امتداد �سنة 2009، ومرد الثبات اأن تركيا ربطت تغيري موقفها من “اإ�رسائيل” بتغري 

الو�سع وحت�سنه يف غزة، وهو الأمر الذي مل يح�سل. كذلك ربطت تركيا ا�ستئناف و�ساطتها بني 

اأن الكرة يف امللعب  بـ“معيار غزة”. وترى تركيا  اأي�ساً  “اإ�رسائيل” وكل من �سورية والفل�سطينيني 
الإ�رسائيلي ولو اأن هناك حكومة اإ�رسائيلية متجاوبة مع عملية ال�سالم ملا ظهر هذا التوتر.

الو�سيط لرتكيا يف عملية  الدور  على  يوؤثر كثرياً  لن  الإ�رسائيلية  الرتكية  العالقات  التوتر يف  اإن 

ال�سالم، اإذ تبقى تركيا حتى الآن الدولة الوحيدة املوؤهلة للقيام بهذا الدور، عندما توافق “اإ�رسائيل” 

على ا�ستئنافه. كما اأن �سورية مل تقبل بغري الدور الرتكي الو�سيط، وقد رف�ست دم�سق اأية حماولة 

لدور فرن�سي و�سيط بديل للدور الرتكي.

وعلى الرغم من حماولت “اإ�رسائيل” الإيحاء باأن الدور الرتكي الو�سيط مل يعد قائماً، فهذا ياأتي 

من ب�ب �ل�سغ�ط على تركي�. �إذ �إن “اإ�رسائيل” م�ستعدة للتجاوب مع اأية حماولة لتح�سني العالقات 

اأول دولة م�سلمة  التفريط ب�سداقة دولة م�سلمة كبرية مثل تركيا، كانت  مع تركيا، لأنها ل تريد 

تعرتف بالدولة العربية �سنة 1949.
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كذلك �لأمر ب�لن�سبة لعالق�ت تركي� ب�لغرب، حيث �إن �لغرب لن يفرط برتكي�، ب��سفه� حليفة 

للغرب وعلمانية، وع�سواً يف �سمال الأطل�سي، ف�سالً عن اأنها جزء من الأمن وال�ستقرار يف البلقان 

و�لق�ق�ز، وع�مل مك�فئ خلط�ط �لط�قة �لبديلة �ملمدودة من رو�سي� �إىل �أوروب�.

ويبدو املوقف الرتكي اأقوى من قبل، ول �سيّما مع تراجع احلاجة لـ“اإ�رسائيل” واللوبي اليهودي 

بقدر ما حتّل  اإذ  واأرمينيا.  التاريخي بني تركيا  التفاق  بعد توقيع  �سيّما  املتحدة، ول  الوليات  يف 

تركيا م�سكالتها مع حميطها، بقدر ما ترتاجع حاجتها اإىل عالقات قوية مع “اإ�رسائيل”.

لكن تركيا بدورها ل ميكن اأن مت�سي بعيداً يف توترها مع “اإ�رسائيل”، نظراً لكون تركيا ع�سواً 

يف حلف �سمال الأطل�سي وتتطلع لالن�سمام اإىل الحتاد الأوروبي، وعليها اأن تاأخذ يف العتبار هذا 

العامل لدى البحث يف العالقات مع “اإ�رسائيل”.

ومن جهة اأخرى فاإن تركيا ل ميكن اأن تتخلى عن مواقفها الثابتة من الق�سية الفل�سطينية، اإذ اإنها 

قائمة يف الوجدان الرتكي. وقد حظي الدفاع عن غزة والتنديد بالعدوان الإ�رسائيلي بتاأييد كل فئات 

املجتمع الرتكي واملدنيني والع�سكريني على حّد �سواء. ويف الوقت نف�سه فاإن الق�سية الفل�سطينية هي 

جواز عبور اإىل كل العامل العربي والإ�سالمي. لكن تركيا اأي�ساً مع احللول التي تقت�سي العرتاف 

بـ“اإ�رسائيل”، وتخلي حما�ض عن اإطالق ال�سواريخ على “اإ�رسائيل”. كما اأن تركيا ترى اأن الوحدة 

�أنه  �لفل�سطينية �رضط حلّل �لق�سية �لفل�سطينية، و�خلروج من م�أزق �ل�رضذمة. وت�ؤكد تركي� على 

من دون حما�ض ل حّل للم�سكلة الفل�سطينية، خ�سو�ساً اأنها منتخبة بطريقة دميوقراطية.

بالعدوان  التنديد  ويف  حما�ض،  حلركة  تاأييدها  اإعالن  يف  اإيران  ترتدد  مل 

الإ�رسائيلي على قطاع غزة، وذهب امل�سوؤولون فيها اإىل منا�سدة منظمة املوؤمتر 

. فاأجرى الرئي�ض 
الإ�سالمي “القيام بواجبها التاريخي يف مواجهة اإ�رسائيل”61

اأحمدي جناد، على �سبيل املثال ات�سالً مع نظريه ال�سنغايل عبد اهلل واد Abdoulaye Wade رئي�ض 

م�ساعيها  الإ�سالمية  الدول  تبذل  اأن  “�رسورة  خالله  اأّكد  الإ�سالمي،  املوؤمتر  ملنظمة   11 الـ  القمة 

لوقف جرائم ال�سهاينة املحتلني �سّد الفل�سطينيني العّزل”. ودعا جناد الدول الإ�سالمية اإىل “اعتماد 

.
كل الو�سائل مل�ساعدة ال�سعب الفل�سطيني”62

مل تقت�رس املواقف الإيرانية على التنديد بالعدوان الإ�رسائيلي، بل ذهبت اأي�ساً اإىل انتقاد املواقف 

العربية، وخ�سو�ساً م�رس، التي مل ت�سمح بفتح معرب رفح لتمرير امل�ساعدات اإىل قطاع غزة. وقد 

اأ�سهمت هذه املواقف الإيرانية من م�رس يف توتر العالقات بني البلدين طوال �سنة 2009، خ�سو�ساً 

بعد توقف احلرب، واإعالن اإيران ا�ستعدادها لالإ�سهام يف اإعادة اإعمار القطاع الفل�سطيني، واإر�سال 

امل�ساعدات اإليه. وقد تراوحت مواقف اإيران من هذه احلرب بني اإعالن التاأييد حلركة املقاومة حما�ض 

ثالثًا: اإيران
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اإىل الدول العربية الإ�سالمية  والتنديد بالعدوان الإ�رسائيلي من جهة، وبني توجيه التهام واللوم 

“لبحث  اإىل دول العامل  اإىل حركة دبلوما�سية وا�سعة من خالل مبعوثني  من جهة ثانية، بالإ�سافة 

.
الو�سع يف غزة”63

“بوقف فوري للهجمات   Manouchehr Mottaki فقد طالب وزير اخلارجية منو�سهر متكي 

الدول  متكي  وانتقد  الفل�سطيني”،  القطاع  على  املفرو�ض  احل�سار  واإنهاء  غزة،  على  الإ�رسائيلية 

ا�ستعدادها  اإيران  اأعلنت  كما   .
“لتقاع�سها”64 الإ�سالمي  املوؤمتر  ومنظمة  الأمن  وجمل�ض  العربية 

ميداين  م�ست�سفى  اإقامة  اإىل  بالإ�سافة  الإيرانية،  امل�ست�سفيات  يف  الفل�سطينيني  اجلرحى  ل�ستقبال 

على الأرا�سي امل�رسية املحاذية للقطاع. وبح�سب املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الإيرانية ح�سن 

ق�سقاوي Hassan Qashqavi، فاإن منو�سهر متكي وزير اخلارجية اأر�سل اإىل نظريه امل�رسي اأحمد 

اأبو الغيط يبلغه ا�ستعداد اإيران لت�سييد م�ست�سفى ميداين على الأرا�سي امل�رسية، ودعاه اإىل “اإبداء 

“اأن طهران تنتظر رّد القاهرة” اإزاء  ، واأعلن متكي يف اليوم التايل 
التعاون الالزم يف هذا املجال”65

امل�ساعدة فقط،  يد  مّد  اإيران يف  تعرّب عن رغبة  مماثلة مل  اأن دعوة  الوا�سح  . ومن 
66

املو�سوع هذا 

بل ورمبا اأرادت اإحراج م�رس التي كان من املتوقع اأن ترف�ض مثل هذه امل�ساركة الإيرانية يف “دعم 

مل  الذي  الوقت  ويف  مت�ساعداً،  توتراً  الطرفني  بني  العالقات  ت�سهد  الذي  الوقت  يف  الفل�سطينيني”، 

تكن فيه احلكومة امل�رسية اأ�سالً موؤيدة حلركة حما�ض ول ل�سيطرتها على غزة، ول للحرب التي 

الإيرانية  الت�رسيحات  هو  املجال،  هذا  يف  “اإحراج” م�رس  د  يوؤكِّ وما  القطاع.  عن  دفاعاً  تخو�سها 

العمل  على  امل�رسية  احلكومة  “حّث  الذي  الإيرانية  اخلارجية  با�سم  املتحدث  فعل  كما  الالحقة، 

املاأ�ساة والظروف  لعمق  الإ�سالمي والإن�ساين... وفتح معرب رفح... نظراً  مب�سوؤوليتها وواجبها 

عبد  اأمثال  من  البلد  هذا  لقادة  العريق  واملا�سي  امل�سطهد،  الفل�سطيني  ال�سعب  منها  يعاين  التي 

.
النا�رس وح�سن البنّا، وكذلك املوقع اجلغرايف ووجود معرب رفح”67

ذهبت املواقف الإيرانية يف تاأييد حركة حما�ض اإىل حّد التاأكيد على “ا�ستحالة هزميتها اأو الق�ساء 

عليها” يف هذه احلرب. وقال وزير اخلارجية الإيراين منو�سهر متكي يف مكاملات هاتفية مع بع�ض 

“الجتياح الربي للكيان ال�سهيوين خطاأ ا�سرتاتيجي وحمو حما�ض هو هدف  نظرائه الأوروبيني 

 .
غري قابل للتحقق، حيث اإن حما�ض متثل دولة ول ميكن حمو دولة”68

 Ali Larijani لريجاين  علي  الإيراين  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  نف�سه،  الإطار  يف  توّقع،  كما   

اأ�سواأ  “واأن ممار�سات الإ�رسائيليني يف القطاع   ،
اإىل مقربة لالإ�رسائيليني”69 “يتحول قطاع غزة  اأن 

يف  نظرائه  مع  متكي  منو�سهر  اخلارجية  وزير  بحث  الدبلوما�سي  امل�ستوى  وعلى   .
النازية”70 من 

�سورية وليبيا وتركيا واليابان الو�سع يف قطاع غزة، م�سدِّداً على �رسورة الوقف الفوري للعمليات 

الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ض  ال�سورى علي لريجاين مع  . كما بحث رئي�ض جمل�ض 
71

الع�سكرية
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“الأو�ساع اخلطرية”، يف حني اأجرى �سعيد جليلي Saeed Jalili، اأمني عام جمل�ض الأمن القومي 
املتحدث  الو�سع يف قطاع غزة. كما قال  الأتراك حول تطورات  امل�سوؤولني  الإيراين، حمادثات مع 

.
با�سم اخلارجية الإيرانية “اأن بالده اأر�سلت 22 مبعوثاً اإىل العامل لبحث الأو�ساع يف القطاع”72

ومل يرتدد الرئي�ض الإيراين يف مقابلة له مع قناة اجلزيرة يف الأ�سبوع الأخري من احلرب، يف دعوة 

القادة العرب اإىل:

حتّمل م�سوؤولياتهم التاريخية من منطلقات اإن�سانية وقومية واإ�سالمية، لأن اأبناء غزة ب�رس 

اأولً، وعرب ثانياً، وم�سلمون ثالثاً. ومن اعتبار الواجب الأول للجامعة العربية هو الدفاع 

من  واأن  اأجلها...  من  اأ�س�ست  التي  الأهداف  �سوء  على  والعمل  الفل�سطيني،  ال�سعب  عن 

املتوقع من هوؤلء القادة قطع كافة اأ�سكال العالقات مع الكيان ال�سهيوين... وتهديد كل من 

يدعم هذا الكيان �سيا�سياً وع�سكرياً بقطع العالقات.

الزعماء  “اخلطر الإيراين” يف املنطقة، خماطباً  اإىل رف�سه الدعوات التي تركز على   واأملح جناد 

�سعوب  بع�ض  مع  لها  وجود  ل  بنزاعات  الأحيان  بع�ض  يف  اأنف�سكم  ت�سغلون  “ملاذا  بقوله  العرب 

“اإنه  جناد  واأ�ساف  ال�سهيوين؟”،  الكيان  مع  املواجهة  ق�سية  على  اأرجحية  وتولونها  املنطقة، 

ال�سهاينة  من  فا�سدة  �رسذمة  على  لتتفرج  عربية  دولة   22 حكومات  تقف  اأن  جداً  حمزن  لأمر 

.
املجرمني...”73

على  بالق�ساء  املتوقع  النت�سار  حتقيق  عن  “اإ�رسائيل”  وعجز  غزة،  على  احلرب  توقف  بعد 

احلركة  واأن  خا�سة  بال�سالح،  جمدداً  التزود  من  حما�ض  ملنع  دولية  �سجة  اأثريت  حما�ض،  حركة 

 .22 الـ  احلرب  اأيام  طوال  الإ�رسائيلية  والبلدان  امل�ستعمرات  على  ال�سواريخ  اإطالق  يف  ا�ستمرت 

لذا، تنادت الوليات املتحدة، ودول اأوروبية كثرية؛ لفر�ض ح�سار بحري على قطاع غزة لتحقيق 

ذلك، يف الوقت الذي اأثريت فيه اأي�ساً ق�سية امل�ساركة الدولية والعربية والإ�سالمية يف اإعادة اإعمار 

الدولية من جهة، والدفاع عن حّق  املواقف  انتقاد  الإيراين كان وا�سحاً جلهة  املوقف  قطاع غزة. 

الفل�سطينيني يف احل�سول على ال�سالح من جهة ثانية. فقال وزير اخلارجية منو�سهر متكي “اإن اأي 

حكومة اأو �سعب لديهم الرغبة يف الدفاع عن اأنف�سهم، من الطبيعي جداً اأن يبذلوا ق�سارى جهدهم 

للح�سول على اأ�سلحة من اأي مكان ممكن”، واأن “الذين يكافحون �سّد ال�ستعماريني... من حقهم 

“اأثناء هذا الهجوم الوح�سي قدمتم  الطبيعي احل�سول على اأ�سلحة”. وتوجه اإىل الأمريكيني قائالً 

300 طن من القنابل للنظام ال�سهيوين، والآن لديكم الوقاحة لكي تخرجوا وتقولوا اإن املقاومة ل 

يجب اأن يكون لديها اأي اأ�سلحة”. وانتقد متكي رئي�ض ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ض “املنتهية 

وليته” الذي حّذر من اإر�سال ال�سالح اإىل “من ل �رسعية لهم يف فل�سطني”، داعياً اإىل اإجراء انتخابات 

.
74

جدية
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اأما على �سعيد امل�ساركة يف اإعادة الإعمار، فقد �سكلت ال�سلطات الإيرانية جلنة اأطلق عليها “اللجنة 

املركزية لإعادة اإعمار قطاع غزة” تعهدت ببناء وجتهيز األف منزل �سكني وع�رس مدار�ض وخم�سة 

باإعادة  اللجنة  الطبية، كما تعهدت  اإعمار م�ست�سفى وجتهيزها باملعدات  اإعادة  اإىل  اإ�سافة  م�ساجد، 

امل�ساعدات  تاأمني  اإىل  بالإ�سافة  �سكنية،  وحدة   500 وبناء  وجتهيزها،  غزة  جامعات  اإحدى  اإعمار 

الربملان  تعهد  كما   .
75

م�ساب اآلف  اأربعة  حاجات  وتاأمني  وامل�سابني،  ال�سحايا  عائالت  جميع  اإىل 

الإيراين اإعادة اإعمار مبنى املجل�ض الت�رسيعي الفل�سطيني، الذي تعر�ض لتدمري كلي خالل احلرب 

.
76

الإ�رسائيلية على قطاع غزة

انتهت احلرب على غزة، لتبداأ �سيا�سة جديدة يف كل من “اإ�رسائيل” واإيران، ويف املنطقة عموماً. 

وحلّل  للحوار  الإ�سالمي  العامل  اإىل  الر�سائل  بتوجيه  وبداأ  مهامه،  الأمريكي  الرئي�ض  ت�سلّم  فقد 

يف  التفاوؤل  من  حالة  ال�سيا�سة  هذه  مع  و�سادت  الفل�سطينية.  الق�سية  بينها  ومن  العالقة،  امل�ساكل 

م��جهة  �إن  �لق�ل:  �إىل  �لعربية  �لتحليالت  بع�ض  ذهبت  حتى  عدة،  وعربية  فل�سطينية  �أو�س�ط 

اأوباما  جناح  اأن  اآخرون  وراأى   .
77

النار لإطالق  فوري  بوقف  يتحقق  الإيراين  النفوذ  يف  الت�ساعد 

اأمام  الطريق  �سيقطع  الفل�سطينية،  الدولة  واإعالن  الإ�رسائيلية   – الفل�سطينية  الت�سوية  حتقيق  يف 

امل�رسوع الإيراين الذي يتمدد يف املنطقة بذريعة دعم املقاومة �سّد “اإ�رسائيل”.

اإيران  كانت  وكذلك  جديدة،  لنتخابات  ت�ستعد  غزة  على  احلرب  بعد  “اإ�رسائيل”  كانت 

ت�ستعد لنتخابات رئا�سية جديدة. لذا، كان على العامل انتظار نتائج هذه النتخابات يف كال البلدين 

وترية  يقطع  مل  النتخابات  لهذه  التح�سري  لكن  املنطقة.  يف  املقبلة  ال�سيا�سية  الرياح  اجتاه  ملعرفة 

الهيئة  رئي�ض  املثال  �سبيل  على  راأى  فقد  والإيراين؛  الإ�رسائيلي  الطرفني  بني  املتبادلة  التهديدات 

ال�سيا�سية والأمنية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية عامو�ض جلعاد Amos Gilad اأن: “دور اإيران يف 

ل لبنان اإىل تهديد اأمني حقيقي على الدولة العربية... واأن اإيران تعمل على خلق ذراع  املنطقة... حوَّ

اهلل”  “حزب  عرب  لبنان  من  متتد  “حزبل�سطني”،  ت�سميتها  ميكن  لها  طويلة  دفاعية  ا�سرتاتيجية 

اإيران  الدفاع عن  وحتى غزة عرب “حما�ض”، ومتتلك تر�سانة �ساروخية كبرية �ستكون يف واجهة 

.
اأمام اإ�رسائيل”78

بعدما  خ�سو�ساً  الفل�سطينية،  بالق�سية  اللتزام  مدى  لتبيان  اإيرانية  حماولة  ويف  املقابل،  يف 

“غري  بالتدخل  وتندد  حما�ض  حركة  تنتقد  والعربية  الفل�سطينية  الأ�سوات  بع�ض  ارتفعت 

الفل�سطينية، عقد يف طهران موؤمتر حول دعم قطاع غزة، �سّن يف  الق�سية  العربي” )الإيراين( يف 

افتتاحه مر�سد الثورة علي خامنئي Ali Khamenei ولأول مرة، هجوماً عنيفاً على من �سّماهم 

ال�سيا�سية” يف ال�رسق الأو�سط، مبن فيهم الرئي�ض الراحل يا�رس عرفات.  الواقعية  �سعار  “رافعي 
وجود  على  الرهان  ورف�ض  عربية”،  ق�سية  هي  فل�سطني  “ق�سية  اأن  مقولة  يف  خامنئي  و�سكك 
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تغيري يف ال�سيا�سة الأمريكية، معترباً اأن الرئي�ض اأوباما ي�سلك “امل�سار اخلائب ذاته ل�سلفه جورج 

. وراأى خامنئي 
“ورم خبيث”79 باأنها  التي و�سفها  لـ“اإ�رسائيل”،  �مل�رضوط  بو�ض” بت�أييده غري 

اأن “ال�سمود واملقاومة هما ال�سبيل الوحيد لإنقاذ فل�سطني... واأن من اخلطاأ التفكري يف قبول بلد 

اإن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الفل�سطينيني  60 �سنة. واخلطاأ الآخر هو القول  اإ�رسائيل عمره  ا�سمه 

اأقدام  حتت  وتدا�ض  تنتهك  “ظلّت  التي  الفل�سطينية  ال�سلطة  خامنئي  وهاجم  التفاو�ض”،  هي 

ال�سهاينة مرات ومرات”، و�سّدد مر�سد الثورة على اأن “ق�سية فل�سطني هي اأهم ق�سية ملحة يف 

ال�سنوات  اأكرب نقطة م�رسقة خالل  الإ�سالمي... واأن ملحمة مقاومة حركة حما�ض... هي  العامل 

 .
املئة الأخرية من تاريخ فل�سطني”80

تزامن موؤمتر دعم غزة ومواقف مر�سد الثورة من فل�سطني ومن انتقاد “الواقعية ال�سيا�سية” 

متلك  “بالده  اأن  فيها  اأّكد  جعفري  علي  حممد  الإيراين  الثوري  احلر�ض  قائد  اأطلقها  حتذيرات  مع 

.
�سواريخ ي�سل مداها اإىل األفي كيلومرت، وتطاول كل اإ�رسائيل مبا يف ذلك من�ساآتها النووية”81

اأ�سفرت النتخابات الإ�رسائيلية عن عودة الليكود بزعامة نتنياهو اإىل رئا�سة احلكومة، وبداأت بعد 

ذلك رحالت املبعوث الأمريكي جورج ميت�سل اإىل ال�رسق الأو�سط لبحث اآفاق الت�سوية: من ا�ستئناف 

الإدارة  بقدرة  فل�سطيني  اعتقاد  و�ساد  امل�ستعمرات.  بناء  وقف  اإىل  الدولتني،  حّل  اإىل  التفاو�ض، 

اإىل مواقف اأوباما وت�رسيحاته، على اإحداث اخرتاق يف عملية الت�سوية  الأمريكية اجلديدة، ا�ستناداً 

املتجمدة، لكن �رسعان ما تبدد هذا التفاوؤل بعد “عجز” الرئي�ض الأمريكي عن “اإقناع” نتنياهو، اأو 

اإرغامه، على وقف بناء امل�ستعمرات جلعل ا�ستئناف التفاو�ض ممكناً من جهة، وحل�سد التاأييد العربي 

لهذه العملية من جهة ثانية، ولعزل اإيران عن ق�سية فل�سطني ودعم املقاومة من جهة ثالثة.

كانت اإيران بدورها ت�ستعد لنتخاباتها الرئا�سية التي �ستجري يف �سهر حزيران/ يونيو 2009. 

�سدة  اإىل  �سيعود جمدداً  اأحمدي جناد، وهل  �سعبية  تبقى من  ما  تتجه ملعرفة  العامل  اأنظار  وكانت 

الرئا�سة يف مواجهة مناف�ض اإ�سالحي قوي هو مري ح�سني مو�سوي Mir-Hossein Mousavi؟.

يعرف  لأنه  الإ�سالحي؛  مو�سوي  فوز  ويريد  يتمنى  واأوروبا(  املتحدة  )الوليات  الغرب  كان 

مواقف اأحمد جناد و�سيا�ساته من “اإ�رسائيل” ومن الت�سوية، وت�سدده جتاه برنامج بالده النووي، 

حملته  اأثناء  يف  ذلك  عن  عرّب  كما  الق�سايا،  هذه  جتاه  اعتدالً  اأكرث  مو�سوي  مواقف  كانت  حني  يف 

النتخابية. كما اأن الإدارة الأمريكية اجلديدة، التي دعا فيها اأوباما اإىل مّد اليد للحوار والدبلوما�سية، 

حتتاج يف اإيران اإىل يد مماثلة، لي�ست بالطبع يد اأحمدي جناد.

اأحبط فوز اأحمدي جناد رهانات العرب وكثري من دول العامل على التغيري يف اإيران، لكن “اأزمة 

النتخابات”، �لتي �ندلعت بعد ذلك و�نتقلت �إىل �ل�س�رع، فتحت جمدد�ً �أب��ب �ل�سغ�ط على �لنظ�م، 

والرهان على تغيري �سيا�ساته من برناجمه النووي ومن عملية الت�سوية يف املنطقة. وكان من الالفت 
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للنظر اأن يرفع املتظاهرون املوؤيدون ملري ح�سني مو�سوي وللحركة الإ�سالحية يف اإيران �سعارات 

تتعار�ض مع ثوابت النظام الإيراين ومع �سيا�ساته جتاه ق�سية فل�سطني. وقد قالت زوجة مو�سوي 

يف مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية يف 2009/6/11:

اأمريكا  لي�سادق  وذهب  الفو�سى  �سيا�سة  هي  اخلارجية  جناد  اأحمدي  �سيا�سة  اإن 

الالتينية، يف حني اأن مري ح�سني مو�سوي عندما �سيتابع ال�سيا�سة اخلارجية �سيطرح م�ساألة 

�ستكون  م�ساحلنا  يعني  الإيرانية.  الوطنية  امل�سالح  و�سيتابع  العاملي  وال�سالم  ال�سالم 

اأن ندخل يف حتالفات مكلفة... بالن�سبة لفل�سطني �سعار فل�سطني هو  لها الأولوية، ل نريد 

�سعارنا كذلك. لكننا �سن�سعى اأن نكون اأ�سدقاء لكل العامل، وخا�سة يف املنطقة ومن حولنا 

اأن نحافظ على  اأن يكون هناك ت�سنج واإرهاب... ونريد  لنا. ل نريد  املجاورة  الدول  ومن 

.
82

ثرواتنا من اأجل �سعبنا

كانت �سعارات املتظاهرين عندما نزلوا اإىل ال�سارع يف يوم عا�سوراء اأكرث و�سوحاً من تلميحات 

زوجة مو�سوي جتاه “اأولوية امل�سالح الوطنية”، فقد اأعلن هوؤلء التربوؤ من عبء املقاومة يف لبنان 

.
وفل�سطني قائلني “ل غزة ول لبنان... ن�ست�سهد من اأجل اإيران”83

�سهدت املدونات الإلكرتونية لأن�سار املعار�سة الإيرانية مل�سقات ُو�ِسعت فيها بدلً عن خريطة 

فل�سطني يٌد ترفع �سارة الن�رس و�رسيطاً اأخ�رس، وظهرت دعوات ليكون �سعار “املوت للديكتاتور”، 

غربية  ول  �رسقية  “ل  �سعار  لتخاذ  اأخرى  دعوات  وجاءت  لأمريكا”،  “املوت  �سعار  من  اأقوى 

ا�ستبدال  اأخرى  اإ�سالمية”، واقرتحت مدونة  “جمهورية  ال�سابق  ال�سعار  اإيرانية” بدل  جمهورية 

�سور ال�سهداء والأطفال الفل�سطينيني التي كانت ترفع يف املنا�سبة نف�سها وو�سع �سور مري ح�سني 

على  اإلكرتونياً  هجوماً  اخل�رساء  مو�سوي  حركة  يف  ن�سطاء  و�سّن  وكروبي.  وخامتي  مو�سوي 

.
84

حما�ض، وعلى م�سدر الأموال التي حت�سل عليها احلركة الفل�سطينية

ترافقت �سعارات املتظاهرين الإ�سالحيني مع �سائعات �رست بقوة يف ال�سارع الإيراين، وتناقلتها 

اإعالم عربية، حول م�ساركة مقاتلني من حما�ض وحزب اهلل يف قمع املتظاهرين يف �سوارع  و�سائل 

النظام يف  الرئا�سية وعلى  النتخابات  املعار�سة على  الربط بني حركة احتجاج  مّت  طهران؛ بحيث 

�أو�س�ط عدة  �لنظ�م حلركتي حم��ض وحزب �هلل. مم� دفع  ��ستمر�ر دعم هذ�  �إير�ن، وبني رف�سه� 

اإىل طرح الت�ساوؤلت حول التاأثر ال�سلبي ملا يجري يف الداخل الإيراين على حركتي املقاومة يف لبنان 

وفل�سطني. فت�ساءلت حركة فتح على �سبيل املثال، عن تاأثري ما يجري على فل�سطني، على “حركة 

الرهان ويلهث لالعرتاف  اإذا كان م�سعل �سيخ�رس  التغيريات، وما  حما�ض، وعن موقعها من هذه 

.
باإ�رسائيل”85
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حزيران/  يف  الرئا�سية  النتخابات  منذ  الإيرانية  املعار�سة  احتجاج  حركة  تتوقف  مل 

والتظاهر.  ال�سارع  اإىل  للنزول  املتاحة  الفر�ض  كل  فاغتنمت  ال�سنة،  نهاية  اإىل   2009 يونيو 

الفل�سطينية  الق�سية  جتاه  اأو  النووي  برناجمه  جتاه  النظام  �سيا�سات  تغيري  على  الرهان  لكن 

الإيراين  الرئي�ض  ا�ستعاد  فقد  عليه؛  هو  ما  على  ي�ستمر  مل  املقاومة  وحركات  الت�سوية  وعملية 

مع  بالتزامن  اإ�رسائيلي،  عدوان  اأي  جتاه  والوعيد  التهديد  لغة  جمدداً  الآخرين  النظام  واأركان 

“اإ�رسائيل” جمدداً  مناورات ع�سكرية عدة نفذها احلر�ض الثوري واجلي�ض الإيراين. كما عادت 

اإيران  بني  حرب  اأي  يف  الربط  واإىل  النووية،  من�ساآتها  و�سّد  اإيران  �سّد  باحلرب  التلويح  اإىل 

بني  املحادثات  ف�سل  تتوقع  اإ�رسائيل  “اأن  هاآرت�ض  جريدة  ذكرت  فقد  اهلل.  وحزب  حما�ض  وبني 

جنوب  يف  اهلل  حلزب  قا�سية  �رسبة  لتوجيه  ت�ستعد  وهي  النووي،  الت�سلح  حول  والغرب  اإيران 

التقديرات...  هذه  اإ�رسائيليون  مراقبون  وف�رس  معاً.  كليهما  اأو  غزة  قطاع  يف  حما�ض  اأو  لبنان 

الع�سكرية  ال�سناعات  يف  تطويرها  مّت  التي  الأ�سلحة  ونوعية  الع�سكرية  التدريبات  خالل  من 

.
الإ�رسائيلية”86

وذكرت جريدة جريوزاليم بو�ست The Jerusalem Post اأن:

مديرية عمليات قوات الدفاع الإ�رسائيلي اأن�ساأت اإدارة جديدة م�سوؤولة عن تن�سيق اجلهود 

املبذولة حلماية قواعد جي�ض الدفاع الإ�رسائيلي... لأن حما�ض وحزب اهلل و�سورية واإيران 

لديهم القدرة على اإطالق �سواريخ على قواعدنا... بعدما تعمد حزب اهلل �سنة 2006 وحما�ض 

الإ�رسائيلي يف  الدفاع  ا�ستهداف قواعد جي�ض  امل�سكوب يف قطاع غزة،  الر�سا�ض  يف عملية 

.
87

ال�سمال واجلنوب

واأعلن رئي�ض الوزراء الإ�رسائيلي يف الإطار نف�سه اأن “اإ�رسائيل متلك حّق الدفاع عن نف�سها... 

اإيران من  اإ�رسائيل وهي: �رسورة منع  اإىل ثالثة حتديات رئي�سية يف املجال الأمني تواجه  م�سرياً 

حزب  جهة  من  ال�سمالية  احلدود  جانبي  من  ال�ساروخي  التهديد  واإزالة  النووي،  ال�سالح  حيازة 

. ومل تكّف “اإ�رسائيل” عن ت�رسيب معلومات اإىل م�سادر 
اهلل، واجلنوبية من جهة حركة حما�ض”88

غربية عدة، عن نيتها �رسب اإيران، بعدما اأيقنت اأن الوليات املتحدة غري م�ستعدة لدخول مواجهة 

ع�سكرية مع اإيران. ولذا تريد “اإ�رسائيل” من خالل العمل الع�سكري “ق�ض جوانح ]اأجنحة[ اإيران 

.
يف كل من لبنان وغزة”89

“اإ�رسائيل” ومن تاأييد  اإيران ال�سيا�سيني والع�سكريني من  مل تتبدل مواقف وت�رسيحات قادة 

حركات املقاومة �سدها، على الرغم من “اأزمة النتخابات الرئا�سية” وما رافقها من حركة احتجاج 

وتظاهرات. ل بل اأجرت اإيران مناورات ع�سكرية، واختربت �سواريخ حربية يف 2009/10/2 ويف 

2009/11/22 يف اإطار ا�ستعدادها “ملواجهة اأي حرب حمتملة عليها”، على قاعدة “الت�سعيد مقابل 
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األفي كيلومرت، والذي ي�سع  يبلغ مداه  “�سجيل” الذي  ال�سواريخ �ساروخ  الت�سعيد”. ومن هذه 

اإيران يف الوقت  . ومل ترتاجع 
90

مدى هذا ال�ساروخ يف  اخلليج  يف  الأمريكية  والقواعد  “اإ�رسائيل” 
نف�سه عن موا�سلة برناجمها النووي، وعن اختبار املزيد من الأجهزة املتطورة لت�رسيع تخ�سيب 

نف�ذ  �أن  �أي  �لإير�نية.  �لأر��سي  خ�رج  للتخ�سيب  �لغربية  �ل�رضوط  رف�ست  بعدم�  �لي�ر�ني�م، 

ومل  الرئا�سية.  النتخابات  اأزمة  بعد  التحليالت،  بع�ض  افرت�ست  كما  يرتاجع،  مل  الإقليمي  اإيران 

ترتاجع اإيران يف الوقت نف�سه عن ثوابت �سيا�ستها اخلارجية. ل بل ذهبت جريدة نيويورك تاميز 

الإدارة  وف�سل  الت�سوية  عملية  تعرث  بني  الربط  اإىل  املثال،  �سبيل  على   ،The New York Times

الأمريكية يف اإرغام نتنياهو على وقف بناء امل�ستعمرات وبني تقدم نفوذ اإيران وتال�سي نفوذ القاهرة 

والريا�ض، فذكرت اجلريدة الأمريكية عن م�سوؤولني �سعوديني وم�رسيني قولهم “اإنه بالرغم من 

ان�سغال اإيران باأزمة �سيا�سية داخلية، ومعاناة �سورية من اأزمة اقت�سادية دائمة، اأدى دعم هاتني 

الدولتني امل�ستمر حلما�ض وحزب اهلل اإىل حفاظهما على نفوذ كبري يف ق�سايا مثل ت�سكيل احلكومة 

اللبنانية وجهود امل�ساحلة الفل�سطينية”. وذكرت اجلريدة اأن ال�سعودية وم�رس “تواجهان مناف�سة 

من اإيران ومواجهة من دول عربية اأ�سغر منها بكثري، وا�ستهزاء من �سورية وحتدياً من جمموعات 

.
غري حكومية موؤثرة مثل حزب اهلل وحما�ض”91

بني  امل�ساحلة  حتقيق  عن  “عجز” م�رس  اإىل  ي�ستند  تاميز  نيويورك  اإليه  ذهبت  ما  اأن  �سك  ول 

من��سبة  غري  �عتربته�  �لتي  �ل�رضوط  بع�ض  حم��ض  رف�ست  بعدم�  خ��سة  وحم��ض،  فتح  حركتي 

لها. الأمر الذي عطل التفاهم واأحرج النظام امل�رسي، وبدت حما�ض اأكرث قدرة على التحكم مب�سار 

باملوقع  �سلة  له  ال�ستنتاج  هذا  مثل  اأن  اأي�ساً  �سك  ول  الفل�سطيني.  الو�سع  ومب�ستقبل  امل�ساحلة 

القوي الذي متتعت به حما�ض بعد العدوان الإ�رسائيلي على غزة بني 2008-2009 وجعلها يف موقع 

امل�سوؤول الأول عن قطاع غزة. وتعرتف يف الوقت نف�سه، بع�ض التقديرات ال�سرتاتيجية الإ�رسائيلية 

يف  نتنياهو  حلكومة   The Reut Institute ريئوت  معهد  فعل  كما  حما�ض،  مع  التعامل  بف�سل 

تقريره الذي اأ�سدره يف حزيران/ يونيو 2009 حول “اإعادة تقييم العملية ال�سيا�سية الإ�رسائيلية – 

الفل�سطينية” واعترب فيه اأن من املاآزق ال�سرتاتيجية هي كيفية التعامل مع حما�ض التي جنحت يف 

اإحكام �سيطرتها على غزة، وعلى الفوز باعرتاف دويل على الرغم من م�ساعي “اإ�رسائيل” لفر�ض 

مقاطعة دولية عليها. وقد اأفرز هذا الو�سع اأي�ساً ماآزق منها: ا�ستحالة اإيجاد بديل حلما�ض يف غزة، 

الإيراين،  الدعم  بف�سل  ا�سرتاتيجية  ع�سكرية  قدرات  ببناء  حلما�ض  النار  اإطالق  �سي�سمح  حني  يف 

.
92

بينما يهدد القتال امل�ستمر بت�سعيد ل مفر منه

اإيران  اتهام  تزايد  – الفل�سطينية من  الفل�سطينية  امل�ساحلة  الت�سوية وتعرث  فاقم جمود عملية 

بل�سان  امل�ساحلة  تاأييد هذه  اإيران  اإعالن  الرغم من  الفل�سطينية. فعلى  الق�سية  بالتاأثري �سلباً على 

ميثل  الذي  الفل�سطينية  الف�سائل  وحدة  بالده  “دعم  اأكد  الذي  متكي  منو�سهر  خارجيتها  وزير 
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تاأييد علي لريجاين رئي�ض جمل�ض  . وكذلك 
الإ�سالمية”93 ا�سرتاتيجية دائمة حلكومة اجلمهورية 

ال�سورى الإيراين “جهود م�رس لتحقيق هذه امل�ساحلة” يف اأثناء زيارته القاهرة يف 2009/12/28؛ 

فقد اتهمت فتح اإيران باأنها “طلبت من حما�ض جتميد احلوار وت�سخني ال�سفة وغزة. وكذلك طلبت 

من حزب اهلل ت�سعيد الو�سع على احلدود مع اإ�رسائيل ل�سغلها عن �رسبة حمتملة اإىل اإيران. واأن اأمني 

عام جمل�ض الأمن القومي الإيراين �سعيد جليلي ن�سح قيادات حما�ض وبع�ض الف�سائل الفل�سطينية 

يف دم�سق بعدم التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني”. كما وجه حممود عبا�ض التهام نف�سه اإىل اإيران 

.
بـ“تعطيل امل�ساحلة الفل�سطينية”94

ال�سلطة  2009 وطلبت  اأكتوبر  الأول/  الذي �سدر يف مطلع ت�رسين  اأ�سهم تقرير جولد�ستون، 

�لفل�سطينية ت�أجيل من�ق�سته، يف �إطالق حملة �إد�نة ق��سية لهذه �ل�سلطة من �أو�س�ط عربية و�إ�سالمية 

عدة، بحيث اعترب بع�ض املحللني اأن مثل هذا التاأجيل قد ت�ستغله “اإ�رسائيل” لفتعال حدث اإقليمي 

مثل �سّن عدوان على اإيران لطم�ض هذا امللف واإ�سغال الراأي العام العاملي به عن جرائمها وعن تقرير 

. ومن جهتها اعتربت جريدة هاآرت�ض “اأن اإيران وحما�ض وحزب اهلل حققوا بوا�سطة 
95

جولد�ستون

يف  ال�سيا�سي  املعلق  واتهم   .
والدعائي”96 ال�سيا�سي  البعدين  يتجاوز  كبرياً  انت�ساراً  التقرير  هذا 

اجلريدة عامو�ض هارئيل Amos Harel، املحقق الدويل ريت�سارد جولد�ستون باأنه “عمل من دون 

اأنه دفع ا�رسائيل نحو الفخ، لأنها �ستدير  اأن يعلم كعميل لدى طهران، لأن املغزى الفعلي للتقرير 

اأي حرب مقبلة بيدين وقدمني مغلولتني”. وذهبت هاآرت�ض اإىل الربط بني تقرير جولد�ستون وبني 

اإىل خ�سائر كبرية يف  “اإ�رسائيل” حرباً جديدة �ستوؤدي حتماً  اإذا �سنّت  املخاوف من تقارير مماثلة 

.
97

املدنيني يف الطرف الآخر، الأمر الذي �سيجر امل�سوؤولني الإ�رسائيليني اإىل املحاكم

لقد انتهت �سنة 2009 ومل يح�سل اأي تقدم ل يف عملية الت�سوية، ول يف وقف بناء امل�ستعمرات، 

الفل�سطينية  امل�ساحلة  كذلك  تتم  ومل  الإ�رسائيلية.  الفل�سطينية  املفاو�سات  ا�ستئناف  يف  حتى  ول 

حول  الغرب  مع  املفاو�سات  يف  جوهري  تقدم  اأي  اإيران  �سعيد  على  يح�سل  ومل  الفل�سطينية، 

الربنامج النووي الإيراين؛ تقدم كان من املفرت�ض بح�سب البع�ض اأن يوؤدي اإىل تغيري يف �سيا�سات 

اإيران اخلارجية. كذلك، مل تبدل نتائج النتخابات الرئا�سية الإيرانية والأزمة التي اأعقبتها مواقف 

اإيران من “اإ�رسائيل” ومن حركات املقاومة �سدها. وهذا ما عك�سته بو�سوح زيارة رئي�ض املكتب 

الرئي�ض  اأمامه  اأكد  عندما   ،2009 �سنة  نهاية  يف  طهران  اإىل  م�سعل  خالد  حما�ض  حلركة  ال�سيا�سي 

ولل�سعب  للمقاومة  الدوام  على  الدعم  تقدمي  الإيرانيتني  واحلكومة  الأمة  “ا�ستعداد  الإيراين 

.
امل�ست�سعف يف فل�سطني”98

2009 قد انتهت وقد تركت لل�سنة اجلديدة الأ�سئلة والحتمالت والهواج�ض  هكذا تكون �سنة 

وهي  غزة،  وعلى  اإيران  وعلى  لبنان  على  بها  وتلوح  احلرب  طبول  تقرع  فـ“اإ�رسائيل”  نف�سها. 
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“اإ�رسائيل”  اأنها �ستكون على جبهات عدة. ولكن ثمة من يعتقد باأن ما تفعله  تخطط حلرب تعتقد 

باملقابل هناك من ل ي�ستبعد �سيناريوهات احلرب،  النف�سية، لكن  وما تهدد به ل يتجاوز احلرب 

من  الفولذية  باجلدرن  وتطويقه  خنقه  حماولت  مع  غزة،  يف  الفل�سطيني  القطاع  على  خ�سو�ساً 

كانت  لو  حتى  كافة،  امل�ستويات  على  مماثل  ل�سيناريو  ال�ستعداد  يفر�ض  الذي  الأمر  وهناك.  هنا 

العودة الإ�رسائيلية اإليه اأكرث تعقيداً و�سعوبة من ال�سابق. ومثل هذا ال�ستعداد يفر�ض ح�سد التاأييد 

الأو�سع عربياً واإ�سالمياً �سّد �سيا�سات عزل غزة و�سّد تطويقها و�سّد منعها من احل�سول على 

ال�سالح... ما يعني تطوير العالقات الإيرانية الفل�سطينة، ولي�ض الت�سييق عليها اأو الرتاجع عنها.

 ،2009 الفل�سطيني خالل �سنة  ال�سعب  اإىل دعم  املاليزية  �سعت احلكومة 

خ�سو�ساً يف ال�سغط على املجتمع الدويل، من خالل دفع اجلمعية العامة 

التي  امل�سبوب،  الر�سا�ض  حملة  وقف  �سبيل  يف  لالنعقاد  املتحدة  لالأمم 

قامت بها القوات الع�سكرية الإ�رسائيلية �سّد اأبناء قطاع غزة. فقد دفع رئي�ض الوزراء املاليزي عبد 

“اإ�رسائيل”  اأكرث من مرة لنعقاد اجلمعية العامة، كما طالب بفر�ض عقوبات على  اهلل اأحمد بدوي 

وقال “اإن انتهاك املعايري الأخالقية يجب اأن يكون من �سمن الأ�سباب التي تدعو اإىل فر�ض عقوبات 

.
على دولة ما”99

ومن الالفت للنظر التفاعل املاليزي الر�سمي مع اأحداث غزة، وهو ما مل ن�سهده يف العديد من الدول 

2009/1/12 جل�سة خا�سة  اأو البعيدة عن قطاع غزة، فقد عقد الربملان املاليزي يف  العربية القريبة 

للتباحث يف اأو�ساع غزة، وطالب النواب خاللها جمل�ض الأمن الدويل بت�سكيل حمكمة جلرائم احلرب 

ملحاكمة قادة احلكومة الإ�رسائيلية. وقد قال رئي�ض الوزراء خالل هذه اجلل�سة اإن “مثل هذه الأعمال 

تعترب جرائم حرب وفقاً ملا يق�سي به الف�سل الرابع من معاهدة جنيف اخلا�سة بحماية املدنيني يف 

املاليزية معللة ذلك  الدوائر  اإحدى  النتخابية اجلزئية يف  زمن احلرب”. كما تقرر تعليق احلمالت 

.
بـ“توحيد اجلهود مل�ساندة ال�سعب الفل�سطيني، واإيقاف العدوان الإ�رسائيلي على غزة”100

الت�سامنية  الفعاليات  من  العديد  املاليزية  والأحزاب  اجلمعيات  نظمت  ال�سعبي  ال�سعيد  وعلى 

الحتاد  مع  بالتعاون  فل�سطني”  “اأمان  جمعية  نظمت  فقد  غزة،  قطاع  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  مع 

 ،Selangor الإ�سالمي يف 2009/1/10 مهرجاناً حا�سداً يف مدينة �ساه اأعلم عا�سمة ولية �سيالجنور

طالب املتحدثون فيه ب�رسورة “وقف العدوان الإ�رسائيلي الهمجي” على غزة وفتح املعابر ورفع 

احل�سار. ودعوا م�رس اإىل فتح حدودها مع غزة وت�سهيل و�سول املعونات والأطباء واإعادة احلياة 

اإىل طبيعتها يف القطاع، وطالبوا الدول العربية والإ�سالمية بقطع عالقاتها مع “اإ�رسائيل”، والعمل 

على تقدمي امل�سوؤولني الإ�رسائيليني ملحاكمات دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وعرب الأمني العام 

رابعًا: ماليزيا
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الفل�سطيني،  ال�سعب  الكبري مع  املاليزيني  للجمعية عبد اهلل زيد يف حديث للجزيرة نت عن تعاطف 

وقال “نحن ن�سعى عرب اجلمعية وفعالياتها اإىل توعية ال�سعب املاليزي للقيام بواجبه جتاه اإخواننا يف 

فل�سطني”. كما دعا ال�سعب املاليزي اإىل “ال�ستمرار يف اإقامة الفعاليات املنا�رسة لل�سعب الفل�سطيني 

وتقدمي التربعات”.

ويف ال�سياق ذاته نظمت الفعاليات ال�سعبية والأحزاب واملنظمات الإ�سالمية وائتالف اجلمعيات 

املتحدة  الوليات  �سفارتي  اأمام  اعت�سام  تالهما  منف�سلتني،  م�سريتني  والأطباء  احلكومية  غري 

اأن يكون هناك اعت�سامان يف نف�ض  الغريبة  املفارقات  “من  اإنه  النائب لوؤلوؤة غزايل  وم�رس. وقالت 

.
الوقت ولنف�ض الغاية، واحد اأمام ال�سفارة الأمريكية والآخر اأمام ال�سفارة امل�رسية”101

وقام ائتالف املنظمات واجلمعيات غري احلكومية بتنظيم مهرجان ت�سامني مع قطاع غزة يف 

2009/1/18، حتدث فيه رئي�ض الوزراء ال�سابق مهاتري بن حممد Mahathir bin Mohamad، اأ�ساد 
خالل كلمته بالدور الذي لعبته احلكومة املاليزية لوقف العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة، ودفع 

نوه  كما  حرب.  جرائم  ارتكاب  بتهمة  للمحاكمة  الإ�رسائيلية  احلكومة  قادة  لتقدمي  الدويل  املجتمع 

مهاتري اإىل �رسورة التفريق بني موقف احلكومة الذي يتبنى املوقف الدويل يف العالقة مع ال�سلطة 

اإىل  الأمور  اإعادة  “بالتايل  الفل�سطينيني،  الوحدة بني  اإىل حتقيق  الرامية  يف رام اهلل، وبني املحاولت 

الأ�سطوري  “بال�سمود  مهاتري  واأ�ساد  حقيقي”.  ب�سكل  ال�سعب  ميثل  من  مع  والتعامل  ن�سابها، 

لل�سعب الفل�سطيني يف غزة” قائالً “اإن هذا ال�سعب الذي يقدم هذه الت�سحيات حتى لو ا�ست�سلم قادته 

وخذلوه فلن يهزم”. واأ�سار رئي�ض الوزراء ال�سابق يف كلمته اإىل �رسورة تفعيل �سالح املقاطعة لكل 

من يقدم الدعم لـ“اإ�رسائيل”، واأكد على دور احلكومات وال�سعوب يف تطوير اآليات لتفعيل املقاطعة 

من  “جمموعة  باأنهم  “اإ�رسائيل”  قادة  وو�سف  الطويل”.  بـ“ال�رساع  التي و�سفها  بهذه احلرب 

.
الأ�رسار القتلة املتعط�سني للدماء”102

 ،2009 �سنة  الفل�سطينية على مدار  للق�سية  املوؤيد  ال�سعبي  العمل  ماليزيا ت�ساعد  وقد �سهدت 

وتزايد حمالت جمع التربعات للمحتاجني الفل�سطينيني، واأ�سبحت احلكومة املاليزية اأكرث انفتاحاً 

على حما�ض.

�سنة  طوال  الإندوني�سية  والر�سمية  ال�سعبية  التفاعالت  اأثبتت 

�لفل�سطينية، ولعل  �إ�سالمي ب�لق�سية  �أكرب بلد  2009 مدى �رتب�ط 

ذلك يعطي موؤ�رساً قوياً على اإمكانية اإعادة الق�سية الفل�سطينية اإىل 

حميطها الإ�سالمي الداعم للحقوق التاريخية يف فل�سطني، والراف�ض اإىل نوع من اأنواع التطبيع مع 

الكيان الإ�رسائيلي. فقد عربت احلكومة الإندوني�سية يف اأثناء العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف 

خام�سًا: اإندوني�سيا
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نهاية 2008 وبداية 2009 عن اإدانتها لهذا العدوان. كما توجه الرئي�ض الإندوني�سي �سو�سيلو بامبانغ 

Susilo Bamang Yudhoyono اإىل هيئة الأمم املتحدة وجمل�ض الأمن بكتاب للمطالبة  يودويونو 

الفل�سطيني  “تدعم ال�سعب  اإندوني�سيا  بوقف العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة، موؤكداً فيه باأن 

ب�ساأن  يتغري  مل  ثابت  الإندوني�سي  “املوقف  باأن  موؤكداً  ح�سب قراري الأمم املتحدة 242 و338”. 

وقد   .
الفل�سطيني”103 ال�ستقالل  حتقيق  بعد  اإلّ  الإ�رسائيلي،  الحتالل  مع  عالقات  اإقامة  رف�ض 

اأبعد من ذلك، فقد �سارك وفد من  اإىل  الفل�سطيني  ال�سعب  الإندوني�سية يف دعمها  ذهبت اخلارجية 

ال�سفارة الإندوني�سية يف لبنان، �سم نائب ال�سفري اأنبنديتا مورتي اأك�سيوما، يف مهرجان ت�سامني 

مع قطاع غزة نظمته حركة حما�ض يف خميم عني احللوة جنوب لبنان، وقد عرب اأك�سيوما بو�سوح 

عن دعم بالده لل�سعب الفل�سطيني ومقاومته حيث قال “اإن اإندوني�سيا دعمت ول تزال تدعم املقاومة 

.
يف فل�سطني ول �سيّما يف املحافل الدولية من اأجل حترير فل�سطني”104

الذي مل يوؤل جهداً  الإندوني�سي  ال�سعب  الإندوني�سية تناغماً حقيقياً مع  اأظهرت احلكومة  وقد 

يف �سبيل اإظهار دعمه وتعاطفه مع ال�سعب الفل�سطيني يف قطاع غزة، فقد جاب ع�رسات الآلف من 

املتظاهرين �سوارع جاكرتا منددين بالعدوان الإ�رسائيلي على القطاع، وم�ستنكرين الدعم الأمريكي 

للكيان الإ�رسائيلي. كما نظمت اجلمعيات والأحزاب الإ�سالمية مظاهرات يومية يف خمتلف الأقاليم 

الظلم عن فل�سطني، واملطالبة بفتح احلدود  الداعية لرفع  الأعالم والالفتات  الإندوني�سية، رافعني 

.
105

امل�رسية لل�سماح بدخول املتطوعني للدفاع عن قطاع غزة

الإندوني�سي  الربملان  يف  بفل�سطني  اخلا�سة  اللجنة  اأطلقت   2009 نوفمرب  الثاين/  ت�رسين  ويف 

املبارك. فقد نظمت موؤمتراً حتت  الأق�سى  امل�سجد  الفل�سطيني ون�رسة  ال�سعب  حملة ت�سامن مع 

عنوان “الأق�سى يف منظور القانون الدويل حلقوق الإن�سان”، وقد تاأ�س�ست هذه اللجنة �سنة 2004 

بهدف اإبراز معاناة ال�سعب الفل�سطيني حتت الحتالل. كما �سعت اللجنة اإىل ت�سكيل حتالف برملاين 

اإندوني�سي فل�سطيني لتن�سيق اجلهود امل�سرتكة لك�رس احل�سار عن قطاع غزة، بالتعاون مع نواب 

النواب  الت�سامن مع  يف  بارزاً  اللجنة دوراً  للقطاع. وقد لعبت هذه  لتنظيم رحالت بحرية  دوليني 

املعتقلني يف ال�سجون الإ�رسائيلية، كما حالت اللجنة دون م�ساركة وفد الربملان الإ�رسائيلي يف موؤمتر 

.
106

دوري لحتاد الربملانيني الدويل يف بايل

كما اأن حمالت التاأييد للحقوق الفل�سطينية على م�ستوى الأحزاب والقوى ال�سعبية، ورف�سها 

لطرد  الإندوني�سي  للربملان  اأكرب  بدور  واملطالبة  والع�سكري،  القت�سادي  والتطبيع  للتعاون 

الإندوني�سي  ال�سعب  ترابط  مدى  اأظهرت  الدوليني؛  الربملانيني  احتاد  ع�سوية  من  “اإ�رسائيل” 
الإ�سالمي  حميطها  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  اإعادة  يف  جزئياً  ولو  واأ�سهمت  الفل�سطينية،  بالق�سية 

الطبيعي. 
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قدرتها  اإ�سعاف  يف  باك�ستان  يف  الداخلية  الأو�ساع  ا�سطراب  اأ�سهم 

الفل�سطينية.  الق�سية  مع  و�سعبياً  ر�سمياً  كبري  ب�سكل  التفاعل  على 

الهجمات  اإدانة  على  الر�سمية  الباك�ستانية  الفعل  ردود  فاقت�رست 

املتحدة عرب  الأمم  اإىل  الباك�ستانية ر�سالة  القطاع، حيث وجهت وزارة اخلارجية  الإ�رسائيلية على 

الإ�رسائيلية  للهجمات  الباك�ستانية  القيادة  اإدانة  ت�سمنت  هارون،  ح�سني  اهلل  عبد  الدائم  مندوبها 

املتكررة على قطاع غزة، واإىل و�سع حّد لأعمال “العنف” وجتنب وقوع مزيد من اخل�سائر الب�رسية 

واملادية، وت�سمنت الر�سالة اأي�ساً حّث املجتمع الدويل على ت�رسيع عملية الت�سوية ال�سلمية والعادلة 

.
107

للق�سية الفل�سطينية

فقد  باك�ستان  يف  والدينية  ال�سيا�سية  واحلركات  والأحزاب  ال�سعبي  امل�ستوى  على  اأما 

انتقادات  بقوة وفعالية موجهاً  اأنه حترك  اإل  متاأخراً،  اأن حتركها جاء  الرغم من  حتركت، وعلى 

اجلماعة  اأمري  انتقد  كما  الإ�رسائيلية،  العتداءات  و�سجب  با�ستنكار  اكتفت  التي  للحكومة  قوية 

الإ�سالمية يف باك�ستان، التي نظمت املظاهرات الداعمة لفل�سطني، قيام الرئي�ض الباك�ستاين اآ�سف 

Joe Biden، فقال  Asif Ali Zardari بتكرمي نائب الرئي�ض الأمريكي، جو بايدن  علي زرداري 

اإ�رسائيل تقتل الفل�سطينيني باأ�سلحة اأمريكية، وحكام باك�ستان يكرمون م�سوؤولني اأمريكيني  “اإن 
الأمريكية،  الب�سائع  مقاطعة  اإىل  اأحمد  ودعا  واآلمهم”.  الفل�سطينيني  مل�ساعر  مراعاة  اأدنى  دون 

ح�سني  امل�رسي  الرئي�ض  موقف  املقابل  يف  منتقداً  غزة  اأهل  لن�رسة  التربع  على  �سعبه  وحّث 

يف  الإعالمي  امل�سوؤول  اأن  كما  يحتمل.  يعد  مل  اإن�ساين  و�سع  اأمام  رفح  معرب  اإغالق  من  مبارك 

انتقد  غزة،  لن�رسة  حزبه  نظمها  مظاهرة  يف  انتقد  اإقبال  اأح�سن  الباك�ستانية  الإ�سالمية  الرابطة 

باإمكانها  نووية،  دولة  باك�ستان  اأن  اإىل  اإقبال  واأ�سار  الفل�سطيني،  ال�سعب  عن  احلكومة  تقاع�ض 

اأن يتخلى الرئي�ض زرداري عن  “من العار  اأرادت، واأ�ساف  اأن تفعل �سيئاً عملياً على الأر�ض لو 

 .
م�سوؤولياته الآن، وهو اأمام اختبار حقيقي”108

التبادل  حجم  يف  ملحوظاً  تراجعاً   2009 �سنة  �سهدت 

التجاري بني الدول الإ�سالمية غري العربية و“اإ�رسائيل”؛ 

والواردات  ال�سادرات  اأرقام  مراجعة  خالل  فمن 

الإ�رسائيلية ل�سنة 2009، تبني اأن قيمة ال�سادرات الإ�رسائيلية اإىل تركيا قد بلغت نحو 1,073 مليون 

دولر م�سجلة تراجعاً بن�سبة بلغت حوايل 33% عن �سنة 2008. ومن املالحظ اأن ن�سبة الرتاجع يف 

ال�سادرات الإ�رسائيلية اإىل تركيا اأعلى من ن�سبة الرتاجع العام يف ال�سادرات الإ�رسائيلية ل�سنة 2009، 

والذي �سجل تراجعاً بن�سبة 22% عن �سنة 2008. وكذلك تراجعت قيمة الواردات الإ�رسائيلية من 

�ساد�سًا: باك�ستان

�سابعًا: التبادل التجاري
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تركيا من نحو 1,825 مليون دوالر يف �سنة 2008 �إىل 1,388 مليون دوالر يف �سنة 2009، م�سجالً 

تر�جعاً مقد�ره 24%.  وتلي تركيا يف �لعالقات جتارية مع “�إ�رس�ئيل”، دول �إ�سالمية �أخرى مثل 

�أذربيجان ونيجرييا وماليزيا و�إندوني�سيا، و�إن بدرجة �أقل من تركيا )�نظر �جلدول 4/1(. 

جدول 4/1: حجم التجارة الإ�رسائيلية مع عدد من البلدان الإ�سالمية )غري العربية( 2009-2006 

)باملليون دولر(109

البلدان

الواردات الإ�رسائيلية من:ال�سادرات الإ�رسائيلية اإىل:

20092008200720062009200820072006

1,072.71,609.91,195.8821.21,387.71,825.31,606.91,272.7تركيا

209.5304.3205.1782.41.40.20.2نيجرييا

56.9158.699.664.30.93.43.32.2كازاخ�ستان

264129.482.6280.30.30.20.6اأذربيجان

116.730.270.468.168.5100.663.653.7ماليزيا

19.523.325.612.20.42.721.2اأوزبك�ستان

24.318.28.913.60.10.50.20الكامريون

12.515.817.612.990.7293.489.387اإندوني�سيا

8.49.37.98.88.18.952.2�ساحل العاج

3.78.87.15.81.10.70.60ال�سنغال

1.92.91.11.4000.21.5الغابون

3.91.72.20.10.60.20.81تركمان�ستان
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ال�سادرات االإ�رسائيلية اإىل عدد من البلدان االإ�سالمية )غري العربية( 2008-2009 )باملليون دوالر(

الواردات االإ�رسائيلية من عدد من البلدان االإ�سالمية )غري العربية( 2008-2009 )باملليون دوالر(



الق�سية الفل�سطينية والعامل الإ�سالمي

227

الفل�سطينية، الق�سية  مع  الإ�سالمي  والتفاعل  التعاطف  من  مزيداً   2009 �سنة  �سهدت 

غري  �ل�سعبي  �لن�س�ط  وبد�  غزة.  قط�ع  على  �لإ�رض�ئيلي  �لعدو�ن  �أثن�ء  يف  خ�س��س�ً 

التربعات خ�سو�ساً يف:  التعبئة الإعالمية وال�سيا�سية وجمع  اأكرث و�سوحاً وتنظيماً يف  احلكومي 

تركيا، واإيران، واإندوني�سيا، والباك�ستان، وماليزيا... وغريها. وقد كان ذلك موؤ�رساً على مركزية 

ق�سية فل�سطني يف وجدان �سعوب العامل الإ�سالمي. غري اأن حالة النق�سام الفل�سطيني ظلت تلقي 

بظاللها ال�سلبية على جممل التفاعالت الإ�سالمية مع الق�سية.

وا�ستمرت منظمة املوؤمتر الإ�سالمي، التي مل حتقق اإجنازاً يذكر خالل �سنة 2009 على �سعيد 

البيانات املنددة بالعتداءات الإ�رسائيلية على الأر�ض واملقد�سات،  اإ�سدار  الفل�سطينية، يف  الق�سية 

فاعل  لعمل  م�سرتكة  قوا�سم  اإيجاد  مبكان  ال�سعوبة  من  اأنه  ويظهر  احل�سار.  برفع  املطالبة  ويف 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  التناق�سات  من  الكثري  بينها  �سيا�سياً،  نظاماً   56 لنحو  فل�سطني  اأجل  من 

والأيديولوجية، واختالف يف الهتمامات والأولويات، مما يجعل احتمالت حتركها كج�سد واحد 

�سئيلة جداً.

اأخذت  الإ�سالمية،  اخللفية  ذي  والتنمية  العدالة  حزب  بقيادة  اأنها  الوا�سح  فمن  تركيا  اأما 

متار�ض �سيا�سة اأكرث ا�ستقاللً، عن اأمريكا والغرب، وتتجه �رسقاً نحو دور اأكرب يف املنطقة العربية 

والإ�سالمية؛ ومل تعد القيادة الرتكية ت�سعر بحاجتها اإىل “اإ�رسائيل” بعد اأن رتبت عالقاتها الإقليمية، 

خ�سو�ساً مع �سورية واإيران. غري اأن هذا النفكاك �سوف يكون تدريجياً ب�سبب اجلذور العميقة 

للعالقة الع�سكرية والتجارية بني الطرفني الرتكي والإ�رسائيلي. 

اأما اإيران فقد كان لرتباك و�سعها الداخلي الناجت عن اأزمة النتخابات الإيرانية، اأثره يف ت�سليط 

ال�سوء على رغبة بع�ض الجتاهات الإ�سالحية يف الهتمام بال�ساأن الداخلي، والتخفيف من دعم 

امللفات ال�ساخنة يف فل�سطني وغريها. غري اأنه يف املدى القريب، من املرجح اأن ي�ستمر الدعم الإيراين 

ان�سغالها  مبدى  اأو  القت�سادية،  طهران  بظروف  يتاأثر  قد  كان  واإن  املقاومة،  وف�سائل  حلما�ض 

مبلفاتها الداخلية، ف�سالً عن مدى �سخونة الأو�ساع يف فل�سطني نف�سها.

خامتة
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مقدمة 

الق�صية الفل�صطينية والو�صع الدويل

عن   2009 �سنة  يف  ال�سهيوين  العربي  ال�رصاع  لتطورات  املت�أنية  القراءة  تك�سف 

املحلية الأطراف  جلميع  الدبلوم��سية  اجلهود  نت�ئج  به�  ات�سمت  مركزية  �سمة 

والإقليمية والدولية، ال�س�عية للت�سوية ال�سلمية، وهذه ال�سمة هي “الف�سل” الت�م 

لكل هذه اجلهود. واملق�سود ب�لف�سل هو عدم القدرة على الو�سول اإىل النت�ئج املرجوة يف حّل ع�دل 

الأمم  قرارات  تطبيق  ويف  املحتلة،  الأرا�سي  من  الن�سح�ب  على  “اإ�رصائيل”  اإجب�ر  ويف  لل�رصاع، 

املتحدة، ويف رفع املع�ن�ة عن ال�سعب الفل�سطيني.

ومع اأنن� �سنح�ول ر�سد تف��سيل �سم�ت الف�سل التي اعرتت اجلهود الدولية خالل ال�سفح�ت 

الق�دمة، غري اأنن� ن�سري يف هذه املقدمة اإىل املوؤ�رصات املركزية لهذا الف�سل.

ال�س�حة  يف  ال�سي��سية  الت�سوية  تي�ر  رموز  من  العلني  الإقرار  يف  للف�سل  الأول  املوؤ�رص  ويتمثل 

الفل�سطينية بـ“ف�سل وعقم” امل�س�ر التف�و�سي، والإقرار ب�أن اجلهود الدولية يف هذا اجل�نب و�سلت 

اإىل نقطة النهي�ر.

وحيث اأنن� معنيون يف هذا اجلزء ب�لبعد الدويل فقط، ولي�س املحلي اأو الإقليمي، ف�إن من ال�رصوري 

التنويه ب�أن الف�سل الذي اأقرت به قوى الت�سوية الفل�سطينية ن�جم عن ا�سرتاتيجية تبن�ه� املف�و�س 

على  الت�سييق  وبني  الدويل  امل�ستوى  على  الدبلوم��سي  اجلهد  بني  الف�سل  على  تقوم  الفل�سطيني، 

املق�ومة يف ال�سفة الغربية واحل�س�ر املتوا�سل على قط�ع غزة، الأمر الذي ترك املف�و�س الفل�سطيني 

دون اأدوات �سغط فعلية، لأنه اعتمد ب�سكل مطلق على وعود دولية ق�دته� وا�سنطن، ومثلت بي�ن�ت 

اللجنة الرب�عية رواج�ً خ��س�ً يف اأروقة ال�سلطة الفل�سطينية.

ويتمثل املوؤ�رص الث�ين للف�سل يف �سنة 2009، يف �سقوط حملة العالقات العامة التي قادها الرئي�س 

الأمريكي باراك اأوباما جتاه العامل الإ�سالمي، ومثل خطابه يف جامعة القاهرة ذروة هذا ال�سقوط، 

اإذ �سكل تراخي مواقفه من ق�سية “جتميد” ال�ستيط�ن دليالً عملي�ً على حدود الآم�ل املعلقة على 

حتولت يف ال�سيا�سة الأمريكية، وجتلى ذلك يف ا�ستدارة الإدارة الأمريكية نحو الطرف الفل�سطيني 

لإع�دته للتف�و�س مع الطرف الإ�رصائيلي، بعد اأن اأدركت هذه الإدارة اأن الطرف الفل�سطيني اأكرث 

قابلية للرتاجع عن �رشط “جتميد ال�ستيطان” ملع�ودة التف�و�س، قي��س�ً للطرف الإ�رصائيلي الذي 

مل يبِد احلد الأدنى من ال�ستجابة ملطلب “جتميد ال�ستيطان” الذي اأعلنه اأوب�م�.

ومع اأن البيئة الدولية ت�سهد فرتة ُتعّد فيه� الولي�ت املتحدة يف اأ�سعف ح�لته� يف الوقت احل�يل 

عن  الناجتة  والع�سكري،  واملايل  القت�سادي  الإرهاق  اآثار  تظهر  حيث  ال�سابقة،  بالعقود  قيا�ساً 
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كينيدي  بول  الأمريكي  املوؤرخ  منه�  وحذر  �سبق  التي  ؛ 
1Overstretch الزائد  التمدد  ا�سرتاتيجية 

Paul Kennedy يف منت�سف الثم�نين�ت من القرن امل��سي، والتي زاد منه�: ح�لة الإنه�ك والف�سل 

القدرة على  املقاومة واملمانعة هناك، وعدم  الطاقة يف مواجهة  العراق واأفغان�ستان، وا�ستنزاف  يف 

العربي  والطرف  خا�سة  ب�سفة  الفل�سطيني  الطرف  اأن  اإل  جديد.  اأو�سط  ل�رشق  ت�سورها  فر�س 

الر�سمي املراهن على م�س�ر الت�سوية ب�سفة ع�مة “ف�سل” يف ا�ستثم�ر هذه احل�لة.

امللف  اأزمة  مع  للتعامل  الع�سكري  اخليار  تراجع  يف  الأمريكي  الإرهاق  هذا  موؤ�رشات  وتبدو 

ب�أوروب�  املتوا�سل  وال�ستنج�د  �سورية،  من  م�”  “بقدر  القرتاب  حم�ولة  ويف  الإيراين،  النووي 

للم�س�ركة بقدر اأكرب يف اأعب�ء الدور الأطل�سي يف اأفغ�ن�ست�ن، ويف طّي م�رصوع الدرع ال�س�روخي يف 

بع�س دول اأوروب� ال�رصقية، ن�هيك عن التن�مي املتوا�سل لقوى الي�س�ر يف اأمريكي� الالتينية.

اأن  اإل  م�،  حدٍّ  اإىل  الأمريكي  املوقف  من  تقدم�ً  اأكرث  الأوروبي  املوقف  اعتب�ر  من  الرغم  وعلى 

التب�ين�ت  نتيجة  الأوروبي  املوقف  حدود  انك�س�ف  يف  متثل   ،2009 �سنة  يف  للف�سل  الث�لث  املوؤ�رص 

�سياغة  اإعادة  ويف  جولد�ستون،  تقرير  على  الت�سويت  عملية  يف  انعك�س  ما  وهو  الحتاد،  داخل 

ويف  املقرتحة،  الفل�سطينية  للدولة  ع��سمة  ال�رصقية  القد�س  ب�عتب�ر  اخل��س  ال�سويدي  امل�رصوع 

الأوروبي  “الدعم امل�يل”  التوازن بني حجم  املوقف من احلوار مع حركة حم��س، ن�هيك عن عدم 

 Javier Solana وم�ستوى التاأثري يف احلراك الدبلوما�سي يف املنطقة، وهو اأمر اأقّر به خافيري �سولنا

ب�سكل �رصيح. 

الق�نونية واملعنوية لتقرير  الف�سل يف ا�ستثم�ر عملي للقيمة  الرابع، فيربز يف  الف�سل  اأم� موؤ�رص 

الأول/  ك�نون  نه�ية  مع  “اإ�رصائيل”  �سنته�  التي  احلرب  يف  التحقيق  بنت�ئج  اخل��س  جولد�ستون 

لـ“جرائم  “اإ�رصائيل”  ارتكاب  التقرير  اأثبت  حيث  يوماً،   22 وملدة  غزة  قط�ع  على   2008 دي�سمرب 

دون اإغف�ل اأن التقرير اتهم حم��س ب�لته�م نف�سه ولو بكيفية اأقل حدة واأقل تكراراً. حرب”، 

ومع ما اأفرزه التقرير من حراك يف اأروقة املنظمات الدولية، كما �سيت�سح معنا، اإل اأن التقرير 

ف�سل  يكن  ومل  الدويل،  النظام  يف  املركزية  القوى  قبل  من  تداعياته  حل�سار  حماولت  يواجه  اأخذ 

ال�سلطة الفل�سطينية يف هذا اجل�نب اأقل من ف�سله� يف اجلوانب الأخرى. 

وقد يكون الف�سل يف فّك احل�س�ر عن قط�ع غزة هو املوؤ�رص اخل�م�س، ويتعزز هذا الف�سل ب�ملوؤ�رص 

اآذار/  ال�ساد�س املتمثل يف عدم ت�سلم الأموال التي وعد بها الفل�سطينيون يف موؤمتر �رشم ال�سيخ يف 

م�ر�س 2009.

فاإذا اأ�سفنا اإىل كل املوؤ�رشات ال�سابقة ا�ستمرار تنامي النزعة الرباجماتية من ناحية واملريكانتيلية 

من ن�حية اأخرى يف ال�سي��س�ت ال�سينية والرو�سية والي�ب�نية، وتن�مي الروح امل�ستقلة وامل�س�ومة 
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واملن�ف�سة لديه�، تت�سح لن� ال�سمة الأ�س��سية ل�سنة 2009، وهي “الف�سل وخيبة اأمل” قوى الت�سوية 

نتائج ملمو�سة يف عملية  لتحقيق  الدولية  البيئة  التكاء على  اإمكانية  اإثبات فر�سيتها يف  العربية يف 

عن  الأ�سك�ل  من  �سكل  ب�أي  معزولً  لي�س  ال�رصاع  اأطراف  بني  التوفيق  اأن  اإدراك  دون  التف�و�س، 

متغريات  توظيف  فن  بل  اجلدل”،  “فن  لي�ست  فاملفاو�سات  هذه،  التوفيق  حلظة  القوى  موازين 

موازين القوى والتي ت�سكل املق�ومة ب�أ�سك�له� املختلفة عموده� الفقري.

العربي  النكفاء  وا�ستمرار  الداخلية،  امل�ساحلة  حتقيق  يف  الفل�سطيني  التعرث  ا�ستمرار  ومع 

عموم�ً نحو الداخل القطري، تكتمل مالمح الف�سل ل�سنة 2009. 

وا�ستناداً اإىل هذه الروؤية العامة امل�سار اإليها �سابقاً، �سنعمل على حتليل مواقف البيئة الدولية.

املتحدة،  الولي�ت  املتحدة،  )الأمم  الرب�عية  اللجنة  بي�ن�ت  ت�سري 

حمددة  توجه�ت  اإىل   2009 �سنة  يف  رو�سيا(  الأوروبي،  الحتاد 

:
2
تتكرر يف معظم هذه البيانات، وتتمثل يف الآتي

اإق�مة دولتني، مع �رصورة التنبه اإىل اأن البي�ن�ت ل ت�سري ب�سكل وا�سح اإىل حدود الدولتني،   .1

على الرغم من الإ�س�رة اإىل القرارات الدولية املتعلقة ب�ملو�سوع، خ��سة قرارات جمل�س الأمن 

242 و338.

وقف ال�ستيط�ن الإ�رصائيلي يف اأرا�سي ال�سفة الغربية مب� فيه� القد�س ال�رصقية، دون الن�س   .2

على �رصورة اقتالع امل�ستعمرات من الأرا�سي املحتلة 1967.

بينم� ترف�س اللجنة الرب�عية تطبيع  “اإ�رصائيل”،  دعوة الدول العربية لتطبيع العالق�ت مع   .3

عالقتها مع حركة حما�س؛ وحتاول فر�س ال�رشوط املنحازة لـ“اإ�رصائيل” يف مواجهة الوحدة 

الفل�سطينية  امل�ساحلة  تتّم  مل  اإذا  باحل�سار  التهديد  خالل  من  وذلك  الفل�سطينية،  الوطنية 

والتخلي عن املق�ومة، واللتزام ب�لتف�ق�ت التي وقعته�  على اأ�س�س العرتاف بـ“اإ�رصائيل”، 

منظمة التحرير الفل�سطينية. 

التاأكيد على التزام كافة الأطراف الفل�سطينية مبا التزمت به منظمة التحرير الفل�سطينية، وهو   .4

م� يعني اأن �رصعية اأي حركة فل�سطينية مرهون ب�لعرتاف بـ“اإ�رصائيل”.

لالأ�رشى  الإ�سارة  دون  �ساليط،  جلعاد  الإ�رشائيلي  اجلندي  �رشاح  لإطالق  الدعوة  تكرار   .5

املنطقة  يزورون  الذين  الدبلوما�سيني  كافة  بعناية  املو�سوع  هذا  حظي  وقد  الفل�سطينيني، 

والذين يلتقون بالأطراف املبا�رشة، بينما ل تتم اإثارة مو�سوع الأ�رشى الفل�سطينيني من قبل 

اأي من هوؤلء الدبلوم��سيني.

اأواًل: اللجنة الرباعية
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 ،2009/6/26 يف   Trieste تري�ست�  يف  اللجنة  اأ�سدرته  الذي  البي�ن  يف  التوجه�ت  هذه  وتت�سح 

العمل لتحقيق م�  الفل�سطينيني لإق�مة دولتهم امل�ستقبلية، مع �رصورة  اأكدت على م�س�عدة  حيث 

:
3

يلي

ولبن�ن  و“اإ�رصائيل”،  �سورية  بني  �سالم  اتف�قي�ت  خالل  من  املنطقة  يف  ال�سلمي  التع�ي�س   .1

املب�درة  اإىل  ا�ستن�داً  الدول  كل  بني  للعالق�ت  الك�مل  التطبيع  على  والعمل  و“اإ�رصائيل”، 

العنف لن  اأن  والت�أكيد على  بـ“اإ�رصائيل”،  الك�مل  العربية لالعرتاف  الدول  العربية، ودعوة 

يقود اإىل ال�سالم والأمن.

الإ�رصائيليني  بني  املف�و�س�ت”  “ل�ستع�دة  الأمريكية  احلكومة  تبذله�  التي  اجلهود  ت�أييد   .2

والفل�سطينيني، والتي ق�م الوفد الأمريكي ب�إطالع اللجنة عليه�.

مط�لبة “اإ�رصائيل” بوقف ال�ستيط�ن وهدم املن�زل اأو اإخالئه� من �سك�نه�.  .3

توحيد ال�سف الفل�سطيني على اأ�سا�س قبول التزامات منظمة التحرير الفل�سطينية، والعمل   .4

Tony Blair قد زار غزة يف  على حت�سني الظروف املعي�سية يف قطاع غزة. وكان توين بلري 

اأوائل �سهر اآذار/ م�ر�س دون اأن يلتقي ب�أي من م�سوؤويل حركة حم��س. 

اإطالق �رشاح اجلندي �ساليط “دون ت�أخري”.  .5

الأمن  اأجهزة  اإىل جن�ح  اإ�س�رة  الأمني. وهي  الفل�سطينية يف املج�ل  ال�سلطة  الرتحيب بجهود   .6

الت�بعة لل�سلطة الفل�سطينية يف احليلولة دون مم�ر�سة املق�ومة امل�سلحة لن�س�ط�ته�، ل �سيّم� 

يف ال�سفة الغربية.

 اأم� بي�ن اللجنة يف اجتم�عه� يف نيويورك يف 2009/9/24، فقد اأكد على م� ورد يف بي�ن تري�ست�، 

واأّيد الجتم�ع الذي عقد بني الرئي�س الفل�سطيني حممود عب��س ورئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بني�مني 

نتنياهو والرئي�س الأمريكي باراك اأوباما، كموؤ�رش على اإعادة انطالق املفاو�سات على اأ�سا�س حّل 

�س�مل طبق�ً لقرارات جمل�س الأمن الدويل رقم 242، و338، و1397، و1515، و1850، وعلى اأ�س��س 

.
4Madrid Conference مب�دئ موؤمتر مدريد

واأكدت اللجنة على:

 ،1967 �سنة  بداأ  الذي  الحتالل  اإنهاء  على  اإ�رشائيلي  فل�سطيني  اتفاق  هو  الوحيد  احلّل  اأن   .1

واإق�مة دولتني تعي�س�ن جنب�ً اإىل جنب.

هو تعبري  ومن ال�رصوري التنبه اإىل اأن تعبري “اتفاق لإنهاء الحتالل الذي بداأ �سنة 1967”، 

 ”1967 التي احتلت �سنة  الأرا�سي  “الن�سح�ب من  الن�س  للت�أويل ب�سكل خمتلف عن  ق�بل 

ولي�س  اإ�رصائيلية،  مبوافقة  الن�سح�ب  يربط  لأنه   ،242 رقم  الأمن  جمل�س  قرار  يف  الوارد 

ب�ل�رصورة بقرار دويل اأو بحق فل�سطيني.
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الطلب من “اإ�رصائيل” جتميد كافة الن�ساطات ال�ستيطانية، مبا فيها النمو الطبيعي، والتوقف   .2

عن الأعم�ل ال�ستفزازية يف القد�س ال�رصقية، وعلى الطرف الفل�سطيني ال�ستمرار يف فر�س 

النظام وحماربة التطرف والتحري�س، وهي اإ�سارة للمقاومة امل�سلحة والتعبئة ال�سعبية.

الرتحيب مب�رصوع �سالم في��س ببن�ء موؤ�س�س�ت الدولة خالل 24 �سهراً.  .3

ال�سلطة  قيادة  حتت  وغزة،  ال�سفة  توحيد  واإعادة  غزة،  اإىل  ال�سالح  تهريب  وقف   .4

لقرار  طبق�ً  والأفراد  ال�سلع  لدخول  املع�بر  وفتح  عب��س،  حممود  برئ��سة  الفل�سطينية 

.1860 جمل�س الأمن رقم 

الت�أكيد على �رصورة “الإفراج الفوري” عن اجلندي الأ�سري �س�ليط.  .5

مب��رص،  حوار  يف  والدخول  الثن�ئية”،  املف�و�س�ت  “ا�ستئن�ف  اإىل  املنطقة  حكوم�ت  دعوة   .6

.
5
وتطبيع العالق�ت بينه�

الطريق  خلريطة  طبق�ً  “الأمنية”،  �سيّم�  ل  ب�لتزام�ته�،  اأوفت  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  ومع 

اأو  املنازل  هدم  اأو  ال�ستيطان  يوقف  مل  الإ�رشائيلي  الطرف  اأن  اإل  الرباعية،  اللجنة  و�سغوطات 

اإخالئه� من �سك�نه�.

والتطبيع  التف�و�س  اإىل  والعربي  الفل�سطيني  الطرف  تدعو  الرب�عية  اللجة  بي�ن�ت  ف�إن  كذلك 

ذاته  الن�سحاب  اأن  كما  الإ�رشائيلي،  الن�سحاب  على  �سابقة  كمرحلة  املقاومة  اأ�سكال  كافة  واإنهاء 

ي�س�ر له ب�أن حدوده هي حدود م� تتفق عليه الأطراف، وهو م� يعني رهن احلدود مبوازين القوى 

بني املتف�و�سني، واإخ�س�ع كل القرارات ال�س�بقة مب� فيه� القرار 242 لإدارتهم وهي ال�سرتاتيجية 

التف�و�سية الإ�رصائيلية مت�م�ً.

وخال�سة الأمر ف�إن مواقف الرب�عية ك�نت ملحقة دائم�ً ب�ملوقفني الأمريكي والإ�رصائيلي، ولهذا 

مل يكن دورها موؤثراً اإل يف ال�سغط على الطرف الفل�سطيني. 

الفرتة  يف  الر�سمية  مه�مه  اأوب�م�  الرئي�س  تويل  تزامن 

يف  النار  اإطالق  توقف  عن  فيها  اأعلن  التي  تقريباً  نف�سها 

انعقاد  ذلك  تال  ثم  غزة،  على  الإ�رشائيلي  العدوان  نهاية 

مل�س�عدة  دولر  ملي�رات   4.3 حوايل  بدفع  امل�ساركة  الدول  فيه  تعهدت  الذي  ال�سيخ  �رشم  موؤمتر 

الفل�سطينيني، ل �سيّم� اإع�دة اإعم�ر قط�ع غزة، منه� 900 مليون دولر تعهدت به� الولي�ت املتحدة، 

الالجئني  املتحدة لإغاثة وت�سغيل  الأمم  لوكالة  املتربعة  الدول  قائمة  الثانية بني  املرتبة  التي حتتل 

.
6
الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى )الأونروا(

ثانيًا: الواليات املتحدة
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ميت�سل  جورج  بتعيني  اأوب�م�  ق�م  املتحدة،  للولي�ت  كرئي�س  مه�مه  ت�سلمه  من  يومني  وبعد 

األقاه يف جامعة القاهرة يف  اأمريكياً لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط، واأعقب ذلك باخلطاب الذي  مبعوثاً 

فل�سطينية،  دولة  اإقامة  وعن  الفل�سطينيني  معاناة  اإنهاء  �رشورة  عن  فيه  حتدث  الذي   ،2009/6/4

.
7
وذلك يف اإطار خطاب ت�ساحلي موجه للعامل الإ�سالمي

ثم توالت ت�رشيحات اأوباما حول �رشورة جتميد ال�ستيطان الإ�رشائيلي يف الأرا�سي املحتلة 

 United Nations واإقامة دولة فل�سطينية، وقد كرر ذلك يف خطابه اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

General Assembly (UNGA) يف اأيلول/ �سبتمرب 2009 حيث ق�ل “نوؤكد على اأن اأمريك� ل تقبل 

الو�سع  ب�ساأن  للمفاو�سات  امل�رشوط  غري  لال�ستئناف  الوقت  حان  وقد  امل�ستوطنات...  ب�رشعية 

الدائم... والهدف وا�سح هو دولة اإ�رشائيلية يهودية حتفظ اأمن كل الإ�رشائيليني، ودولة فل�سطينية، 

.
مم� ي�سع حداً لالحتالل الذي بداأ يف الع�م 1967”8

من  ونوعاً  العربي،  الت�سوية  تيار  اأو�ساط  يف  التفاوؤل  من  نوعاً  اأوباما  ت�رشيحات  تركت  لقد 

الت�س�وؤمية  النزعة  من  الإ�رصائيلي نوع�ً  الع�م  الراأي  اأبدى  بينم�  املق�ومة،  تي�ر  ال�سديد لدى  احلذر 

من موقف اأوب�م�، حيث راأى 6% فقط من الإ�رصائيليني اأن اأوب�م� متع�طف مع “اإ�رصائيل” مق�بل 

، اأم� الأوروبيون فك�نوا الأكرث تف�وؤلً ب�لتغيري يف التوجه�ت ال�سرتاتيجية الأمريكية 
9
88% لبو�س

، بل اإن خ�فيري �سولن� تبنى التف�وؤل بتحولت يف ال�سي��سة الأمريكية؛ ففي خط�به اأم�م 
10

بعد اأوب�م�

الربملان الأوروبي بخ�سو�س ال�رشق الأو�سط قال “اإن اإمك�نية العمل امل�سرتك بني اأمريك� واأوروب� 

هي الأف�سل من اأية فرتة �س�بقة، وقد اأكد يل عدد من �سخ�سي�ت الإدارة الأمريكية الذين تن�ق�ست 

 .
معهم اللتزام القوي من قبل اإدارة اأوب�م�”11

لكن تقييم النتائج العملية املرتتبة على هذه التوجهات الأمريكية ي�ستدعي التوقف عند املالحظات 

الت�لية:

اإىل  اأوباما اإىل ال�رشق الأو�سط بعد توليه ال�سلطة زيارتني؛ اإحداهما  بلغ عدد زيارات الرئي�س  	•
العراق يف ني�سان/ اأبريل، والث�نية يف حزيران/ يونيو و�سملت دولً يف املنطقة من بينه� م�رص، 

يف  املنطقة  من  م�سوؤولني  للقائه  اإ�سافة  هذا  الإ�سالمي،  للعامل  املوجه  خطابه  فيها  األقى  التي 

وا�سنطن ومن بينهم الرئي�س الفل�سطيني عب��س.

من بني 16 رحلة دولية لهيالري كلينتون خالل �سنة 2009، فقد زارت املنطقة اأربع مرات يف  	•
الأ�سهر الث�لث والرابع وال�س�د�س واحل�دي ع�رص، اأي اأن 25% من ن�س�طه� الدبلوم��سي ُكر�س 

للق�سايا ال�رشق اأو�سطية.

زار املبعوث الأمريكي لل�سالم يف املنطقة، ميت�سل، املنطقة خالل �سنة 2009 م� جمموعه �سبع  	•
مرات يف الأ�سهر الأول والث�ين والرابع وال�س�د�س وال�س�بع والت��سع والع��رص.
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با�ستثناء  منها غزة،  اأياً  التي مل ي�سمل  الأمريكية  الزيارات  النتائج لهذه  اإىل تقييم  النتقال  عند 

زي�رات ق�مت به� وفود اأمريكية غري ر�سمية اأو اأع�س�ء قليلني من الكوجنر�س، اأبرزهم جون كريي 

John Kerry رئي�س جلنة ال�سوؤون اخل�رجية يف الكوجنر�س، والذي قيل اإنه ت�سلم ر�س�لة من حركة 

؛ ن�سري بداية، لتقييم هذه الزي�رات، اإىل حديث كلينتون خالل زي�رته� للمغرب 
12

حم��س اإىل اأوب�م�

ولق�ئه� مع وزير اخل�رجية املغربي يف 2009/11/2، حيث ق�لت:

لقد اأ�رصت يف التقرير الذي قدمته اإىل الرئي�س اأوب�م� اإىل اجلهود ال�سج�عة للرئي�س عب��س 

ولإجراءاته الأمنية يف ال�سفة الغربية، واخلطوات التي اتخذت حتت اإ�رشاف الرئي�س عبا�س 

ورئي�س الوزراء فيا�س هي خطوات غري م�سبوقة ومل نر اإطالقاً مثل هذا الأمن الفعال. وقد 

اأن  غري  اإ�رصائيل،  تقبله�  اأن  وب�رصورة  اخلطوات  بهذه  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  اأبلغت 

.
13

اإ�رصائيل ق�مت ب�أ�سي�ء قليلة يف هذا املج�ل

حتى  يوم   700 بقي  اإنه  قال  الذي  ميت�سل  ت�رشيحات  مع  امل�سجعة  غري  النظرة  هذه  وتت�سق 

اإن الفارق  متكن من النجاح يف جهوده الدبلوما�سية يف ت�سوية الق�سية الإيرلندية، واأ�ساف قائالً: 

امل�س�ندة  “اأعطي�ين كل  اإيرلندا  النزاع يف  اأن طريف  الأو�سط  ال�رشق  اإيرلندا والنزاع يف  النزاع يف  بني 

الأو�سط، ل �سيّما من  ال�رشق  التعاون معه يف ق�سية  . وهو ما يوحي ب�سعوره بعدم 
جلهودي”14

بت�رصيح�ت  تتعزز  والتي  اإليه�،  امل�س�ر  كلينتون  ت�رصيح�ت  تك�سفه  م�  وهو  الإ�رصائيلي،  الطرف 

.
اأوب�م� فيم� بعد ب�أن عالق�ت “اإ�رصائيل” مع اأمريك� “مل تكن دائماً �رشيحة”15

ق�سية  يف  �سيّم�  ل  مواقفه�،  مع  الإ�رصائيلي  التج�وب  عدم  الأمريكية  الإدارة  وجدت  وعندم� 

وا�ستدارت  الإ�رشائيلي،  للموقف  ر�سخت  عديدة،  مرات  اأوباما  اأثارها  التي  ال�ستيطان  جتميد 

اجلهود الأمريكية نحو الطرف الفل�سطيني للتن�زل عن موقفه بعدم العودة للمف�و�س�ت مع اجل�نب 

يف  نتنياهو  اأعلن  اإن  فما  ال�رشقية.  القد�س  ذلك  يف  مبا  لال�ستيطان  �سامل  وقف  بعد  اإل  الإ�رشائيلي 

2009 عن ا�ستعداده لوقف ال�ستيط�ن ملدة ع�رصة �سهور ب��ستثن�ء القد�س  ك�نون الأول/ دي�سمرب 

عن  الأمريكية  احلكومة  اأعلنت  حتى  عليه�،  املوافقة  �سبقت  التي  ال�ستيط�نية  وامل�س�ريع  ال�رصقية 

اإىل  الأطراف  لعودة  ميهد  ب�سكل  ال�سحيح”  الجتاه  يف  “خطوة  واعتب�ره  املوقف  بهذا  ترحيبه� 

التف�و�س. ولعل هذا الرتاجع ال�رصيع يف املوقف الأمريكي ين�سجم مع اجلدل الذي دار بني الولي�ت 

املتحدة و“اإ�رصائيل” يف الفرتة نف�سه� حول وجود تف�هم بني الطرفني منذ �سنة 2003 يتفّهم التو�سع 

اجلغرايف للم�ستعمرات يف الأرا�سي املحتلة �سنة 1967.

وك�نت كلينتون، يف كلمة له� يف 2009/11/1، قد دعمت طلب نتني�هو ا�ستئن�ف مف�و�س�ت ال�سالم 

اأقرب وقت، ومن دون �رشط م�سبق. وق�لت كلينتون، عقب لق�ئه� نتني�هو يف  مع الفل�سطينيني يف 

معتربة اقرتاح�ت  القد�س املحتلة: “اأريد اأن اأرى الطرفني يبداآن املف�و�س�ت يف اأقرب وقت ممكن”، 
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من  “حُمق  نتنياهو  اأن  اإىل  كلينتون  ذهبت  وقد  م�سبوقة”،  “غري  ال�ستيطان  جتميد  حول  نتنياهو 

الناحية التاريخية، لأنه مل يتّم طرح مو�سوع ال�ستيطان اأبداً ك�رشط م�سبق لل�رشوع يف مفاو�سات، 

 .
ومل يكن هناك اأبداً اقرتاح كهذا مثلما يحدث الآن”16

ويتعزز هذا الت�سور برتحيب ميت�سل ب�إعالن نتني�هو اخل��س ب�لتجميد لال�ستيط�ن ملدة ع�رصة 

اأ�سهر ق�ئالً “اإنه خطوة اإيجابية مل ن�سهدها م�سبقاً، ومن املهم النظر له يف اإطار اأو�سع، وكيف ي�سهم 

.
يف بدء مف�و�س�ت بن�ءة، ول اأحد يح�سل على كل م� يريده يف املف�و�س�ت”17

وقد كان لعدد من املتغريات اأثرها الوا�سح يف التاآكل التدريجي للزخم الدبلوما�سي الذي حاول 

اأوب�م� اإيج�ده يف بداية وليته:

الفل�سطيني  والطرف  بع�مة  العربي  الطرف  اأن  املتحدة  الولي�ت  اقتن�ع  هو  الأول:  الع�مل   .1

املب�درة  العربي على بق�ء  اأدوات ال�سغط، وهو م� يت�سح يف الإ�رصار  بخ��سة جمردان من 

خاليا  لكل  ثانية  ناحية  من  الفل�سطينية  ال�سلطة  واجتثاث  ناحية،  من  الطاولة  على  العربية 

والإ�رصائيلي،  الأمريكي  الأمن  مع  متزايد  اأمني  تن�سيق  عرب  الغربية  ال�سفة  يف  املق�ومة 

�سجون  يف  الأمريكية  ال�ستخب�رات  وك�لة  مع  التعذيب  يف  امل�س�ركة  حّد  اإىل  و�سل  والذي 

ال�سح�فة  تعك�سه  وم�  املغرب،  يف  كلينتون  ت�رصيح  يعك�سه  م�  وهو   .
18

الفل�سطينية ال�سلطة 

الأمريكية من ت�أييد قوي ل�سي��س�ت عب��س وفي��س، بل وحم�ولة الرتويج لنتع��س اقت�س�دي 

لتق�رير  9% طبق�ً  اإىل  2009 ي�سل  يف ال�سفة الغربية، وتوقع�ت بنمو اقت�س�دي خالل �سنة 

. وهي �سي��سة ت�ستهدف دفع املواطن الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية للمق�رنة 
19

البنك الدويل

مبا�رشة مع الو�سع يف غزة، لإيجاد ثنائية ثقافية تقوم على بعدين، هما: التنمية والت�سوية 

الغربية  ف�ل�سفة  امل�س�عدات،  على  ويعتمد  وهمي،  النمو  ب�أن  علم�ً  والفقر؛  املق�ومة  مق�بل 

مقطعة الأو�س�ل ب�حلواجز واجلدار وامل�ستعمرات، وخمنوقة ب�سي��س�ت الحتالل. 

الرعاية  مو�سوع  مناق�سة  مع  ال�ستيطان  جتميد  مو�سوع  طرح  تزامن  هو  الثاين:  العامل   .2

اأوباما اهتماماً كبرياً، نظراً لالأهمية  اأوله  ال�سحية يف الكوجنر�س الأمريكي، وهو مو�سوع 

اللوبي  قبل  من  امل�رصوع  لتمرير  بح�جة  اأوب�م�  وك�ن  الأمريكي.  ال�س�رع  يف  له  الكبرية 

اليهودي واحلزب اجلمهوري Republic Party، ل �سيّما جناح املحافظني اجلدد. وقد اأدت 

هذه احل�جة اإىل العمل على ا�سرت�س�ء هذه القوى من خالل �سل�سلة مواقف من بينه� املوقف 

اأن  �سيّم�  ل  ل�س�حله،  الت�سويت  بعدم  لحق�ً،  عنه  �سنتحدث  الذي  جولد�ستون،  تقرير  من 

 ،
20

جمل�س النواب الأمريكي United States House of Representatives ا�ستنكر التقرير

واملوقف من �رشورة جتميد ال�ستيطان وهدم املنازل يف القد�س ال�رشقية بالقبول ال�سمني 

ب�ملوقف الإ�رصائيلي منه.
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باجتاه  اأوباما  اهتمامات  يف  الفل�سطينية  الق�سية  عن  التدريجي  التحول  هو  الثالث:  العامل   .3

الرتكيز على املو�سوع الأفغاين، ل �سيّما بعد حتقيق حركة طالبان جناحاً يف ت�سعيد عملها 

الع�سكري، وزيادة زخم ن�ساط حركة طالبان الباك�ستانية، والرغبة الأمريكية يف دفع الدول 

الأوروبية اإىل مزيد من حتمل العبء يف احلرب الأفغانية، من خالل زيادة اإ�سهاماتها يف جهود 

حلف الأطل�سي يف احلرب.

وي�سري برو�س ريدل Bruce Riedel الذي عمل يف جمل�س الأمن القومي مع الرئي�س كلينتون 

وك�ن يف مديرية البحث يف وك�لة ال�ستخب�رات الأمريكية اإىل اأن “اأفغ�ن�ست�ن وب�ك�ست�ن هم� 

الأو�سط  ال�رشق  اأن  اإىل  اأوروبية  درا�سة  ت�سري  بل   ،
اأوباما”21 اهتمام  على  ا�ستحواذاً  الأكرث 

اأجندة العالق�ت الأوروبية  اأ�سل ع�رصة مو�سوع�ت هي الأهم يف  يحتل املرتبة ال�س�بعة من 

؛ مع العلم اأن الأمر مل يكن كذلك يف بداية عهد اأوباما. 
22

الأمريكية

العامل الرابع: يتمثل يف ف�سل الربط الإ�رشائيلي بني تقدم العملية ال�سلمية يف ال�رشق الأو�سط   .4

يف  يت�سح  م�  وهو  والر�سمية،  ال�سعبية  املق�ومة  قوى  ت�سفية  املتحدة  الولي�ت  وموا�سلة 

الآتي:

بـ“اإ�رصائيل”.  حم��س  اعرتاف  انتزاع  و�رصورة  غزة  على  الأمريكي  ال�سغط  ا�ستمرار  اأ. 

ميزانية  من  لغزة  دولر  مليون   20.3 مبلغ  تقدمي  على  اأوباما  موافقة  من  الرغم  وعلى 

، ف�إن احلكومة الأمريكية �سغطت على الدول اخلليجية ملنعه� من 
23

م�س�عدات الطوارئ

.
24

اإن�س�ء هيئة م�ستقلة لإي�س�ل امل�س�عدات اإىل غزة

راي�س  كوندوليزا  ال�س�بقة  اخل�رجية  وزيرة  خط�ب  يف  وا�سح�ً  التوجه  هذا  ك�ن  وقد 

يف  الدويل  الأمن  جمل�س  يف  النار  اإطالق  وقف  مناق�سات  اأثناء  يف   Condoleezza Rice

ك�نون الث�ين/ ين�ير 2009، حيث ق�لت “علين� اأن نقيم اإجم�ع�ً دولي�ً ب�أن غزة لن ت�ستخدم 

الولي�ت  َتَدّعم ب�متن�ع  ، وهو م� 
املدنيني الإ�رشائيليني”25 ال�سواريخ على  ثانية لإطالق 

 ،1860 املتحدة عن الت�سويت ل�سالح قرار وقف اإطالق النار من قبل جمل�س الأمن رقم 

وت�سويتها �سّد القرار ذاته يف اجلمعية العامة، كما اأن زيادة القطع احلربية البحرية التي 

اإىل  التهريب  عملي�ت  �سبط  الآخر  والبع�س  اإيران  منه�  بع�س�ً  ي�ستهدف  ال�سوي�س  تعرب 

الذي وقعته كوندوليزا راي�س مع وزيرة اخلارجية  التفكري بالتفاق  باأ�س من  غزة. ول 

الإ�رشائيلية ليفني، بح�سور م�ست�ساري اأوباما، وذلك قبيل توليه مهامه الرئا�سية. وهو 

اتفاق ي�ستهدف يف بع�س بنوده ت�سديد احل�سار على حكومة حما�س يف غزة.

كذلك توا�سلت القطيعة بني احلكومة الأمريكية وحركة حم��س، على الرغم من اأن جه�ت 

ال�سخ�سي�ت  من  العديد  دعوات  يف  يت�سح  م�  وهو  احلركة،  مع  للحوار  تدعو  اأمريكية 

الأمريكية الب�رزة مثل وزير اخل�رجية ال�س�بق جيم�س بيكر James Baker اأو ريت�س�رد 
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ال�سرتاتيجية  الدرا�س�ت  معهد  عن  �س�درة  درا�سة  اإن  بل   ،Richard Murphy مرييف 

.
26

الت�بع لكلية احلرب الأمريكية اأو�ست ب�أهمية احلوار مع حم��س

ب. ا�ستمرار ال�سغط الأمريكي على حزب اهلل يف خمتلف املي�دين الداخلية واخل�رجية.

توحي  اإذ  الإيراين،  النووي  امللف  مو�سوع  خالل  من  اإيران  على  املتوا�سل  ال�سغط  ج. 

الت�رصيح�ت الإ�رصائيلية ب�أنه� ل ت�ستطيع التقدم يف العملية ال�سلمية يف ظّل تقدم الربن�مج 

النووي الإيراين، بخ��سة عند الربط بني كل من حركة حم��س وحزب اهلل و�سورية، التي 

ال�ستدلل على هذا  اإيران. وميكن  2009، مع  اأي�ر/ م�يو  العقوب�ت عليه� يف  اأوب�م�  جدد 

ال�سغط املعنوي على اإيران من عدد ال�سفن احلربية التي عربت قن�ة ال�سوي�س خالل �سنة 

، اإىل ج�نب املن�ورات الع�سكرية 
2009، حيث ارتفع عدده� بن�سبة 30% قي��س�ً ل�سنة 272008

.Juniper Cobra الأمريكية الإ�رصائيلية امل�سرتكة التي اأطلق عليه� كوبرا العرعر

ويتعزز هذا التوجه الأمريكي عند مقارنته مع م�سمون ما عرف بوثيقة الغايات العليا الإ�رشائيلية 

:
28

ل�سنة 2010، ال�س�درة عن وزارة اخل�رجية الإ�رصائيلية، والتي تت�سمن الأبع�د الت�لية

تعزيز الأمن القومي، وهو هدف يتكرر على ل�س�ن امل�سوؤولني الأوروبيني والأمريكيني ب�سكل   .1

خ��س.

اإحباط التهديد الإيراين، وهو اأمر تتفق القوى الكربى ل �سيّما الغربية منها عليه.  .2

تعزيز احلرب الق�سائية �سّد املنظمات غري احلكومية ذات ال�ساأن يف ق�سايا حقوق الإن�سان،   .3

ب�سكل  الغربية  الدول  يف  الإ�رصائيلية  لل�سي��سة  ال�سلبية  ال�سورة  تزايد  عن  ن�جت  اأمر  وهو 

بدعم  املهتمة  الف�س�ئية  الإعالمية  القنوات  �سّد  “الف�س�ئية”  احلرب  عن  ف�سالً  هذا  خ��س. 

وقد �سدر قرار من الكوجنر�س الأمريكي بذلك �سّد قن�تي الأق�سى واملن�ر. “الإره�ب”، 

الأمريكي  املوقف  بني  يربط  اأن  يجب  الأمريكي  للموقف  ال�سرتاتيجي  التحليل  اأن  يعني  ذلك 

من اإيران و�رشورة اإ�سعافها، وبني بقاء موازين القوى خمتلة يف ال�رشق الأو�سط ل�سالح الطرف 

الإ�رصائيلي. وهو م� يت�سح يف التوجه�ت الأمريكية لإلغ�ء م�رصوع الدرع ال�س�روخي بهدف جذب 

اأوب�م�  اأبلغه  اإيران لتعميق هذا الختالل يف التوازن، وهو الأمر الذي  ال�سي��سة الرو�سية بعيداً عن 

ال�سحفية  التق�رير  بع�س  اإن  بل   .
29Dmitry Medvedev ميدفيديف  دميرتي  الرو�سي  للرئي�س 

الغربية اأ�سارت اإىل حماولة اأمريكية ملقاي�سة مو�سوع جتميد ال�ستيطان من قبل “اإ�رصائيل” بتعهد 

اأمريكي بزي�دة ال�سغط على اإيران عرب قرارات جديدة من جمل�س الأمن الدويل ت�سمل النفط والغ�ز 

هذا  ويتعزز   .
“اإ�رصائيل”30 ل�س�لح  التوازن  واختالل  الإيراين  ال�سعف  يعمق  وب�سكل  الإيراين، 

الختالل بالوجود الع�سكري الأمريكي يف العراق والذي من املفرت�س اأن ين�سحب يف اأيلول/ �سبتمرب 

2010، ليبقى حوايل 50 األف جندي اأمريكي يف العراق لأغرا�س التدريب. 
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وملا كان املبعوث الأمريكي ال�سابق لل�رشق الأو�سط دني�س رو�س هو م�ست�سار هيالري كلينتون 

احل�يل لل�س�أن الإيراين، فمن ال�رصوري الإطالل على مواقفه من مو�سوع الق�سية الفل�سطينية من 

:
31

خالل اأحد موؤلف�ته ال�س�درة �سنة 2009، حيث يرى

ال�سالم، ولكنها متنع من  الأو�سط قد ل حتقق  ال�رشق  الأمريكية يف  ال�سالم  اأن دبلوما�سية   .1

تدهور الو�سع نحو الأ�سواأ.

اخلطاأ يف اعتبار الق�سية الفل�سطينية هي �سبب امل�سكالت يف ال�رشق الأو�سط.  .2

اأمر  وهو  اهلل،  حزب  اأو  حم��س  حركة  من  اأي  مع  الأ�سك�ل  من  �سكل  ب�أي  احلوار  يف  اخلط�أ   .3

اأكدته كلينتون خالل موؤمتر �رشم ال�سيخ يف اآذار/ م�ر�س وربطته ب�رصورة اعرتاف حم��س 

بـ“اإ�رصائيل”.

اأم� جيم�س جونز James Jones، م�ست�س�ر الأمن القومي الأمريكي يف اإدارة اأوب�م�، فريى الأمر 

من زاوية خم�لفة مل� يراه رو�س، فهو يرى اأن “حل الدولتني ي�سعف كثرياً التهديد الإيراين، كم� اأن 

.
انخراط اأمريكا يف احلل يف ال�رشق الأو�سط اأف�سل من ترك الأمور لالأطراف املعنية ذاتها”32

اأوباما  اإدارة  يف  الأمريكي  ال�سرتاتيجي  القرار  �سانعي  توجهات  بني  الت�ساق  اأن  يعني  ذلك 

م�  وهو  الفل�سطيني،  املو�سوع  ب�أولوية  يتعلق  فيم�  للتب�ين  اأقرب  هو  بل  وا�سح،  ب�سكل  حمدود 

للتحول من  قابالً  املوقف  اجتاه من الجتاهات، ويجعل  اأي  الدبلوما�سي يف  العمل  تلكوؤ  اإىل  يوؤدي 

موقف لآخر بفعل ع�ملني هم�:

موازين القوى داخل الإدارة الأمريكية، ل �سيّم� بني وزارة اخل�رجية من ن�حية والكوجنر�س   .1

من ناحية اأخرى. مع مالحظة اأن كلينتون ورو�س واللوبي ال�سهيوين يدفعون ب�سكل اأكرب 

اأكرث براجم�تية  اللذين مي�ر�سون �سي��س�ت  اأوب�م� وميت�سل واجلي�س  من  “اإ�رصائيل”،  نحو 

واأقل تع�سب�ً. 

لرتجيح  امل�سجعة  البيئة  اإيج�د  على  العربي،  والطرف  “اإ�رصائيل”  ال�رصاع،  اأطراف  قدرة   .2

للطرف  املتوفر  الأمر  وهو  التوجه�ت،  من  توجه  لتبني  الإدارة  داخل  القوى  بني  التوازن�ت 

الإ�رصائيلي اأكرث بكثري من الطرف العربي اأو الفل�سطيني.

غري اأنه من ال�رصوري الإ�س�رة اإىل اأن احلكومة الأمريكية تنتهج ب�سكل وا�سح ا�سرتاتيجية يف 

ال�رشاع العربي الفل�سطيني تقوم على اإ�سعاف الطرف الفل�سطيني اإىل اأبعد حّد، ثم دفعه للتفاو�س 

الدولة  لإق�مة  املتحدة  الولي�ت  ت�أييد  اإعالن  من  الرغم  فعلى  احل�لة.  هذه  ظّل  يف  الإ�رصائيليني  مع 

الفل�سطينية، ف�إنه� اعرت�ست على م�رصوع �سالم في��س لإعالن الدولة من ج�نب واحد، حيث ق�ل 

“اإن احل�سول على الدولة يتم من خالل   Ian Kelly اأي�ن كيلي  الن�طق ب��سم اخل�رجية الأمريكية 
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على  والرتكيز  الدولة،  موؤ�س�س�ت  ب�إن�س�ء  املتعلق  في��س  طرح  اأن  غري   .
الطرفني”33 بني  التف�و�س 

القت�ساد والأمن، يلقى ترحيباً من اأو�ساط عديدة اأمريكية واأوروبية واإ�رشائيلية.

اأم� ب�لن�سبة للملف ال�سوري فريى الطرف الإ�رصائيلي اأن الدور الأمريكي يف فرتة اأوب�م� يجب 

اأن ين�سب على تنفيذ خطة ا�سرتاتيجية للت�سوية مع �سورية ت�سهم فيه� الولي�ت املتحدة، ويحدد 

اأوري �س�فري Uri Savir الذي تراأ�س الوفد الإ�رصائيلي املف�و�س مع �سورية يف الفرتة 1996-1995 

:
34

اخلطوط العري�سة لهذه ال�سرتاتيجية على النحو التايل

اأن تكون احلدود بني �سورية و“اإ�رصائيل” هي حّل و�سط بني اخلط الدويل ل�سنة 1923 وخط   .1

�سنة 1967 )لكي تبقى �سورية بعيداً عن �سواطئ طربي�(.

جتريد ال�سالح يف العمق ال�سوري بحيث ي�ستغرق اإح�سار الدبابات ال�سورية اإىل احلدود مع   .2

“اإ�رصائيل” حوايل 48 �س�عة، لتتمكن “اإ�رصائيل” من ا�ستدع�ء احتي�طييه�.
فّك العالق�ت ال�سورية مع كل من حزب اهلل واإيران وحم��س.  .3

تقوم الوليات املتحدة بتقدمي معلومات ا�ستخبارية لـ“اإ�رصائيل” وتراقب الرتتيب�ت الأمنية.  .4

تواجد قوة اأمريكية يف ه�سبة اجلولن.  .5

اإق�مة حلف دف�عي بني الولي�ت املتحدة و“اإ�رصائيل”.  .6

اإق�مة م�س�ريع م�سرتكة فعلية بني �سورية و“اإ�رصائيل” مثل حتويل اجلولن ملنطقة �سياحية   .7

خا�سة تت�سمن جممعات وفنادق ي�سمح لالإ�رشائيليني بزيارتها.

ولبن�ن  “اإ�رصائيل”  يف  م�سرتكة  حتلية  م�ساريع  واإقامة  لـ“اإ�رصائيل”  املي�ه  تدفق  ا�ستمرار   .8

و�سورية.

وهكذا، فمنذ البداية و�سع اأوباما ثالث اأولويات يف ا�سرتاتيجيته:

احل�سم يف اأفغ�ن�ست�ن.  .1

فتح جبهة ب�ك�ست�ن �سّد ط�لب�ن ب�ك�ست�ن وط�لب�ن اأفغ�ن�ست�ن.  .2

حتقيق ت�سوية باعتبارها م�سلحة اأمريكية يف خدمة �سيا�ساتها يف البلدان الإ�سالمية )الت�سوية   .3

تنزع الورقة الفل�سطينية من يد اإيران وحزب اهلل واملقاومة(، وقد عرب عن ذلك �رشاحة ديفيد 

ب�تريو�س David Petraeus وم�يكل مولن Michael Mullen. بل ُعني جورج ميت�سل لهذا 

الغر�س تخ�سي�س�ً.

اإطالق  مقابل  لال�ستيطان  كامل  بوقف  نتنياهو  جانب  من  قاطع  برف�س  ميت�سل  ا�سطدم 

املف�و�س�ت، وتبني لأوب�م� اأنه غري ق�در على اإجب�ر نتني�هو لقبول م�رصوع ميت�سل، خ�سو�س�ً واأنه 

ك�ن يرغب بتمرير امل�رصوع ال�سحي من دون عقب�ت من اللوبي ال�سهيوين القوي يف الكوجنر�س 

الأمريكي.
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ويالحظ على اأوباما واإدارته وم�ست�ساريه ال�سعف ال�سديد يف تقدير �سحيح للموقف. فقد ثبت 

اأن ح�س�ب�تهم ك�نت خ�طئة حني تقدموا مب�رصوع ميت�سل، وحني و�سعوا ا�سرتاتيجية لأفغ�ن�ست�ن 

واأخرى لب�ك�ست�ن.

اإن رف�س، بل  ال�سغط عليه  مل يح�سبوا جيداً موقف نتنياهو، ومل يح�سبوا جيداً قدرتهم على 

مل يح�سبوا و�سع حممود عبا�س عندما رفع �سقفه، �سمن معطيات م�سجعة من طرفهم، با�سرتاط 

الرتاجع مل يح�سبوا  تراجعوا، وطلبوا منه  املفاو�سات. وعندما  ا�ستمرار  ال�ستيطان مقابل  وقف 

اأن ميت�سل �سينجح يف م�رصوعه، ف�سّعد  اأن توهم  و�سعه بعد م�أزقه يف تقرير جولد�ستون، وبعد 

حتى اأ�سبح الرتاجع حمرج�ً جداً.

م�ستوي�ت  من  م�ستويني  وجود  على  الت�أكيد  ال�رصوري  من 

امل�ستوى  فهن�ك  الأوروبية،  اخل�رجية  لل�سي��سة  التحليل 

اأو  الأوروبية  املفو�سية  بي�ن�ت  تعك�سه  والذي  اجلم�عي، 

رئا�سة الحتاد، وامل�ستوى الفردي الذي يعك�س تبايناً يف ال�سلوك بني الدول الأوروبية، وهو ما كان 

وا�سحاً يف املوقف من مو�سوع القد�س ال�رشقية اأو من مو�سوع تاأييد قرار جلنة حقوق الإن�سان 

الدولية باإر�سال جلنة حتقيق يف انتهاكات “اإ�رصائيل” حلقوق الإن�سان يف غزة والذي عار�سته بع�س 

الدول الأوروبية مثل فرن�س� واأمل�ني� واإيط�لي� وبريط�ني�. وهو التب�ين نف�سه الذي ظهر يف املوقف من 

تقرير جولد�ستون، حيث امتنع البع�س عن ت�أييده مثل بريط�ني� وفرن�س� وبلجيكي�، بينم� ع�ر�سته 

اإيط�لي� وهنغ�ري� و�سلوف�كي�، وكذلك التب�ين�ت يف املواقف الأوروبية من العدوان على غزة والذي 

جتلى يف ردود الأفعال على الت�رشيحات الت�سيكية بهذا اخل�سو�س.

وتتمثل اأبرز مواقف الحتاد الأوروبي يف �سنة 2009 مب� يلي:

1. احلرب على غزة:

كانت فرن�سا هي الدولة الأكرث ن�ساطاً لرتتيب وقف لإطالق النار خالل الأيام الأوىل من احلرب، 

غري اأن الطرف الإ�رصائيلي ك�ن مراوغ�ً يف التع�مل مع املب�درات الفرن�سية، وقد اأعربت فرن�س� عن 

خيبة اأمله� من رف�س “اإ�رصائيل” ملب�درة فرن�سية لوقف القت�ل يف غزة يف مطلع �سنة 2009، مع اأن 

الإ�رشائيلي  الربي  الهجوم  اإدانة  الطرفني، من خالل  املتوازن بني  الظهور مبوقف  فرن�سا حاولت 

.
35

على غزة واإطالق ال�سواريخ من اجلانب الفل�سطيني على امل�ستعمرات

بعد  الع�سكرية  العملي�ت  لوقف  الراف�س  الإ�رصائيلي  املوقف  من  الأوروبي  المتع��س  وبدا 

اأ�سبوعني من بدء املعارك، من خالل اإعالن الحتاد الأوروبي جتميد فكرة رفع م�ستوى العالقات 

.
36

والتي �سبق التوافق عليه� بني الطرفني بني الحتاد و“اإ�رصائيل”، 

ثالثًا: االحتاد االأوروبي
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بع�س  اأن  اإل  الأمن،  جمل�س  عن  ال�س�در   1860 لقرار  الأوروبي  الحتاد  تاأييد  من  الرغم  على 

اإجراءات ت�سديد احل�سار على غزة، فقد بداأت فرقاطة فرن�سية  الأوروبية �سارعت باتخاذ  الدول 

. كم� �س�ركت �سبع دول اأوروبية 
37

بعد اأ�سبوع من اإعالن وقف اإطالق النار مبراقبة �سواطئ غزة

املتحدة  الولي�ت  اأمل�ني� وفرن�س� واإيط�لي� وبريط�ني� وهولندا والرنويج ودمن�رك، مع كل من  هي 

.
38

وكندا يف اتفاق ملكافحة التهريب اإىل قطاع غزة

2009، اإل اأن  وقد ح�ول وفد من الربمل�ن الأوروبي الدخول اإىل غزة يف ك�نون الأول/ دي�سمرب 

، وهو موقف �سبق اأن تكرر مع وزير اخل�رجية الفرن�سي 
39

ال�سلط�ت الإ�رصائيلية منعته من الدخول

برن�ر كو�سنري Bernard Kushner الذي منعته ال�سلط�ت الإ�رصائيلية من زي�رة غزة، على الرغم 

.
من اأن الزي�رة ك�نت كم� و�سفه� �سولن� “ذات طابع اإن�ساين”40

وبالرغم من تكرار التاأكيد يف ن�سو�س البيانات ال�سادرة عن الحتاد على �سوء الأحوال املعي�سية 

، ف�إن 
“فوراً ودون �رشوط”41  2005 يف غزة، وتكرار دعوات الحتاد لفتح املعابر وتطبيق اتفاقية 

اإىل غزة.  التهريب  العملية والفورية ل�سبط  الحتاد ل يتخذ مواقف يف هذا الجتاه موازية ملواقفه 

وك�ن الأوروبيون يلعبون دور الطرف الث�لث يف اتف�قية مع�بر قط�ع غزة التي ُوقعت بني ال�سلطة 

ال�سلطة  التزام  من  الت�أكد  يف  يتلخ�س  دورهم  وك�ن   .2005/11/15 يف  و“اإ�رصائيل”  الفل�سطينية 

الفل�سطينية بك�فة بنود التف�قية، ويف م�س�عدة ال�سلطة فني�ً وتدريبي�ً يف اإدارة املع�بر واجلم�رك. 

2. قيام دولة فل�سطينية:

الحتاد  هدف  “اإن  الت�يل:  النحو  على  النقطة  هذه  يف  الأوروبي  الت�سور  �سولن�  خ�فيري  يقدم 

الأوروبي هو دولة فل�سطينية، وكلما كانت اأبكر يكون ذلك اأف�سل، واأن تقام هذه الدولة على حدود 

بطبيعة  يخل  اأن  يجب  ل  ذلك  اأن  غري  الأرا�سي،  بع�س  مبادلة  ال�رشوري  من  يكون  وقد   ،1967

.
وتوا�سل هذه الأرا�سي”42

ويف ت�رصيح اآخر ق�ل �سولن�: 

حتى  بها  والعرتاف  الفل�سطينية  الدولة  لإقامة  موعداً  حتدد  اأن  املتحدة  الأمم  على 

يتبنى  اأن  الأمن  جمل�س  على  ثم  لتفاق،  يتو�سلوا  مل  والإ�رشائيليني  الفل�سطينيني  اأن  لو 

والقد�س  والالجئني  احلدود  مثل  الأخرى  الأبع�د  ك�فة  يع�لج  اأن  عليه  كم�  الدولتني،  حل 

والإجراءات الأمنية. وهن�ك ح�جة لقبول دولة فل�سطينية كع�سو ك�مل الع�سوية يف الأمم 

املتحدة، وحتديد موعد لتنفيذ هذا القرار اإىل حني الإعالن عن انتهاء ال�رشاع. 

“هن�ك دافعني هم� العوملة والدميوغرافي�،  ويف مربراته لتف�سري هذا الطرح الذي يقدمه ق�ل اإن 

 ،
وعلى اإ�رصائيل اأن ت�سع بع�س بي�سه� يف ال�سلة الأوروبية ول ترتك كل �سيء يف ال�سلة الأمريكية”43
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ويبدو اأن موقف �سولنا من الدور الأمريكي يف ال�رشق الأو�سط م�ستق من ال�سرتاتيجية الأوروبية 

التي جرى تبنيه� �سنة 2003، والتي تن�س ب�سكل ل لب�س فيه على “اأنه يف عامل من التهديدات املعوملة، 

والأ�سواق املعوملة، وو�سائل الت�سال املعوملة، فاإن اأمننا وازدهارنا يعتمد ب�سكل متزايد على نظام 

 .
دويل تعددي فع�ل”44

غري اأن حتذير الناطق با�سم اخلارجية الفرن�سية برنار فالريو Bernard Valero من اإعالن دولة 

، ي�سري اإىل ما �سبق وذكرناه عن توجه دويل تعك�سه بيانات اللجنة 
فل�سطينية “من ج�نب واحد”45

الرباعية، التي ميثل الحتاد الأوروبي اأحد اأطرافها، اأن مو�سوع حدود الدولة الفل�سطينية مرتوك 

للتف�و�س بني الطرفني.

3. القد�س:

على الرغم من التقرير الذي قدم لالحتاد الأوروبي ب�سكل �رشي حول خمططات اإ�رشائيلية ل�سّم 

، والنت�ئج التي تو�سلت له� جلنة اأوروبية لتق�سي احلق�ئق يف الأرا�سي املحتلة �سنة 1967، 
46

القد�س

، ظهر التب�ين يف املواقف الأوروبية من 
47

م�سوؤولية مع�ن�ة الفل�سطينيني “اإ�رصائيل”  وحملت فيه� 

خالل اخلالف�ت التي رافقت املن�ق�س�ت اخل��سة ب�لورقة ال�سويدية خالل اجتم�ع�ت وزراء خ�رجية 

الحتاد يف �سهر كانون الأول/ دي�سمرب من �سنة 2009، فبعد اأن ك�نت الورقة ال�سويدية تن�س على اأن 

القد�س ال�رصقية ع��سمة دولة فل�سطني، ن�ّس بي�ن وزراء اخل�رجية على اأنهم “يعربون عن قلقهم 

جتاه الو�سع يف القد�س ال�رشقية... ويطالبون كافة الأطراف التوقف عن اأية ممار�سات ا�ستفزازية، 

. ومن املوؤكد 
ويجب اأن توؤدي املف�و�س�ت اإىل حّل و�سع القد�س على اأ�س��س اأنه� ع��سمة للدولتني”48

ال�سويدية  الورقة  حتدد  حني  ففي  والأوروبية،  ال�سويدية  ال�سياغتني  بني  جوهرياً  فرقاً  هناك  اأن 

الو�سع امل�ستقبلي للقد�س ال�رصقية، ف�إن الورقة الأوروبية ترتك الأمر رهن�ً بنت�ئج املف�و�س�ت بني 

الطرفني الإ�رشائيلي والفل�سطيني، وهو التكتيك نف�سه التفاو�سي الذي حتبذه “اإ�رصائيل” ل �سيّم� 

مع اإدراكه� ب�ختالل كبري يف موازين القوى بني املتف�و�سني.

 David Miliband الربيط�ين ديفيد ميليب�ند  ق�له وزير اخل�رجية  التوجه مع م�  ويت�سق هذا 

اأم�م املوؤمتر ال�سنوي حلزب العم�ل الربيط�ين Labour Party (UK) ب�أن بالده تتعهد ب�سف�رتني 

اليهودية  واإ�رصائيل  الدميوقراطية  لفل�سطني  م�سرتكة  “ع��سمة  �ستكون  التي  القد�س،  يف  لبالده 

، غري اأن حدود الع��سمة الفل�سطينية يف القد�س تبقى �س�أن غريه� من املو�سوع�ت 
الدميوقراطية”49

 ،
مرتوكة للتفاو�س بني الطرفني، وهو ما تعك�سه مذكرة اأوروبية �سادرة يف �سباط/ فرباير 502009

وتعززه اإع�دة �سي�غة الورقة ال�سويدية.
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4. رف�س بناء امل�ستعمرات:

“قلقه من ا�ستمرار ال�ستيط�ن وهدم  اأبدى فيه  2009 بي�ن�ً  اأ�سدر الحتاد يف حزيران/ يونيو   

واإخالء املنازل مبا يف ذلك القد�س ال�رشقية”، ودعا الحتاد احلكومة الإ�رشائيلية اإىل “اإنه�ء الن�س�ط�ت 

ال�ستيطانية مبا يف ذلك يف القد�س ال�رشقية ومبا فيها النمو الطبيعي... ويعترب الحتاد امل�ستوطنات 

.
ب�أنه� غري �رصعية”، ويطالب بتفكيك كل املراكز ال�ستيطانية التي اأن�سئت منذ اآذار/ م�ر�س 512001

ويف رّد الحتاد على اإعالن “اإ�رصائيل” خطة لتدمري ت�سعني منزلً يف القد�س، قال بيان لالحتاد 

“اإن الحتاد يذكر اإ�رشائيل بتعهداتها طبقاً خلارطة الطريق والقانون الدويل، واإن هدم املنازل يف هذه 
اإ�رشائيل  يحث  الحتاد  واإن  والدائمة...  والعادلة  ال�ساملة  الت�سوية  حيوية  يهدد  احل�سا�سة  املنطقة 

.
على منع الهدم للمن�زل”52

وقد اأكد وزير اخل�رجية الربيط�ين ميليب�ند اأن امل�ستعمرات يف ال�سفة الغربية والقد�س ال�رصقية 

، وك�ن ي�سري 
“غري �رصعية وتعيق تقدم ال�سالم وتتحدى م�س�عر الفل�سطينيني ونط�لب ب�إزالته�”53

اإىل املوقف الأوروبي ذاته اخلا�س بامل�ستعمرات التي اأقيمت منذ 2001.

5. احلوار مع حما�س:

حركة  مع  الأخرى  الكربى  الدول  واأغلب  الأوروبية  الدول  لتع�طي  دقة  الأكرث  التف�سري  لعل 

“اأوروب�  اأن  راأى  حيث  املق�لة،  احلكومة  خ�رجية  وزير  الزه�ر  حممود  قدمه  الذي  هو  حم��س، 

، اأي اأنه� اأقرب اإىل جمع 
ت�سعى للتف�و�س مع حم��س من اأجل فهم موقفه� ولي�س للتف�و�س معه�”54

اأعق�ب  يف  التوجه  هذا  تزايد  وقد  احلركة،  مع  التع�مل  يف  ال�سرتاتيجي  التحول  اإىل  منه�  املعلوم�ت 

العدوان على غزة، بل اإن بع�س التوجه�ت الدبلوم��سية الأوروبية ترى �رصورة احلوار مع حم��س 

، حتديداً اخلا�سة بالعرتاف بـ“اإ�رصائيل”.
حتى لو “مل تقبل ب�رشوط اللجنة الرباعية”55

اأوروبية  اأبدت دول  الذي  الوقت  التوجه، ففي  لي�ست متفقة على هذا  الأوروبية  الدول  اأن  غري 

�س�بق�ً ميالً للحوار مع حم��س، ف�إن م� ق�له وزير اخل�رجية الفرن�سي كو�سنري يدل على عدم جدوى 

ل  اأنه�  يعني  م�  وهو  راأيه،  ح�سب   
ال�سالم”56 عملية  من  جزءاً  “لي�ست  لأنه�  حم��س  مع  احلوار 

امل�س�حلة  الفل�سطينية يف ح�لة جن�ح جهود  الوطنية  الوحدة  اإن حكومة  بل  بـ“اإ�رصائيل”.  تعرتف 

الفل�سطينية هي من وجهة النظر الأوروبية، كما عرب عن ذلك �سولنا، هي نف�سها التي وردت “يف 

، وهو م� ي�سري 
اأي التي تكون مقبولة من ك�فة وحدات املجتمع الدويل”57 تعريف الرئي�س عب��س، 

اإىل ا�ستثناء حركة حما�س. وب�سكل عام، فاإن دعوات احلوار مع حما�س مل ترَق اإىل قيام اأية  �سمناً 

اأو لدعوة اأي وفد من حما�س لزيارتها؛ اأي مل ترَق حتى  دولة اأوروبية حلوار ر�سمي مع حما�س، 

الآن اإىل امل�ستوى الرو�سي.
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6. امل�ساعدات املالية:

ميثل الحتاد الأوروبي امل�سدر الدويل الأول للم�ساعدات املالية للفل�سطينيني، كما حتتل اأوروبا 

املرتبة الأوىل دولي�ً بني ق�ئمة املتربعني لوك�لة غوث الالجئني الفل�سطينيني �سنة 2008.

ال�سيخ، يف  التعهد بها يف موؤمتر �رشم  2009، والتي جرى  ومتثلت امل�س�عدات الأوروبية ل�سنة 

الآتي:

جدول 5/1: التعهدات الأوروبية ل�سنة 2009 يف موؤمتر �رشم ال�سيخ58

القيمة )باملليون دولر(القيمة )باملليون يورو(البند

168219.2نفقات جارية
6584.8م�ساريع تنمية
6787.4وكالة الغوث

6179.6م�ساعدات اإن�سانية وغذائية

14.518.9اأمن غذائي
40.152.3مرافق غذائية

1519.6تعزيز ال�ستقرار
7.8     6قوات اأمن اأوروبية

2.43.1�سلطات حملية وغري حكومية
1.2    0.9تعزيز الدميوقراطية

439.9573.9املجموع

بيجا�س  خمت�رش  عليها  اأطلق  اآلية  عرب  للفل�سطينيني  م�ساعداته  الأوروبي  الحتاد  ويقدم 

PEGASE، وقد اأعلن يف خطته املعروفة بـ“اخلطة الع�ملية” Global Plan ل�سنة 2009، عن تقدمي 
.
59

32 مليون يورو لغزة و20 مليون يورو لل�سفة الغربية و6 ماليني يورو لالجئني يف لبن�ن

ومن ال�رصوري التوقف عند مو�سوع امل�س�عدات الدولية ومن �سمنه� امل�س�عدات الأوروبية، 

فعلى الرغم من امل�ساعدات التي جرى التفاق عليها يف املوؤمتر الدويل يف �رشم ال�سيخ يف اآذار/ م�ر�س 

2009 وغريه من املوؤمترات الدولية �س�بق�ً، اإل اأن اللتزام مب� اتفق عليه ك�ن حمدوداً وهو م� دفع 
.
60

خ�فيري �سولن� لدعوة الأطراف اإىل اللتزام بتعهداتهم

ومن غري املمكن تف�سري عدم وف�ء هذه الدول ب�لتزام�ته� امل�لية بعدم القدرة على الوف�ء لأ�سب�ب 

وبني  بت�سليمها،  الوفاء  ومواعيد  امل�ساعدات  حجم  بني  وثيقاً  ربطاً  تربط  دول  فهي  اقت�سادية، 

ال�سلوك ال�سي��سي لالأطراف التي توجه له� امل�س�عدة.

الأوروبية،  الدول  مع �سي��س�ت  “غري مت�سق”  ال�سي��سية يف غزة هي طرف  ال�سلطة  ومل� ك�نت 

ف�إن امل�س�عدات ت�سكل اأداة �سغط �سي��سي عليه� لدفعه� لتغيري مواقفه�، بينم� ت�ستخدم امل�س�عدات 
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لل�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية ك�أداة اإغراء لنتزاع مزيد من التن�زلت، اأو جعله� ع�جزة عن 

مراجعة �سيا�ساتها جتاه هذه الدول. 

مواقف  وال�سعبي  الر�سمي  امل�ستويني  على  الأوروبية  الدول  اتخذت  الفردي،  امل�ستوى  وعلى 

ت�أييد “ن�سبي” للمواقف الفل�سطينية مثل:

.
61

قي�م اليون�ن بدفع حوايل ن�سف مليون يورو لوك�لة غوث الالجئني الفل�سطينيني  .1
اعترب  ما  وهو  الإ�رشائيلية،  امل�ستعمرات  منتجات  مقاطعة  الربيطاين  التجارة  احتاد  قرار   .2
منتج�ت  عن  الفل�سطينية  املنتج�ت  لتمييز  اإر�س�دات  الربيط�نية  ال�سلط�ت  لإ�سدار  امتداداً 

.
62

امل�ستعمرات يف ال�سفة الغربية

قي�م الرنويج ب�سحب ا�ستثم�راته� من �رصكة اإ�رصائيلية ت�سهم يف بن�ء جدار الف�سل العن�رصي،   .3
.
63

وهو اإجراء ج�ء بن�ء على تو�سية من اأحد جم�ل�س وزارة اخل�رجية الرنويجية

Anders Johnsson لالإفراج  اأندر�س جون�سون  دعوة الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل   .4
.
64

عن الربمل�نيني الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�رصائيلية

اإ�سدار حمكمة وي�ستمن�سرت الربيط�نية Westminster Magistrates’ Court مذكرة اعتق�ل   .5
، وقد �سدرت دعوات ملح�كمة امل�سوؤولني 

65
بحق وزيرة اخل�رجية الإ�رصائيلية ت�سيبي ليفني

.
66

الإ�رصائيليني يف الرنويج وبريط�ني�

وّقعت فرن�س� اتف�ق�ً مع ال�سلطة الفل�سطينية، يف القن�سلية الفرن�سية الع�مة يف القد�س، لإع�دة   .6
ت�أهيل م�ست�سفى القد�س يف قط�ع غزة يف 2009/11/18، وذلك يف اأعقاب زيارة قام بها وزير 

الأمل�ين  اخل�رجية  وزير  فيه�  ك�ن  التي  الفرتة  وهي  للقد�س،  كو�سنري  الفرن�سي  اخل�رجية 

.
67

جيدو في�سرتفيله Guido Westerwelle يزور رام اهلل والقد�س

قي�م اأ�سب�ني� بدفع رواتب 80 األف موظف ومتقاعد يف ال�سلطة الفل�سطينية مببلغ 25 مليون   .7
.
68

يورو

وغريهم،  الربمل�نيني  من  اأوروبية  �سخ�سي�ت  غزة  اإىل  توافدت  فقد  ال�سعبي  امل�ستوى  على  اأم� 

�سواء من امل�ساركني يف حمالت فّك احل�سار عن قطاع غزة وتقدمي الدعم الإن�ساين لها والتي كان 

اأو من خالل   ،
69

الربيط�ين جورج ج�لوي الربمل�ن  التي ق�ده� ع�سو  ق�فلة �رصي�ن احلي�ة  اآخره� 

 ،
70

دعوات �سخ�سي�ت دولية وفكرية للحوار مع حركة حم��س ك�ن من بينه� 500 �سخ�سية هولندية

خ�لد  حم��س  حلركة  ال�سي��سي  املكتب  رئي�س  مع  فعالً  التقوا  الربيط�نيني  النواب  من  عدداً  اأن  كم� 

.
71

م�سعل

وجتب الإ�سارة اإىل ت�ساعد التعاطف مع الق�سية الفل�سطينية، وتدهور �سمعة “اإ�رصائيل” لدى 

الراأي العام الأوروبي، وقد كان خروج العديد من املظاهرات الكبرية �سّد العدوان الإ�رشائيلي على 

قطاع غزة اأحد مظاهر ذلك الت�سامن.
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�سحيح اأن اأوروب� موحدة يف موقفه� ال�سي��سي يف كثري من الق�س�ي�، وحني تطرح موقف�ً موحداً 

ي�أتي حم�سلة لعدة مواقف متن�ق�سة، الأمر الذي يفقده القدرة على التميز والفعل امل�ستقل.

اإدارته� وقي�دته� للم�رصوع.  اإن اأوروب� �سلمت م�رصوع الت�سوية لأمريك� التي راحت تنفرد يف 

فمثالً قامت اإدارة اأوباما وحدها ب�سياغة م�رشوع ميت�سل وهي وحدها تخلّت عنه، ثم تبنّت م�رشوع 

نتنياهو حول ال�ستيطان واملفاو�سات. اأي مل جتعل اأمريكا من اأوروبا �رشيكاً لها كما هو احلال يف 

اإيران. واأوروب� قبلت بهذا الو�سع، وهّم�ست دوره�، ب�لرغم من حجم دعمه� امل�يل لل�سلطة.  ملف 

حاولت  فمثالً  اأكرب.  دور  بلعب  لها  ت�سمح  فر�سة  لأول  مرتب�سة  تظّل  فرن�سا،  �سيّما  ول  ولكنها، 

فرن�سا اأن حتّل مكان تركيا يف املفاو�سات ال�سورية – الإ�رصائيلية؛ ولعبت دوراً مب�دراً يف العالقة 

 Jacques مع �سورية. ولكن فرن�س� تراجعت اإىل م� دون ال�سي��سة الفرن�سية يف مرحلة ج�ك �سرياك

Chirac، واأ�سبحت اأكرث الت�س�ق�ً ب�ملوقف الأمريكي، واأف�سل عالقة بـ“اإ�رصائيل”.

عملية  يف  اأو  املنطقة  يف  جديداً  توازن�ً  يقيم  اأوروبي،  دور  على  ح�لي�ً  يراهن  األ  يجب  هن�  ومن 

الرتباط  مدى  تقدر  �سيا�سة  انتهاج  ثم  ومن  الإهمال.  كل  اإهماله  عدم  يجب  ذلك  ومع  الت�سوية. 

الأوروبي باأمريكا والكيان ال�سهيوين، مع عدم اإغالق الباب يف وجه حماولت التو�سط الأوروبية 

�سواء اأج�ءت ب�لتن�سيق مع اأمريك� اأم مبب�درة اأوروبية خ��سة.

القدرة على عقد موؤمتر  الرو�سي متج�سداً يف عدم  الف�سل  يبدو 

عملية  تن�سيط  يف  للنظر   2009 �سنة  خالل  مو�سكو  يف  دويل 

الرو�سي  الرتويج  من  بالرغم  الأو�سط،  ال�رشق  يف  الت�سوية 

للمو�سوع، وهو م� يت�سح يف اأقوال الك�سندر �سلط�نوف Alexander Sultanov، مندوب الرئي�س 

املوؤمتر  ينعقد  ب�أن  ن�أمل  “اإنن�  قال  الذي  نائب وزير اخلارجية،  الأو�سط  ال�رشق  ل�سوؤون  الرو�سي 

مل  ما  وهو   ،
72”2009 عام  من  الأول  الن�سف  يف  مو�سكو  يف  الأو�سط  ال�رشق  بخ�سو�س  الدويل 

يحدث. ويظهر اأن الف�سل الرو�سي غري مرتبط بعوامل ذاتية متعلقة بالرو�س اأنف�سهم، واإمنا بعوامل 

مو�سوعية مرتبطة بتطور الأحداث ال�سي��سية فل�سطيني�ً واإ�رصائيلي�ً ودولي�ً، وعدم القدرة على عقد 

موؤمتر ناجح يف مثل تلك الظروف.

اإذ قال  اأ�سابه حتول يف مو�سوع موؤمتر مو�سكو لل�رشق الأو�سط،  اأن املوقف الرو�سي  ويبدو 

وزير اخل�رجية �سريجي لفروف Sergei Lavrov خالل زي�رة وزير خ�رجية ال�سلطة الفل�سطينية 

على  الطرف�ن  يتفق  اأن  بعد  �سيعقد  مو�سكو  موؤمتر  “اأن   2009 دي�سمرب  الأول/  ك�نون  يف  ملو�سكو 

.
ا�ستئن�ف املف�و�س�ت”73

رابعًا: االحتاد الرو�ضي
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كذلك يبدو الت�ساق يف التوجهات ال�سرتاتيجية بني رو�سيا والدول الغربية يف بع�س اجلوانب 

مع  من�سجم  فهو  حما�س،  حركة  مع  رو�سيا  حوار  وراء  الكامنة  الدوافع  يف  ذلك  ويبدو  وا�سحاً، 

رو�سيا  اأن  اإىل  وا�سح  ب�سكل  ي�سري  �سلطانوف  الك�سندر  جند  حيث  الزهار،  اأقوال  من  ذكرناه  ما 

�ستوا�سل حواره� مع احلركة “لإقن�ع حم��س عرب احلوار كي تغري موقفه� لي�سبح بن�ء، وب�لدرجة 

.
الأوىل يف مو�سوع الوحدة الفل�سطينية وت�أييد مب�درة ال�سالم العربية”74

الإ�رشائيلية  النتهاكات  يف  حتقيق  جلنة  لإر�سال  املوؤيدة  الدول  �سمن  كانت  رو�سيا  اأن  ومع 

خالل حرب غزة، كما اأنها اأيدت تقرير جولد�ستون، لكنها مل ت�سند هذه املوافقة بن�ساط مواز لنقل 

املو�سوع اإىل جمل�س الأمن الدويل.

اأم� اجلوانب الإيج�بية يف املوقف الرو�سي خالل �سنة 2009، فتمثلت يف بع�س م�س�ريع التع�ون 

الفل�سطيني  الرو�سي  الإعالمي  التع�ون  كم�رصوع  والفل�سطيني  الرو�سي  الطرفني  بني  املتوا�سعة 

حمملة  طائرات  اأربع  �سملت  طبية  م�ساعدات  وتقدمي   ،
752009 نوفمرب  الث�ين/  ت�رصين  اأوائل  يف 

، كم� اأن رو�سي� اأغلقت مك�تب ت�سجيع الهجرة اليهودية من رو�سي� 
76

مب�س�عدات طبية وفريق طبي

.
اإىل “اإ�رصائيل”77

يتحدد املوقف ال�سيني يف النقاط التي عر�سها املندوب ال�سيني يف الأمم 

املتحدة ت�سانغ ي�سوي  Zhang Yesui يف خط�به اأم�م اجلمعية الع�مة يف 

:
78

دورته� الـ 64 يف 2009/12/1، اإذ اأ�سار اإىل ما يلي

اأن  ال�سني  وتعترب  الأو�سط،  ال�رشق  يف  ال�سيا�سية  الت�سوية  جهود  تعرث  من  ال�سيني  القلق   .1

املف�و�س�ت هي الطريق الأجنع للت�سوية.

الغربية وقط�ع  التي يعي�سه� �سك�ن ال�سفة  القلق ال�سيني من الأو�س�ع الإن�س�نية ال�سعبة   .2

واإق�مة  حقوقه  ا�ستع�دة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  دعم  على  والت�أكيد  ال�رصقية،  والقد�س  غزة 

دولته امل�ستقلة.

حركة  على  القيود  وفر�س  امل�ستعمرات  بن�ء  يف  “اإ�رصائيل”  ا�ستمرار  من  ال�سيني  القلق   .3

الفل�سطينيني من خالل احلواجز الأمنية.

غزة  قط�ع  على  ب�حلرب  اخل��س  جولد�ستون  تقرير  يف  ورد  م�  خطورة  على  ال�سني  ت�أكيد   .4

اأواخر �سنة 2008 وبداية �سنة 2009، وهو اأمر من�سجم مع تاأييد ال�سني لقرار جلنة حقوق 

الإن�س�ن الدولية ب�إر�س�ل جلنة تق�سي احلق�ئق اإىل غزة.

ال�سالم  مق�بل  الأر�س  ومبداأ  املتحدة  الأمم  قرارات  اأ�س��س  على  الدولتني  حلل  ال�سني  ت�أييد   .5

واملب�درة العربية.

خام�ضًا: ال�ضني
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غري اأن املوقف ال�سيني ل يتحول لإجراءات عملية �س�غطة على احلكومة الإ�رصائيلية لاللتزام 

الإ�رصائيلية تعرف تطوراً  ال�سينية  ف�لعالق�ت  ال�سينية،  توؤيده� احلكومة  التي  الدولية  ب�لقرارات 

، يف حني ل 
79

4.6 ملي�رات دولر متوا�سالً، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بني الطرفني حوايل 

ت�سكل العالق�ت العربية ال�سينية اأي �س�غط على احلكومة ال�سينية لل�سغط على الطرف الإ�رصائيلي 

بالرغم من اأن حجم العالقات العربية ال�سينية يفوق الـ 55 ملي�ر دولر، ويجري التخطيط لزي�دته� 

 .
اإىل 100 ملي�ر دولر �سنة 802015

وبالرغم من اأن ال�سني مل تقطع ات�سالتها مع حركة حما�س، اإل اأن دوافع هذه العالقات لي�ست 

بعيدة كثرياً عن مواقف الدول الغربية ل �سيّما الحتاد الأوروبي، من ناحية الرغبة يف جذب حما�س 

لل�سعود يف قطار الت�سوية، وقد بدا ذلك وا�سحاً يف اأقوال املوفد ال�سيني اخلا�س اإىل ال�رشق الأو�سط 

�سون بيج�ن Sun Bigan الذي قال اإن حما�س اأمر واقع ل ميكن جتاهله، لكنه اأكد على وجود خالفات 

.
81

�سي��سية معه�، وط�لبه� ب�لتع�مل “بواقعية” ل�سالح ال�سعب الفل�سطيني، والنخراط يف العملية ال�سلمية

من غري املتوقع حدوث اأي تطور يف املوقف ال�سيني، اإل اإذا توترت العالقات الأمريكية ال�سينية، 

ورمبا يحدث ذلك يف ال�سنوات القادمة، مع ازدياد وزن ال�سني القت�سادي وال�سيا�سي، و�سعورها 

مبزيد من الثقة والقدرة على التناف�س، وبالتايل التاأثري ب�سكل اأكرب يف م�سارات الأحداث العاملية. 

�سيب�ي�م�  م��س�هيكو  الي�ب�ين  الربمل�نية  ال�سوؤون  وزير  ن�ئب  حدد 

Masahiko Shibayama الإط�ر الع�م ل�سرتاتيجية بالده يف مو�سوع 

الق�سية الفل�سطينية، من خالل النقاط التالية التي طرحها يف اأواخر اآذار/ 

:
82

م�ر�س 2009، وهي

اإن ا�ستقرار منطقة ال�رشق الأو�سط اأمر حيوي لليابان نظراً لأنها ت�ستورد حوايل 90% من   .1

ح�جته� النفطية من هذه املنطقة.

تقدمي  يف  ت�سهم  واأنها  الأطراف،  بني  التو�سط  على  قدرتها  بحدود  وهم  اأي  لليابان  لي�س   .2

م�س�عدات للفل�سطينيني، فخالل الفرتة 1993-2009 قدمت الي�ب�ن حوايل ملي�ر دولر، وهو 

م� ميثل 10% من امل�س�عدات الدولية للفل�سطينيني، كم� اأن م�رصوع “ممر ال�سالم” هو اأحد 

اأدواتها لإيجاد م�ستقبل اأف�سل للفل�سطينيني، كما التزمت بتقدمي 200 مليون دولر مل�س�عدة 

غزة خالل ال�سنوات الع�رصة الق�دمة، منه� ع�رصة ماليني خالل �سنة 2009.

الالجئني  وت�سغيل  غوث  لوك�لة  ال�ست�س�رية  اللجنة  اأع�س�ء  �سمن  من  الي�ب�ن  ك�نت  ومل� 

�سنة  فمنذ  حمدودة،  اإ�سه�م�ت  لكنه�  للوك�لة،  الأموال  ببع�س  ت�سهم  ف�إنه�  الفل�سطينيني، 

1953، وهي اأول �سنة تقدم فيه� الي�ب�ن م�س�عدات للوك�لة، اإىل �سنة 2009 قدمت الي�ب�ن م� 

�ضاد�ضًا: اليابان
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جمموعه 550 مليون دولر، اأي مبعدل ع�رشة ماليني �سنوياً، وهي حتتل املرتبة الـ 15 بني 

ق�ئمة املتربعني للوك�لة �سنة 2008.

توؤيد اليابان احلّل القائم على اأ�سا�س دولتني، كما ي�سارك املبعوث الياباين لل�رشق الأو�سط يف   .3
موؤمترات اجل�معة العربية للمرة ال�س�د�سة على التوايل.

ذلك يعني اأن اليابان تركز على الأبعاد الإن�سانية اأكرث من اجلوانب ال�سرتاتيجية يف املو�سوع، 

وهو م� اأكده وزير اخل�رجية الي�ب�ين ك�ت�سوي� اأوك�دا Katsuya Okada يف اإ�س�رته اإىل اأن مبداأ الأمن 

“اأن  الي�ب�نية، يجب  ال�سي��سة اخل�رجية  اأهم مب�دئ  Human Security، والذي هو من  الإن�س�ين 

. غري اأن هذا املبداأ مدفوع بدوافع براجم�تية بحتة، وهي �سم�ن ا�ستقرار 
يطبق على الفل�سطينيني”83

اأن اللتزام به من قبل الي�ب�ن لي�س ت�م�ً بدليل امتن�ع الي�ب�ن عن  املنطقة ل�سم�ن تدفق النفط، كم� 

تاأييد قرار جلنة حقوق الإن�سان الدولية للتحقيق يف النتهاكات الإ�رشائيلية خالل حرب غزة.

ولعل اأكرث املواقف الي�ب�نية اأهمية من الن�حية ال�سي��سية خالل �سنة 2009، تلك التي �سدرت عن 

 Tatsuo Arima وزارة اخلارجية اأو من املبعوثني اليابانيني اإىل ال�رشق الأو�سط، الأول تات�سو اأرميا

الذي زار املنطقة   ،Yutaka Iimura اإميورا  15 متوز/ يوليو وحّل حمله يوت�ك�  الذي ا�ستبدل يوم 

:
84

وبقي فيه� يف الفرتة 1-2009/8/13، وتتمثل هذه املواقف يف

اعتب�ر التجميد لال�ستيط�ن ملدة ع�رصة اأ�سهر التي اأعلن عنه� نتني�هو “خطوة اإيج�بية”.  .1
القلق من تدمري املن�زل يف القد�س ال�رصقية، ودعوة “اإ�رصائيل” للتوقف عن ذلك.  .2

الأمل يف جتميد ال�ستيطان يف ال�سفة الغربية مبا فيها القد�س ال�رشقية.  .3
ت�أييد دعوة الرئي�س عب��س لإجراء انتخ�ب�ت �سنة 2010.  .4

�ضابعًا: االأمم املتحدة:

1. جمل�س الأمن:

بعد دعوات من جمل�س الأمن يف 2009/1/11، باأن حترتم الأطراف التزاماتها بخ�سو�س املدنيني، 

واإدانة الهجم�ت �سّد املدنيني، مثل قرار جمل�س الأمن الدويل رقم 1860 اأبرز قرار للمجل�س خالل 

�سنة 2009، ل �سيّما اأن القرار جاء بعد مماطلة اأمريكية يف اتخاذه لإعطاء “اإ�رصائيل” اأطول فرتة 

وتزايد  ن�حية،  من  غزة  قط�ع  على  احلرب  يف  الإ�رصائيلي  الف�سل  اأن  غري  اأهدافه�،  لتحقيق  ممكنة 

ال�سغط الدويل وال�سعبي، نتيجة النقل املب��رص مل�س�هد القتل والتدمري يف قط�ع غزة، اجتمع املجل�س 

:
85

يف 2009/1/8 واأقر ب�أغلبية 14 دولة وامتن�ع الولي�ت املتحدة عن الت�سويت مب� يلي

وقف اإطالق النار الفوري والكامل وان�سحاب القوات الإ�رشائيلية من قطاع غزة. اأ. 

تي�سري اإي�س�ل امل�س�عدات الغذائية والوقود واملواد الطبية للقط�ع. ب. 
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وتكثيف اجلهود لت�أمني  اإدانة الهجم�ت �سّد املدنيني واإدانة ك�فة اأ�سك�ل العنف و“الإره�ب”،  ج. 
وقف اإطالق النار، مبا يف ذلك منع تهريب الأ�سلحة، وتاأمني اإعادة فتح املعابر مبوجب اتفاقية 

2005 بني “اإ�رصائيل” والفل�سطينيني.
وهو م�  الرتحيب بعقد اجتم�ع دويل يف مو�سكو خالل �سنة 2009 “ب�لت�س�ور مع الأطراف”.  د. 
اأن  اإذا �سعر  اأن الطرف الإ�رشائيلي ب�سكل خا�س له حق عرقلة اإجراءات عقد املوؤمتر،  يعني 

املوؤمتر �سي�سكل اأداة �سغط عليه.

ت�سجيع اجلهود امل�رصية للحوار بني الفل�سطينيني. هـ. 

2. اجلمعية العامة:

بداأت اجلمعية الع�مة ن�س�طه� ل�سنة 2009 ب�إعالن ت�أييده� لقرار جمل�س الأمن رقم 1860 ب�أغلبية 

143 دولة، غري اأن اأبرز ن�س�ط�ت اجلمعية تتمثل يف تو�سي�ته� يف 2009/11/5 ب�لدعوة ملت�بعة تقرير 
الأطراف  ومط�لبة  الأمن،  جمل�س  اإىل  املو�سوع  بنقل  واملط�لبة  عليه،  الت�سديق  بعد  جولد�ستون 

.
86

باتخاذ الإجراءات التي تي�رش القيام بتحقيقات �سليمة وم�ستقلة حول نتائج التقرير

وقد اأكدت اجلمعية، من خالل جلنة مم�ر�سة ال�سعب الفل�سطيني حلقوقه امل�رصوعة يف �سل�سلة 

:
87

تو�سي�ت خالل الفرتة 13-2009/11/24، على

لتحقيق  معيق�ً  وت�سكل  �رصعية،  غري   1967 �سنة  املحتلة  الأرا�سي  يف  امل�ستعمرات  اعتب�ر  اأ. 

ال�سالم، واعتب�ر الإجراءات الإ�رصائيلية يف القد�س اإجراءات غري �رصعية.

حم�ية  و�رصورة  اأرا�سيهم،  اإىل  ب�لعودة   1967 مهجري  من  الفل�سطينيني  حّق  على  الت�أكيد  ب. 

الع�م لالأمم  الفل�سطينيني. وميكن الإ�س�رة بهذا اخل�سو�س لبي�ن الأمني  ممتلك�ت الالجئني 

.
املتحدة ب�ن كي مون حول “حق الالجئني من اأرا�سي 1948 ب�لعودة لأرا�سيهم”88

اإمك�ني�ت  ا�ستمرار وك�لة غوث الالجئني يف عمله�، والقلق من �سعف  الت�أكيد على �رصورة  ج. 

مب�س�عدات  غزة  قط�ع  يف  من�س�آته�  من  العديد  تدمري  بعد  ط�لبت  قد  الوك�لة  وك�نت  الوك�لة. 

ع�جلة ت�سل اإىل 456.7 مليون دولر اإىل ج�نب 370.7 مليون دولر لالجئني يف لبن�ن، بينم� 

تقدر ح�جة الوك�لة �سنة 2009 بحوايل 550 مليون دولر، مل يتوفر منها �سوى 510 مليون 

دولر، وطالبت الأمم املتحدة املجتمع الدويل بتقدمي 664.4 مليون دولر لدعم الفل�سطينيني، 

وذلك لإن�ساء 230 م�رصوع�ً، خ��سة واأن 80% من الفل�سطينيني يف غزة يعي�سون على الدعم 

.
89

امل�يل الدويل

اجلي�س  �رصب  حول  و“اإ�رصائيل”  الغوث  وك�لة  بني  �سديدة  اإعالمية  معركة  دارت  وقد 

الإ�رصائيلي ملواقع الوك�لة، ومنع دخول املواد الغذائية ومواد البن�ء املوجهة للوك�لة، اإىل ج�نب 

ا�ستخدام القوات الإ�رشائيلية للف�سفور الأبي�س، وترافق ذلك مع بيانات �سديدة اللهجة من 

.
90

الأمني الع�م لالأمم املتحدة ب�ن كي مون بهذا اخل�سو�س
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تاأييد عمل اللجنة اخلا�سة بالتحقيق يف املمار�سات الإ�رشائيلية بخ�سو�س حقوق الإن�سان يف  د. 

الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

3. املجل�س القت�سادي والجتماعي:

اتخذ املجل�س عدداً من القرارات يف 28 و2009/7/29 تدعو اإىل:

رفع القيود عن حركة الفل�سطينيني يف الأرا�سي املحتلة و�رصورة اإي�س�ل امل�س�عدات لهم. اأ. 

الت�أكيد على وحدة الأرا�سي الفل�سطينية مب� فيه� �رصقي القد�س. ب. 

التاأكيد على حماية حقوق املراأة الفل�سطينية، وم�سوؤولية “اإ�رصائيل” عن تطبيق مبادئ حقوق  ج. 

الإن�س�ن يف الأر�سي املحتلة.

4. تقرير جولد�ستون:

حلقوق  انتهاكات  يف  للتحقيق  الدعوات  تزايدت   ،1860 القرار  الدويل  الأمن  جمل�س  اإقرار  بعد 

الإن�سان يف زمن احلرب يف قطاع غزة، وجت�سد ذلك يف موافقة جمل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم 

املتحدة يف 2009/1/12 على اإر�س�ل جلنة تق�سي احلق�ئق اإىل غزة، وهو القرار الذي اأّيدته 33 دولة 

من بينه� ال�سني ورو�سي�.

وبناء على ذلك، ويف �سوء ت�رشيحات ُمقرِّر الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف الأرا�سي املحتلة 

، اأن�س�أ رئي�س 
ريت�س�رد فولك Richard Falk عن اأن “اإ�رصائيل” ترتكب “فظائع مفجعة يف غزة”91

جمل�س حقوق الإن�سان يف 2009/4/3 بعثة الأمم املتحدة لتق�سي احلق�ئق ب�س�أن النزاع يف قط�ع غزة، 

الإن�ساين  والقانون  الدويل  الإن�سان  انتهاكات حقوق  “التحقيق يف جميع  البعثة يف  وحتددت مهمة 

الدويل، التي تكون قد ارتكبت يف اأي وقت يف �سياق العمليات الع�سكرية، التي جرى القيام بها يف غزة 

يف اأثناء الفرتة من 27 دي�سمرب 2008 اإىل 18 ين�ير 2009، �سواء ارتكبت قبل هذه العمليات اأو اأثناءها 

.
اأو بعده�”92

ال�س�بق  الع�م  واملدعي  اإفريقي�،  جلنوب  الد�ستورية  ب�ملحكمة  ال�س�بق  الق��سي  اختي�ر  ومّت 

جولد�ستون  ريت�س�رد  اليهودي  الق��سي  ورواندا  ال�س�بقة  ليوغ�سالفي�  الدوليتني  للمحكمتني 

القانون الدويل بكلية لندن لالقت�ساد والعلوم  اأ�ستاذة  للبعثة، واإىل جانبه مّت تعيني  ليكون رئي�ساً 

الع�م لالأمم املتحدة  ال�س�بقة لالأمني  Christine Chinkin، واملمثلة  ال�سي��سية كري�ستني �سينكني 

بدارفور  املعنية  الدولية  التحقيق  جلنة  يف  والع�سوة  الإن�سان،  حقوق  عن  املدافعني  بحالة  املعنية 

 Desmond Travers ترافريز  ديزموند  العقيد  ج�نب  اإىل   ،Hina Jilani جيالين  هين�  املح�مية 

اجلن�ئية  التحقيق�ت  معهد  اإدارة  جمل�س  وع�سو  الإيرلندية،  الدف�ع  قوات  يف  ال�س�بق  ال�س�بط 

الدولية.
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ال�سعب  من  اأنه  كما  التحقيقات،  جمال  يف  امل�ستوى  عالية  خربات  ت�سم  البعثة  اأن  يعني  ذلك 

لـ“اإ�رصائيل” اتهامها بالتحيّز، ل �سيّما عند النظر يف اأ�سولهم العرقية اأو الدينية.

وقد رف�ست “اإ�رصائيل” التع�ون مع البعثة، بينم� تع�ونت اجله�ت الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية 

وقط�ع غزة معه�.

 36 يف  التحقيق  وجرى   ،2009/6/31 اإىل   2008/6/19 من  املمتدة  الفرتة  البعثة  تقرير  وغطى 

واقعة، ومّت جمع املعلوم�ت من م�س�در خمتلفة متثلت يف املق�بالت ال�سخ�سية واجلم�عية والزي�رات 

امليدانية للمواقع وحتليل ال�سور الفوتوغرافية و�سور الفيديو و�سور الأقمار ال�سناعية والتقارير 

الطبية، وك�ن حجم البي�ن�ت التي مّت جمعه� ه�ئالً، فقد مّت جمع 10 اآلف �سفحة، و30 �رصيط فيديو، 

و1,200 �سورة فوتوغرافية، و188 مق�بلة فردية، و300 تقرير، و38 �سه�دة ع�مة.

وب�لرغم من اأن البعثة ت�سري يف تقريره� يف الفقرة رقم 25 اإىل اأنها مل “ت�ستبعد احتم�ل اخلط�أ، كم� 

اأنها ل حتاول يف ال�ستنتاجات التي تو�سلت لها حتديد هوية الأفراد امل�سوؤولني عن ارتكاب اجلرائم، 

اأنه� رف�ست  اإل  املح�كم اجلن�ئية”،  التطبيق يف  الواجب  الربه�ن  اإىل م�ستوى  اأنه� ترقى  تدعي  ول 

“هجم�ت  واعتربته�  الرئي�سي  وال�سجن  الت�رصيعي  املجل�س  مبنى  لق�سف  الإ�رصائيلي  التربير 

الإ�رصائيلية يف  الغ�رات  الذين قتلتهم  ال�رصطة  اأن  البعثة  كم� اعتربت  اأهداف مدنية”،  متعمدة على 

اليوم الأول للهجوم يف 2008/12/27 “ل ميكن القول ب�أنهم ك�نوا ي�سطلعون بدور مب��رص يف القت�ل، 

ومن ثم فاإنهم مل يفقدوا ح�سانتهم املدنية” ولكن البعثة ت�سلم “ب�أن بع�سهم ك�ن مق�تالً”.

البعثة يف معظم فقراته النتهاكات الإ�رشائيلية، بينما خ�س�س بع�س فقراته  وقد تناول تقرير 

ملنظمات املقاومة الفل�سطينية على النحو التايل:

اأ. “اإ�رشائيل”:

متثلت النته�ك�ت الإ�رصائيلية طبق�ً للتقرير يف الآتي:

1. ا�ستخدام اأ�سلحة معينة �سّد املدنيني مثل الف�سفور الأبي�س.
2. الهجوم على م�س�نع اإنت�ج الأغذية وعلى املط�حن “مم� ي�سكل انته�ك�ً للحق يف احل�سول على 
م� يكفي من الغذاء واأ�سب�ب العي�س”، اإىل ج�نب �رصب مزارع الدج�ج وبرك ال�رصف ال�سحي 

“عن عمد”.
والقي�م  3. ا�ستخدام املدنيني كدروع ب�رصية، وهو م� ميثل “انته�ك�ً للق�نون الإن�س�ين الدويل”، 
الإجراءات  ينتقد  التقرير  اأن  كم�  مدنية”.  واأهداف  مدنيني  �سك�ن  على  متعمدة  “ب�عتداءات 
التحذيرية من قبل “اإ�رصائيل” للمدنيني، لأنه� “مل تكن فعالة”. واأكدت البعثة “عدم فع�لية اأو 

كم� اأن هن�ك هجم�ت  جدوى التحذيرات الإ�رصائيلية ال�س�بقة لهجم�ته� على امل�ست�سفي�ت”، 

على مدنيني “مل يكن لها ما يربرها”.
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4. املع�ملة املذلة واملهينة للمدنيني ب�سكل يتن�ق�س مع “املب�دئ الأ�س��سية للق�نون الإن�س�ين الدويل 
 ،]Geneva Convention[ وحقوق الإن�سان”، كما ي�سكل ذلك “خرق�ً خطرياً لتف�قية جنيف

“ي�سكل خرق�ً لتف�قية جنيف الرابعة  واإن �سلوك القوات الإ�رصائيلية  وتعد جرمية حرب”، 

من حيث القتل العمد والت�سبب عمداً يف اإحداث معاناة كبرية لالأ�سخا�س املحميني، وعلى ذلك 

ف�إنه ين�سئ امل�سوؤولية اجلن�ئية الفردية”.

5. اإن الهجم�ت على م�ستودع�ت الأمم املتحدة “ول�س�ع�ت عديدة” على الرغم من تنبيه القوات 
الإ�رصائيلية، ك�نت “خطرية اإىل اأبعد حد... واإن القوات الإ�رصائيلية انتهكت م� يتطلبه الق�نون 

الدويل العريف من اتخاذ جميع الحتياطيات املمكنة”.

6. اإن م�سداقية املوقف الإ�رشائيلي ترتدى بفعل �سل�سلة من اأوجه عدم الت�ساق والتناق�سات 
الإ�رشائيلي  التحقيقات  اأن نظام  الهجمات، كما  التي تربر  البيانات  الوقائعية يف  الدقة  وعدم 

يت�سف  الإ�رشائيلي  النظام  اأن  كما  وال�ستقالل”،  النزاهة  مع�يري  ملب�دئ  ميتثل  “ل 
وي�سري التقرير اإىل “تعوي�س  “ب�سمات متييزية جتعل من نيل العدالة اأمراً بالغ ال�سعوبة”، 

الفل�سطينيني” عن هذه الأ�رصار.

وبن�ء على م� �سبق، ف�إن “بع�س اأفع�ل حكومة اإ�رصائيل قد تربر قي�م حمكمة خمت�سة بتقرير اأن 

جرائم �سّد الإن�س�نية قد ارتكبت”.

ب. منظمات املقاومة الفل�سطينية:

متثلت اأهم الفقرات اخلا�سة بالتنظيمات الفل�سطينية املقاومة يف التايل:

العمليات  اأثناء  ح�رشية  مناطق  يف  موجودة  كانت  امل�سلحة  الفل�سطينية  “اجلماعات  اأن   .1
اأنف�سهم  مييزوا  مل  املقاتلني  اأن  ورمبا  ح�رشية...  مناطق  من  �سواريخ  واأطلقت  الع�سكرية 

اأن  اأدلة على  البعثة مل تعرث على  لكن  املدنيني”،  ال�سك�ن  الأوق�ت عن  ك�في�ً يف جميع  متييزاً 

اجلم�ع�ت امل�سلحة “وجهت املدنيني اإىل من�طق الهجم�ت اأو اأجربت املدنيني على البق�ء قرب 

اأم�كن الهجم�ت”.

2. مل يثبت ا�ستخدام امل�ساجد لأغرا�س ع�سكرية، لكنها “ل ت�ستطيع ا�ستبع�د احتم�ل اأن يكون 
لأغرا�س  الإ�سع�ف�ت  �سي�رات  اأو  امل�ست�سفي�ت  “ا�ستخدام  يثبت  ومل  فعالً”،  حدث  قد  ذلك 

املتحدة”،  الأمم  من�س�آت  من  قت�لية  “اأن�سطة  امل�سلحة  اجلماعات  متار�س  مل  كما  ع�سكرية”، 

ولكن ل ي�ستبعد “مم�ر�سة ن�س�ط�ت ع�سكرية قريبة من هذه املن�س�آت”، غري اأن الهجم�ت من 

اأم�كن فيه� مب�ن “قد يكون عر�س ال�سك�ن املدنيني للخطر على نحو غري �رصوري”.

3. ت�سمنت بع�س الفقرات اإ�سارات اإىل �سيا�سات حركة حما�س جتاه القوى الفل�سطينية الأخرى 
يف قطاع غزة، واإىل �سيا�سات ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية جتاه التنظيمات ال�سيا�سية، 

واأ�س�ر التقرير اإىل:
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على  العنف  وا�ستمل  ال�سي��سيني”،  املع�ر�سني  �سّد  غزة  �سلطة  اأمن  قوات  ارتكبته  “عنف  	•
املجل�س  اأع�س�ء  احتج�ز  اأن  كم�  الإن�سان”.  حلقوق  خطرياً  انتهاكاً  ي�سكل  ما  وهو  “القتل... 

الت�رصيعي هو “مبث�بة عقوبة جم�عية تتع�ر�س مع الق�نون الإن�س�ين الدويل”.

اإطالق ال�سواريخ على املناطق املدنية الإ�رشائيلية “ميكن اأن ت�سكل هذه الأفع�ل جرائم حرب،  	•
ومن ال�رصوري اإجراء  وقد تكون مبث�بة جرائم �سّد الإن�س�نية... وانته�ك�ً للق�نون الدويل”، 

حتقيقات وكذلك، عندما يكون ذلك مالئماً، حماكمات للم�ستبه يف ارتكابهم انتهاكات خطرية. 

والتعذيب  “والعتق�لت  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  الأمن  �سلط�ت  قبل  من  النته�ك�ت  	•
النا�سئة  الفل�سطينية  ال�سلطة  التزامات  املوؤ�س�سات اخلريية، متثل تدابري ل تتفق مع  واإغالق 

عن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان”.

وقد واجه التقرير م�سكلة عند الت�سويت عليه، اإذ مّت طلب تاأجيل الت�سويت، غري اأن ُمقرِّر الأمم 

الت�أجيل”  وراء  ك�نت  الفل�سطينية  “ال�سلطة  اأن  ذكر  املحتلة  الأرا�سي  يف  الإن�سان  حلقوق  املتحدة 

.
93

واأبدى امتع��س�ً �سديداً من �سلوك ال�سلطة

 Amnesty )اأمن�ستي(  الدولية  العفو  منظمة  كانت 

يف  احلكومية  غري  املنظمات  اأبرز  من   International
جم�ل توجيه النتق�دات ال�سديدة لـ“اإ�رصائيل” ل �سيّم� 

يف جمال انتهاكها حلقوق الإن�سان يف الأرا�سي املحتلة، 

وا�ستخدام اأ�سلحة معينة يف احلرب على غزة ك�لف�سفور الأبي�س، وا�ستمرار احل�س�ر عليه�.

ن�حية  من  لكنه�  لـ“اإ�رصائيل”،  الأ�سلحة  �سحن  وقف  املتحدة  الوليات  من  املنظمة  طالبت  وقد 

.
94

اأخرى حملت حركة حم��س م�سوؤولية الهجم�ت ال�س�روخية على امل�ستعمرات الإ�رصائيلية

 2010 ل�سنة  الإ�رشائيلية  العليا  الغايات  وثيقة  تت�سمن 

الرتكيز  ت�ستهدف  ثنائية  “دبلوما�سية  على  ين�س  بنداً 

اجلديدة،  الكربى  الدول  مع  العالق�ت  تطوير  على 

اأمريك� الالتينية واإفريقي�، اإىل ج�نب كلٍّ من رو�سي� وال�سني، بدلً من  مثل الربازيل والهند ودول 

ا�ستمرار الرتكيز على العالق�ت مع الدول الغربية”.

وتربز الهند ك�أحد الدول املهمة يف ال�سرتاتيجية الإ�رصائيلية، ل �سيّم� يف جم�ل التع�ون الع�سكري، 

 Manmohan وعلى الرغم من اإدانة الهند للعدوان على غزة من قبل رئي�س الوزراء مامنوهان �سينغ

، فقد توا�سل التع�ون الع�سكري مع 
95

Singh، وتقدميه� م�س�عدة م�لية لغزة بقيمة مليون دولر
 .

96
وكان اآخر مظاهره تزويد “اإ�رصائيل” للهند بطائرة جت�س�س “اإ�رصائيل”، 

ثامنًا: املنظمات الدولية 

غري احلـكــومــيــة

تا�ضعًا: القوى االإقليمية
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ويف اأمريك� الالتينية التي تعرف تن�مي�ً يف موقع القوى الي�س�رية فيه�، اإىل ج�نب تطور عالق�ت 

بع�س دوله� مع كل من اإيران و�سورية، برز الدور املتميز لل�سي��سة الفنزويلية، فقد انتقد الرئي�س 

“حكومة  ب�أنه�  “اإ�رصائيل”  العدوان على غزة وو�سف   Hugo Chavez الفنزويلي هوغو �س�فيز 

ق�مت  وب�ملق�بل  الطرفني.  بني  الدبلوم��سية  العالق�ت  وقطع  الإ�رصائيلي  ال�سفري  طرد  ومت  قتلة”، 

الدبلوم��سية  العالق�ت  م�ستوى  اإىل  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  عالق�ته�  م�ستوى  برفع  فنزويال 

. وك�ن لبوليفي� مواقف قوية �سّد 
97

الكاملة، كما قامت بتقدمي 80 طن�ً من امل�س�عدات الإن�س�نية لغزة

.Evo Morales اإ�رصائيل” عرّب عنه� ب�سكل ل يقل و�سوح�ً الرئي�س البوليفي اإيفو مورالي�س“

اأو�سطياً، حيث  اأمريكا الالتينية ن�ساطاً دبلوما�سياً �رشق  اأهم الدول يف  وجذبت الربازيل كاأحد 

عب��س  والرئي�س  برييز  �سمعون  الإ�رصائيلي  الرئي�س  من  كل  نوفمرب  الث�ين/  ت�رصين  خالل  زاره� 

الوطنية  ال�رصكة   ،Petrobras الأول مبدير �رصكة برتوبرا�س  التقى  الإيراين جن�د، وقد  والرئي�س 

الفل�سطينيني  بني  الو�س�طة  بدور  يقوم  اأن  الربازيلي  الرئي�س  عر�س  وقد   .
98

للبرتول الربازيلية 

، اإىل 
والإ�رصائيليني، كم� دع� ل�رصورة احلوار مع حركة حم��س، لأن ال�سالم “م�ستحيل دونه�”99

ج�نب مط�لبته بتو�سيع اللجنة الرب�عية لت�سمل دولً مثل الربازيل وجنوب اإفريقي�.

 ويف اإفريقي�، التي يتوا�سل فيه� اجلهد الدبلوم��سي وال�ستخب�راتي الإ�رصائيلي ل �سيّم� يف دول 

الغرب الإفريقي، اأ�ساب العالقات الإ�رشائيلية مع جنوب اإفريقيا نوعاً من التوتر، اإثر اإدانة حكومة 

جنوب اإفريقي� لتو�سيع “اإ�رصائيل” م�ستعمرة جيلو Gilo، وطرد ال�سك�ن الفل�سطينيني من من�زلهم 

، اإىل جانب التوتر الناجم عن ت�رشفات ل�سباط 
يف �رصقي القد�س يف ت�رصين الث�ين/ نوفمرب 1002009

 EL AL Israel )العال(  الإ�رشائيلية  اجلوية  اخلطوط  �رشكة  على  العاملني  من  اإ�رشائيليني  اأمن 

.
Airlines، و�سفه� م�سوؤولون جنوب اإفريقيون ب�أنه� “ت�رصف�ت عن�رصية”101

للق�سية  تاأييداً  اأكرث  اجتاهاً   2009 �سنة  خالل  الثالث  العامل  دول  اجتهت  فقد  عام،  وب�سكل 

�سوء  ويف  غزة؛  قط�ع  على  احلرب  بعد  خ�سو�س�ً  “اإ�رصائيل”،  من  �سلبية  واأكرث  الفل�سطينية، 

الإ�رصار الإ�رصائيلي على ال�ستيط�ن ومت�بعة برامج التهويد يف ال�سفة، وتعطيل م�س�رات الت�سوية.

وعلى الرغم من �سلبيات النق�سام الفل�سطيني اإل اأن الأثر الذي تركه �سمود قطاع غزة �سعباً 

اإعالء  ويف  الع�ملي  الع�م  الراأي  يف   )2009/1/18-2008/12/27( الإ�رصائيلي  العدوان  �سّد  ومق�ومة 

�س�أن الق�سية الفل�سطينية دولي�ً، وتدهور �سمعة الكي�ن ال�سهيوين واأمريك� ك�ن ملحوظ�ً، ولهذا تعّد 

�سنة 2009 ال�سنة الأ�سواأ على �سمعة الكيان ال�سهيوين، وهو ما عربت عنه جمل�س حقوق الإن�سان 

ب�لن�سبة لتقرير جولد�ستون، وعربت عنه اجلمعية الع�مة لهيئة الأمم املتحدة واحلملة الع�ملية لرفع 

واإبادة. ف�سورة  ارتكاب جرائم حرب  بتهم  ال�سهيوين  الكيان  ق�سايا �سّد م�سوؤولني و�سباط يف 

الكي�ن ال�سهيوين �سنة 2009 غريه� قبل تلك ال�سنة.
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ل�س�لح  احلراك  من  قدراً  يعرف  الدويل  املجتمع  يف  “ال�سعبي”  الت�أييد  اأن  من  ب�لرغم 

الطرف الفل�سطيني، نظراً للعناد الإ�رشائيلي اأمام املطالب الدولية اخلا�سة بامل�ستعمرات 

والقد�س، والظروف الإن�سانية يف الأرا�سي املحتلة، غري اأنه من امل�ستبعد لهذا احلراك الإيجابي اأن 

يتحول اإىل فعل موؤثر على املدى الق�سري.

الدولية  اجلهود  ا�ستمرار  حيث  من   2009 ل�سنة  امتداداً  �ست�سكل   2010 �سنة  اأن  يعني  ذلك 

“لإقن�ع” احلكومة الإ�رشائيلية بقبول جتميد ال�ستيطان وتق�سيم القد�س واإقامة الدولة الفل�سطينية، 
فعلية،  �سغط  اأدوات  ا�ستخدام  دون  “اإ�رصائيل”  مع  احلوار  اإط�ر  يف  �سيبقى  الإقن�ع  هذا  اأن  غري 

الطرف  اأن  م� يعني  الع�سكرية، وهو  الأدوات  ن�هيك عن  ال�سي��سية  اأم  القت�س�دية  الأدوات  �سواء 

الإ�رصائيلي لن يغري من ا�سرتاتيجيته.

وب�ملق�بل ف�إن املجتمع الدويل �سيوا�سل حم�ولة دفع الدول العربية نحو مزيد من التطبيع مع 

اإىل جانب توجيه الطاقات العربية نحو مو�سوعات اأخرى كاإيران، اأو بع�س التنظيمات  “اإ�رصائيل”، 
اأو �سم�ن ال�سمت العربي على عدوان اإ�رصائيلي  التي تو�سف يف الأدبي�ت الغربية بـ“الإره�بية”، 

جديد يف لبن�ن اأو غزة.

وحيث اإن التاريخ املعا�رش ولأ�سباب تدركها “اإ�رصائيل” والدول الكربى، ي�سري اإىل اإن الطرف 

جم�ل  يف  �سيّم�  ل  الدولية،  للتوجه�ت  عديدة  وخ�رجية  داخلية  لأ�سب�ب  لال�ستج�بة  مهي�أ  العربي 

ا�ستمرار الت�سييق على م� عرف بقوى املم�نعة العربية ومن �سمنه� املق�ومة الفل�سطينية، ف�إن �سنة 

2010 �ستعرف ا�ستمرار احل�سار على غزة ما مل تغري حركة حما�س من توجهاتها ال�سرتاتيجية، 

م�لي�ً  والإقليمي،  الدويل  ال�سغط  �سي�ستمر  كم�  امل�رصية،  امل�س�حلة  ورقة  توقيع  مّت  لو  حتى 

اإط�ر  يف  الإ�رصائيلي  الطرف  مع  للتف�و�س  عودته�  ل�سم�ن  الفل�سطينية،  ال�سلطة  على  و�سي��سي�ً، 

موقف اإ�رصائيلي من ال�ستيط�ن يقوم على اإبق�ء املج�ل مفتوح�ً للتف�و�س، وهو التكتيك التف�و�سي 

الإ�رصائيلي ال�س�ئد يف كل املو�سوع�ت.

اإن امل�س�فة الف��سلة بني “اإ�رصائيل” واملجتمع الدويل �ستعرف نوع�ً من الت�س�ع الطفيف خالل 

�سنة 2010، غري اأن ذلك لن يغري من املالمح ال�سرتاتيجية للو�سع القائم حالياً، ل �سيّما مع ا�ستمرار 

ال�سغط الدويل والإقليمي على الطرف الفل�سطيني بجن�حيه يف غزة وال�سفة الغربية. 

خامتة
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الأر�س واملقد�سات

امل�ستوى  ال�رصاع” على  “القد�س جوهر  ملقولة  نا�سعاً  2009 جتلياً  �سنة  �سكلت 

القرار  ل�سانع  الأول  املو�سوع  هي  القد�س  اأن  وا�سحاً  كان  فلقد  ال�سهيوين، 

التي يحارب  الأ�سا�س  اأن اجلبهة  اأوزارها، وبات وا�سحاً  اأن و�سعت حرب غزة  ال�سهيوين منذ 

فيها املحتل هي القد�س، ما مل يكن يف جبهة مواجهة حربية اأو ع�سكرية على حدوده ال�سمالية اأو 

اجلنوبية. 

املت�سارعني،  املع�سكرين  وعي  يف  م�سيطرة  مقولة  ال�رصاع”  جوهر  “القد�س  مقولة  تزال  ما 

قدرة  تفاوتت  واإن  والتطبيقي،  العملي  امل�ستوى  على  اأم  والأدبي،  النظري  امل�ستوى  على  �سواء 

ثم  ومن  منهجية،  وبرامج  م�رصوعات  اإىل  وحتويلها  املقولة  هذه  تطبيق  على  املع�سكرين  من  كل 

مدينة  اإىل  القد�س  مدينة  حتويل  اإىل  الهادف  ال�سهيوين  امل�رصوع  كان  لقد  الأر�س.  على  واقع  اإىل 

الأقدر  التهويد،  مب�رصوع  ت�سميته  على  ي�سطلح  ما  وهو  وال�سكان،  والثقافة  الدين  يهودية 

والأكفاأ يف و�سع اخلطط والربامج وت�سخري كل الطاقات والإمكانات لرتجمتها اإىل وقائع، جتلّت 

واحلفريات  وبال�ستيطان  ثانياً،  املدينة  من  الغربية  للأجزاء  العرقي  والتطهري  اأولً،  بالحتلل 

1967 ِبردِّ فعٍل تلقائي  واجلدار وغريها من مظاهر التهويد. لكنه يف الوقت عينه جوبه منذ �سنة 

يتكيفون مع خمتلف  املدينة، وكانوا  ال�رصقي من  ال�سطر  بقوا يف  الذين  الفل�سطينيني  ال�سكان  من 

واإمكاناتهم  الذاتي  �سمودهم  على  اأ�سا�ساً  فيها  يعتمدون  خلقة،  فعل  بردود  وبراجمه  خططه 

42 عاماً  املحلية، فمنعوا بذلك ح�سم هوية هذه املدينة على الوجه الذي يرجوه املحتل على مدى 

التي م�ست.

يحاول هذا الف�سل اأن يعر�س لأبرز التطورات والتحديات املتعلقة باأر�س فل�سطني ومقد�ساتها، 

وخ�سو�ساً يف �رصقي القد�س وباقي ال�سفة الغربية. ومن الوا�سح اأن الحتلل الإ�رصائيلي ا�ستمر 

يف تبني ال�سيا�سات والأ�ساليب التي انتهجها يف ال�سنوات ال�سابقة، غري متاأثر مب�سار الت�سوية، ول 

2009 �سهدت  �سنة  اإن  بل  والأمنية.  ال�سيا�سية  اهلل للتزاماتها  رام  الفل�سطينية يف  ال�سلطة  بتطبيق 

اأر�سهم  يف  الفل�سطينيني  على  والت�سييق  ال�ستيطاين،  والتو�سع  القد�س  تهويد  عمليات  من  مزيداً 

وم�سادر مياههم واأرزاقهم وتنقلتهم.

مقدمة 
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العقل  على  الدولة”  “يهودية  مقولة  �سيطرت 

ال�سهيوين مبختلف اأطيافه، وجاءت حكومة بنيامني 

اأ�سلوب حكومات  2009/3/31 لتبني على  نتنياهو يف 

احت�سان  يف  ال�سابقة   Ariel Sharon �سارون  اأريل 

جهود حتقيق “حق” اليهود يف ال�سلة يف “جبل املعبد”. اإن اأبرز التحديات للهوية اليهودية املزعومة 

اأو موقع تاريخي بارز فيها، وهو  اأو معبد  اأي مقّد�س يف �سيغة بناء  القد�س هو عدم وجود  ملدينة 

اخللل الذي ُي�سعر العقل ال�سهيوين بف�سل حقيقي يف �سياغة الهوية اجلديدة للمدينة على الرغم من 

كل ما حتقق له فيها. فوزارة ال�سياحة ال�سهيونية ذاتها ت�ستخدم �سور امل�سجد الأق�سى املبارك 

املدينة  هذه  لرتويج  القدمية  البلدة  يف  الكنائ�س  وخمتلف  القيامة  كني�سة  �سورة  اأو  الذهبية  وقبته 

لـ“مقد�سات يهودية”  اإيجاد بنية حتتية حقيقية  2009 على  �سياحياً. وقد تركز اجلهد خلل �سنة 

اإ�سحق” قبالة  “خيمة  كني�س  مثل  الأر�س  فوق  الكن�س  بناء  خلل  من  �سواء  القدمية،  البلدة  داخل 

باب ال�سل�سلة اأو كني�س اخلراب يف حارة ال�رصف “حي اليهود”، اأم من خلل اإعداد �سبكة متكاملة 

من احلفريات تقام فيها مزارات يهودية م�سطنعة لفتتاحها اأمام الزوار.

1. امل�صجد الأق�صى املبارك:

اأ. تطور املوقف ال�صيا�صي ال�صهيوين من امل�صجد الأق�صى:

تعزز خلل �سنة 2009 الحت�سان احلكومي لفكرة حتقيق الوجود اليهودي يف “جبل املعبد”، 

اإذ  القد�س؛  على  ال�سهيوين  الإجماع  من  جزءاً  اأ�سبحت  كما  للحكومة،  معلن  غري  هدفاً  فاأ�سبحت 

ال�سكان  من   %64 حوايل  تاأييد  العربية  اأحرونوت  يديعوت  جريدة  اأجرته  للراأي  ا�ستطلع  اأثبت 

اليهود يف الدولة العربية لإعادة بناء “املعبد الثالث”، وتراوحت ن�سبة التاأييد هذه بني 98.5% لدى 

املتدينني و47% لدى العلمانيني و91% بني اجلمهور العام الذي ل ي�سنف اأفراده اأنف�سهم �سمن 

 .
1
اأي من املع�سكرين

فنتنياهو  للم�سجد،  الأبرز  ال�سيا�سي  التهديد  ذاته  بحّد  مثّل  ال�سلطة  اإىل  نتنياهو  و�سول  ولعل 

هو رئي�س الوزراء الوحيد الذي �سبق له اأن اأعلن التاأييد الر�سمي لفكرة ال�سماح لليهود بال�سلة يف 

“جبل املعبد”، بل و�سّمن بيانه الوزاري �سنة 1996 وعداً بـ“�سمان حق اليهود بال�سلة يف الأماكن 
. وقد جتلّت خطورة هذه احلكومة عندما اقتحم وزير الأمن الداخلي فيها، املتطرف 

املقد�سة لديهم”2

 ،2009/6/23 يف  وم�سلياته  امل�سجد  ل�ساحات   Yitzhak Aharonovitch اأهرونوفيت�س  يت�سحاق 

اإن �سارون كان زعيماً  اإذ  اأرفع �سخ�سية ر�سمية تقتحم امل�سجد منذ احتلله،  اأهرونوفيت�س  ويعّد 

“جبل  يف  اليهودي  التواجد  لفكرة  التدريجي  التطور  اأدى  لقد   .
3
للم�سجد اقتحامه  عند  للمعار�سة 

ال�ستيطانية  واجلمعيات  ال�سغرية  الدينية  الأحزاب  توؤيدها  معزولة  فكرة  من  انتقالها  املعبد” اإىل 

اأوًل: الــمــــــقــــد�ســـــــــات 

الإ�سالمية وامل�سـيحية
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ال�سيا�سي  التداول  اأ�سا�سية يف  اأن ت�سبح فكرة  اإىل   ،2000 �سنة  قبل  �سيا�سياً،  املمثلة  املتطرفة غري 

“�سبل  2009، ُيفرد لها يوم درا�سي كامل يف اأروقة برملان الحتلل ناق�س  ال�سهيوين خلل �سنة 

 .
تكري�س ال�سيطرة وال�سيادة الإ�رصائيلية على جبل املعبد” يف 42009/7/27

ب. احلفريات والإن�صاءات حتت امل�صجد ويف حميطه: 

جديدة  مواقع  خم�سة  عن  الك�سف   2009/8/21 وحتى   2008/8/21 بني  ما  الفرتة  �سهدت 

للحفريات؛ اأربعة منها جنوب امل�سجد وواحد منها غرب امل�سجد، لي�سبح بذلك عدد مواقع احلفريات 

، وفق اجلدول الآتي:
5ً
حتت امل�سجد ويف حميطه 25 موقعا

6
جدول 6/1: احلفريات حتت امل�صجد الأق�صى ويف حميطه

عددهانوع احلفرياتاجلهة

اجلنوبية
7حفريات ن�سطة
4حفريات مكتملة

الغربية
4حفريات ن�سطة
9حفريات مكتملة

ال�صمالية
1حفريات ن�سطة
0حفريات مكتملة

25املجموع

عدد  يكون  بينما  حفرية،   13 الزوار  اأمام  واملفتتحة  املكتملة  احلفريات  عدد  يكون  وبذلك، 

ومن  ر�سمياً،  عنها  املعلن  احلفريات  ت�سمل  الأرقام  هذه  باأن  علماً  حفرية،   12 الن�سطة  احلفريات 

املوؤكد وجود عدد من احلفريات غري املعلن عنها، والتي ُينتظر يف العادة اكتمال املرحلة الأوىل منها 

. والف�ساء التحتي للم�سجد هو اأ�سبه اليوم مبدينة متكاملة متعددة 
7
ليتّم الإعلن عنها ب�سكل ر�سمي

املداخل والأروقة واملعامل، ولعل اخت�سار ق�سية احلفريات باأعداد واأرقام ل يخدم فهم هذه احلقيقة 

)انظر خريطة 6/1(.

التطورات يف حميط امل�سجد الأق�سى مل تقت�رص على احلفريات، بل امتدت اإىل عدد من الإن�ساءات 

مباٍن  اإىل  للمدينة  اليهودية  القدا�سة  فكرة  ترجمة  خللها  من  املحتل  ليحاول  امل�سجد،  حميط  يف 

ومعامل. واأبرز النقاط التي مّت العمل فيها �سنة 2009 كانت ج�رص املغاربة، والذي ا�ستمر الحتلل 

يف منع الطواقم الفنية التابعة للأوقاف الأردنية من الدخول اإليه اأو اأخذ اأية قيا�سات فيه ليعيق بذلك 

تقدمي اأي م�رصوع اأردين اأمام جلنة الرتاث العاملي World Heritage Committee يف منظمة الأمم 

 United Nations Educational, Scientific and )اليون�سكو(  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 

“امل�رصوع الإ�رصائيلي” الذي يهدف  اأن ي�سبح  اأملً يف   ،Cultural Organization (UNESCO)
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اإىل تغيري �سكل اجل�رص وو�سله ب�ساحة �سلة اليهود اأمام حائط الرباق وتدمري الآثار الإ�سلمية 

حتته، م�رصوع اأمر واقع تقره اللجنة لغياب اأي بديل عنه. اأما اأبرز الإن�ساءات التي �سهدت تطوراً 

خلل �سنة 2009 فكان “كني�س اخلراب )هاحوربا(”، وهو كني�س �سخم يقع يف حارة ال�رصف اإىل 

الغرب من امل�سجد الأق�سى، ويتاألف من اأربعة طوابق تعلوها قبة �سخمة توازي يف ارتفاعها قبة 

كني�سة القيامة، وهو يغطي امل�سجد القبلي ب�سكل تام يف عني الناظر اإليه من اجلهة الغربية. ويعّد هذا 

 ،
8
القدمية ومتول حكومة الحتلل ثلث كلفته البلدة  اأكرب معلم يهودي يخطط لإقامته يف  الكني�س 

.
والذي انتهى العمل به ومّت افتتاحه يف 92010/3/15

كني�س اخلراب )هاحوربا(
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خريطة 6/1: احلفريات حتت امل�صجد الأق�صى ويف حميطه 
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10
جدول 6/2: البناء وامل�صادرة يف حميط امل�صجد الأق�صى

تكرارهنوع العتداء

6عمليات بناء

2عمليات م�صادرة 

ً 4اأبنية مقامة م�صبقا

12املجموع

ج. التواجد اليهودي داخل امل�صجد والتدخل يف اإدارته: 

تهدف القتحامات املتكررة للم�سجد ب�سكل اأ�سا�سي اإىل حتويل الدعاء بـ“حق” اليهود يف الدخول 

والإ�سلمي،  العربي  الوعي  ويقبله  املدينة،  هذه  �سكان  يقبله  واقع،  اأمر  اإىل  الأق�سى  امل�سجد  اإىل 

وتقوم على هذه القتحامات ثلث جهات اأ�سا�سية هي: اجلماعات ال�ستيطانية، واجلهات الر�سمية، 

القتحامات  هذه  جمموع  بلغ   2009/8/21-2008/8/21 بني  ما  الفرتة  ويف  الأمنية،  واجلهات 

اأ�سبه مبناورة لإغلق �ساحات  2009/6/11 وكان  الأمنية كان يف  اأبرز القتحامات   .
11ً

اقتحاما  43

، وهناك اقتحام اآخر يف 2009/8/18 الذي �سكل مناورة حقيقية 
12

امل�سجد على مدى �ساعات طويلة

اإىل ت�سلق اجلدران اجلنوبية والغربية للم�سجد  حتاكي حالة طوارئ ي�سطر فيها جنود الحتلل 

املناورات  ُيقراأ من هذه  . واأهم ما 
13

الداخل امل�سجد من  امل�سلني لأبواب  اإغلق  من اخلارج، يف ظّل 

الأمنية هو اأن و�سول اأجهزة الأمن، التي هي اأجهزة تنفيذية، اإىل مرحلة التدرب على اإغلق �ساحات 

داخل  الواقع  بتغيري  القرار  اأن  على  يدل  احلاجة،  عند  �ساحاته  يف  والتدخل  تطويقه  وعلى  امل�سجد 

�ساحات امل�سجد قد اتُّخذ على امل�ستوى ال�سيا�سي وينتظر اللحظة املنا�سبة للتطبيق.

من  واملعززين  املحمينّي  اليهود،  املتطرفني  اقتحامات  اأخذت   2009 �سنة  من  الثاين  الن�سف  يف 

�سلة  اإقامة  اإىل  ت�سعى  فاأ�سبحت  م�سبوق،  غري  ت�سعيدياً  منحى  تتخذ  الحتلل،  �رصطة  قبل 

لهم  توؤّمن  الحتلل  �رصطة  وكانت  النهار،  �ساعات  خلل  اليهود  املتطرفني  من  ملئات  جماعية 

و�سهدت  ويفوقهم.  بل  القتحام  يحاولون  الذين  املتطرفني  عدد  اأفرادها  عدد  يوازي  حماية  ِفَرق 

النوع. وقد جرى خلل  اقتحامات كربى من هذا  2009/9/28 و2009/10/5 و2009/10/25  اأيام 

، فيما نفذت القوات املقتحمة 
14

القتحام يف 2009/10/3 ح�سار امل�سجد واملرابطني فيه ملدة ثمانية اأيام

يف 2009/10/25 اعتداءات غري م�سبوقة فاأحرقت حمول الكهرباء الرئي�سي للم�سجد، واأغلقت اأبواب 

.
15

امل�سجد القبلي على امل�سلني فيه، لت�سيطر بعد ذلك على ال�ساحات بالكامل
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وكان لرباط امل�سلني والقادة اجلماهرييني من القد�س والأرا�سي املحتلة �سنة 1948 اأبلغ الأثر 

يف اإحباط هذه القتحامات ومنعها من بلوغ اأهدافها، وت�سكيل حالة �سغط حقيقية على الحتالل، 

و�سّكل  امل�ستمر.  والرباط  املواجهات  خالل  من  امل�سجد  �ساحات  اإىل  الإعالم  و�سائل  وجذب 

امل�سجد خلل هذه الفرتات عنواناً لتحّرك جماهريي غري م�سبوق مل ت�سهده القد�س و�سواحيها 

القر�ساوي  ال�سيخ  فدعا  فرتة،  منذ  املنطقة  ت�سهده  مل  خارجي  ولتفاعل  الأق�سى،  انتفا�سة  منذ 

للت�سامن  واإ�سلمي  عربي  غ�سب  يوم   2009/10/9 اجلمعة  يوم  يكون  لأن   2009/10/5 يف 

يف  الثاين  اهلل  عبد  الأردن  ملك  وهّدد   .
16

دول عدة  يف  اجلماهري  اإثره  على  حتركت  الأق�سى،  مع 

. وقد 
2009/10/8 باأن “حماولت تغيري الواقع يف القد�س يهدد ا�ستمرار العلقات مع اإ�رصائيل”17

دعت هذه التطورات مرا�سل جريدة الديلي تليجراف The Daily Telegraph يف الأر�س املحتلة 

انتفا�سة ثالثة” يف تعقيبه على دعوات الإ�رصاب داخل فل�سطني،  “اخلوف من  لأن يعنون مقاله 

. وقد اأدرك املحتل مدى تاأثري هذا 
18

ودعوة ال�سيخ القر�ساوي واأ�سدائها داخل الأرا�سي املحتلة

اإبعاد فردية  باإ�سدار قرارات  الأحداث  انتهاء هذه  بعد  الرباط وما يجره من ردود فعل، ف�رشع 

عن امل�سجد الأق�سى لل�سخ�سيات والن�سطاء الذين قادوا الرباط يف امل�سجد خالل فرتة ح�ساره، 

.
19

كما اعتقل واأوقف عدداً كبرياً منهم

2. املقد�صات الإ�صالمية يف القد�س: 

املقد�سات  بقية  الحتلل  اعتداءات  ا�ستهدفت  الأق�سى،  امل�سجد  على  العتداءات  اإىل  بالإ�سافة 

الإ�سلمية يف املدينة، وتوزعت هذه العتداءات على:

اأ. املقابر: 

“متحف  اإقامة  اإىل  تهدف  التي  اهلل،  ماأمن  مقربة  يف  والإن�ساءات  احلفريات  اأعمال  ا�ستمرت  اإذ 

ال�رصقي  لل�سور  املل�سقة  الرحمة  مقربة  على  العتداء  ا�ستمر  كما  الديني”.  للت�سامح  الكرامة 

العليا  املحكمة  اإىل  يهودية  و�سخ�سيات  جمعيات   2009/7/21 يف  تقدمت  حيث  الأق�سى،  للم�سجد 

1,800 مرت مربع من م�ساحة  املقربة كحديقة عامة، وال�رصوع بتحويل  اعتبار هذه  لتثبيت  بطلب 

هذه املقربة اإىل منتزه عام؛ وقد اأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها موؤ�س�سة الأق�سى للوقف والرتاث 

 .
20

باأن املحكمة قد وافقت على هذا الطلب

ب. امل�صاجد: 

يتوا�سل اإغلق الحتلل لعدد من امل�ساجد يف البلدة القدمية ومنعه لل�سلة فيها، وكان اأبرز هذه 

امل�ساجد التي تعر�ست لعتداء حقيقي خلل �سنة 2009 امل�سجد العمري ال�سغري يف حارة ال�رصف، 

والذي جتري اأعمال اإن�ساءات “كني�س اخلراب” على اأجزاء منه.
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ج. املباين التاريخية الإ�صالمية: 

اإىل  الواقع على م�سافة مئة مرت  التي تتعر�س للعتداء هو مبنى حمام العني،  اأبرز هذه املباين 

النا�رصي، وتلحق  الأمري تنكز  اأن�ساأه  الغربي للأق�سى، والذي  ال�سور  املطهرة يف  الغرب من باب 

“خيمة  كني�س  اإن�ساء  اأعمال  والأر�س  البناء  فوق  اليوم  وجتري  احلاكورة،  تدعى  وقف  اأر�س  به 

اإ�سحق” الذي يتوقع افتتاحه خلل �سنة 2010.

3. املقد�صات امل�صيحية يف القد�س: 

تتعر�س املقد�سات امل�سيحية يف مدينة القد�س اإىل اعتداء �سهيوين منهجي يركز على ال�ستفادة 

اإذ  اأملك خمتلف الكنائ�س امل�سيحية يف القد�س، والكني�سة الأرثوذك�سية بالذات،  قدر الإمكان من 

الكني�سة  فهي  ذهباً”،  تبي�س  التي  “الدجاجة  بو�سفها  الكني�سة  هذه  اإىل  الحتلل  �سلطات  تنظر 

التي اأدى تواطوؤ رجال الدين اليونان فيها مع الحتلل اإىل ت�رصيب اأرا�س ٍوعقارات ا�سرتاتيجية، 

الوزراء،  رئا�سة  مبنى  عليها  يقوم  التي  والأر�س  الكني�ست،  مبنى  عليها  يقوم  التي  الأر�س  مثل 

م�ستعمرات  كربى   Ma’ale Adummim اأدوميم  معاليه  م�ستعمرة  عليها  تقوم  التي  والأر�س 

 ،)Har Homa حوما  )هار  غنيم  اأبو  جبل  م�ستعمرة  عليها  تقوم  التي  والأر�س  القد�س،  �رصق 

عند  عمر  �ساحة  واأرا�سي  الرو�س،  للحجاج  مقراً  كان  الذي  امل�سكوبية  معتقل  مبنى  اإىل  اإ�سافة 

يف   2009 �سنة  خلل  التطورات  تركزت  وقد   ،
21

اخلليل باب  قبالة  القدمية  للبلدة  الغربي  املدخل 

اأربعة م�سارات:

اأ. تطورات �صفقة �صاحة عمر: 

الكني�سة  بني  ُعقدت  �سفقة  عن  العربية  معاريف  جريدة  يف  مقاٌل  ك�سف   2005/3/18 يف 

�ساحة  يف  حملً  و27  فنادق  ثلثة  الكني�سة  مبوجبها  اأّجرت  يهود،  وم�ستثمرين  الأرثوذك�سية 

عمر قرب باب اخلليل غرب البلدة القدمية للم�ستثمرين اليهود ملدة 198 عاماً ومببلغ ُقّدر حينها 

، مع العلم اأن هذه العقارات كانت موؤّجرة بالفعل لعائلت وجتار 
22

اأمريكي 130 مليون دولر  بـ 

من القد�س. وقد اأدت تداعيات هذه الق�سية واجلهود ال�ستثنائية التي قامت بها الرعية الأرثوذك�سية 

يف فل�سطني والأردن حينها، اإىل خلع البطريرك الأرثوذك�سي اإيرينيو�س الأول Irineos I ب�سكل غري 

ال�سفقة،  باإبطال   Theophilos ثيوفيلو�س  اجلديد  البطريرك  من  تعهد  على  واحل�سول  م�سبوق، 

ومنع ت�رصيب اأي عقارات اأخرى للحتلل يف امل�ستقبل.

لكن البطريرك اليوناين اجلديد مل ُينفذ تعهده ومل يتحرك بال�سكل املطلوب منه لإبطال ال�سفقة، 

بل ومل ميتنع حتى عن قبول املبالغ املحّولة للكني�سة من قبل امل�ستثمرين اليهود كبدل اإيجار لهذه 

العقارات، مما دفع امل�ستثمرين اليهود ل�ستغلل املوقف والتقدم ب�سكوى اإىل حماكم الحتلل يف 
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�سنة 2008 �سّد الكني�سة وامل�ستاأجرين الفل�سطينيني الذين ُي�سغلون هذه العقارات، لإجبار الكني�سة 

على العرتاف بال�سفقة ر�سمياً وت�سليم الأملك لهم، وملنع امل�ستاأجرين الفل�سطينيني من ال�ستفادة 

من الأملك، مع مطالبتهم بت�سديد بدل اإيجار للعقارات مبفعول رجعي منذ تاريخ توقيع ال�سفقة 

بني الكني�سة وامل�ستثمرين. 

مبوجبه  يتنازل  اتفاٍق  اإىل  املختلفة  الأطراف  تو�سلت   2009 دي�سمرب  الأول/  كانون  �سهر  ويف 

امل�ستثمرون اليهود عن الدعوى بحّق العائلت امل�ستاأجرة لهذه الأملك، فيما بقيت الدعوى قائمة 

بحّق البطريركية الأرثوذك�سية حتى ُت�سلم العقارات للم�ستثمرين اليهود. ومبعنى اآخر فقد حرمت 

اأن يتمثلوا كطرف يف هذه الق�سية، وح�رصتها بني  حماكم الحتلل امل�ستاأجرين الفل�سطينيني من 

بني  الت�سوية  لإمتام  امل�ستقبل  يف  يوؤدي  اأن  املتوقع  من  و�سع  وهو  اليهود،  وامل�ستثمرين  الكني�سة 

البطريرك  واأن  خ�سو�ساً  الفل�سطينيني،  امل�ستاأجرين  ح�ساب  على  والكني�سة  اليهود  امل�ستثمرين 

اليوناين اجلديد مل ُيظهر حتى الآن اأي التزام بتعهده مبنع بيع الأملك الكن�سيّة للم�سثمرين اليهود.

ب. �صفقة دير مار اليا�س: 

يف 2009/8/9 اأ�سدرت اللجنة التنفيذية للموؤمتر الأرثوذك�سي يف فل�سطني بياناً، ك�سفت فيه عن 

اليا�س  مار  دير  اأرا�سي  من  دومناً   71 بـ  تقدر  م�ساحة  الثالث  ثيوفيلو�س  اليوناين  البطريرك  بيع 

على الطريق الوا�سل بني القد�س وبيت حلم جنوب مدينة القد�س. وقد اأمّت البطريرك هذه ال�سفقة 

ب�رصية تامة، اإل اأنها ُك�سفت نتيجة �رصاع على الأحقية يف ا�ستخدام الأر�س بني �رصكتني يهوديتني، 

تدعي اأولهما اأن البطريرك املخلوع اإيرينيو�س قد وقع معها على اتفاقية منح مبوجبها حّق اإدارة 

الأر�س لها، فيما ُتربز الثانية وثائق موقعة من البطريرك ثيوفيلو�س ُتثبت �رصاءها لهذه الأرا�سي 

الثانية يف الأر�س،  2009/8/6 حّق ال�رصكة  اأقر املجمع املقّد�س يف جل�سة له يف  2009/4/28. وقد  يف 

رعية  بني  فعل ٍغا�سبة  ردود  ال�سفقة  عن  الإعلن  اأثار  وقد   .
23

لها ثيوفيلو�س  بيع  على  و�سادق 

الكني�سة الأرثوذك�سية يف فل�سطني والأردن، كان اأبرزها اإعلن جمل�س املوؤ�س�سات الأرثوذك�سية يف 

فل�سطني املحتلة عن مقاطعته للبطريرك ثيوفيلو�س، ب�سبب تن�سله من اللتزام بتعهداته التي قطعها 

. وقد اأدى هذا القرار اإىل مقاطعة عدد كبري 
24

اأمام احلكومتني الفل�سطينية والأردنية ع�سية انتخابه

من رجال الدين العرب واأبناء الرعية الأرثوذك�سية لبطريرك القد�س خلل احتفالت عيد امليلد يف 

ال�سلطة  ؛ والذي خف�ست 
25

اأقامه ثيوفيلو�س الذي  بيت حلم، مبا يف ذلك مقاطعة قدا�س عيد امليلد 

الفل�سطينية مل�ستوى متثيلها فيه، اإذ تغيب الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س عن احل�سور، واكتفى 

 .
26

باإر�سال الطيب عبد الرحيم اأمني عام الرئا�سة ممثلً له

الأوقاف  اأرا�سي  بيع  �سيا�سة  يف  اليونان  الدين  رجال  ا�ستمرار  ال�سفقة  هذه  اأظهرت  وقد 

ملن�سبه،  توليه  اإّبان  ثيوفيلو�س  قطعها  التي  الوعود  كل  من  الرغم  على  للحتلل،  الكن�سيّة 
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بيع  لإمتام  الحتالل  مع  �صفقة  ثيوفيلو�س  البطريرك  عقد  جتاه  ال�صكوك  تعزيز  يف  واأ�صهمت 

عقارات �صاحة عمر. ومن اجلدير باملالحظة هنا اأي�صاً اأن رّد فعل ال�صلطة الفل�صطينية واحلكومة 

ار�س  اإزاء ت�رسيب الأوقاف الكن�صيّة يف ال�صابق، فهي مل متمُ اأقل بكثري من رّد فعلها  الأردنية جاء 

ودعوة  بال�صتنكار  اكتفت  واإمنا  به،  اعرتافها  ب�صحب  تمُهدد  ومل  البطريرك  على  حقيقاً  �صغطاً 

ال�صفقة.  البطريرك لوقف 

ج. الإن�ساءات يف احلائط الغربي لكني�سة القيامة: 

مل تقت�رس اعتداءات الحتالل خالل �صنة 2009 على حماولت ال�صيطرة على الأوقاف الكن�صيّة 

يف  امل�صيحية  املقد�صات  اأهم  على  اعتداء  ال�صنة  هذه  �صجل  اإذ  اليونان،  الدين  رجال  مع  بالتواطوؤ 

حفريات  باأعمال   2009/11/23 يف  الحتالل  دولة  يف  الآثار  �صلطة  بدء  خالل  من  وذلك  املدينة، 

وترميم قرب باب مرمي يف اجلدار الغربي لكني�صة القيامة، قيل اإنها تهدف لإعادة فتح باب مرمي 

على  الأردنية  احلكومة  ا�صتدعت  وقد  معها.  التن�صيق  حتى  اأو  الكني�صة  ا�صت�صارة  دون   ،
27

املغلق

العمل  بوقف  وطالبت  احتجاج،  مذكرة  و�صلمته  لديها،  الحتالل  دولة  �صفري  الأعمال  هذه  اأثر 

. لكن الالفت للنظر هنا اأن البطريرك ورجال الدين اليونان مل 
28

واإعادة الأو�صاع اإىل ما كانت عليه

اأنها متثل اعتداء  يحتجوا على الأعمال التي نفذتها �صلطات الحتالل يف الكني�صة، على الرغم من 

وا�صحاً على �صالحياتهم. 

د. ت�ساعد جهود عزل رجال الدين العرب يف الكني�سة الأرثوذك�سية: 

يحتكر رجال الدين اليونان منذ قرون قرارات الكني�صة الأرثوذك�صية يف القد�س واإدارة �صوؤونها 

اإىل  اأو  املقد�س  املجمع  ع�صوية  اإىل  العرب  الدين  رجال  و�صول  ملنع  اليونانيون  وي�صعى  واأمالكها، 

اأي مواقع ح�صا�صة يف الكني�صة، ويعملون على اإق�صاء رجال الدين العرب من منا�صبهم والت�صييق 

عليهم، خ�ضو�ضاً اأولئك الذين ُيبدون معار�ضة لتوجهات البطريرك واملجمع املقد�س الذي تناط به 

معظم ال�صالحيات، وتتكون غالبيته العظمى من رجال الدين اليونان، يف خمالفة وا�صحة للقانون 

.
م لعمل الكني�صة ال�صادر �صنة 291958 الأردين املمُنظِّ

ويف اإطار �صعي رجال الدين اليونان الدائم للت�صييق على رجال الدين العرب، نّحى البطريرك 

املحكمة  لرئي�س  كنائب  من�صبه  من  حنا  اهلل  عطا  الأر�صمندريت   2009/11/13 يف  ثيوفيلو�س 

، يف اإجراء لقى ا�صتنكاراً وا�صعاً لدى القوى واملوؤ�ص�صات الأرثوذك�صية. 
30

الأرثوذك�صية الكنائ�صية

وقد نظم ما يقارب ثالثة اآلف �صخ�س من الرعية الأرثوذك�صية مظاهرة يف عّمان يف 2009/11/26 

لالعرتا�س على قرار البطريرك، اإل اأنه مل يرتاجع عن موقفه، وبقي م�رساً على تنحية عطا اهلل من 

 .
31

من�صبه
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4. املقد�صات الإ�صالمية وامل�صيحية يف بقية اأنحاء فل�صطني التاريخية: 

اأ. ال�صفة الغربية:

تعر�ست م�ساجد ال�سفة الغربية املحتلة خلل �سنة 2009 لـ 15 اعتداء، تركز معظمها يف مدينة 

 2009/12/11 الذي وقع فجر يوم اجلمعة  اأعنفها العتداء  الإبراهيمي، وكان  امل�سجد  اخلليل �سّد 

�رصق  القرية  يف  الكبري  خ�رص  ح�سن  مب�سجد  النار  امل�ستوطنون  اأ�رصم  حني   ،
32

يا�سوف قرية  يف 

اأهم هذه  ، و�سنورد 
33

اأجزاء كبرية منه اأدى اىل احرتاق  مدينة �سلفيت، �سمال ال�سفة الغربية، مما 

اأعلنت  التي ا�ستهدفت امل�سجد الإبراهيمي، حيث  ؛ ونبداأ بالعتداءات 
34

العتداءات ب�سكٍل خمت�رص

اأمام  باإغلقه  قامت  كما  يومني.  ملدة  الإبراهيمي  امل�سجد  اإغلق  عن   2009/4/9 يف  الحتلل  قّوات 

�سلطات  قامت  كما  و2009/9/23،  و2009/8/18   2009/4/12 من  كل  يف  واحد  يوم  طيلة  امل�سلني 

الحتلل مبنع امل�سلني من دخول امل�سجد الإبراهيمي يف 2009/7/28، بينما قامت يف 2009/9/25 

واإطلق  قدوم،  كفر  م�سجد  اقتحام  امل�ستوطنني  اأحد  حماولة  الأخرى  العتداءات  ومن  باقتحامه. 

ر�سا�سات يف الهواء تخويفاً للم�سليني فيه قرب مدينة قلقيلية يف 2009/1/10، ويف 2009/6/2 قام 

متطرفون يهود باإلقاء خنزير نافق على مدخل م�سجد النبي اإليا�س يف مدينة قلقيلية، ويف 2009/7/27 

حّطم م�ستوطنون متطرفون نافذة ح�رصة �سيدنا اإبراهيم يف مدينة اخلليل، كما اأحرقت جمموعات 

من امل�ستوطنني م�سجد يا�سوف قرب مدينة نابل�س يف 2009/12/11.

ب. قطاع غزة:

خلل العدوان الإ�رصائيلي على قطاع غزة الذي ا�ستمر 22 يوماً بدءاً من 2008/12/27 وحتى 

2009/1/18، ا�ستهدفت قوات الحتلل 152 م�سجداً، دمرت 45 منها ب�سكل كلي، واأحلقت اأ�رصاراً 
 .

35
جزئية بـ 107 م�ساجد

ج. الأرا�صي املحتلة �صنة 1948:

اعتداءات رئي�سية كانت على  ل�ستة   1948 �سنة  املحتلة  الأرا�سي  امل�ساجد واملقابر يف  تعر�ست 

2009/1/9 حيث حاولت جمموعة من امل�ستوطنني املتطرفني  : العتداء الأول كان يف 
36

النحو التايل

اإحراق م�سجد البحر يف مدينة طربيا، تله اعتداء يف 2009/5/9 حني قام ع�رصات اليهود املتطرفني 

يف  فكان  الثالث  العتداء  اأما  عكا.  مدينة  يف  املن�سية  م�سجد  جدران  على  عن�رصية  �سعارات  بكتابة 

النبي يو�سع.  اأهايل عكا وال�ساغورة من ترميم م�سجد  2009/5/23 عندما منعت �رصطة الحتلل 
اأبقار على مقابر قرية  ببناء حظائر  الحتلل  العليا يف دولة  املحكمة  2009/6/21 �سماح  وتبعه يف 

الربوة املهجرة. ويف اليوم التايل 2009/6/22 �سمحت املحكمة العليا يف دولة الحتلل ببناء حظائر 

اأبقار على مقابر قرية اإجزم املهجرة. اأما العتداء الأخري فكان يف 2009/8/18 حيث هدمت �سلطات 

الحتلل اجلدار اجلنوبي ملقربة النقيب يف اللد.
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الأ�سعب امليدان  ال�سكان  معركة  ت�سكل 

فهي  املدينة،  لتهويد  حربه  يف  للمحتل  بالن�سبة 

وامل�سادرات،  والإجراءات  القرارات  خلل  من  بب�ساطة  فيه  التحكم  ميكن  نطاق  �سمن  تقع  ل 

بعيد  حدٍّ  اإىل  حمكومة  امليدان  هذا  يف  املعركة  ونتيجة  وامللكيات.  الأرا�سي  مع  احلال  هو  كما 

بل  احلياة،  وموا�سلة  ال�ستمرار  على  وبقدرته  املعركة،  من  الآخر  الطرف  وطاقة  بحيوية 

املجتمع  يف  الأبرز  القوة  نقطة  كانت  هذه  ولعل  الحتلل،  ظروف  من  الرغم  على  والتزايد، 

القائمني  وعلى  اليوم،  الحتلل  قادة  على  يخفى  ول  اليوم.  وحتى   1967 �سنة  منذ  املقد�سي 

الأبرز على  ي�سكل اخلطر  ال�سكاين  امليزان  اأن  الأخ�س،  القد�س على  على م�رصوع تهويد مدينة 

م�رصوع  حتقيق  ا�ستحالة-  -ورمبا  ب�سعوبة  ي�سعرهم  ما  اأكرث  فهو  املدينة،  تهويد  م�رصوع 

يعرف  للمدينة  الأ�سا�سية لو�سع خمطط هيكلي �سامل  الدوافع  التحدي كان من  التهويد. وهذا 

يتناول  خا�ساً  ف�سلً  يفرد  املخطط  وهذا   .”2020 للقد�س  الهيكلي  “املخطط  با�سم  اليوم 

�ست�سل  احلالية  التوقعات  �سمن  اأنه  ويوؤكد  ال�سكانية،  املجموعات  بني  الدميوغرايف  التوازن 

ال�سيا�سات  من  جمموعة  ويحدد   ،2020 �سنة  بحلول  ال�سكان  من   %40.2 اإىل  العرب  ن�سبة 

امل�ستوى  اإىل  العرب  ال�سكان  ن�سبة  خف�س  لإعادة  تبنيها  الدولة  على  الواجب  التدخل  وجمالت 

يف   %70 عن  تقل  ل  يهود  ن�سبة  على  حتافظ  بحيث  ال�سابقة،  احلكومات  وحددتها  �سبق  التي 

 .
38

املدينة

1. واقع املعركة ال�صكانية:

عرقياً  تطهرياً  ال�سهيونية  الع�سابات  نفذت   1948 �سنة  للمدينة  الغربي  ال�سطر  احتلل  عند 

وهي  القد�س،  من  احتلتها  التي  امل�ساحة  يف  الفل�سطينيني  ال�سكان  فاأخلت  وقراها،  للقد�س  �ساملً 

عربي   1,100 �سوى   1948 اإح�ساء  وفق  فيها  يبَق  ومل  حينه،  يف  املدينة  حدود  من   %87 ت�سكل 

. اأما يف �سنة 1967، عند اكتمال 
39

فقط يف املدينة، اأي ما ي�سكل 1.3% من �سكان اجلزء املحتل منها

احتلل املدينة، فلم تتمكن قوات الحتلل من تنفيذ تطهري عرقي م�سابه، وذلك لظروف تاريخية 

ومو�سوعية متعددة، فاأجرت م�سحاً لل�سكان ُبعيد الحتلل ا�ستثنت فيه كل من كان خارج املدينة 

بحدوده  للمدينة  ال�رصقي  ال�سطر  يف  يقيمون  معظمهم  فل�سطيني،   68,800 فاأح�ست  اأهلها،  من 

املعّدلة، و197,700 يهودي، ينح�رصون يف ال�سطر الغربي منها، اأي اأن ميزان ال�سكان يف املدينة كان 

. وكان 
40

اليهود ال�سكان  74.2% من  ال�سكان العرب، مقابل  25.8% من  اإىل وجود  يوؤ�رص يف حينه 

ل�ستجلب  املنهجي  التخطيط  خلل  من  البعيد،  املدى  على  �سيتمكن  باأنه  حينه  يف  املحتل  تعويل 

الطوعية، من تعديل هذه  للهجرة  لدفعهم  العرب  ال�سكان  املنهجي على  اليهود، وال�سغط  ال�سكان 

الن�سبة ال�سكانية ل�سالح اليهود، لت�سبح هذه املدينة عا�سمة يهودية �سافية لدولة يهودية �سافية 

ثانيًا: معاناة اأهل الــقـــد�ض37
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كما كان امل�رصوع ال�سهيوين يتمنى، اإل اأنه على مدى اأربعني �سنة طويلة كانت م�رصحاً للتخطيط 

الن�سبة  هذه  لت�سبح  الفل�سطينيني  ال�سكان  ل�سالح  الن�سبة  يف  الختلل  ازداد  الأمد،  بعيد  املنهجي 

.
41

اليوم 34.8% للفل�سطينيني مقابل 65.2% لليهود

على مدى العقود الأربعة املا�سية، مل ميّر عام ازدادت فيه ن�سبة الزيادة ال�سكانية اليهودية عن 

1990، وتدرجت هذه الزيادة اليهودية لتنخف�س  ، با�ستثناء �سنة 
42

الزيادة ال�سكانية الفل�سطينية

قليلً  الرتفاع  لتعاود  الأق�سى،  انتفا�سة  ذروة  يف   2002 �سنة   %0.9 اإىل   1978 �سنة   %2.6 من 

اليهود يف دولة الحتلل يف  ال�سكان  العام لزيادة  املعدل  اأدنى من  ، وهي 
432007 1.3% �سنة  اإىل 

ت�سمل  الزيادة  هذه  اأن  هو  ال�سهاينة  املخططني  اأمام  احلقيقي  املاأزق   .%1.6 والبالغة  ال�سنة  تلك 

حم�سلة  باأن  الإح�ساءات  وُتظهر  اخلارج،  من  الوافدين  املهاجرين  اإىل  اإ�سافة  الطبيعية  الزيادة 

مدينة  تزال  وما  كانت  القد�س  واأن  تقريباً،   1980 �سنة  منذ  �سلبية  كانت  املدينة  واإىل  من  الهجرة 

طاردة لل�سكان اليهود على م�ستوى الهجرة الداخلية، فخلل �سنة 2007 بلغ عدد املهاجرين من 

11,200 �سخ�س، مما يجعل حم�سلة  اإىل املدينة  17,600 مهاجر، فيما بلغ عدد املهاجرين  املدينة 

3,200 مهاجر يهودي  6,400 مهاجر، واإذا ما اأ�سفنا لذلك وفود  الهجرة الداخلية �سلبية مبقدار 

من خارج الدولة لل�ستقرار داخل مدينة القد�س، فاإن املح�سلة الإجمالية للهجرة �ستكون نق�ساً 

.
44

مقداره 3,200 مهاجر

ال�سكانية  الزيادة  با�ستمرار  تنبئ  لل�سكان  احليوية  املوؤ�رصات  فاإن  ذلك،  كل  على  علوة 

فالعمر  اليهود،  لدى  ال�سكانية  الزيادة  ن�سبة  انخفا�س  مقابل  يف  القد�س،  مدينة  يف  للفل�سطينيني 

الو�سيط لدى امل�سلمني يف املدينة يبلغ 18.7 عاماً، يف حني يبلغ العمر الو�سيط لدى اليهود 25 عاماً، 

ول بّد هنا من التنويه اإىل اأن العمر الو�سيط ل�سكان م�ستعمرات �رصق القد�س هو اأعلى من املعدل، 

 .
45East Talpiot ال�رصقية  تلبيوت  ل�سكان   34 يبلغ  فيما  جيلو،  م�ستعمرة  ل�سكان   31.2 يبلغ  اإذ 

اليهودية يف  اأفراد للأ�رص   3.3 العربية، مقابل  اأفراد للأ�رص   5.2 الأ�رصة فهو  اأفراد  اأما معدل عدد 

 .
46

املدينة

اأمام هذه احلقائق، تبنى �سناع القرار يف دولة الحتلل اإجراءات عدة لحتواء الزيادة ال�سكانية 

ل  مدة  خلل  اأق�سى،  بحدٍّ   %30 اإىل   %34.8 من  العرب  ال�سكان  ن�سبة  خف�س  اإىل  هدفت  العربية، 

تتجاوز ع�رص �سنوات، ولتحقيق هذا الهدف ال�سعب تبنت دولة الحتلل ثلثة حلول ا�سرتاتيجية؛ 

الأول: هو تفعيل �سيا�سة طرد ال�سكان العرب، والثاين: تفعيل اإجراءات ا�ستجلب ال�سكان اليهود، 

م�سار  مع  لتتطابق  البلدية  احلدود  تعديل  والثالث:  التايل،  البند  يف  �سيناق�سان  الإجراءان  وهذان 

اجلدار، الذي حر�س على اإخراج اأكرب عدٍد ممكن من ال�سكان العرب، واإدخال اأكرب عدد ممكن من 

ال�سكان اليهود، وهذا ما �سيناق�س �سمن املعركة على الأر�س.
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2. حماولت طرد ال�صكان الفل�صطينيني: 

اأ. �صحب “الهويات”47:

تتبنى �سلطات الحتلل �سيا�سة �سحب بطاقات الإقامة الزرقاء من املقد�سيني منذ احتلل املدينة 

اإ�سهاماً فعالً يف احلّد  اأو ت�سهم  ال�سابق مل تكن تكفي  الهويات يف  اأن وترية �سحب  اإل   ،1967 �سنة 

اأم�سى  كاأحد  يراهن عليها  كان  املحتل  اأن  بالرغم من  املدينة،  يف  الفل�سطينية  ال�سكانية  الزيادة  من 

اأ�سلحته يف هذا املجال؛ فبطاقات الإقامة التي �ُسحبت بني �سنتي 1967 و2007 كانت 8,558 بطاقة، 

والبطاقات التي �ُسحبت خلل �سنة 2008 وحدها و�سلت اإىل 4,577، اأي اأن البطاقات التي �ُسحبت 

خلل �سنة 2008 ُت�سكل 34.8% من البطاقات التي �سحبت منذ احتلل املدينة، والتي يبلغ عددها 

 .
48ً

13,135 بطاقة �ُسحبت على مدى 41 عاما

املطابقة  اجلديدة  البلدية  احلدود  اإعلن  فبعد  املنظور،  املدى  يف  للزيادة  مر�سح  التطور  هذا 

حلدود اجلدار، �ستبادر بلدية الحتلل اإىل �سحب بطاقات الإقامة الزرقاء من ال�سكان الفل�سطينيني 

“القد�س  قانون  بالتايل  عليهم  وينطبق  املدينة،  خارج  مقيمني  باعتبارهم  اجلدار،  خارج  املعزولني 

مركز احلياة”، الذي يفر�س على �سكان القد�س اأن يثبتوا بكل الطرق اأنها مركز حياتهم، ليحافظوا 

لأنف�سهم على حّق الإقامة فيها.

ب. التهجري اجلماعي:

1967 مار�ست �سلطات الحتلل �سيا�سة التهجري اجلماعي يف القد�س  بعد احتلل املدينة �سنة 

�ساحة  اإىل  وحولت  بالأر�س  بيوتهم  �سويت  الذين  املغاربة،  حارة  �سكان  بحّق  كانت  واحدة  مرة 

ل�سلة اليهود. احلاجة امللحة لدى �سلطات الحتلل للحّد من الزيادة ال�سكانية الفل�سطينية اأعادت 

اإىل الواجهة هذه ال�سيا�سة على الرغم من �سعوبتها والثمن املكلف املرتتب عليها داخلياً ودولياً، وقد 

بحق   2008 نوفمرب  الثاين/  ت�رصين  �سهر  يف  ال�سيا�سة  هذه  بتنفيذ  بالفعل  الحتلل  بلدية  �رصعت 

2009، وتوالت من بعدهما  الب�ستان يف �سهر �سباط/ فرباير  ال�سيخ جراح، وتاله حي  �سكان حي 

ب�سكل  اجلماعي  الإخلء  قرارات  و�ستناق�س  املقد�سية،  العائلت  مئات  لتهدد  اجلماعية  الإنذارات 

مف�ّسل يف املبحث الآتي.

ج. تفتيت الكتل ال�صكانية الفل�صطينية وتطويقها:

املقّدر  العدد  هم  �سخ�س   281,800 طرد  من  متكنه  لن  اجلماعية  الإخلءات  اأن  املحتل  يدرك 

، فهي طريقة �سعبة وتواجه مقاومة حقيقية من �سكان هذه 
لفل�سطينيي املدينة خلل �سنة 492010

الأحياء، كما اأنها تت�سبب ب�سغط اإعلمي و�سيا�سي دويل. والواقعية تفر�س درا�سة اأف�سل الو�سائل 

املتاحة لل�ستفادة من هذه ال�سيا�سة واإتاحة فر�س النجاح لها، لذا جلاأ املحتل اإىل ت�سييق نطاق عمله 
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وت�سغري هدفه لي�سبح اأكرث قابلية للتحقيق، فبدلً من تهويد كامل اأحياء القد�س، اأ�سبح يركز جهده 

على الأحياء الأقرب اإىل البلدة القدمية، والتي ت�سكل حا�سنتها العربية، من ال�سيخ جراح �سمالً اإىل 

ال�سوانة وال�سياح �رصقاً ف�سلوان جنوباً، فنجد اأنه ي�ستخدم �سيا�سة الإخلء يف عزلها عن حميطها، 

القدمية  البلدة  يف  ترتكز  للمدينة،  الفل�سطينيني  ال�سكان  ثلث  تتجاوز  ل  �سكانية  بكتلة  لي�ستفرد 

والأحياء املل�سقة لها، يطوقها بهلل من الكتل ال�سكانية اليهودية وي�سلها بغربي القد�س؛ ويرتك 

الكتل ال�سكانية الأكرب يف املدينة معزولًة عن املركز، وبالذات يف بيت حنينا و�سعفاط �سمالً، اللتان 

القد�س،  ال�سكاين الأكرب يف  الثقل  األف فل�سطيني، وت�سكلن معاً مركز   70 ت�سمان وحدهما قرابة 

باهر وبيت �سفافا جنوباً. اإىل �سور  اإ�سافة 

د. الت�صييق على ال�صكن:

الزيادة  من  احلّد  يف  املحتل  ي�ستخدمها  التي  الو�سائل  اأهم  اأحد  هو  ال�سكن  فر�س  من  احلّد  اإن 

عن  تزيد  ل  البناء  مل�ساحات  احلالية  التنظيمات  وفق  القد�س  يف  للبناء  املتاحة  فامل�ساحة  ال�سكانية، 

اأن البناء  . كما 
50

األف دومن، هي م�ساحة اجلزء ال�رصقي من املدينة  72 اأ�سل  ت�سعة اآلف دومن من 

اللزمة، والتي ت�ستغرق ما  الرتاخي�س  اأي حال يتطلب احل�سول على  امل�ساحات على  داخل هذه 

 .
51

معدله ثلث �سنوات لل�سقة الواحدة ومبتو�سط كلفة 300 دولر اأمريكي للمرت الواحد

اأما عدد تراخي�س البناء التي مُتنح �سنوياً لل�سكان العرب فل يتجاوز يف املعدل مئتي رخ�سة، 

فخلل الفرتة املمتدة بني �سهر ت�رصين الثاين/ نوفمرب 2007 وحتى �سهر ت�رصين الثاين/ نوفمرب 

2009 مل متنح �سلطات الحتلل املقد�سيني �سوى 400 رخ�سة بناء فقط، مقارنة باأكرث من ثلثة 

اآلف رخ�سة بناء ُمنحت يف الفرتة ذاتها للم�ستوطنني اليهود يف �رصقي القد�س، هذا عدا عن امل�ساريع 

. مل ترتك حمدودية الرتاخي�س هذه اأمام ال�سكان املقد�سيني ُبداً من البناء 
52

ال�ستيطانية احلكومية

على اأرا�سيهم دون انتظار تراخي�س من �سلطات الحتلل، وهذا ما اأنتج ظاهرة خلقة يف حتدي 

، وعلى الرغم من اأن هذه املنازل 
53

الحتلل، تتجلى بوجود 15 األف منزل غري مرخ�س يف املدينة

مهددة بالهدم يف اأي حلظة، وعلى الرغم من اأن اأ�سحابها يعي�سون حتت قلق دائم على م�سريهم 

ببقاء  �سمحت  التي  الرئي�سة  الأ�سباب  من  كان  املرخ�س  غري  البناء  هذا  اأن  اإل  منازلهم،  وم�سري 

وا�ستمرار املجتمع املقد�سي، وزيادة اأعداده اإىل احلد الذي و�سلت اإليه اليوم.

غري  املنازل  على  يركز  الذي  املنازل،  هدم  هو  ال�سكن  على  الت�سييق  يف  ق�سوة  الأكرث  الإجراء 

اأن  اأو  بنف�سه،  اأن يتوىل هدمه  املنزل  اإلزام �ساحب  املرخ�سة، وباتت �سلطات الحتلل تعتمد فيه 

تتوىل هي هدمه وتلزمه بدفع نفقات الهدم والغرامات، ويبدو اأن �سلطات الحتلل ركزت جهدها 

خلل �سنة 2009 على فر�س وتطبيق هذا الإجراء، فاأجربت ال�سكان على اأن يهدموا باأيديهم حوايل 

اعترب  الذي   ،2020 الهيكلي  للمخطط  ال�سكانية  الأهداف  لتحقيق  الإجراء  هذا  وياأتي   .
54ً

عقارا  23
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للحّد  ال�رصورية  الفعالة  الو�سائل  اأحد  املرخ�س  غري  البناء  ظاهرة  بحّق  العقوبة  اإجراءات  ت�سديد 

2009 مقارنة بال�سنوات  اأما عدد املنازل املهدومة خلل �سنة   .
55

من التو�سع ال�سكاين الفل�سطيني

ال�سابقة فكانت على ال�سكل الآتي:

جدول 6/3: هدم املنازل يف القد�س 562009-2000

املجموع2000200120022003200420052006200720082009ال�صنة

عدد املنازل 

املهدومة
21516394807844598381654

هدم املنازل يف القد�س 2009-2000

وبالرغم من خطورة �سيا�سة هدم املنازل يف مدينة القد�س وت�ساعدها، اإل اأنها ما تزال قا�رصة 

عن التعامل مع ظاهرة البناء غري املرخ�س كما يتمنى القائمون على تهويد املدينة، فالأرقام اأعله 

الب�سيط  �سنوياً، واحل�ساب  66.2 منزلً  يبلغ  القد�س  املهدومة يف  للمنازل  ال�سنوي  املعدل  اأن  تعني 

يقول اإن هدم املنازل بهذه الوترية �سيتطلب 241 عاماً قبل اأن تتمكن �سلطات الحتلل من اإزالتها 

بناوؤها، وهو افرتا�س غري واقعي. وبالرغم  املهدمة ل يعاد  املنازل  اأن  بكاملها، هذا على افرتا�س 

اأن املخططني  اإل  من حتفظ معظم الأو�ساط الفل�سطينية والعربية يف التعامل مع مثل هذه الأرقام، 

وقا�سية  ناجعة  حلول  باإيجاد  يطالبون  لذلك  وهم  بجدية،  معها  ويتعاملون  يدركونها  ال�سهاينة 

لظاهرة البناء غري املرخ�س، والتهجري اجلماعي هو اأحد هذه الو�سائل. كما اأن اإغراء اأ�سحاب هذه 

املنازل برتخي�سها، واإدخالهم يف دوامة حماكم الحتلل، وحت�سيل ر�سوم وغرامات باهظة منهم، 

هو اأحد احللول املطروحة التي يدعمها رئي�س بلدية الحتلل يف القد�س.
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6/2: التو�صع املتوقع للم�صتعمرات اليهودية يف مركز القد�س  خريطة 

http://www.fmep.org/maps/jerusalem/containing-palestinian- امل�سدر:

neighborhoods-in-and-around-jerusalems-old-city-mar-2008
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3. حماولة ترويج القد�س كمركز �صكني يهودي:

لقد �سكل جذب ال�سكان اليهود اإىل مدينة القد�س الإخفاق الأكرب للقائمني على م�رصوع التهويد 

اإذ كانت حم�سلة الهجرة الداخلية اليهودية من القد�س واإليها  على مدى العقود الأربعة املا�سية، 

�سّخ�س  لقد   .
572007-1980 بني  الفرتة  يف  يهودي  اآلف   105 حوايل  املدينة  غادر  حيث  �سلبية 

اأهدافه  �سمن  يهودي  �سكني  كمركٍز  املدينة  ترويج  وو�سع  الأزمة،  هذه   2020 الهيكلي  املخطط 

ال�سعر  خمف�سة  اإ�سكانات  تبني  اإىل  القرار  و�سناع  املخططون  �سي�سعى  ذلك  ولتحقيق  الرئي�سة، 

امل�ستعمرات  تربط  حتتية  وبنى  موا�سلت  م�رصوعات  تبني  واإىل  ال�سابة،  اليهودية  للأزواج 

“موؤ�س�سات  ي�سمى  ما  نقل  على  العمل  واإىل  املدينة،  غربي  اليهودي  ال�سكاين  باملركز  ال�رصقية 

الوزارات والدوائر احلكومية ومقرات قيادة اجلي�س  القد�س، وي�سمل ذلك  اليهودي” اإىل  ال�سعب 

املدنية  واملنظمات  الدولية  للمنظمات  الأ�سا�سية  املراكز  اإىل  اإ�سافة  احلدود،  وحر�س  وال�رصطة 

الرحلت  وزيادة  النا�سئ  اجليل  لدى  القد�س  مكانة  تر�سيخ  جانب  اإىل  والقن�سليات،  وال�سفارات 

 .
58

واجلولت فيها، واإ�سافة مراكز جذب �سياحي فيها

لقد �سكل انتخاب اليميني نري بركات Nir Barkat من حزب كادميا لرئا�سة بلدية القد�س دفعة 

قوية جلهود ترويج القد�س كمركز �سكني يهودي، فهو ي�سع تعزيز الهوية اليهودية للقد�س هدفاً 

رئي�سياً له، دون اأن ي�سمح لهذا الهدف باأن يتحول اإىل عامل طرد وت�سييق على ال�سكان العلمانيني، 

القطار  اأعمال  عهده  يف  فعادت   ،Uri Lupolianski لوبوليان�سكي  اأوري  املتدين  �سلفه  عك�س  على 

اأن  على  املتدينني  احتجاج  ب�سبب  �سلفه  عهد  يف  توقفت  اأن  بعد  �رصيعة،  بوترية  لتجري  اخلفيف 

اأق�سى غرب  ال�سباب يف  اإ�سكاٍن للمتزوجني  اأنه �رصع بتاأ�سي�س  . كما 
59

ال�سبت اأيام  القطار �سيعمل 

كتلة اأدوميم Adummim Bloc، بحيث يعيد اإحياء هذه املنطقة التي مل تنجح يف ا�ستقطاب ال�سكان 

، و�رصع بالرتكيز على املراكز ال�سكنية الناجحة داخل 
60

اليهود لبُعدها عن املركز اليهودي للمدينة

املدينة وتعزيز الهجرة اإليها، مثل م�ستعمرتي جيلو وهار حوما جنوبي املدينة، وقد تعززت هذه 

التوجهات خلل �سنة 2009 بو�سول بنيامني نتنياهو اإىل �سدة احلكم.

ال�رصاع على  يف  حاداً  2009 ت�سعيداً  �سنة  �سهدت 

الت�سعيد  هذا  كان  وقد  القد�س،  مدينة  يف  الأر�س 

بنيامني  ا�ستثناء  يف  وا�سحاً  للقد�س  وال�ستهداف 

للمدينة  الحتلل،  حكومة  وزراء  رئي�س  نتنياهو، 

 1967 اإعلنه يف �سهر ت�رصين الثاين/ نوفمرب عن جتميد ال�ستيطان يف الأرا�سي املحتلة �سنة  من 

ملّدة ع�رصة اأ�سهر. وبلغ هذا الت�سعيد ذروته عندما عنّي نتنياهو يف 2009/12/18 من�سقاً خا�ساً يف 

ثالثًا: ال�ستيطان والتهويد 

فــــي الــــقــــــــــد�ض
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وت�رصيعها،  فيها  املنازل  هدم  عمليات  لت�سهيل  القد�س  يف  الحتلل  بلدية  وبني  بينه  لين�سق  مكتبه 

.
61

وعلى راأ�سها منازل حي الب�ستان جنوب امل�سجد الأق�سى

تتفاوت حدة ال�رصاع على الأر�س يف القد�س وتختلف اأدواته باختلف القرب اأو البعد عن مركز 

مناطق  لتق�سيم  ا�ستناداً  ال�رصاع  على  يلي  فيما  ال�سوء  و�سنلقي  القدمية،  البلدة  يف  املتمثل  املدينة 

القد�س وفق هذا املعيار: 

1. البلدة القدمية: 

ال�رصقي  ق�سميها  بني  الفا�سل  احلّد  على  وتقع  املدينة،  مركز  للقد�س  القدمية  البلدة  ت�سكل 

 
�سنة وخلل  فقط(،  دومناً 

 871(
 
واحد مربع  كيلومرت  من  اأقل  حوايل  م�ساحتها  وتبلغ  والغربي 

 ،
62

كان يعي�س فيها 36,965 ن�سمة، 33,109 منهم فل�سطينيون، و3,856 م�ستوطنون يهود
 2007

0.2% �سنوياً، فيما يتناق�س ال�سكان اليهود  ويتناق�س �سكان البلدة القدمية الفل�سطينيون مبعدل 

، ووفقاً لن�سبة التناق�س هذه فاإنه يتوقع اأن يكون عدد الفل�سطينيني يف البلدة 
63ً

مبعدل 0.1% �سنويا

3,848 يف  اإىل  32,977، بينما يكون عدد امل�ستوطنني قد و�سل  2009 قد بلغ  القدمية يف نهاية �سنة 

الأفراد  عدد  معدل  يبلغ  اإذ  �سكانية،  كثافة  القد�س  مناطق  اأكرث  القدمية  البلدة  وُتعّد  نف�سها.  ال�سنة 

يف البيت الواحد يف الأحياء العربية 5.7، فيما يبلغ هذا املعدل يف احلي اليهودي 4.2، علماً اأن معدل 

م�ساحة البيوت يف الأحياء العربية يف البلدة تبلغ 43 مرت مربع للبيت الواحد، فيما يبلغ معدل م�ساحة 

 .
64ً

البيت الواحد يف احلي اليهودي 71.8 مرتاً مربعا

وتنق�سم البلدة القدمية للقد�س اإىل اأربعة اأحياء رئي�سية، هي: احلي الإ�سلمي، واحلي امل�سيحي، 

اإ�رصائيل”  القد�س لأبحاث  “معهد  اأرقام  اليهودي”. وبح�سب  “احلي  ُي�سمى  واحلي الأرمني، وما 

الأوقاف  ومتتلك  واأرا�سيها،  القدمية  البلدة  عقارات  من   %24 متتلك  الإ�سلمية  الأوقاف  فاإن 

الكن�سيّة امل�سيحية 29% منها، وتعود ملكية 28% من هذه العقارات والأرا�سي للملكية الفل�سطينية 

.
65

اخلا�سة ومعظمها اأوقاف ُذرية، فيما ت�ستويل دولة الحتلل على الـ 19% املتبقية

حتقيق  مع�سلة  الحتلل  دولة  تواجه   1967 �سنة  للقد�س  القدمية  البلدة  على  �سيطرتها  ومنذ 

الفل�سطينيني،  بال�سكان  واملليئة  للفل�سطينيني،  مبعظمها  اململوكة  البلدة،  هذه  يف  اليهودي  الوجود 

وملواجهة هذه املع�سلة اتبعت دولة الحتلل �سيا�سية ممنهجة عرب م�سارين متوازيني: 

امل�سار الأول: تقليل م�ساحة احليز اململوك للفل�سطينيني: وذلك عرب هدم العقارات الفل�سطينية 

ال�سيا�سة هدم حارة  اأول جتليات هذه  بها. وكانت  الت�رصف  اأو جتميدها ومنع  القدمية،  البلدة  يف 

الفل�سطينيني  اأملك  وجتميد   ،1967 يونيو  حزيران/  �سهر  يف  الرباق  حلائط  املل�سقة  املغاربة 

ومنعهم من ال�ستفادة منها، من خلل ا�ستخدام قانون التنظيم والبناء، لت�سنيف اأجزاء كبرية من 
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البلدة القدمية على اأنها مناطق اأثرية اأو مناطق خ�رصاء، مما يعني اأن الفل�سطينيني ل ي�ستطيعون 

بناء اأي عقار جديد اأو ترميم اأي عقار قائم اأو ا�ستغلل اأي اأر�س يف هذه املناطق دون اإذن “الدولة”.

وما زالت �سلطات الحتلل ت�ستخدم ال�سيا�سات ذاتها �سّد الفل�سطينيني يف البلدة القدمية حتى 

يومنا هذا، ففي �سنة 2009 هدمت �سلطات الحتلل 11 عقاراً يف البلدة القدمية للقد�س كانت توؤوي 

66 فل�سطينياً، واأ�سدرت اأوامر بهدم 80 منزلً اآخر يف البلدة. ول توؤثر �سيا�سة هدم املنازل يف البلدة 

القدمية على توزيع الأملك واحليّز فح�سب، بل اإنها تنعك�س على التوازن الدميوغرايف فيها ب�سكل 

يبلغ  الذي  الإ�سلمي  احلي  وخ�سو�ساً  كثافة،  القد�س  مناطق  اأكرث  ُتعّد  القدمية  البلدة  كون  كبري، 

، ويف ظّل منع �سلطات الحتلل للبناء والرتميم 
66

معدل عدد الأفراد يف البيت الواحد فيه 6.9 اأفراد

فاإن كل منزل يهدم يعني اأن �سكانه �سينتقلون ُحكماً للعي�س خارج البلدة القدمية.

للحقوق  القد�س  مركز  اأ�سدر  منها،  ال�ستفادة  ومنع  الأملك  جتميد  ل�سيا�سة  ر�سده  ويف 

جميع  متنع  الحتلل  �سلطات  اأن  فيه  اأو�سح   2009/5/1 يف  تقريراً  والقت�سادية  الجتماعية 

اأعمال الرتميم وال�سيانة حلوايل 1,500 عقار يف البلدة القدمية، وتفر�س قيوداً م�سددة على البناء 

 .
67

الفل�سطيني داخل البلدة القدمية وحتظر اأي اإ�سافة اإىل املباين القائمة

خمططات  عن  الأ�سبوعية  العربية   Yerushalayim يرو�ساليم  جريدة  ك�سفت   2010/2/5 ويف 

التنظيم يف  اإدارة  اأن  واأكدت اجلريدة  القدمية،  القد�س  بلدة  البناء يف  املفرو�سة على  القيود  لت�سديد 

بلدية الحتلل اأعّدت موؤخراً خمططاً �ساملً لتقدمي رخ�س بناء يف البلدة القدمية، يق�سي بت�سكيل 

جلنة جديدة لدرا�سة كل طلب للح�سول على ترخي�س بناء داخل اأ�سوار البلدة القدمية. كما قررت 

فر�س قيود على اإ�سافات البناء واملباين اجلديدة، وحتديد توجيهات خا�سة للت�سميم الهند�سي، 

واعتبار جميع املنطقة داخل الأ�سوار منطقة اإعمار، وعدم ال�سماح بالبناء اإل وفقاً للمخطط املف�سل. 

حمدوداً  القدمية  البلدة  يف  احليز  كان  ملا  لليهود:  اململوك  احليز  م�ساحة  زيادة  الثاين:  امل�سار 

وم�سغولً بكامله، فاإن كل زيادة يف امللكية اليهودية تعني بال�رصورة ال�سيطرة على ملكية فل�سطينية، 

تاأثرياً  اأكرثها  الفل�سطينيني، كان  اأملك  لل�سيطرة على  اأ�ساليب متعددة  اتبعت دولة الحتلل  وقد 

يف  امل�سادرات  م�سل�سل  الحتلل  دولة  بداأت  وقد  العامة،  املنفعة  حل�ساب  الأملك  هذه  م�سادرة 

البلدة القدمية �سنة 1967، حني و�سعت يدها على م�ساحة ُتقارب 116 األف مرت مربع )116 دومناً( 

جنوب البلدة، با�ستخدام قانون امل�سادرة للم�سلحة العامة، وقد �سملت هذه امل�ساحة حارة اليهود، 

حلو�س  اإ�سافة  اجلواعنة،  حارة  من  واأجزاء  القراعني،  وحارة  امليدان،  وحارة  ال�رصف،  وحارة 

.
الع�سلي، وحو�س منر، وحو�س خّمارة، والتي اأ�سبحت جميعها ُتعرف اليوم بـ“احلي اليهودي”68

وخلل العقود اللحقة جلاأت �سلطات الحتلل لأ�ساليب اأخرى اأقل كلفة من الناحية ال�سيا�سية 

من اأ�سلوب امل�سادرة اجلماعية، حيث اأّمنت �سلطات الحتلل الغطاء القانوين وال�سيا�سي للجمعيات 
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يف  قانونية  ثغرات  ا�ستغلل  خلل  من  القدمية،  البلدة  يف  املمتلكات  على  لل�سيطرة  ال�ستيطانية 

. وقد 
69

ت�سجيلها وحتديد ملكيتها، اأو من خلل اإغراء اأ�سحابها ببيعها مقابل مبالغ مالية �سخمة

متكن امل�ستوطنون اليهود بدعم من �سلطات الحتلل من ال�سيطرة على الكثري من عقارات البلدة 

القدمية حتى اأ�سبحوا مع بداية �سنة 2009 ي�سيطرون على اأكرث من خم�سني عقاراً يف خمتلف اأحياء 

 .
70

البلدة، ي�سكنها حوايل األف م�ستوطن يهودي

يهود  اأثرياء  من  املدعومة  الكهنة(  )تاج   Ateret Kohanim كوهانيم  عطريت  جمعية  وُتعّد 

البلدة  بيوت  على  ال�سيطرة  يف  العاملة  اجلمعيات  اأن�سط  املتحدة  الوليات  يف  �سهاينة  وم�سيحيني 

القدمية، وقد ن�رشت جريدة هاآرت�س العربية حتقيقاً حول ن�ساط جمعية عطريت كوهانيم ك�سفت 

، وقد كان 
71

فيه اأن هذه اجلمعية قد ا�ستولت على ما ل يقل عن 45 عقاراً يف القد�س والبلدة القدمية

اآخر هذه العقارات منزل لآل اأبو جابر يف حارة ال�سعدية يف احلي الإ�سلمي يف البلدة القدمية، احتله 

م�ستوطنون من عطريت كوهانيم يف 2009/4/2 بدعم من �رصطة الحتلل، وقد �سكن امل�ستوطنون 

اأ�سحاب العقار  القائم بني  النزاع  اأن حماكم الحتلل مل تبّت بعد يف  يف هذا املنزل، على الرغم من 

واجلمعية. 

ويف 2009/9/12 ك�سفت جريدة هاآرت�س اأي�ساً عن ن�رصة �رصية توزعها جمعية عطريت كوهانيم 

القدمية  البلدة  يف  اجلمعية  متتلكها  التي  املنازل  حول  تف�سيلت  تت�سمن  ومتربعيها،  ملموليها 

البلدة، بينها �ستة منازل معرو�سة  26 منزلً يف  اأن اجلمعية متتلك  العربية، والتي بينت  والأحياء 

للبيع على الأثرياء اليهود يف الوليات املتحدة ودولة الحتلل باأ�سعار ل تقل عن 1.5 مليون دولر 

للبيت الواحد.

2. احلا�صن القريب للبلدة القدمية:

ونق�سد بهذا امل�سطلح الأحياء القريبة جغرافياً من البلدة القدمية والتي يوجد بينها وبني البلدة 

توا�سل مبا�رص، وهذه الأحياء هي: باب ال�ساهرة، ووادي اجلوز، وال�سيخ جراح يف ال�سمال، واأحياء 

العمود، والثوري يف اجلنوب،  اإلخ(، ورا�س  العبا�سيّة...  الب�ستان،  �ساحية �سلوان )وادي احللوة، 

واأحياء الطور وال�سّوانة وال�سيّاح يف ال�رصق، اأما من الغرب واجلنوب الغربي فيحّد البلدة اأحياء ذات 

غالبية �سكانية يهودية.

مدينة  يف  �سخونة  املواجهة  نقاط  اأكرث  اإحدى  اليوم  القدمية(  البلدة  )حا�سن  املنطقة  هذه  وُتعّد 

�سببه  مما  الرغم  على  اأحيائها،  على  لل�سيطرة  جهده  من  كبرياً  جزءاً  املحتل  يركز  حيث  القد�س، 

وي�سببه له ذلك من �سغوط �سيا�سية على ال�ساحة الدولية، ويعود ذلك لالأ�سباب التالية:

اأ. تهويد مركز املدينة )البلدة القدمية وحميطها اأو ما ُيطلق عليه املحتل ا�سم “احلو�س املقد�س”( 

العربية  اإىل الأطراف، ومن ثم ف�سل هذا املركز عن الأحياء  الفل�سطينيني منه  ال�سكان  وطرد 
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يف الأطراف، من خلل هلل ا�ستيطاين يطوِّق البلدة القدمية من ال�سمال وال�رصق واجلنوب، 

ويت�سل بغربي القد�س بعدد من الطرق اللتفافية.

ب. قطع التوا�سل اجلغرايف املبا�رص بني املقد�سيني والبلدة وامل�سجد، بحيث يحّل مكانه وجود 

القد�س. ملدينة  والثقايف  الديني  التهويد  م�رصوع  لنجاح  اأ�سا�سياً  �رصطاً  ُيعّد  يهودي، 

ج. دفع �سكان البلدة القدمية، حتت �سغط امل�ستوطنني واعتداءاتهم، وحمدودية م�ساحة ال�سكن 

وثباتها، اإىل الهجرة من البلدة، واإتاحة الفر�سة للتو�سع اليهودي فيها، والذي ما زال ي�سري 

حتى اليوم بوترية اأبطاأ من تلك التي تاأملها دولة الحتلل.

خريطة 6/3: الأحياء املهددة يف احلا�صن القريب للبلدة القدمية )احلو�س املقد�س(



الأر�ض واملقد�سات

293

وتعمل دولة الحتلل يف الأحياء احلا�سنة للبلدة القدمية وفق خمطط مو�سع لتطوير “احلو�س 

املقد�س”، ي�سمل م�ساريع لإقامة جتمعات ا�ستيطانية، وحدائق توراتية، ومزارات �سياحية اأثرية، 

. وُتعّد اأحياء ال�سيخ جراح يف ال�سمال، والب�ستان يف 
72

بكلفة اأولية تقدر بـ 100 مليون دولر اأمريكي

. وفيما يلي �سنلقي ال�سوء على ن�ساط املحتل 
73

اجلنوب، مناطق الن�ساط الرئي�سة لهذا املخطط اليوم

يف هذه الأحياء، وامل�ساريع التي ي�سعى لإقامتها فيها وتطورها خلل �سنة 2009:

اأ. حي ال�صيخ جّراح:

• املوقع اجلغرايف:

ال�سمال جبل  املحتلة، ويحده من  القد�س  القدمية يف �رصق  البلدة  ال�سيخ جراح �سمايل  يقع حي 

اإ�سكول.  رامات  م�ستعمرة  الغرب  ومن  القد�س،  يف  العربية  اجلامعة  حرم  ال�رصق  ومن  امل�سارف، 

موقع احلي هذا هو ال�سبب الرئي�سي وراء الهجمة ال�ستيطانية احلالية عليه، فهو من وجهة نظر 

الحتلل يف�سل اجلامعة العربية عن املحيط اليهودي، وُي�سكل عائقاً للتوا�سل اجلغرايف اليهودي 

بني غربي القد�س و�رصقها، ويطّل على الطريق الرئي�س الذي يربط كتلة اإي واحد E1 ال�ستيطانية 

املقرر  املوجودة �رصقي القد�س باجلزء الغربي من القد�س، وبح�سب خمطط “احلو�س املقد�س” من 

اأن ميثل هذا احلي احلد ال�سمايل ملا ي�سمى “القلب اليهودي” للمدينة. 

احلي  هذا  من  القدمية  البلدة  حا�سن  تهويد  م�رصوع  بدء  ال�سهاينة  املخططون  اختار  وقد 

مالكيها،  هوية  وحتديد  عقاراته  بع�س  ت�سجيل  يف  قانونية  ثغرات  وجود  اأبرزها  عدة،  لعتبارات 

وقلة عدد �سكانه مقارنة ببقية الأحياء، وكرب م�ساحة امللكيات فيه، وهم ينظرون اإىل جتربة التهجري 

حتقيق  يف  ف�سلوا  ما  اإذا  لأنهم  ف�سلها،  اأو  التجربة  جناح  لإمكانية  كموؤ�رص  احلي  هذا  يف  اجلماعي 

اكتظاظاً  الأكرث  الأحياء  النجاح يف  يتمكنوا من  فلن  امل�ساعدة،  العوامل  اأهدافهم مع وجود كل هذه 

احلي  هذا  يف  الأطماع  وتتوزع   .
74

الب�ستان حي  مثل  الت�سجيل،  �سحيحة  ال�سغرية  امللكيات  وذات 

على ثلث بوؤر �ساخنة هي: اإ�سكان ال�سيخ جراح، وفندق �ِسربد، وكرم املفتي. 

• الأطماع ال�صتيطانية:

اإ�صكان حي ال�صيخ جراح: يتاألف اإ�سكان ال�سيخ جراح النموذجي من 28 وحدة �سكنية، وتعود 

ملكية اأر�سه يف الأ�سل للحكومة الأردنية، لكنها يف بداية اخلم�سينيات منحتها لوكالة غوث وت�سغيل 

28 وحدة �سكنية، لإيواء عدد من العائلت املقد�سية اللجئة من  اللجئني لتبني عليها اإ�سكاناً من 

حي القطمون غربي املدينة. وقد ن�ّس التفاق حينها على اأنه بعد مرور ثلث �سنوات، اأي بتاريخ 

1959/10/15، ت�سبح العقارات ملكاً للعائلت اللجئة التي �سكنت فيها.

1972، عندما ادعى بع�س امل�ستوطنني  وقد بداأت حماولت الحتلل لخرتاق احلي منذ �سنة 

ال�سيخ  حي  من  الغربية  اجلهة  يف  الواقعة  جراح،  ال�سيخ  اإ�سكان  لأر�س  ملكيتهم  املتدينني  اليهود 
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امللكية،  هذه  لإثبات  الحتلل  حماكم  اأمام  ق�سية  ورفعوا  دومناً،   18 م�ساحتها  تبلغ  والتي  جراح 

بدعوى اأن هذه الأر�س هي يف الأ�سا�س مقربة يهودية، م�ستغلني عدم وجود وثيقة تثبت ملكية اأر�س 

هذا الإ�سكان يف ال�سجلت العثمانية، ويف �سنة 1996 تو�سلوا لت�سوية اأمام املحكمة تثبت ملكيتهم 

املتدينون  امل�ستوطنون  2008 باع  الأهايل �سكاناً حمميني فيها. ويف مطلع �سنة  اعتبار  للأر�س مع 

قدمت  والتي   ،Nahalat Shimon �سمعون  نحلت  ت�سمى  كبرية  ا�ستثمارية  �رصكة  اإىل  الأر�س 

الأر�س،  على  املوجود  جراح  ال�سيخ  اإ�سكان  مكان  ا�ستيطانية  وحدة  مئتي  لبناء  بدورها خمططاً 

 .
75ً

والذي ي�سّم 28 منزل

اإخطارات   28 الـ  املنازل  �سكان  ر�سمياً  الحتلل  �سلطات  �سلمت  اجلديد  املخطط  على  وبناء 

بداأ طرد  فقد  ال�ستيطانية. وبالفعل  الوحدات  بناء  لهدمها، وبدء م�رصوع  باإخلء منازلهم متهيداً 

ال�سكان يف 2008/11/9، حني طردت �رصطة الحتلل عائلة اأم كامل الكرد من منزلها يف الإ�سكان، 

واأقامت العائلة بعيد طردها خيمة اعت�سام يف املكان، اأ�سبحت فيما بعد مركزاً للن�ساطات املناه�سة 

للحتلل يف القد�س؛ لكن الحتلل جنح يف اإزالتها بعد هدمها اأكرث من �سبع مرات والت�سييق على 

اأ�سحاب الأر�س التي اأقيمت عليها. ويف 2009/8/4 اأخلت �رصطة الحتلل عائلتي الغاوي وحنون 

من منازلهما ال�ستة يف الإ�سكان نف�سه، وكما فعلت عائلة الكرد اأقامت العائلتان يف خيمة قريبة من 

من  جمموعة  الحتلل  �رصطة  �ساعدت   2009/11/3 ويف  اإزالتها،  يف  الحتلل  ينجح  ومل  الإ�سكان 

امل�ستوطنني يف احتلل بيت رفقة الكرد يف الإ�سكان نف�سه، لتنتهي �سنة 2009 وقد اأخلى الحتلل 

كان  الذي  الحتلل،  جهود  يف  انتكا�سة  هذه  وتعّد  الإ�سكان.  يف  منزلً   28 اأ�سل  من  منازل  ثمانية 

املحيطة  لبدء تهويد احلي واملنطقة  الأن�سب  الأ�سهل، واملدخل  ال�سيد  الأر�س هي  اأن هذه  يح�سب 

بكاملها، اإل اأنه يف الوقت عينه جنح يف فر�س حالة من العزلة على ن�ساطات الحتجاج يف هذا احلي، 

من خلل الهدم املتكرر خليام العت�سام، واإبعاد الرموز ومنعها من زيارة هذا احلي، واعتقال عدد 

من الن�سطاء القائمني على خيام العت�سام فيه، وما مل متّد يد العون لهذه العائلت املعزولة امللقاة يف 

العراء فاإن �سمودها �سيكون مهدداً.

فندق �ِصربد: يقع فندق �ِسربد يف اجلهة ال�سمالية من حي ال�سيخ جراح وتعود ملكيته يف الأ�سل 

للحاج اأمني احل�سيني مفتي القد�س ورئي�س املجل�س الإ�سلمي الأعلى يف عهد الحتلل الإجنليزي. 

ويف �سنة 1985 اّدعت دولة الحتلل ملكيتها للفندق بح�سب قانون اأملك الغائبني وبو�سفها حار�س 

اأملك الغائبني )على الرغم من اأن ورثة احلاج اأمني احل�سيني ولدوا يف القد�س، ومل يغادروها ل يف 

�سنة 1948 ول يف �سنة 1967(، وا�ست�سدرت اأمراً بهدمه لإقامة حي ا�ستيطاين على اأر�سه ي�سمل 

اإذ �سادقت  الق�سية،  اإعادة حتريك هذه   2009 �سنة  90 وحدة �سكنية. وبعد طول �سكون �سهدت 

بلدية الحتلل يف 2009/7/7 على املخطط الأويل لإقامة بوؤرة ا�ستيطانية تتكون من ع�رصين وحدة 
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�سكنية مكان الفندق. وادعت م�سادر يف بلدية الحتلل اأن املليونري اليهودي اإيرفينغ مو�سكوفيت�س 

Irving Moskowitz، كان قد ا�سرتى الفندق والأر�س التي يقع عليها من حار�س اأملك الغائبني، 

.
76

وبالتايل فهو ُيقدم خمططاً تنظيمياً لأر�س ميلكها، ولي�س هناك مربر لرف�س طلبه

لإ�سكان  مل�سقة  وهي  جراح،  ال�سيخ  حي  منت�سف  يف  الأر�س  هذه  تقع  املفتي:  كرم  اأر�س 

جلمعية  ملكيتها  وتعود  دومناً،  ع�رصين  حوايل  م�ساحتها  وتبلغ  ال�رصق،  جهة  من  جراح  ال�سيخ 

فنادق القد�س العربية، ومنذ �سيطرتها على �رصقي القد�س �سنة 1967 اأعلنت �سلطات الحتلل نيتها 

م�سادرة هذه الأر�س، و�سنفتها على اأنها م�ساحة خ�رصاء مفتوحة مُينع البناء عليها اأو ال�ستفادة 

منها، ويف �سنة 2000 قّدم اأ�سحاب الأر�س طلباً لدائرة التنظيم والبناء يف دولة الحتلل لبناء فندق 

ومركز اجتماعات ومركز ثقايف على الأر�س، واأقّرت دائرة البناء اآنذاك باأن ُمقدِّم الطلب ميلك حّق 

امللكية على الأر�س. و�سمحت وزارة داخلية الحتلل لل�رصكة العربية بال�ستمرار يف اإجراءات خطط 

البناء، بعد اأن ثبت اأنها متلك قطعة الأر�س، لكن تبني لحقاً اأن دائرة الأرا�سي يف �سلطة الحتلل 

كانت قد منحت املليونري اليهودي الأمريكي اإيرفينغ مو�سكوفيت�س الإذن بتقدمي خمطط لبناء 250 

العربية ببناء  املفتي، قبل �سماحها للجمعية  اأر�س كرم  اأي  ا�ستيطانية على الأر�س نف�سها،  وحدة 

.
فندق عليها ب�سنتني اأي يف �سنة 771998

ويف حزيران/ يونيو 2000، وبعد ك�سف خطة مو�سكوفيت�س وجمعية عطريت كوهانيم، توجه 

حمامو ال�رصكة الفل�سطينية للجنة التنظيم والبناء يف القد�س بطلب رّد طلب مو�سكوفيت�س، لأن مقدمه 

بلِغ املحامون حينها باأن الطلب قد اأ�سقط.
ُ
ل ميلك الأر�س، واأن الأر�س متلكها ال�رصكة املقد�سية، واأ

ويف نهاية �سنة 2006 ح�سلت ال�رصكة املقد�سية على حكم من حمكمة ال�سلح يف القد�س يق�سي 

باإخلء فل�سطيني و�سع يده على قطعة الأر�س بالقوة. اإل اأنه يف اليوم املحدد للإخلء قدمت �رصكة 

الإخلء،  اأمر  للمحكمة بوقف  اإ�رصائيل” طلباً  اأرا�سي  “اإدارة  با�سم   Amidar Company عميدار 

وتبني اأن الفل�سطيني املذكور يعمل مع جمعية عطريت كوهانيم.

ل�سلطات  التابعة  الأرا�سي  دائرة  اأ�سدرت   2007 مار�س  اآذار/  �سهر  ويف  قليلة،  باأ�سهر  بعدها 

الحتلل اأمراً مب�سادرة اأر�س كرم املفتي، واأعلنت اأنها اأجرتها منذ �سنوات جلمعية عطريت كوهانيم 

الأر�س  للدومن، فيما تقدر قيمة  ل يزيد عن ع�رصة دولرات  “لفلحتها”، وذلك مببلغ زهيد جداً 
2009 اأي تطور لفت للنظر يف ق�سية هذه الأر�س  . ومل ت�سجل �سنة 

78
احلقيقية بع�رصات املليني

ال�ستيطاين  بق�سية فندق �ِسربد، لأن خمطط احلي  وثيقاً  ارتباطاً  اأنها ترتبط  الوا�سح  اأنه من  اإل 

اأن  امل�ستبعد  اإ�سافة لأر�س فندق �سربد، ومن غري  املفتي،  اأنه ميتّد على كامل م�ساحة كرم  ُيظهر 

يعاد حتريك هذه الق�سية خلل �سنة 2010، بل من املمكن اأن يبداأ العمل الفعلي يف امل�ستعمرة املزمع 

اإقامتها على هذه الأر�س خلل �سنة 2010.
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ب. حي الب�صتان: 

• املوقع اجلغرايف:

من  يحّده  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  جنوب  �سلوان  �ساحية  و�سط  يف  الب�ستان  حي  يقع 

حي  الغرب  ومن  �سلوان،  حي  ال�رصق  ومن  الثوري،  حي  اجلنوب  ومن  جهنم،  وادي  ال�سمال 

 29986 وادي احللوة. وتبلغ م�ساحة احلي حوايل �سبعني دومناً، وُي�سكل جزءاً من حو�س رقم 

مقد�سية  هي  وعقاراته  احلي  هذا  اأرا�سي  جميع  وملكية  الربيطاين،  النتداب  تنظيم  بح�سب 

تبنيها  التي  داود”،  لـ“مدينة  امتداداً  الحتلل  نظر  وجهة  من  ي�سكل  وهو  خال�سة.  فل�سطينية 

 .
79

احللوة وادي  حي  اأ�سفل  الحتلل  حكومة  مع  بالتعاون  ال�ستيطانية  اجلمعيات 

• الأطماع ال�صتيطانية:

قراراً   2004/11/11 يف   Uri Shitrit �سطريت  اأوري  القد�س  يف  الحتلل  بلدية  مهند�س  اأ�سدر 

اأثرية مت�سلة مبدينة امللك داود”. ويف بداية  “ل�سالح بناء حديقة  الب�ستان  بهدم جميع مباين حي 

�سنة 2005 بداأت بلدية الحتلل بتنفيذ هذا الأمر، وبداأ �سكان احلي بتلقي اأوامر هدم ولوائح اتهام 

جراء البناء دون ترخي�س، وخلل تلك ال�سنة هدمت البلدية بالفعل بيتني يف احلي. 

لكن حكومة الحتلل عادت وجّمدت القرار يف اأواخر �سنة 2005 نتيجة تعر�سها ل�سغوط دولية، 

اإ�سافة لتقدم اأهايل حي الب�ستان بعري�سة احتجاج للم�ست�سار الق�سائي حلكومة الحتلل، طالبوه 

فيها مبنع هدم احلي. يف اأعقاب ذلك، اأعلن رئي�س بلدية الحتلل يف القد�س عن تراجعه عن اخلطة، 

ويف  بهم،  اخلا�سة  التطويرية  الحتياجات  عن  يعرب  خمطط  لتقدمي  احلي  ل�سكان  الفر�سة  واإتاحة 

�سهر اآب/ اأغ�سط�س 2008 عر�س �سكان احلي خمططهم على بلدية الحتلل، لكن مهند�س البلدية 

�سلومو اأ�سكول Shlomo Eshkol، اأعلمهم اأن املخطط الذي تقدموا به لن ُيبحث قريباً، واأن البلدية 

�ستم�سي قدماً بخطتها لبناء “حديقة وطنية” يف احلي، وعر�س عليهم اإخلء منازلهم طوعاً مقابل 

احل�سول على تعوي�سات اأو اإعادة ت�سكينهم يف منطقة اأخرى يف القد�س، كبيت حنينا �سمال املدينة. 

للمخطط  برف�سها  لحقاً  الحتلل  بلدية  فاأبلغتهم  باملطلق،  العر�س  هذا  رف�سوا  احلي  اأهايل  لكن 

عائلة   134 القد�س  يف  الحتلل  بلدية  �سلّمت   2009/2/21 ال�سبت  يوم  م�ساء  ويف  به،  تقدموا  الذي 

بيوتهم،  اأوامر لإخلء  الب�ستان،  88 عقاراً يف حي  1,500 �سخ�س يقطنون يف  مقد�سية مكونة من 

.
80

متهيداً لهدمها لإقامة حديقة عامة ُت�سمى “حديقة امللك داود” مكانها

اأثار هذا الإنذار اجلماعي ردود فعل �سيا�سية �ساغطة على �سلطات الحتلل، خ�سو�ساً  وقد 

من قبل الأردن والحتاد الأوروبي والوليات املتحدة، كما اأثار ردود فعل �سعبية داخل القد�س ويف 

بع�س البلدان العربية. ولمت�سا�س ال�سدمة، اأّجلت �سلطات الحتلل تنفيذ اأوامر الإخلء، وبعد اأن 

خّفت حدة ال�سغوط ال�سيا�سية ويف �سهر متوز/ يوليو 2009 نقلت �سلطات الحتلل ملكية 14 منزلً 
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28 دومناً جلمعية ا�ستيطانية يهودية لتبداأ ببناء احلديقة التوراتية 88 حتتل م�ساحة  من اأ�سل 

اإىل نزاع  الق�سية  اإىل حتويل  املنازل ف�سيلجاأ  اإخلء  اإذا ما واجه الحتلل �سعوبة يف  امل�ستقبل  ويف 

على امللكية حتلّه حماكم الحتلل ب�سكل جمزاأ، بحيث متّر ال�سيطرة على احلي بهدوء ودون �سجة 

اإعلمية اأو �سيا�سية.

ج. خمططات اأخرى يف �صائر الأحياء احلا�صنة للبلدة القدمية:

مع بداية �سنة 2009 قدمت جمعية عطريت كوهانيم ال�ستيطانية للجنة املحلية للتنظيم والبناء 

اأكرث من �ستني منزلً يف  اأنقا�س  لبناء حي يهودي، م�ساحته �ستة دومنات، على  يف القد�س خمططاً 

.
82

حي بطن الهوى يف �ساحية �سلوان جنوب امل�سجد الأق�سى

�سلطات  �سلّمت  الب�ستان،  الهدم يف حي  اأوامر  ت�سليم  �سهر على  اأقل من  2009/3/5، وبعد  ويف 

.
83

الحتلل اأوامر هدم جديدة لـ 36 منزلً يف حي العبا�سية املل�سق له، جنوب امل�سجد الأق�سى

بعدها، ويف 2009/4/27 اأوردت جريدة هاآرت�س العربية خرباً عن اأن بلدية الحتلل يف القد�س 

خمطط  اأن  واأ�سافت  القد�س،  جنوب  ال�سواحرة  بلدة  قلب  يف  جديد  �سكني  حي  بناء  يف  �رصعت 

اأن�سار  من  متدينني  يهود  لإ�سكان  �سكنية،  وحدة   66 نحو  ت�سم  مباٍن  ثلثة  اإقامة  ي�سمل  البناء 

كان  حني  اأعوام،  ت�سعة  قبل  قّر 
ُ
اأ قد  البناء  خمطط  اأن  اإىل  واأ�سارت  املت�سدد.  القومي  الديني  التيار 

رئي�س احلكومة ال�سابق اإيهود اأوملرت رئي�ساً للبلدية و�سجع على ال�ستيطان يف الأحياء العربية، 

للبلدة  احلا�سنة  للأحياء  العازل  اجلنوبي  احلزام  من  جزءاً  انتهائه  عند  احلي  هذا  و�سيُ�سكل 

القدمية.

2009 على اإقامة مركز جتاري وفندق �سخم  كما �سادق الحتلل يف �سهر حزيران/ يونيو 

ال�سمالية  للأ�سوار  املحاذي  ال�ساهرة  باب  حي  يف  دومناً(   23( مربع  مرت  األف   23 م�ساحة  على 

 105 بناء  على  الحتلل  �سلطات  �سادقت  اأكتوبر  الأول/  ت�رصين  �سهر  ويف   .
84

القدمية للبلدة 

Nof Zion املقامة على اأرا�سي حي بطن  وحدات ا�ستيطانية جديدة يف م�ستعمرة نوف ت�سيون 

امل�ستعمرة  فاإن هذه  التو�سعة اجلديدة  الأق�سى، ومع  امل�سجد  الهوى يف �ساحية �سلوان جنوب 

جنوب  املكرب  جبل  اأرا�سي  على  املقامة  ال�رصقية،  تلبيوت  م�ستعمرة  مع  مت�سلة  �ست�سبح 

 .
85

القد�س

ويف 2009/12/28 ك�سفت موؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع عن خريطة لبلدية الحتلل ُحددت 

فيها البيوت امل�ستهدفة بالهدم يف �ساحية �سلوان وحي الثوري وحي را�س العمود جنوب امل�سجد 

الأق�سى. وقد اأظهرت اخلريطة نية الحتلل هدم 224 منزلً يف هذه الأحياء، عدا عن 88 منزلً يف 

.
86

حي الب�ستان
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3. احلدود البلدية:

منذ اأن اأكملت احتللها للقد�س �سنة 1967، بداأت “اإ�رصائيل” �سعيها اإىل حتويل املدينة اإىل عا�سمة 

يهودية خال�سة من كل جوانبها، فكان الهاج�س الأول الذي احتل عقل املخطط ال�سهيوين هو كيفية 

اأكرب  اإبقاء  اأكرب م�ساحة ممكنة من الأرا�سي املحتلة حديثاً، مع  القد�س �رصقاً ل�سّم  تو�سيع حدود 

وجاءت  الأمني.  الهاج�س  فكان  الثاين  العتبار  اأما  احلدود،  خارج  الأر�س  هذه  �سكان  من  عدد 

 يف �سطري القد�س، لتُلبي هذين املعيارين بالدرجة 
2
خريطة بلدية القد�س مب�ساحتها البالغة 124 كم

الأوىل، ف�سمت املرتفعات التي حتيط باملدينة وجميع الطرق واملداخل املحيطة بها، وا�ستثنت املناطق 

والتجمعات ذات الكثافة الفل�سطينية العالية. فمن اجلهة ال�سمالية للمدينة �سمت بلدتي بيت اإك�سا 

وبري نبال، واللتان يقطنهما عدد قليل من الفل�سطينيني، بينما ا�ستثنت من اجلنوب مدينة بيت حلم 

.
87

وبلدتي بيت �ساحور وبيت جال لكثافتها ال�سكانية العالية

على الرغم من ذلك مل ي�ستطع الحتلل حتقيق هدفه مبدينة ذات غالبية �سكانية يهودية مطلقة، 

ومل تنجح و�سائل التهجري وهدم البيوت واحلرمان من اخلدمات وال�رصائب يف حتقيق هذا الهدف 

اأي�ساً، فعاد الحتلل من جديد ويف اأواخر ت�سعينييات القرن املا�سي ليطرح فكرة تغيري �سكل حدود 

املرتوبوليتانية...  القد�س  الكربى،  )القد�س  اجلديد  لل�سكل  متعددة  اقرتاحات  ُطرحت  وقد  املدينة، 

اأريل  بناوؤه يف عهد حكومة  بداأ  القد�س” الذي  “غلف  العن�رصي  الف�سل  اأن جاء جدار  اإىل   ،
88

اإلخ(

�سارون �سنة 2002 لري�سم ال�سكل النهائي املنتظر للمدينة، بحيث ت�سّم كتلة اأدوميم ال�ستيطانية يف 

ال�رصق، وكتلة جفعون Giv'on Bloc يف ال�سمال الغربي، وكتلة عت�سيون Etzion Bloc يف اجلنوب 

الأ�سلي  اأن حجمها يفوق احلجم  اأي   
2
161 كم بـ  ُتقدر  الكتل على م�ساحة  الغربي، وُت�سيطر هذه 

للقد�س البلدية، فيما ل يزيد عدد امل�ستوطنني القاطنني فيها عن 69,900 م�ستوطن.

تكثيف  خلل  من  للقد�س،  اجلديدة  احلدود  وتثبيت  ال�سّم  هذا  لتكري�س  اليوم  املحتل  وي�سعى 

البناء يف هذه امل�ستعمرات، وو�سلها مبركز مدينة القد�س عن طريق �سبكة موا�سلت ت�سمل الطرق 

ال�رصيعة والقطار اخلفيف والبا�سات، لت�سهيل النتقال من هذه امل�ستعمرات واإليها.

فخلل �سنة 2009 ك�سف تقرير لدائرة �سوؤون املفو�سات اأن حكومة الحتلل قد اأقّرت خمططاً 

بوا�سطة  القد�س  جنوب  مب�ستعمرات  اأدوميم  كتلة  يربط  ال�رصقية،  ال�سواحرة  منطقة  يف  نفق  لبناء 

كتلة  �سريبط  الذي  الزيتون،  جبل  لنفق  موازياً  نفقاً  �سيكون  اأنه  واأكدت  ال�رصقي،  الطوق  �سارع 

.
89

اأدوميم �رصقاً بغربي القد�س ب�سكل مبا�رص، لت�سهيل حركة امل�ستوطنني والتو�سع ال�ستيطاين

الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  ملكتب  تقرير  ك�سف  كما 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs- )املحتلة )اأوت�سا

اإقامة  الحتلل  �سلطات  نية  عن   ،2009/5/7 يف   Occupied Palestinian Territory (OCHA)
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م�ستعمرة جديدة ت�سم 20 األف وحدة ا�ستيطانية جنوبي القد�س املحتلة، بالإ�سافة اإىل بناء �سبعة 

كتلة  يف   Geva'ot وجفعوت   Bat Ayin عاين  بات  م�ستعمرات  يف  جديدة  ا�ستيطانية  وحدة  اآلف 

يف  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب  رئي�س  نائبة  وقالت   .
90

ال�ستيطانية عت�سيون 

الأرا�سي الفل�سطينية األيجرا بات�سيكو Allegra Pacheco “جمعنا معطيات ت�سري اإىل اأن اإ�رصائيل 

.
تنوي بناء نحو 30 األف وحدة ا�ستيطانية جديدة يف ال�سفة والقد�س”91

ويف 2009/10/23 �رصح الأمني العام للهيئة الإ�سلمية امل�سيحية الفل�سطينية حلماية املقد�سات، 

د. ح�سن خاطر، باأن دولة الحتلل ر�سدت اأكرث من 50 مليون دولر من اأجل تو�سيع م�ستعمرتي 

.
92

معاليه اأدوميم وجبل اأبو غنيم

اللجنة  اأوردت جريدة يرو�ساليم العربية خرباً عن اتخاذ   2010 ويف �سهر كانون الثاين/ يناير 

660 دومناً من  بتحويل م�ساحة  القد�س، قراراً  لبلدية الحتلل يف  التابعة  للتنظيم والبناء،  املحلية 

يف  وذلك  تلمودية”،  قومية  “حديقة  اإىل  للقد�س  احلا�سنة  الأحياء  �سمال  العي�سوية  بلدة  اأرا�سي 

اإجراء َحَرَم البلدة من اإمكانية التو�سع والبناء على اأرا�سيها. واإذا ما ربطنا هذا اخلرب بخرب اإعادة 

قريتي  اأرا�سي  على  اإقامته  املخطط  من  كان  الذي  ال�ستيطاين،  ال�رصق”  “بوابة  م�رصوع  اإحياء 

عناتا والعي�سوية، وقريتي الزعيم والطور، على م�ساحة األفي دومن ويتكون من اأربعة اآلف وحدة 

؛ يظهر لنا اأن دولة الحتلل قد خطت خطوة كبرية نحو اإحكام احلزام ال�ستيطاين حول 
93

�سكنية

الأحياء احلا�سنة للبلدة القدمية من ال�سمال وال�رصق، حيث �ستحقق ات�سال كامل بني اأرا�سي كتلة 

اإي واحد واأرا�سي اجلامعة العربية، وعند انتهاء هذا امل�رصوع، اإن تابع الحتلل تنفيذه، يكون قد 

قطع التوا�سل بني الأحياء الفل�سطينية يف �سمال القد�س )بيت حنينا، �سعفاط( والأحياء احلا�سنة 

للبلدة القدمية ب�سكل �سبه كامل.

يف  العمل  انتهاء  حلقيقة  اأ�سيفت  ما  اإذا  امل�ستعمرات،  اأو�ساع  على  والتطورات  امل�ساريع  هذه  كل 

معظم مقاطع جدار الف�سل العن�رصي حول القد�س، فلن ترتك اأي جمال للحديث عن تبادل اأرا�س يٍف 

الأحياء  لأن  الحتلل،  ودولة  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  بني  م�ستقبلية  ت�سوية  اأي  �سمن  املدينة 

الفل�سطينية يف اأطراف القد�س لن تكون حماطة بجدار الف�سل فح�سب، بل �ست�سبح منف�سلة متاماً 

عن البلدة القدمية والأحياء املحيطة بها، و�ستكون اأ�سبه بحوي�سلت حما�رصة، ل يربطها مبحيطها 

ات�سال  اأي  القد�س  مدينة  مركز  وبني  بينها  يوجد  ول  جغرايف،  ات�سال  اأي  اخلارجي  الفل�سطيني 

البع�س؟ بل كيف  اأحياء منقطعة متاماً عن بع�سها  ال�سلطة على  اأن ت�سيطر  ُيت�سور  كذلك. فكيف 

لها اأن حُتقق توا�سلً بني ال�سفة الغربية والأحياء املقد�سية يف اأطراف القد�س داخل جدار الف�سل؟.

يف  واقعاً  بالفعل  اليوم  اأوجدت  قد  الحتلل  �سلطات  اأن  هو  امليدانية  الوقائع  على  بناء  نراه  ما 

القد�س يجعلها عملياً خارج النقا�س يف اأي ت�سوية م�ستقبلية مع ال�سلطة الفل�سطينية، مهما كان حجم 

ال�سغوط التي قد مُتار�س على دولة الحتالل، وحجم الآمال التي يبنيها املفاو�س الفل�سطيني على 
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“تبادل” مزمع لن يعني يف الواقع  اأي  اأن  القائمة. كما  تبادل م�ستقبلي للأرا�سي يتجاهل الوقائع 

اأكرث من ت�سهيل للمرور بني احلوي�سلت ال�سكانية املحا�رصة داخل القد�س وحميطها اخلارجي يف 

ال�سفة الغربية، عرب حواجز ي�سيطر عليها الحتلل متاماً، ويتحكم ببواباتها كيف ي�ساء.

خريطة 6/4: الن�ساط اال�ستيطاين يف القد�س – اآذار/ مار�س 2010 
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خريطة 6/5: التو�صع ال�صتيطاين املقّر يف القد�س – ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2009 
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رابعًا: ال�سراع على الهوية الثقافية للقد�ض:

1. تهويد الأ�صماء واملعامل:

منذ ا�ستكمال احتللها �سنة 1967 مل ت�سهد القد�س حملة لتغيري اأ�سمائها ومعاملها كالتي �سهدتها 

خلل �سنة 2009، وقد جاء ذلك متوازياً مع ت�ساعد الدعوات من قبل ال�سيا�سيني يف دولة الحتلل 

الحتلل  ل�سعي  نظراً  القد�س  يف  التهويد  حملة  حدة  ازدادت  وقد  للدولة.  اليهودي  الطابع  لتثبيت 

حل�سم م�سريها من جانب واحد، بعد اأن بقي الطابع العربي الإ�سلمي يغلب عليها على الرغم من 

مرور 43 عاماً على اكتمال احتللها.

يف  القدمية  البلدة  على  واملعامل  الأ�سماء  تهويد  يف  الحتلل  جهود  تركزت  فقد  احلال  بطبيعة 

املعماري.  طابعها  اأم  معاملها  اأم  اأ�سمائها  يف  �سواء  للمدينة،  الأول  الثقايف  الرمز  مُتثل  التي  القد�س، 

2009/3/11 م�ساريع تهويد  وقد ر�سدت موؤ�س�سة الأق�سى للوقف والرتاث يف تقرير اأ�سدرته يف 

، �سملت اأ�سوار البلدة، واأبوابها واأحياءها الداخلية، واملحيط 
94

وتغيري غري م�سبوقة يف البلدة القدمية

املل�سق للبلدة القدمية، وامل�سجد الأق�سى املبارك، وكان من اأبرز هذه امل�ساريع: النتهاء من اإن�ساء 

حديقة ومتنزه عام با�سم “طريق اجلي�س” حماذ ٍللزاوية الغربية ال�سمالية للبلدة القدمية، واإن�ساء 

حديقة اأخرى مماثلة يف اأق�سى الزاوية ال�سمالية ال�رشقية للبلدة، ور�سف بالط جديد من “الطراز 

، يف منطقة باب ال�ساهرة.
الهريودياين”، الذي يدعي الحتلل اأنه كان �سائداً يف “عهد املعبد الثاين”95

حتويل  من  والنتهاء  الهريودياين”،  “الطراز  على  داود  النبي  باب  ترميم  اإعادة  اإىل  بالإ�سافة 

“حدائق توراتية” عامة، والإعلن عن بدء  اإىل  القدمية  القد�س  باأ�سوار  املحيطة  امل�ساحات  عدد من 

اأعمال ترميم وتطوير لباب اخلليل وباب ال�ساهرة لت�سبح م�سابهة هي الأخرى يف طرازها املعماري 

طول  على  والدكاكني  العقارات  معامل  لتغيري  خمطط  عن  اأي�ساً  والإعلن  الهريودياين”،  للـ“طراز 

�سارع الواد، غرب امل�سجد الأق�سى. 

واأ�سارت موؤ�س�سة الأق�سى للوقف والرتاث يف تقريرها اإىل اأن �سلطات الحتلل قد األقت مهام 

تنفيذ م�ساريع تهويد املعامل على عدد من الهيئات، اأهمها بلدية الحتلل، و�سلطة تطوير القد�س، 

و�سلطة الآثار، وخ�س�ست لتنفيذها حوايل 150 مليون دولر اأمريكي.

ويف 2009/4/5 �رصقت �سلطات الحتلل اأحد اأ�سخم الأحجار الأثرية يف منطقة الق�سور الأموية 

الإ�سلمية يف الزاوية اجلنوبية ال�رصقية للم�سجد الأق�سى املبارك، وو�سعته يف “احلديقة الأثرية” 

“املعبد  بناء  يف  ا�ستخدمت  التي  الأحجار  اأحد  اأنه  مدعية  )الكني�ست(  الإ�رصائيلي  للربملان  املقابلة 

املقابلة  املنطقة  اأعمال حفريات يف  بداأ الحتلل   2009 الأول/ دي�سمرب  . ويف �سهر كانون 
الثاين”96

ملنطقة الق�سور الأموية، وكانت اآلياته جتمع كل الآثار الإ�سلمية التي جتدها يف املكان، وتنقلها اإىل 

.
97

مكبات نفايات قرب م�ستعمرة معاليه اأدوميم �رصقي القد�س املحتلة
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اأما على �سعيد تهويد الأ�سماء، فقد اأمر وزير املوا�سلت يف حكومة الحتلل ي�رصائيل كات�س 

واللفتات  الإ�سارات  على  املكتوبة  واملدن  البلدات  اأ�سماء  بتهويد   2009/7/13 يف   Yisrael Katz

، وقد اأثار هذا 
املنت�رصة على ال�سوارع والطرقات الرئي�سية يف كامل الأرا�سي املحتلة �سنة 981948

اأعلن  تنفيذه. حيث  لكن ذلك مل يوقف   ،48 الـ  فل�سطينيي  القرار ردود فعل �سعبية و�سيا�سية من 

اأمني عام اجلبهة الإ�سلمية امل�سيحية للدفاع عن القد�س، د. ح�سن خاطر، يف 2009/7/19، اأن دولة 

، وكان من اأبرز الأ�سماء 
99

الحتلل قد غرّيت بالفعل اأ�سماء اآلف املواقع واملعامل الأثرية يف القد�س

جميع  على  القد�س  “يرو�سلمي” با�سم  ا�سم  ا�ستبدال  املا�سي:  العام  خلل  الحتلل  غريها  التي 

ا�سم  اإىل  الأق�سى  امل�سجد  جنوب  احللوة  وادي  �سارع  ا�سم  وتغيري  “اإ�رصائيل”،  يف  الطرق  لفتات 

هينوم”،  “جاي  اإىل  الأق�سى  امل�سجد  جنوب  الربابة  وادي  ا�سم  وتغيري  ديفيد”،  “معاليه  �سارع 

والبدء بتغيري اأ�سماء ال�سوارع والأحياء يف املحيط القريب من امل�سجد الأق�سى املبارك.

كما �سهدت �سنة 2009 تطوراً لفتاً اآخر على هذا ال�سعيد، اإذ بداأت الأ�سماء العربية لكثري من 

 Google Wikimapia وجوجل  العربية يف خرائط موقعي ويكيمابيا  الأ�سماء  املواقع حتّل حمّل 

على �سبكة الإنرتنت، مبا يف ذلك ا�سم امل�سجد الأق�سى املبارك، الذي اأ�سبح ا�سمه الرئي�سي “جبل 

املعبد” ولي�س امل�سجد الأق�سى اأو احلرم ال�رصيف.

2. الرتويج للقد�س كمدينة يهودية:

للرتويج  الحتلل  �سلطات  تعمل  للقد�س،  والإ�سلمية  العربية  الهوية  ملحو  �سعيها  اإطار  يف 

الربط  خلل  من  وذلك  م�سرتك،  م�سيحي  يهودي  تاريخ  ذات  مدينة  اأنها  اأ�سا�س  على  للمدينة 

�سلطات  وُت�سيطر  امل�سيحية.  والدينية  الأثرية  واملواقع  املختلقة،  اليهودية  ال�سياحية  املواقع  بني 

عمل  ومتنع  تامة،  �سيطرة  القد�س  يف  ال�سياحي  الإر�ساد  قطاع  على  ذلك  �سبيل  يف  الحتلل 

املر�سدين ال�سياحيني اإل حتت اإ�رصافها، وتنظم اجلولت ال�سياحية يف املدينة وفق م�سار يتجاهل 

عن  ومنف�سل  طارئ  كوجود  املدينة  يف  الإ�سلمي  الوجود  وُي�سور   ،
100

الإ�سلمية املقد�سات 

الوجود امل�سيحي واليهودي. 

مهرجانات  اإقامة  خلل  من  املدينة  لـ“يهودية”  للرتويج  اأي�ساً  الحتلل  �سلطات  وتعمل 

واحتفالت باملنا�سبات والأعياد اليهودية الدينية والقومية على مدار العام، وقد اأعلن روبن فين�سكي 

Reuven Pinsky، مدير ق�سم تطوير البلدة القدمية يف بلدية الحتلل يف القد�س، يف 2009/3/7 عن 

اأوقات خمتلفة ل  ال�سياح، يف  اأجل و�سول  ال�سنة من  اأيام  لـ“اإقامة املهرجانات طوال  البلدية  �سعي 

تقت�رص على موا�سم مف�سلة، متتد خلل �سهري متوز واآب ]يوليو واأغ�سط�س[ والأعياد، وتت�سمن 

اأمريكي(،  دولر  مليون   1.93( �سيكل  مليني  بثمانية  ا�ستثمارات  القادمة  ال�سنوات  يف  املخططات 

.
للرتويج للمدينة �سياحياً على مدار العام”101
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وكان اأبرز مهرجانات �سنة 2009 مهرجان “نور القد�س”، الذي نظمته بلدية الحتلل و�رصكة 

تطوير القد�س ووزارة ال�سياحة يف دولة الحتلل يف الفرتة 10-2009/6/16، وح�رصه اآلف ال�سياح، 

و�سهد احتفالت مو�سيقية ودينية �ساخبة يف ال�ساحة املل�سقة لل�سور اجلنوبي للم�سجد الأق�سى 

القد�س،  قلعة  ويف  املدينة  اأبواب  على  �سوئية  لعرو�س  اإ�سافة  الأموية،  الق�سور  منطقة  يف  املبارك 

 .
102

ا�ستخدمت فيها الرموز اليهودية ب�سكل مكثف

3. القد�س عا�صمة الثقافة العربية:

يف م�سقط 2006، واأثناء الدورة اخلام�سة ع�رصة ملجل�س وزراء الثقافة العرب، طلب وزير الثقافة 

العراقي تاأجيل دور بغداد كعا�سمة للثقافة العربية، والذي كان مقرراً يف �سنة 2009، اإىل �سنة 2013 

الفل�سطيني يف حينها د.عطا اهلل  الثقافة  التي متر بها املدينة. عقب ذلك، بادر وزير  للظروف  نظراً 

احل�سور  فوافق   2009 �سنة  العربية  للثقافة  عا�سمة  القد�س  تبنّي  اقرتاح  اإىل  مبا�رصة  ال�سبح  اأبو 

بالإجماع.

وقد بداأت ال�سلطة الفل�سطينية والفعاليات الأهلية املقد�سية يف �سهر اآذار/ مار�س 2009 اأن�سطتها 

منع  الحتلل  لكن  القد�س،  مدينة  داخل  يف  العربية  للثقافة  عا�سمة  بالقد�س  للحتفال  وفعالياتها 

بالقوة كل الأن�سطة املتعلقة بالحتفال مبدينة القد�س كعا�سمة للثقافة العربية ل�سنة 2009، بعد اأن 

 Avraham )Moshe( Dichter ديخرت )وّقع وزير الأمن الداخلي يف حكومة الحتلل اآيف )مو�سيه

. ففي يوم انطلق الحتفالية 
103

على قرار يحظر اإقامة ال�سلطة الفل�سطينية احتفالت بهذه املنا�سبة

يف 2009/3/21 داهمت قوات الحتلل منطقة برج اللقلق بالبلدة القدمية يف القد�س، واعتقلت عدداً 

الحتلل  �سلطات  ن�رصت  كما  العربية.  للثقافة  عا�سمة  القد�س  مدينة  احتفالية  عن  امل�سوؤولني  من 

ن�ساطات متعلقة  اأي  ملنع  القد�س  اأنحاء مدينة  كافة  األفي �رصطي يف  اأكرث من  الفتتاح  قبل يوم من 

بالحتفالية.

وبالتزامن مع اإعلن انطلق الحتفالية من بيت حلم ويف 2009/3/23، اقتحمت قوات الحتلل 

ال�سخ�سيات  من  وعدداً  �سلح  رائد  ال�سيخ  واعتقلت  جراح،  ال�سيخ  حي  يف  الكرد  كامل  اأم  خيمة 

املقد�سية ملنعهم من الإعلن عن انطلق الهيئة ال�سعبية املقد�سية للحتفال بالقد�س عا�سمة الثقافة 

. كما اقتحمت قوات الحتلل يف اليوم ذاته ثماين موؤ�س�سات مقد�سية كانت تنظم فعاليات 
104

العربية

ووجهت  املدار�س،  لأطفال  جتمعات  ومنعت  فل�سطينياً،  ع�رصين  نحو  واعتقلت  املنا�سبة،  لهذه 

.
105

تهديدات لأي �سخ�س يحاول امل�ساركة بهذه الحتفالت

 وقد ا�ستمّرت �سلطات الحتلل يف �سيا�سة املنع والعتقال على مدار العام، كما منعت موؤمتراً 

�سحفياً عقدته الهيئة ال�سعبية املقد�سية يف 2010/1/28 يف فندق ليجا�سي يف القد�س لتُعلن فيه القد�س 

.
عا�سمة اأبدية للثقافة العربية، وتدعو اإىل تواأمتها مع الدوحة عا�سمة الثقافة العربية ل�سنة 1062010
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عا�سمة  القد�س  باحتفالية  مرتبط  ن�ساط  لأي  وقمعه  الحتالل  ت�سييق  ملواجهة  حماولة  ويف 

و�سورية  والأردن  لبنان  يف  الأهلية  والهيئات  املوؤ�س�سات  من  جمموعة  اأن�سات  العربية،  الثقافة 

“احلملة الأهلية لحتفالية القد�س عا�سمة الثقافة العربية 2009”، وقد كانت الفكرة من وراء هذه 
اإىل كل العوا�سم العربية، وقد نّظمت هذه احلملة  احلملة نقل الحتفال بالقد�س من القد�س نف�سها 

اآلف الأن�سطة والفعاليات يف الدول العربية، خ�سو�ساً يف �سورية والأردن ولبنان، وكان من اأبرز 

اأن�سطتها جائزة القد�س للتميز الأدبي والأكادميي، وم�سريات �سّد الرحال للم�سجد الأق�سى املبارك، 

ومهرجان امل�سهد ال�سلحي يف دم�سق، واليوم الت�سامني “للقد�س �سلم”، الذي ُنّفذ بالتزامن يف 

�سورية والأردن ولبنان وغزة.

القد�س مع  والر�سمي  ال�سعبي  التفاعل  مُيثّل 

موؤ�رصاً ملدى اهتمام العرب وامل�سملني مبا ُتعانيه

ك�سعوب اأولوياتهم  �ُسلّم  على  ومكانتها  املدينة، 

اأو اأنظمة، كما مُيثّل يف الوقت ذاته موؤ�رصاً للمحتل، يقي�س من خلله قدرته على التقدم يف م�رصوع 

هذه  ُتثريه  قد  الذي  العرتا�س  بحجم  وحجمها  التهويد  اإجراءات  يربط  ما  غالباً  فهو  التهويد، 

الإجراءات يف فل�سطني واملنطقة والعامل العربي والإ�سلمي، فكلما ت�ساءل حجم الت�سامن والتفاعل 

زاد املحتل من حجم اإجراءاته التهويدية و�رصعتها. 

وقد كان الفل�سطينيون على الدوام ميثلون راأ�س احلربة يف اأي تفاعل مع اأحداث القد�س، فكانت 

املحتلة.  الأر�س  يف  و�رصاوتها  املواجهات  حجم  مع  طردياً  تتنا�سب  فل�سطني  خارج  التحركات 

2009 �سهدت تفاعلً �سعبياً عربياً  اأن �سنة  تكر�ست هذه املعادلة على مدى �سنني الحتلل. غري 

ال�سنوات  اأ�سواأ  من  كانت  ال�سنة  هذه  اأن  من  الرغم  على  القد�س،  اأو�ساع  مع  �سعيفاً  واإ�سلمياً 

املنق�سم،  الداخلي  الفل�سطيني  فالو�سع   .1967 �سنة  احتللها  اكتمال  منذ  املدينة  على  مّرت  التي 

وامللحقة ال�سديدة التي تتعر�س لها املقاومة يف ال�سفة الغربية �سّعبت على الفل�سطينيني مواجهة 

ال�سعبي  التفاعل  على  �سلباً  ذلك  انعك�س  وقد  املنا�سب،  بال�سكل  القد�س  لها  تتعر�س  التي  الهجمة 

التي زاد فيها الهتمام الر�سمي  مع املدينة يف كلٍّ من العامل العربي والإ�سلمي، با�ستثناء تركيا 

.2009 وال�سعبي باأو�ساع القد�س خلل �سنة 

عربياً مل ت�سجل �سنة 2009 اأحداثاً اأو مواقف اأو مظاهرات �سعبية كبرية للت�سامن مع القد�س، 

نّظمت  حني   2009 �سبتمرب  اأيلول/  �سهر  يف  كانت  الأوىل  املحطة  رئي�سية؛  حمطات  ثلث  با�ستثناء 

احلملة الأهلية لحتفالية القد�س عا�سمة الثقافة العربية م�سريات ل�سّد الرحال اإىل امل�سجد الأق�سى 

تنظيم  الفعاليات  هذه  �سملت  وقد  والأردن،  و�سورية  لبنان  من  كل  يف  الآلف  مب�ساركة  املبارك، 

خام�سًا: الفعاليات الت�سامنية 

مـــــع الـــقــــــــــــد�ض
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م�سريات كبرية لأداء ال�سلة يف اأقرب نقطة حدودية لفل�سطني املحتلة، و�سّكلت هذه امل�سريات نوعاً 

 2009 اأكتوبر  الأول/  ت�رصين  �سهر  يف  فكانت  الثانية  املحطة  اأما  والتاأثري.  ال�ستقطاب  من  جديداً 

الذي �سهد اقتحامات متكررة للمتطرفني اليهود واأجهزة اأمن الحتلل للم�سجد الأق�سى املبارك، 

اليمن واجلزائر  اأكربها يف  العربية، كان  البلدان  حيث خرجت حينها مظاهرات �سعبية يف عدد من 

وال�سودان، وذلك اإثر نداء لل�سيخ يو�سف القر�ساوي يف 2009/10/6 دعا فيه اإىل جعل يوم اجلمعة، 

القد�س  ملتقى  يف  الثالثة  املحطة  ومتثلت  واملقد�سات.  للأق�سى  غ�سب  يوم  التاريخ،  هذا  تل  الذي 

املغربية  العا�سمة  يف  القد�س  للجنة  التابعة  ال�رصيف  القد�س  مال  بيت  وكالة  نظمته  الذي  الدويل، 

الرباط يف 2009/10/29-28.

تركيا،  �سهدتها  التي  الن�ساطات  با�ستثناء  تاأثرياً،  اأو  حجماً  اأكرب  التفاعل  يكن  مل  واإ�سلمياً 

فل�سطني  لن�رصة  موؤمتران  مايو  واأيار/  اأبريل  ني�سان/  �سهري  يف  اإ�سطنبول  مدينة  يف  ُعقد  حيث 

والقد�س، �سارك فيهما �سخ�سيات ووفود مقد�سية بالإ�سافة اإىل ال�سيخ رائد �سلح. كما �سهدت 

الإ�رصائيلية  القن�سلية  5 و2009/10/27 مظاهرات كبرية، حو�رصت خللها  اإ�سطنبول يف  مدينة 

الأق�سى  للم�سجد  الحتلل  اأمن  واأجهزة  املتطرفني  اقتحامات  على  للحتجاج  وذلك  املدينة،  يف 

املبارك.

لكن، وب�سكل اإجمايل، بقي التفاعل العربي والإ�سلمي مع ق�سية القد�س دون امل�ستوى املطلوب، 

حيث مل يبلغ حجمه ول تاأثريه حداً يردع معه الحتلل عن امل�سي ُقدماً يف م�رصوعه لتهويد املدينة 

وال�سيطرة عليها. كما اأنه اقت�رص ب�سكل رئي�سي على التفاعل مع امل�سجد الأق�سى وما يتعر�س له، 

تزايد لل�ستيطان والتهجري،  املدينة من  ُتعانيه  املقد�سيون، وما  ال�سكان  له  يتعر�س  ملا  غري متنبه 

وال�سيطرة على اأملك الفل�سطينيني فيها، بالرغم من اأن ذلك قد يكون له اأثر على م�ستقبل ال�رصاع 

يف القد�س م�ساٍو يف حجمه لقتحام امل�سجد الأق�سى والعتداء عليه.

ل�سنة  وال�ستقراءات  التوقعات  مناق�سة  يدي  بني 

الأبرز  ال�سيا�سي  امل�ستجد  بّد من وقفة مع  2010، ل 

بتويل  متثل  والذي   ،2009 �سنة  خلل  ح�سل  الذي 

الر�سمية،  ملهامه  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س 

املقاربة  واأ�سبحت  فيها،  ال�رصاع  ت�سوية  واأفق  القد�س  ملو�سوع  الأمريكية  النظرة  معه  تغريت  اإذ 

التي  القومية  النظرة  كانت  اأن  بعد  ال�سائدة،  هي  الأديان”  اأ�سحاب  “حقوق  تناق�س  التي  الدينية 

تناق�س ال�سيادة على املدينة �سائدة على مدى العقود ال�ستة املا�سية. هذه املقاربة الدينية لدى الإدارة 

، التي 
107The Jerusalem Old City Initiative الأمريكية بعثت احلياة يف مبادرة البلدة القدمية

�ساد�سًا: القد�ض: نظرة يف 

امل�سـتقبل القريب
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على  وتقوم  العربية،  الدول  يف  �سابقون  �سفراء  بينهم  الغربيني،  ال�سيا�سة  رجال  من  عدد  يتبناها 

و�سع البلدة القدمية للقد�س حتت �سيادة قوة دولية ت�رصف عليها الأمم املتحدة، وت�رصف هذه القوة 

“حقوق دينية”، وهذا  التي لهم فيها  املواقع  اإىل  الأديان بالو�سول بحرية  ال�سماح لأ�سحاب  على 

ي�سمل دخول اليهود اإىل “جبل املعبد” مبا “ل يعطل” حقوق امل�سلمني فيه. وهذه املبادرة اإذ ترتكز 

على الو�سع اخلا�س Corpus Separatum الذي كان مقرتحاً للقد�س يف قرار التق�سيم �سنة 1947، 

اإل اأنها تخت�رص هذه احلالة يف البلدة القدمية، وتركز على ا�ستبعاد النقا�س على ال�سيادة بدعوى اأنه 

نقا�س ُجرب طويلً ول يوؤدي اإىل نتيجة، والرتكيز على مقاربة “املدينة املفتوحة” و“حرية العبادة” 

لأ�سحاب الأديان كل يف مقّد�سه.

العرب  الروؤ�ساء وامللوك  اإىل عدد من  ر�سلت 
ُ
اأ املبادرة  اأن هذه  املجال هو  الأخطر يف هذا  التطور 

يف الأردن وم�رص وال�سعودية وال�سلطة الفل�سطينية لإبداء الراأي ب�ساأنها، واأن بع�س الت�رصيحات 

املرحبة مبثل هذا الرتتيب ُر�سدت خلل �سنة 2009، اإذ ُنقل عن الناطق با�سم الرئا�سة الفل�سطينية 

الأق�سى لطرف  امل�سجد  ال�سيادة على  ا�ستعداد لنقل  “الفل�سطينيني على  باأن  اأبو ردينة قوله  نبيل 

ثالث يف حني تنقل ال�سيادة على احلي الإ�سلمي وامل�سيحي والأرمني اإىل ال�سلطة الفل�سطينية ويبقى 

 .
احلي اليهودي حتت �سيادة اإ�رصائيل”108

اأما التطورات املتوقعة خلل �سنة 2010، فل يختلف اثنان من املتابعني لهذه الق�سية باأن دوائر 

الحتلل تنظر اإىل 2010 على اأنها �سنة ح�سم م�سري القد�س، فهي ال�سنة التي ل بّد اأن ترتجم فيها 

التي كان �سارون  ال�سنة  العا�سمة، فهي  اإىل واقع من خلل حتقيق يهودية  الدولة  مقولة يهودية 

قد حددها لكتمال ال�سكل النهائي للدولة مبوجب احلل الأحادي، الذي خلّفته فكرة ح�سم م�سري 

القد�س يف التعبري عن هاج�س يهودية الدولة. اإن التطورات التي ا�ستعر�سناها بني يدي هذا النقا�س، 

ت�سمح لنا اأن نقول اإن �سنة 2009 تكاد تكون اأكرث �سنة �سهدت تطورات يف ق�سية القد�س كّماً ونوعاً، 

تنزل  اأن  ينتظر  التي  احلا�سمة،  للقرارات  ال�ساحلة  الأر�سية  ت�سكيل  اإىل  هدفت  التطورات  وهذه 

مو�سع التطبيق �سنة 2010.

على م�ستوى الهوية الدينية ف�سنة 2010 مر�سحة لأن ت�سهد حماولت حقيقية لتق�سيم امل�سجد 

حديدية  بفوا�سل  متاماً  وتغلق  الغربية  اجلنوبية  �ساحاته  ُتقتطع  بحيث  دائم،  ب�سكل  الأق�سى 

ممثلة  للم�سجد  الإ�سلمية  احل�رصية  بذلك  منهية  اليهود،  للم�سلني  لتخ�س�س  اأمنية  وترتيبات 

الإ�رشائيلي  الر�سمي  امل�ستوى  على  املعنية  الأو�ساط  خمتلف  و�ستحاول  الأردنية،  بالأوقاف 

واجلمعيات املتطرفة اأن ت�ستثمر الأعياد واملنا�سبات اليهودية ملحاولة فر�س مثل هذا الأمر، ولعل 

املنا�سبات الأبرز �ستكون افتتاح كني�س اخلراب منت�سف �سهر اآذار/ مار�س 2010، وذكرى “خراب 

املعبد” مطلع �سهر اآب/ اأغ�سط�س 2010. 
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من املتوقع كذلك افتتاح عدد من احلفريات التي و�سل فيها العمل اإىل مراحله النهائية، لتتعزز 

فكرة “املدينة اليهودية املقد�سة” التي ت�سمل الف�ساء التحتي للم�سجد وحميطه، واحلي اليهودي، 

و“مدينة داود”، يتو�سطها اجلزء املقتطع من �ساحات امل�سجد، لت�سكل جت�سيداً للقدا�سة اليهودية 

العمل  القدا�سة.  لهذه  وامل�سيحي  الإ�سلمي  التج�سيد  ت�سكل  التي  القدمية  البلدة  يوازي  للمدينة، 

حميط  يف  واأطولها  الأنفاق  اأكرب  افتتاح   2010 �سنة  ت�سهد  اأن  يف  اأملً  حمموم،  ب�سكٍل  �سي�ستمر 

امل�سجد، وهو النفق الهريودياين، واإن كانت هناك حتديات لوج�ستية قد توؤخر هذا الفتتاح، وهذا 

اأما  800 مرت، وبعر�س يت�سع ل�سيارة �سغرية يف بع�س مقاطعه.  النفق �سيمتد م�سافة ل تقل عن 

الإن�ساءات فوق الأر�س فقد افتتح اأكربها وهو كني�س اخلراب، كما اأن كني�س حمام العني قبالة باب 

ال�سل�سلة اأ�سبح يف مراحله النهائية، وهذا ما �سيعني تفعيل نقاط اأخرى لبناء كن�س جديدة يف البلدة 

القدمية، قد يكون اأبرزها كني�س “قد�س النور” الذي كان خمطط “اأور�سليم اأولً” قد حتدث عنه يف 

�سنة 2008، ويفرت�س اأن يقام فوق املحكمة الإ�سلمية املل�سقة لل�سور الغربي للأق�سى. اأما على 

م�ستوى الأملك الأرثوذك�سية فقد ت�سهد �سنة 2010 قراراً ق�سائياً اإ�رصائيلياً نهائياً يف ق�سية �ساحة 

الكني�سة لتغري  عمر، يثبّت ملكيتها لل�رصكات ال�ستيطانية، ما مل يجِر حترك حقيقي �ساغط على 

موقفها، ولن يكون من املفاجئ اأن ُيك�سف عن �سفقات جديدة �سادق عليها البطريرك ثيوفيلو�س 

واملجمع املقد�س خلل الفرتة ال�سابقة.

�ستت�ساعد،  الهويات  �سحب  فوترية  كبرياً،  ت�سعيداً  بدورها  �ست�سهد  ال�سكان  معركة  اأن  كما 

علن 
ُ
و�سيُفّعل هذا ال�سلح كو�سيلة ناجعة للتخل�س من اأكرب عدد ممكن من ال�سكان، خ�سو�ساً اإذا ما اأ

تعديل احلدود البلدية، خُمِرجاً بع�س التجمعات الفل�سطينية الأ�سا�سية خارج حدود القد�س ب�سكل 

نهائي. حماولت الرتويج للقد�س كمركز �سكني �ستكون حمور اهتمام بلدية الحتلل خلل �سنة 

2010، من خلل ت�سليم عدد من اإ�سكانات الأزواج ال�سابة، وبرامج ت�سهيلت مالية وتق�سيط مريح 

باإ�رصاف البلدية كانت تتح�رص يف اأروقتها خلل �سنة 2009، اإل اأن املوؤ�رصات الأولية واملخططات 

ال�سباب  لت�سجيع  غرباً،  املدينة  تو�سيع  فكرة  اإحياء  اإعادة  احتمال  اإىل  ت�سري  حديثاً  عنها  املفرج 

اليهودي على ال�سكن فيها، ف�رصقي القد�س اأثبتت مرة بعد مرة اأنها لي�ست جاذبة لل�سكان اليهود، 

على الرغم من املحاولت املتتالية لت�سويقها، وعلى الرغم من الإ�رصار ال�سيا�سي ال�سهيوين على 

.
109

اأن التو�سع ينبغي اأن يكون �رصقاً، واأن التو�سع غرباً هو نوع من الرتاجع

اجلدار،  مع  لتتطابق  للقد�س  البلدية  احلدود  تعديل  احتمال  هو  الأر�س  معركة  توقعات  اأبرز 

�سمن  ر�سمياً  باملدينة  املحيطة  ال�ستيطانية  الكتل  يقطنون  يهودي   69,900 نحو  بذلك  ليدخل 

 ،
111

، وهو اإجراء من �ساأنه اأن ي�سهم يف تعديل ن�سب ال�سكان يف املدينة ب�سكل فاعل
110

حدودها البلدية
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واأن يعزل عدداً من الأحياء الفل�سطينية خارج املدينة ب�سكل ميّهد ل�سحب بطاقات الإقامة الزرقاء 

من املقد�سيني املقيمني فيها. ثاين اأبرز التطورات يتوقع يف اإجراءات التهجري اجلماعي، حيث �ستلجاأ 

اإمكانية جناح هذه ال�سيا�سة اإىل  اإىل اإجراءات اأكرث حزماً وبوترية اأ�رصع لختبار  حكومة الحتلل 

لها،  جناح  منوذج  لي�سكل  جراح  ال�سيخ  حي  معركة  ح�سم  اإىل  جاهدة  �ست�سعى  ولعلها  منتهاها، 

وق�سة ف�سل ل�سكانه الذين ي�سمدون وحدهم يف العراء. ولعل اأبرز ما ميكن اأن يوقف هذا املخطط 

هو توفري دعم حقيقي مبا�رص ل�سكان ال�سيخ جراح، وتوفري احت�سان اإعلمي وجماهريي عربي 

واإ�سلمي ودويل لق�سيتهم ب�سكل مينع ح�سم هذه الق�سية على مدى �سنة 2010. علوة على ذلك، 

لل�سكان  اجلاذبة  امل�ستعمرات  يف  خ�سو�ساً  عالية،  وبوترية  �ست�ستمر  ال�ستيطانية  فالتو�سعات 

با�ستثناء مقاطع  اأما اجلدار فهو �سبه مكتمل تقريباً  املدينة،  اليهود مثل جيلو وهار حوما جنوب 

فلن  النقاط  تلك  يف  م�ساره  يف  راأيها  املحكمة  اأبدت  حال  ويف  العليا”،  “املحكمة  يف  النظر  قيد  حمددة 

ي�ستغرق اإكماله وقتاً طويلً.

املعركة الثقافية، �ست�سهد حماولة تنفيذ تهويد اأ�سماء معامل واأحياء البلدة القدمية ب�سكل كامل، 

بعد اأن اأقّرت خلل �سنة 2009، كما �ست�سهد النتقال للعمل يف باب العمود اأهم اأبواب البلدة القدمية 

التغيري  اأعمال  “الطراز الهريودياين”.  لتغيري طرازه املعماري واإخراجه ب�سكل جديد وفق  �سمالً 

البلدة  غرب  اخلليل  باب  يف  مّت  ما  غرار  على  الزمن،  من  طويلة  لفرتة  الباب  اإغلق  �ستتطلب  هذه 

اأن يوؤثر ب�سكل دراماتيكي على الو�سع القت�سادي ل�سكان البلدة، حيث  القدمية، وهذا من �ساأنه 

ت�سكل الأ�سواق املطلة على باب العمود من الداخل واخلارج الع�سب الأبرز لقت�ساد البلدة القدمية، 

اإىل جانب �سوق خان الزيت.

اإن مل تقراأ املعادلة التي كانت  اأية قراءة مل�ستقبل القد�س القريب والبعيد، �ستكون منقو�سة  اإن 

حُتّجم تغّول املحتل يف اإجراءاته �سّد املدينة، وكانت متنعه على مدى اأربعة عقود من الحتلل من 

2009، وهذه املعادلة هي معادلة  تنفيذ اإجراءات حا�سمة بهذا احلجم والتاأثري كالذي �سهدته �سنة 

املتوقعة  الفعل  ردود  ويدر�س  ومقد�ساتها  املدينة  جتاه  حتركاته  كل  يح�سب  كان  فاملحتل  الردع، 

منها، فيلجاأ اإىل التحرك ب�سكل بطيء وغري معلن خوفاً من اأن ت�سطره اإجراءاته يف القد�س اإىل دفع 

ثمن غاٍل يفوق احتماله، وكانت املقاومة الفل�سطينية تاريخياً هي الطرف الآخر يف هذه املعادلة، بدءاً 

1929، التي كّر�ست يف الوعي ال�سهيوين  من اأوىل الثورات الفل�سطينية الكربى، ثورة الرباق �سنة 

وب�سكل مبكر ح�سا�سية التعامل مع القد�س ومقد�ساتها، مروراً مبجزرة الأق�سى �سنة 1990 وما 

تبعها من اأحداث دامية، وَهبّة النفق �سنة 1996، انتهاء بانتفا�سة الأق�سى �سنة 2000. لقد متكنت 

اليوم، يف ظّل حرب علنية  للقد�س باتت تفتقدها  العفوية من تكري�س ح�سانة  الفل�سطينية  املقاومة 



2009التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني

310

على املقاومة يف ال�سفة الغربية، وا�سرتاتيجية املواجهة ال�ساملة اأو الهدوء ال�سامل التي باتت حتكم 

املقاومة يف غزة، واإذا ما ا�ستمرت معادلة الردع هذه غائبة عن القد�س، وما مل ت�ستحدث لها بدائل 

خلقة تدفع املحتل للتفكري مرتني يف �سلوكه جتاه املدينة، فاإن ح�سم م�سري املدينة خلل �سنة 2010 

لن يكون اأمراً م�ستحيلً.

الدرا�سة  هذه  اأظهرتها  التي  الإيجابية  املوؤ�رصات  من  الرغم  وعلى  وو�سوح،  اخت�سار  وبكل 

الردع، وحت�سني  ال�سمود وال�ستمرار، فما مل تتوفر عنا�رص  ال�سكان على  واملعتمدة على قدرة 

ظروف ال�سمود والثبات، والحت�سان ال�سيا�سي الفل�سطيني والعربي والإ�سلمي لهذه الق�سية 

ثماراً حقيقية خلل  املدينة �ستوؤتي  لتهويد  الدوؤوبة  املخططات واجلهود  فاإن   ،2010 �سنة  خلل 

ال�سيا�سي  الو�سط  يف  اليوم  ال�سائد  القد�س  عن  الن�سغال  ا�ستمرار  فاإن  وعليه،  ال�سنة.  هذه 

التهويد يف هذه  اأ�سباب متكني م�رصوع  املقاوم واملفاو�س، �سيكون �سبباً من  الفل�سطيني بطرفيه 

املدينة، ي�ساف اإليه ا�ستمرار التعامل العربي والإ�سلمي مع القد�س كق�سية فل�سطينية اأو اأردنية 

داخلية.

فر�س  يف  الإ�رصائيلي  الحتلل  �سلطات  جنحت 

ب�سكل  الغربية  ال�سفة  يف  ال�ستيطاين  الوجود 

اأهمية  كبري، وحتديداً يف املحافظات التي تعّد ذات 

امل�ساحات  بلغت  حيث  ا�سرتاتيجية لـ“اإ�رصائيل”، 

اأكرث  حمافظة،   11 اأ�سل  من  فل�سطينية  حمافظات  خم�س  يف  الإ�رصائيلية  للم�ستعمرات  العمرانية 

من م�ساحة العمران الفل�سطيني. وهذه املحافظات هي: القد�س واأريحا والأغوار وقلقيلية و�سلفيت 

 .
112

وطوبا�س

لقد ا�ست�رصى ال�ستيطان الإ�رصائيلي يف ال�سفة الغربية منذ بدء عملية ال�سلم �سنة 1993 ب�سكل 

غري م�سبوق، حيث ت�ساعف عدد امل�ستعمرات وامل�ستوطنني منذ بدء عملية ال�سلم لي�سل اليوم اإىل 

199 م�ستعمرة، وما يزيد عن 580 األف م�ستوطن اإ�رصائيلي، مبن فيهم 236  األف م�ستوطن يقطنون 

. بل واأكرث من ذلك، 
113

امل�ستعمرات الإ�رصائيلية يف القد�س ال�رصقية، التي يبلغ عددها 34 م�ستعمرة

)1.2% من امل�ساحة الكلية 
 2

فقد ت�ساعفت م�ساحات البناء ال�ستيطاين خلل تلك الفرتة من 69 كم

. وتغطي �سلحيات امل�ستعمرات اليوم ما 
1142009  )3.3%( يف �سنة 

2
189 كم لل�سفة الغربية( اإىل 

يزيد عن 40% من م�ساحة ال�سفة الغربية.

�سابعًاً: التو�سع ال�ستيطاين 

الإ�ســــرائــيــلــــــــــي 
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خريطة 6/6: املفارقة يف امل�صاحات العمرانية املتوفرة للفل�صطينيني 

وامل�صتوطنني الإ�رشائيليني
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يقطن تلك امل�ستعمرات قوى ميينية متطرفة بن�سبة تزيد عن 50%، وهم يتمركزون يف حمافظات: 

القوى  هذه  تنامي  اإن  واخلليل.  ونابل�س  اهلل  ورام  وطوبا�س  و�سلفيت  وقلقيلية  حلم  وبيت  القد�س 

داخل  “دولة  باأنها   تو�سف  اأ�سبحت  حيث  ال�ستيطاين،  امل�رصوع  على  ب�سدة  يوؤثر  وت�ساعدها 

الدولة”. وقد حتول امل�ستوطنون املتدينون اإىل جمموعة م�ستقلة، قادرة على تغيري قواعد التفاو�س 

على ال�ساحة ال�سيا�سية؛  مما جعل عملية الن�سحاب الإ�رصائيلي من ال�سفة وفق اأية ت�سوية قادمة 

اأو  اجلدار،  ي�سمها  ل  التي  بامل�ستعمرات  فقط  متعلقاً  الأمر  كان  لو  حتى  ال�سعوبة،  غاية  يف  اأمراً 

بالنقاط اأو البوؤر ال�ستيطانية الأخرى.

ال�سنوات  خلل  م�سبوق  غري  ن�ساطاً  الغربية  ال�سفة  يف  الإ�رصائيلية  امل�ستعمرات  �سهدت  كما 

الثلثة املا�سية )2006-2009(، حيث تزايدت وترية البناء يف امل�ستعمرات الإ�رصائيلية بالرغم من 

يف  ال�ستيطانية  الأعمال  بوقف  لـ“اإ�رصائيل”  التحذيرات املتعددة، التي وجهتها الإدارة الأمريكية 

ال�سفة الغربية. 

اإن الدرا�سة التي اأعّدها معهد الأبحاث التطبيقية - القد�س )اأريج( يف �سهر اآب/ اأغ�سط�س 2009، 

“اإ�رصائيل”  اأن  تبني   ،2009-2006 الفرتة  خلل  ال�سناعية  الأقمار  ل�سور  بتحليل  م�سحوبة 

ما�سية يف خمططاتها التو�سعية يف امل�ستعمرات الإ�رصائيلية يف �سباق مع الزمن لت�سبح اأمراً واقعاً 

311 كرافاناً جديداً و1,416 مبنى جديداً، موؤلفاً من  ببناء  الفل�سطينية، حيث قامت  الأر�س  على 

عدة طوابق، يف امل�ستعمرات الإ�رصائيلية الواقعة غرب اجلدار. هذا بالإ�سافة اإىل 644 كرافاناً جديداً 

. ويظهر 
115

العن�رصي العزل  الواقعة �رصق جدار  الإ�رصائيلية  امل�ستعمرات  و371 مبنى جديداً يف 

الواقعة غرب  الإ�رصائيلية  امل�ستعمرات  البناء على  “اإ�رصائيل” قد ركزت يف عمليات  اأن  �سبق  مما 

الإ�رصائيلية  النية  يظهر  الذي  الأمر  اجلدار،  �رصق  الواقعة  تلك  من  اأكرث  العن�رصي  العزل  جدار 

 ،107 عددها  والبالغ  اجلدار،  غرب  الواقعة  الإ�رصائيلية  امل�ستعمرات  على  ال�سيطرة  تعزيز  يف 

والتي ت�سم اأكرث من 80% من عدد امل�ستوطنني الإ�رصائيليني الكلي يف امل�ستعمرات الإ�رصائيلية يف 

ال�سفة الغربية، وتاأكيد �سيطرتها على منطقة العزل الغربية حال النتهاء من بناء اجلدار. وكانت 

وقلقيلية،  و�سلفيت  اهلل  ورام  حلم  وبيت  القد�س  حمافظات:  من  كل  يف  الإ�رصائيلية  امل�ستعمرات 

ال�سفة  يف  الفل�سطينية  املحافظات  بباقي  مقارنة  ال�ستيطاين  البناء  من  الأكرب  الن�سيب  نالت  قد 

الغربية. 
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مثال تو�صع امل�صتعمرات الإ�رشائيلية ما بني ال�صنوات 2009-2006
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اأما فيما يتعلق بالتو�سع العمراين يف امل�ستعمرات الإ�رصائيلية، فقد �سدر عن وزارة الإ�سكان 

والبناء الإ�رصائيلية و“دائرة اأرا�سي اإ�رصائيل” وبلدية القد�س عطاءات بناء ملا جمموعه 30,541 

معظمها  تركزت  الغربية،  ال�سفة  يف  الإ�رصائيلية  امل�ستعمرات  داخل  جديدة  ا�ستيطانية  وحدة 

حمافظتي  من  كلٍّ  يف  املوجودة  تلك  وحتديداً  اجلدار،  غرب  الواقعة  الإ�رصائيلية  امل�ستعمرات  يف 

ا�ستيطانية جديدة على  18,190 و7,649 وحدة  لبناء  القد�س وبيت حلم، حيث �سهدتا عطاءات 

داخل  تقع  التي  الإ�رصائيلية  امل�ستعمرات  على  الإ�رصائيلية  املخططات  تركزت  كما   .
116

التوايل

على   1967 �سنة  يف  قانوين  غري  ب�سكل  تو�سيعها  مّت  والتي  الإ�رصائيلية،  القد�س  بلدية  حدود 

 .
117

وجنوبها القد�س  �رصق  الفل�سطينية  التجمعات  من  عدد  ح�ساب 

غرب  �سمال  جديد  ا�ستيطاين  حي  لبناء  خمطط  اأي�ساً  طرحت  التي  العطاءات  �سمن  من  وكان 

 2009 Efrat الواقعة جنوب مدينة بيت حلم، حيث مّت الإعالن يف �سباط/ فرباير  اإفرات  م�ستعمرة 

عن م�سادرة ما يزيد عن 1,700 دومن من اأرا�سي خلة النحلة واخل�رص واأرطا�س جنوبي حمافظة 

بيت حلم، حتت م�سمى اأملك حكومية اإ�رصائيلية، لبناء 2,500 وحدة ا�ستيطانية للحي ال�ستيطاين 

 1,400 يتكون من  اآخر  بناء حي  الإعلن عن  مّت  . كما 
118Givat HaEitam اجلديد جفعات هايتم 

بنيامني  )جفعات   Adam اآدم  م�ستعمرة  من  واحد  كيلومرت  م�سافة  على  جديدة  ا�ستيطانية  وحدة 

والبالغ   ،
119

ميغرون الع�سوائية  ال�ستيطانية  البوؤرة  م�ستوطني  ل�ستيعاب   ،)Geva Binyamin

عددهم قرابة 200 م�ستوطن اإ�رصائيلي. كما طرحت احلكومة الإ�رصائيلية خمططاً لبناء م�ستعمرة 

 ،Maskiot جديدة يف منطقة الأغوار ت�سمل ع�رصين وحدة ا�ستيطانية جديدة يف م�ستعمرة م�سكيوت

كجزء من خمطط بناء ي�سمل 180 وحدة ا�ستيطانية، كانت احلكومة الإ�رصائيلية قد طرحتها خلل 

 .
120

�سنة 2006 يف خطوة لإيواء املزيد من امل�ستوطنني الإ�رصائيليني هناك

منطقة  يف  ال�ستيطاين  للحي  التحتية  للبنية  الإعدادات  كافة  من  “اإ�رصائيل” موؤخراً  انتهت  كما 

املتحدة  الوليات  معار�سة  من  الرغم  على  البناء،  م�رصوع  بتنفيذ  وبداأت  القد�س،  �رصق  واحد  اإي 

مّت الحتفال   2009/9/7 املا�سية. ففي  الع�رصة  ال�سنوات  الدويل لهذا امل�رصوع على مدار  واملجتمع 

الإ�رصائيلية  احلكومة  من  وزراء  بح�سور  القد�س،  �رصق  واحد  اإي  ملخطط  الأ�سا�س  حجر  بو�سع 

)ي�سع(  ال�ستيطاين  املجل�س  وقادة  اأدوميم  معاليه  بلدية  ورئي�س  الإ�رصائيلي  الكني�ست  واأع�ساء 

ل�ستيعاب  جديدة،  ا�ستيطانية  وحدة   3,900 اإقامة  واحد  اإي  خمطط  وي�سمل   .Yesha Council

12,500 دومن من اأرا�سي قرى الطور والعي�سوية  15 األف م�ستوطن اإ�رصائيلي، على  ما يزيد عن 

.
121

وعناتا والعيزرية �رصق القد�س

نوف  م�ستعمرة  يف  الثانية  للمرحلة  الأ�سا�س  حجر  بو�سع  الحتفال   2009/10/7 يف  مّت  كما 

105 وحدات  ت�سيون، الواقعة على اأرا�سي بلدة �سلوان جنوب مدينة القد�س، والتي تت�سمن بناء 
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ت�سيون  نوف  م�ستعمرة  عليها  تقوم  �سوف  التي  امل�ساحة  وتبلغ  للم�ستعمرة.  جديدة  ا�ستيطانية 

بجميع مراحلها الأربعة 1,866 دومناً، وت�سمل بناء 475 وحدة ا�ستيطانية على اأرا�سي بلدة �سلوان 

عائلة   60 عن  يزيد  ما   2009 نهاية  يف  ت�سيون  نوف  ال�ستيطاين  احلي  ويقطن  املجاورة.  والقرى 

 .
122

يهودية

�سهر  نهاية  “اإ�رصائيل” يف  يف  احلكم  �سدة  اإىل  نتنياهو  و�سول  منذ  اأنه  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 

، يقع 81% منها يف مدينة القد�س 
123

اآذار/ مار�س 2009، اأقّر بناء ما يزيد عن 19,100 وحدة �سكنية

والباقي يف م�ستعمرات اأخرى يف ال�سفة الغربية. 

ال�سفة  اأرا�سي  داخل  يف   Nirit نرييت  جتمع  رقعة  تو�سيع  الإ�رصائيلية  ال�سلطات  قررت  كما 

Nof ه�سارون  نوف  ا�سم  عليه  اأطلق  جديد  �سكني  حي  بناء  خلل  من  وذلك  املحتلة،  الغربية 

Alfe مينا�سيه  الفيه  م�ستعمرة  يتبع  �سوف  الإ�رصائيلية  الدعاءات  بح�سب  والذي   ،Hasharon

 )انظر خريطة 6/7(.
124

Menashe، الواقعة �سمال �رصق احلي ال�ستيطاين اجلديد

ولطاملا �سعت “اإ�رصائيل” اإىل تنفيذ خمططاتها، بغ�س النظر عن م�سار الت�سوية ال�سلمية، حيث 

اإنها اعتربت اأن ما تقوم به من تنازلت يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة املحتلني هو مبثابة تنازل عن 

“حقوقها ال�رصعية” يف فل�سطني التاريخية. وقد انتهجت “اإ�رصائيل” بالفعل خطوات اأحادية اجلانب 
جغرافية  تغيريات  اإحداث  اإىل  عمدت  حيث   ،1993 �سنة  الفل�سطينيني  مع  ال�سلمية  العملية  بدء  منذ 

الإ�رصائيلي  الطرفيني  من  اأي  يقوم  ل  “باأن  وذلك  عليه،  التفاق  مّت  ملا  خلفاً  الواقع،  اأر�س  على 

)القد�س  الدائم  احلّل  ق�سايا  عن  تغيري  اأي  اإحداث  �ساأنها  من  خطوات  اأية  باتخاذ  والفل�سطيني 

وامل�ستعمرات واحلدود واملياه واللجئني(”، وهو متاماً كل ما قامت به “اإ�رصائيل” حيث ا�ستمرت 

الغربية والقد�س، وتعمدت فر�س حدود �سيا�سية جديدة من خلل  ال�سفة  ال�ستيطاين يف  بالبناء 

جدار العزل العن�رصي، وذلك من خلل اقتطاع م�ساحات �سا�سعة من اأرا�سي الفل�سطينيني، و�سم 

م�سادر املياه اجلوفية يف ال�سفة الغربية لتكون حتت �سيطرتها، هذا بالإ�سافة اإىل نبذ حّق اللجئني 

بالعودة اإىل ديارهم. 
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خريطة 6/7: احلي ال�صتيطاين اجلديد نوف ه�صارون   

Segregation Wall Armistice Line 1949 (Green Line) Israeli Settlement
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اإن وباء البوؤر ال�ستيطانية الإ�رصائيلية الذي اأخذ بالتف�سي يف مناطق ال�سفة الغربية منذ �سنة 

1996 قد اأخذ اأبعاداً خمتلفة منذ ذلك احلني، حيث كانت بدايتها دعوة “�سارونية” للم�ستوطنني 

ت�سليمها  دون  للحيلولة  الفل�سطينية،  واملرتفعات  التلل  مواقع  على  لل�ستيلء  اليهود 

احلكومات  اأن  من  الرغم  وعلى  اجلانبني.  بني  م�ستقبلية  ت�سوية  اإطار  يف  لحقاً  للفل�سطينيني 

�سمن  الإ�رصائيلية  الت�سنيفات  يف  تدخل  مل   2009-1996 ال�سنوات  بني  ما  املتعاقبة  الإ�رصائيلية 

لوجودها  ولوج�ستي  لها  اأمني  غطاء  بتوفري  قامت  فقد  قانونية”،  “م�ستوطنات  ي�سمى  ما 

2001، حني توىل اأريل �سارون زمام احلكم واأطلق  وا�ستمرارها، وعلى وجه التحديد بعد �سنة 

قراءات  اآخر  بح�سب  اإ�رصائيلية  ا�ستيطانية  بوؤرة   232 عددها  يبلغ  حيث  البوؤر،  لهذه  العنان 

القد�س   - التطبيقية  الأبحاث  ملعهد   )2009 يونيو  )حزيران/  جوية  �سور  وحتليل  ميدانية 

 .2003-2001 الفرتة  خلل  جديدة  ا�ستيطانية  بوؤرة  �ستني  امل�ستوطنون  اأقام  وقد  )اأريج(. 

)انظر جدول 6/4(.

لقد اأ�سحى احلديث عن اإخلء بوؤر ا�ستيطانية هو اأحد الطقو�س ال�سيا�سية التي متار�سها كل 

باإن�ساء  الت�رصيح  يتّم  معينة  مناطق  يف  اإخلء  عن  احلديث  يتّم  فبينما  جديدة،  اإ�رصائيلية  حكومة 

بوؤر وتو�سيع م�ستعمرات يف مواقع اأخرى. حيث اأ�سبحت �سيا�سة “اإ�رصائيل” هي تركيز عمليات 

“اإ�رصائيل”  ت�سعى  والتي  اجلدار،  خلف  الواقعة  املناطق  يف  بوؤر  واإن�ساء  امل�ستعمرات  تو�سيع 

من  العديد  باإخلء  �ست�سمح  “اإ�رصائيل”  فاإن  املقابل  ويف  اجلدار،  بناء  من  النتهاء  عقب  ل�سمها 

يحدث  ما  وهذا  لحقاً،  امل�ساومة  بهدف  اإن�ساوؤها  مّت  والتي  اأخرى،  مواقع  يف  ال�ستيطانية  البوؤر 

اليوم.

البوؤر  بحقيقة  يتعلق  فيما  العامل  ت�سليل  اإىل  الوقت  طوال  “اإ�رصائيل”  �سعت  لقد 

اإ�سدار  خلل  من  وذلك  منها،  جزء  على  ال�رصعية  اإ�سفاء  مبحاولة  قامت  حيث  ال�ستيطانية، 

اأن  هي  واحلقيقة  ذلك،  غري  اآخر  وجزءاً  �رصعي  اأنه  على  منها  جزءاً  �سنفت  وزارية  تقارير 

الفل�سطينية  الأرا�سي  على  اإ�رصائيلي  هو  ما  وكل  امل�ستعمرات  �ساأن  �ساأنها  البوؤر،  هذه  جميع 

خمتلف  وتعاون  مب�ساعدة  م�سادرة  فل�سطينية  اأرا�س ٍ على  بنيت  واأنها  قانونية،  غري  املحتلة، 

حتت  لدعمها  املطلوبة  بامليزانيات  البوؤر  هذه  تزويد  على  داأبت  والتي  الإ�رصائيلية  الوزارات 

خمتلفة.  ادعاءات 

يجدر التنويه هنا باأن عدد �سكان البوؤر ال�ستيطانية غري معلن، غري اأن اإح�سائيات غري ر�سمية 

�سادرة عن حركة ال�سلم الآن الإ�رصائيلية تفيد باأن عدد امل�ستوطنني يف البوؤر يزيد عن ثلثة اآلف 

م�ستوطن. 
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واجلدول التايل يو�سح عدد البوؤر ال�ستيطانية التي اأقيمت يف الفرتة 2009-1996.

جدول 6/4: عدد البوؤر ال�صتيطانية التي اأقيمت يف الفرتة 1252009-1996

عدد البوؤرالفرتة الزمنية

2001-199679

2003-200160

2009-200393

232املجموع

امل�سدر: قاعدة املعلومات يف وحدة نظم املعلومات اجلغرافية للعام 2009 – اأريج.

عدد البوؤر ال�صتيطانية التي اأقيمت يف الفرتة 2009-1996
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خريطة 6/8:  البوؤر ال�صتيطانية بح�صب تاريخ اإن�صائها
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كثفت “اإ�رصائيل” من ن�ساطاتها ال�ستعمارية يف ال�سفة 

والقطاع خلل عقود الحتلل، حيث مّت ال�ستيلء على 

اأرا�سي  من   %2.2 ن�سبته  ما  اأي   ،
2
كم  120 يقارب  ما 

، لبناء �سبكة من الطرق اللتفافية يزيد طولها 
126

ال�سفة

عزل  يف  اأ�سهم  مما  “اإ�رصائيل”،  ومع  ببع�س  بع�سها  الإ�رصائيلية  امل�ستعمرات  لربط  كم،   800 عن 

باأن اخلطر احلقيقي  الإ�سارة  اأو�سالها. وجتدر  البع�س وقطع  الفل�سطينية عن بع�سها  التجمعات 

يفر�سها  التي   Buffer Zone العازلة  باملنطقة  يعرف  ما  وجود  مع  يت�ساعف  اللتفافية  للطرق 

اجلي�س الإ�رصائيلي على طول امتداد تلك الطرق، والتي عادة ما تكون 75 مرتاً على جانبي ال�سارع. 

وكان م�سطلح الطرق اللتفافية قد بداأ بالظهور مع مرحلة اتفاقيات اأو�سلو يف اأيلول/ �سبتمرب 

1993 للإ�سارة اإىل طرق اأقامها الإ�رصائيليون يف املناطق الفل�سطينية املحتلة بهدف ربط امل�ستعمرات 

وكذلك  الغربية،  ال�سفة  يف  املتواجدة  الإ�رصائيلية  الع�سكرية  “اإ�رصائيل” والقواعد  مع  الإ�رصائيلية 

لربط امل�ستعمرات بع�سها ببع�س. وتنق�سم الطرق اللتفافية الإ�رصائيلية اإىل ثلثة اأنواع:

املطلق، مينع الفل�سطينيون من ا�ستخدامها كلياً.  الإ�رصائيلي  لل�ستخدام  خا�سعة  • طرق 
ا�ستخدامها بقيود، وذلك بت�رصيح من الإدارة املدنية الإ�رصائيلية.  للفل�سطينيني  ي�سمح  • طرق 
• طرق اأخرى ميكن للفل�سطينيني ا�ستخدامها، وتكون خا�سعة لقيود نقاط التفتي�س )احلواجز 

الع�سكرية( على مداخلها من قبل قوات الحتلل الإ�رصائيلي.

قامت قوات الحتلل الإ�رصائيلي بهدم ما يزيد عن 145 منزلً 

 ،2009 �سنة  خلل  الغربية  ال�سفة  حمافظات  يف  فل�سطينياً 

الرتخي�س،  عدم  بحجة  القد�س  حمافظة  يف  معظمها  تركزت 

وحتديداً يف قرى القد�س ال�رصقية، حيث تندرج مدينة القد�س 

الفل�سطينيني  �سكانها  من  وجتريدها  املدينة  لتهويد  الرامية  املمنهجة  الإ�رصائيلية  ال�سيا�سة  �سمن 

وحرمانهم من البناء. كما ت�رصرت حمافظات ال�سفة الغربية من الهجمة الإ�رصائيلية ال�رص�سة �سّد 

البناء الفل�سطيني، وذلك بحجة عدم الرتخي�س، حيث تقع هذه البيوت يف املنطقة )ج(، وهي املنطقة 

التي ت�سيطر عليها “اإ�رصائيل” ب�سكل كامل بح�سب التفاقيات املوؤقتة مع ال�سلطة. كما وجهت قوات 

الحتلل الإ�رصائيلي خلل �سنة 2009 اإنذارات اإىل اأ�سحاب ما يزيد عن 1,450 منزلً فل�سطينياً اإما 

 .
127

القد�س مدينة  يف  املنازل  هذه  معظم  وكانت  بالهدم،  اأو  بالإخلء  اأو  بنائها  يف  العمل  بوقف 

فل�سطيني   1,500 عن  يزيد  ما  ترحيل  خمطط  القد�س  يف  الإ�رصائيلية  املخططات  �سمن  ومن 

من حي الب�ستان يف القد�س، من اأجل بناء “مدينة داود التاريخية” على اأنقا�سها؛ وترحيل عائلتي 

ثامنًا: الطرق اللتفافية 

الإ�ســـرائــيـلــيـــة 

تا�سعًا: هــدم املنـازل 

الفل�سـطينية
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حنون والغاوي املكونة من ع�رص اأ�رص )55 فرداً( ق�رصاً من منازلهم يف حي ال�سيخ جراح يف القد�س، 

ب�سبب ادعاءات جماعات يهودية ملكيتها للأر�س واملنازل التي تقوم عليها. 

هدم املنازل الفل�صطينية يف ال�صفة الغربية خالل �صنة 2009

ووفقاً لتقديرات ُمتحفَِّظة �سادرة عن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية يف الأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة، فاإن ما ل يقل عن 28% من جممل املنازل الفل�سطينية يف القد�س ال�رصقية املحتلة 

مهددة بالهدم، بذريعة خمالفتها ملعايري التخطيط العمراين الإ�رصائيلي، وترخي�س البناء؛ مما يعني 

.
128

اأن اأكرث من 60 األف فل�سطيني �ستكون منازلهم مهددة بالهدم يف اأي حلظة

قرار  �سدور  على  ونيف  �سنوات  ثلث  مرور  من  الرغم  على 

حمكمة لهاي الدولية �سنة 2004، والذي اأقّرت فيه بعدم �رصعية

“اإ�رصائيل”  تقوم  باأن  واأو�ست  الإ�رصائيلي،  الفا�سل  اجلدار 

، ومن جهة اأخرى 
129

باإزالة اجلدار وتعوي�س الفل�سطينيني عن ما حلق بهم من اأ�رصار جراء بنائه

يف  اأهمية  اأية  والفل�سطيني  الإ�رصائيلي  الطرفني  بني  امل�ستوى  رفيعة  ال�سيا�سية  للقاءات  يكن  مل 

ما يحدث على  ب�سكل منفرد عن كل  باإجراءاته  ا�ستمر  الإ�رصائيلي، والذي  كبح خمططات اجلي�س 

ال�ساحة ال�سيا�سية، حيث ك�سف النقاب يف �سهر اأيلول/ �سبتمرب 2007 عن تعديلت كانت قد اأقّرت 

، بخلف 
130

يف �سهر ني�سان/ اأبريل من ال�سنة نف�سها على م�سار اجلدار الفا�سل يف ال�سفة الغربية

ما مّت اإقراره يف �سهر ني�سان/ اأبريل �سنة 2006. حيث اأظهرت التغريات اجلديدة زيادة يف م�ساحة 

الأرا�سي املعزولة خلف اجلدار الغربي لت�سبح 733 األف دومن اأي زيادة قدرها 32.1% )178 األف 

دومن( على ما كانت عليه يف �سنة 2006. كما بني امل�سار اجلديد للجدار الفا�سل زيادة يف طول اجلدار 

لي�سبح 770 كم، اأي بزيادة قدرها 67 كم )9.5%( على ما كان عليه يف �سنة 2006.

عا�سرًا: اجلدار العازل
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خريطة 6/9: م�صار اجلدار بح�صب املخطط الإ�رشائيلي - ني�صان/ اأبريل 2007 
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وقد جاءت التغريات اجلديدة يف م�سار اجلدار وم�ساحة الأرا�سي املعزولة خلفه يف منطقتني؛ 

املناطق  مبحاذاة  الأردن  غور  جنوب  منطقة  يف  الغربية  ال�سفة  �رصق  جنوب  يف  تقع  اإحداهما 

اإقرار امتداد للجدار من جنوب حمافظة اخلليل باجتاه  الطبيعية جنوب ال�سفة الغربية، حيث مّت 

اأثرها  53.5 كم على طول اجلدار هناك، عزل على  اإ�سافة  مّت  اأثره  ال�رصقي، والذي على  ال�سمال 

الإ�سافة  عمدت  فقد  كذلك  الأخ�رص.  واخلط  اجلديد  اجلدار  امتداد  بني  ما  دومن  مليون   153.78

كم   71 م�ساحته  ما  عزل  مّت  حيث  امليت،  البحر  منطقة  من  جزء  عزل  على  اجلدار  مل�سار  اجلديدة 

جتدر  وهنا  هناك،  للفل�سطينيني  املخ�س�سة  الكلية  امل�ساحة  وهي  كم   194 جمموع  من   )%37(

البحر  مناطق  اإىل  للو�سول  الفل�سطينيني  على  الطريق  قطع  قد  الإ�رصائيلي  اجلي�س  باأن  الإ�سارة 

اإ�سافة  مّت  حيث  اهلل،  رام  غرب  �سمال  منطقة  يف  ظهر  فقد  الآخر  التغري  اأما  �سابق.  وقت  يف  امليت 

اإ�سافية  م�ساحة  وعزل   ،Na'aleh ونعاليه   Nili نيلي  م�ستعمرتي  لي�سّم  كم   13.5 بطول  مقطع 

.
131ً

قدرها 4,140 دومنا

الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  ملكتب  تقرير  ك�سف  كما 

�سكنياً؛  جتمعاً   34 يف  ويقيمون  الغربية  ال�سفة  من  هوية  بطاقات  يحملون  فل�سطيني  األف   35 اأن 

اأن حوايل  اإىل  ال�سدد  1948، ولفت يف هذا  الواقعة بني اجلدار وحدود �سنة  امل�ساحة  �سيعي�سون يف 

26 األف فل�سطيني يف ثمانية جتمعات يف بري نبال وعزون والزاوية؛ �سيكونون حما�رصين من كل 

املدار�س  طلب  وتاأخري  اأقاربهم،  عن  باأكملها  عائلت  ف�سل  اإىل  �سيوؤدي  الذي  باجلدار  اجلوانب 

واجلامعات عن درا�ستهم يف القد�س، كما �سيمنع امل�سلمني وامل�سيحيني من الذهاب اإىل الأماكن الدينية 

 .
132

يف املدينة املقد�سة

عن  تنم  اإمنا  م�ستمر  وب�سكل  الأر�س  على  الإ�رصائيلي  اجلي�س  يحدثها  التي  التغريات  اإن 

املوقعة  التفاقيات  بكل  الكرتاث  وعدم  بل  ال�سيا�سية،  ال�ساحة  على  يجري  مبا  الكرتاث  عدم 

التي  التغريات  باأن  القول،  وميكن  الفل�سطينية.  التحرير  ومنظمة  اإ�رصائيل”  “دولة  بني 

اأخرى،  تلو  قطعة  الفل�سطينية  الأر�س  ق�سم  �سيا�سة  �سمن  تاأتي  الإ�رصائيلي  اجلي�س  يحدثها 

الدويل  املناخ  تغريات  وكذلك  الفل�سطينية،  ال�ساحة  على  ال�سيا�سية  الأو�ساع  تقلبات  م�ستغلً 

الأمر  فر�س  �سيا�سة  خلل  من  اليهودية،  الدولة  حدود  لر�سم  وذلك  بالتوتر.  امل�سحون 

ال�رصاع  لبحث �سبل حّل  اأو دولية  اإقليمية  اأو  ثنائية  اأية دعوات ملباحثات  الواقع، ومبعزل عن 

هو  ما  اأ�سا�س  على  �ستقوم  فاإنها  املباحثات،  هذه  مّتت  واإن  حتى  الإ�رصائيلي.   - الفل�سطيني 

الأر�س.  على  قائم 

2009، حيث  من اجلدير ذكره هنا باأن العمل على بناء اجلدار كان �سبه متوقف خلل �سنة 

2008، غري  مل يقم اجلي�س الإ�رصائيلي ببناء مقاطع جديدة عن ما كان عليه الو�سع خلل �سنة 
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على  اجلي�س  داأب  حيث  �سعيفة،  بوترية  ولو  م�ستمرة،  كانت  للجدار  التمهيدية  البناء  اأعمال  اأن 

خمتلفة،  مناطق  يف  العازل  ال�سياج  اأو  الإ�سمنتي  اجلدار  لإقامة  املطلوبة  التحتية  البنية  جتهيز 

اأ�رصار  التمهيدية  الأعمال  منها منطقة بيت حلم وجنوب اخلليل. وب�سكل عام مل تن�ساأ عن تلك 

اإىل  الو�سول  حرية  من  خمتلفة  اأوقات  يف  منع  قد  بع�سهم  اأن  غري  املواطنني،  ملمتلكات  مبا�رصة 

اأر�سه.

القطاع  لت�ستهدف  الإ�رصائيلية  النتهاكات  نطاق  ات�سع 

القت�ساد  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  ي�سكل  الذي  الزراعي 

الفل�سطيني، فبالإ�سافة اإىل م�سادرة الآلف من الأرا�سي 

الفل�سطينية الزراعية، كانت عملية اقتلع الأ�سجار املثمرة 

وتدمري املحا�سيل الزراعية من اأ�سد النتهاكات الإ�رصائيلية التي �سهدها ال�سعب الفل�سطيني �سنة 

يزيد  ما  اأن  تبني  )اأريج(،  القد�س   - التطبيقية  الأبحاث  معهد  اأعّدها  لإح�سائية  وتبعاً   .2009

2009 من قبل جي�س  اأو حرقها خلل �سنة  اإما اقتلعها اأو جتريفها  األف �سجرة مثمرة مّت  عن 14 

الحتلل الإ�رصائيلي وامل�ستوطنني، كان معظمها يف حمافظات ال�سمال. هذا بالإ�سافة اإىل جتريف 

املئات من الأ�سجار املثمرة وتدمريها يف قطاع غزة. 

تزايدت اعتداءات امل�ستوطنني الإ�رصائيليني )�سكان امل�ستعمرات( على املزارعني الفل�سطينيني يف 

املثمرة  الأ�سجار  كحرق  �سورها،  اأب�سع  اإىل   2009 �سنة  يف  و�سلت  والتي  الزيتون،  قطاف  مو�سم 

للم�ستعمرات،  املحاذية  املناطق  املح�سول يف  اقتلعها من جذورها، و�رصقة  اأو  الكيميائية،  باملواد 

الأمر  الفل�سطينيني على مراأى وم�سمع من اجلي�س الإ�رصائيلي،  الفلحني  وال�ستباك بالأيدي مع 

الذي اأدى اإىل تراجع يف املو�سم، حتى بات ل يغطي الحتياجات الأ�سا�سية للفل�سطينيني يف ال�سفة 

الغربية. هذا بالإ�سافة اإىل ت�ساعف حجم خ�سارة املزارعني الفل�سطينيني الذين يعتا�سون من عوائد 

الزيتون. 

املثمرة  الأ�سجار  الزراعية واقتلع  الأرا�سي  الناجمة عن م�سادرة  ال�سلبية  الآثار  ول تقت�رص 

اأ�رصار بيئية خطرية، منها ارتفاع  على قطاع الزراعة واملزارعني فح�سب، واإمنا يرتتب على ذلك 

ن�سبة التلوث يف الهواء واجنراف الرتبة، حيث اإن الأ�سجار تلعب دوراً كبرياً يف احلفاظ على البيئة 

والتوازن الطبيعي يف املنطقة املحيطة بها. 

اأحد ع�سر: اقتالع الأ�سجار 

املــثــمـــــرة 
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منذ �سنة 1967 عملت “اإ�رصائيل” على اإحكام وتو�سيع 

خلل  من  الفل�سطينية،  املائية  امل�سادر  على  �سيطرتها 

الغربية؛ ففر�ست قيوداً  احتللها لقطاع غزة وال�سفة 

الأرا�سي  واأعلنت  للمياه،  الفل�سطينيني  ا�ستخدام  على 

82% من كمية  املحاذية لنهر الأردن مناطق ع�سكرية مغلقة. كما اأنها تقوم با�ستنزاف ما يقارب 

بينما  املائية،  احتياجاتها  ل�سّد ربع  ال�سفة، وذلك  الأحوا�س اجلوفية يف  يف  �سنوياً  املتجددة  املياه 

17% من هذه الكمية املتجددة.  ت�سكل كمية املياه التي ي�ستهلكها الفل�سطينيون حوايل 

بنهر  املتمثلة  ال�سطحية  املياه  هما:  اأ�سا�سيني،  م�سدرين  من  والقطاع  ال�سفة  يف  املياه  تتوفر 

الأردن، واملياه اجلوفية املتمثلة باحلو�س ال�ساحلي يف قطاع غزة، واأحوا�س ال�سفة التي تت�سكل 

واحلو�س  ال�رصقي  ال�سمايل  واحلو�س  الغربي  احلو�س  وهي:  رئي�سية،  اأحوا�س  ثلثة  من 

ال�رصقي. 

قامت “اإ�رصائيل” با�ستغلل مياه نهر الأردن، من خلل م�ساريع نفذت ب�سكل اأحادي اجلانب، 

وب�ســـكٍل ُيخـلُّ كثرياً باحلقوق املائية للفل�سطينيني والدول املطلة على النهر، ومن اأبرز هذه امل�ساريع 

اإىل  املياه من بحرية طربيا  “اإ�رصائيل” من خلله بتحويل  الذي تقوم  الإ�رصائيلي،  القطري  الناقل 

املياه  الذي ت�سبب بانخفا�س كمية  الأمر  الأردنية،  ال�رصقية  الغور  اإىل قناة  اإ�سافة  النقب،  �سحراء 

املتدفقة يف النهر من 1,250 مليون مرت مكعب يف ال�سنة يف بداية اخلم�سينيات من القرن الع�رصين، 

 .
133

اإىل ما ل يزيد عن 200 مليون مرت مكعب يف ال�سنة من املياه ذات اجلودة املتدنية وامللوحة العالية

من  لكل  املائية  املتطلبات  من   %50 حوايل  يغطي  الأردن  نهر  حو�س  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

املائية.  5% من جممل احتياجات �سورية ولبنان  بينما ل تزيد تغطيته عن  والأردن،  “اإ�رصائيل” 
فكلما حاولت اإحدى الدول العربية املطلة على نهر الأردن زيادة ا�ستهلكها من مياه هذا النهر لتلبية 

احتياجات �سكانها، فاإنها جتد “اإ�رصائيل” باملر�ساد.

الغربي  )احلو�س  ال�سفة  اأحوا�س  يف  املتجددة  املياه  كمية  فتقدر  اجلوفية  للمياه  بالن�سبة  اأما 

ويعّد  هذا   .
134

مكعب مرت  مليون   679 بحوايل  ال�رصقي(  واحلو�س  ال�رصقي  ال�سمايل  واحلو�س 

80% من مناطق تغذية  اأن حوايل  اإىل  احلو�س الغربي الأكرب بني هذه الأحوا�س، وجتدر الإ�سارة 

80% من مناطق التخزين تقع �سمن حدود  هذا احلو�س تقع �سمن حدود ال�سفة الغربية، بينما 

ال�سفة  1948، مما يجعل هذا احلو�س م�سرتكاً بني  “اإ�رصائيل” �سنة  ا�ستولت عليها  التي  الأر�س 

و“اإ�رصائيل”. اأما احلو�س ال�سمايل ال�رصقي فتقع اأغلب مناطق التغذية لهذا احلو�س يف ال�سفة. يف 

حني تعترب مياه احلو�س ال�رصقي مياه وطنية فل�سطينية، حيث ل تت�سل باأي من الأحوا�س اجلوفية 

امل�سرتكة مع “اإ�رصائيل”، كما اأن مناطق التغذية لهذا اخلزان تقع يف ال�سفة الغربية فقط. 

اثنا ع�سر: احلقوق املائية 

الفل�ســـطينية 
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خريطة 6/10: امل�صاريع املقرتحة واملنفذة ل�صتغالل مياه نهر الأردن 
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هذه  مياه  من  الأكرب  اجلزء  با�ستغلل  الإ�رصائيليون  يقوم  احلقائق  هذه  من  الرغم  وعلى 

الكميات  بني  والفرق  اجلوفية،  الأحوا�س  يف  املتجددة  املياه  كميات  يبني   6/5 واجلدول  الأحوا�س. 

امل�ستهلكة من قبل الإ�رصائيليني والفل�سطينيني. 

اجلويف  احلو�س  با�ستنزاف  “اإ�رصائيل”  قيام  اأدى  فقد  ذلك،  يتعدى  فالأمر  غزة  قطاع  يف  اأما 

ال�ساحلي اإىل انخفا�س حاد يف من�سوب املياه اجلوفية، واإىل تدهور نوعية املياه. حيث ت�سري الدرا�سات 

اإىل اأن م�ستويات امللوحة يف احلو�س اجلويف اأ�سبحت تفوق املعدل املو�سى به من قبل منظمة ال�سحة 

العاملية، واملحدد بـ 250 ملليغراماً للرت الواحد.

جدول 6/5: كميات املياه املتجددة يف الأحوا�س اجلوفية والفرق بني الكميات امل�صتخرجة 

من قبل الإ�رشائيليني والفل�صطينيني

الأحوا�س اجلوفية
مياه ا�صتخرجها 

الفل�صطينيون

مياه ا�صتخرجها 

الإ�رشائيليون
كمية املياه املتجددة

71.9132.9172احلو�س ال�رشقي

36.9147145احلو�س ال�صمايل ال�رشقي

29.4591.6362احلو�س الغربي

كميات املياه املتجددة يف الأحوا�س اجلوفية والفرق بني الكميات امل�صتخرجة 

من قبل الإ�رشائيليني والفل�صطينيني



2009التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني

328

ونتيجة ا�ستنزاف “اإ�رصائيل” للأحوا�س اجلوفية والقيود املفرو�سة على حفر الآبار وتاأهيلها، 

تقل�ست كمية املياه التي ي�ستخرجها الفل�سطينيون خلل الع�رص �سنوات املا�سية اإىل اأقل من الكمية 

مكعب  مرت  مليون   138 ي�ستخرجون  الفل�سطينيون  كان  حيث  اأو�سلو.  اتفاقية  عليها  ن�ّست  التي 

من املياه يف الأحوا�س اجلوفية يف �سنة 1999، غري اأن هذه الكمية انخف�ست لت�سل اإىل 113 مليون 

ا�ستخرجه  ما  اإجمايل  باأن  الفل�سطينية”  املياه  “�سلطة  اأرقام  وتفيد   .
1352007 �سنة  يف  مكعب  مرت 

الفل�سطينيون يف عام 2008 بلغ 84 مليون مرت مكعب، واإن النق�س يرجع اإىل م�سكلت الت�سغيل يف 

“اإ�رصائيل” يف ا�ستخراج املياه  بع�س الآبار، واإىل انخفا�س يف م�ستوى من�سوب املاء، ب�سبب اإفراط 

 .
136

وانخفا�س املعدل ال�سنوي ل�سقوط الأمطار

جدول 6/6: كميات املياه امل�صتخرجة من الأحوا�س اجلوفية من قبل الفل�صطينيني 

خالل �صنتي 1999 و1372007

 كمية املياه امل�صتخرجة
ح�صة املياه ح�صب 

اتفاقية اأو�صلو
الأحوا�س اجلوفية

2007 1999

27.9 29.4 22 احلو�س الغربي

26.8 36.9 42 احلو�س ال�صمايل ال�رشقي

58.8 71.9 74.5 احلو�س ال�رشقي

ومن ناحية اأخرى، ومبوجب اتفاقية اأو�سلو مّت التفاق على تزويد الفل�سطينيني بكميات اإ�سافية 

تقدر بحوايل 28.6 مليون مرت مكعب من املياه �سنوياً، بحيث ُت�ستَخَرج من احلو�س اجلويف ال�رصقي. 

ولكن “اإ�رصائيل” مل تِف بالتزاماتها، وعملت على تزويدهم مبا ل يزيد عن 15 مليون مرت مكعب. 

ومن اجلدير بالذكر اأن هنالك �سكوكاً حول اإمكانية ا�ستخراج كميات املياه التي مّت التفاق عليها من 

احلو�س ال�رصقي، وذلك ب�سبب انخفا�س م�ستوى �سطح املاء مبعدل يزيد عن 25 مرتاً يف ال�سنة، مما 

ينذر باخلطر حول كمية املياه املتجددة يف هذا احلو�س.

 ونتيجة ل�سيا�سة “اإ�رصائيل” املائية، ات�سعت الفجوة بني كمية املياه املتاحة وحجم الطلب املتزايد 

زالت  فما  الفل�سطينية.  املناطق  كافة  يف  احل�رصي  والتطور  ال�سكان،  عدد  زيادة  نتيجة  املياه،  على 

على  يذكر  تغري  اأي  يطراأ  مل  حيث  املياه،  كمية  يف  كبري  نق�س  من  تعاين  الفل�سطينية  املناطق  معظم 

كميات املياه املتوفرة للفل�سطينيني منذ اتفاقية اأو�سلو، انظر اجلدول التايل:
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138
جدول 6/7: معدلت تزويد املياه وكمية العجز )باملليون مرت مكعب(

كمية العجز الفعليكمية العجزالكمية املتوفرةال�صنة

20057541.18-

200679.342.18-

200784.533.9861.46

200888.5834.6462.38

اإن معدل ا�ستهلك املياه للفرد الفل�سطيني مل يتجاوز حدود 73 لرتاً يف اليوم خلل �سنة 2008. 

والبالغ  عاملياً،  به  املو�سى  الأدنى  احلّد  من   %53 من  اأكرث  يتعدى  ل  اإذ  متدنياً،  املقدار  هذا  ويعّد 

150 لرتاً للفرد يف اليوم. علماً باأن اأكرث من ن�سف التجمعات الفل�سطينية الريفية مل يتجاوز معدل 
التباين الكبري يف توفر م�سادر املياه بني  للفرد يف اليوم. ويتج�سد  50 لرتاً  ال�ستهلك فيها حدود 

ال�سفة والقطاع من جهة و“اإ�رصائيل” من جهة اأخرى، من خلل كمية املياه التي ي�ستهلكها ال�سخ�س 

الفل�سطيني،  ال�سخ�س  عليها  يح�سل  التي  الكمية  اأ�سعاف  اأربعة  بحوايل  تقدر  والتي  الإ�رصائيلي، 

2008 بلغت كمية املياه  300 لرت يف اليوم. وخلل �سنة  حيث يبلغ معدل ن�سيب الفرد الإ�رصائيلي 

املزودة للفل�سطينيني يف حمافظات ال�سفة الغربية حوايل 88.5 مليون مرت مكعب، يف حني تقدر كمية 

املياه املطلوبة بحوايل 121 مليون مرت مكعب، وذلك ا�ستناداً اإىل احلّد الأدنى املو�سى به عاملياً. 

يف  الذاتية  املياه  م�سادر  على  كلي  ب�سكل  تعتمد  ل  الغربية  ال�سفة  حمافظات  اأن  امللحظ  ومن 

تزويد ال�سكان بالكميات املطلوبة من مياه ال�رصب، ويعود هذا اإىل عدم كفاية كميات املياه املنتجة من 

الآبار اجلوفية والينابيع، بالإ�سافة اإىل عدم وجود م�سادر اأخرى للتزويد. لذلك، تلجاأ �سلطة املياه 

 Mekorot الإ�رصائيلية )ميكروت(  املياه  املياه من �رصكة  اإ�سافية من  اإىل �رصاء كميات  الفل�سطينية 

ثلثة  من  تاأتي  امل�سرتاة  املياه  م�سادر  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  املزودة.  املياه  كمية  يف  العجز  ل�سد 

اإدارة  تزال حتت  ما  فل�سطينية  اآبار  الغربية وهي  ال�سفة  مياه  دائرة  اآبار  م�سادر رئي�سية، وهي: 

اجلانب الإ�رصائيلي، والآبار الإ�رصائيلية التي مّت حفرها يف ال�سفة الغربية بعد احتللها �سنة 1967، 

و�رصكة املياه الإ�رصائيلية من داخل اخلط الأخ�رص. ومن امللحظ اأنه منذ توقيع اتفاقية اأو�سلو كان 

هناك زيادة يف املياه امل�سرتاة من ميكروت، حيث �سكلت ما يزيد عن 53% من املجموع الكلي للمياه 

املزودة يف �سنة 2008. 

جتمعاً   134 يف  يعي�سون  الغربية  ال�سفة  �سكان  من   %9 من  اأكرث  زال  ما  اأخرى  ناحية  ومن 

فل�سطينياً يفتقرون اإىل �سبكات املياه العامة، بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن هناك 15% من ال�سكان الذين 

يعي�سون �سمن التجمعات املخدومة ب�سبكة املياه ل يح�سلون على خدمات تزويد املياه، حيث يعتمد 



2009التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني

330

�سكان هذه التجمعات على الو�سائل التقليدية للح�سول على املياه، مثل �رصاء املياه بال�سهاريج اأو 

جمع مياه الأمطار اأو ا�ستخدام الينابيع املجاورة. 

اإدارة  من  الفل�سطينية  ال�سلطة  تتمكن  فلم  واإدارتها  املياه  م�سادر  تطوير  �سعيد  على  اأما 

م�سادرها ب�سكل متكامل. فبح�سب املادة 40 من اتفاقية اأو�سلو تخ�سع جميع امل�ساريع التطويرية 

لقطاعي املياه وال�رصف ال�سحي داخل ال�سفة الغربية وقطاع غزة ملوافقة جلنة املياه الفل�سطينية 

الإ�رصائيلية امل�سرتكة. غري اأن هذه اللجنة ومنذ ت�سكيلها تعر�ست لنتقادات عديدة، حيث اإن القرار 

النهائي حول م�ساريع العمل يف حقل املياه يف املناطق الفل�سطينية املحتلة، خا�سة املناطق )ب( و)ج( 

املدنية  الإدارة  املوجود يف  املياه  اإىل �سابط  الإ�رصائيلية، يرجع وب�سكل نهائي  لل�سيطرة  اخلا�سعة 

اأي م�رصوع.  اإ�رصائيلية للموافقة على  اإدارات  الإ�رصائيلية، والذي ي�ستند يف قراراته على مرجعية 

اأو�سلو مّت املوافقة  وعليه، فقد مّت منع اجلانب الفل�سطيني من تنفيذ التزاماته، فمنذ توقيع اتفاقية 

يف  امل�سرتكة،  املياه  جلنة  اإىل  ُقّدمت  التي  الفل�سطينية  امل�ساريع  جمموع  من   %57 ن�سبته  ما  على 

حني مّت تعليق وجتميد حوايل 143 م�رصوعاً، ورف�س 22 م�رصوعاً يف جمال حت�سني خدمات البنية 

املياه امل�سرتكة على  الفل�سطينية، ب�سبب عدم موافقة جلنة  ال�سكانية  التحتية الأ�سا�سية للتجمعات 

تلك امل�ساريع لأ�سباب تدَّعي اأنها اأمنية اأو تقنية. اأما بالن�سبة للم�ساريع املتعلقة بحفر الآبار فقد مّت 

املوافقة على 65 م�رصوعاً من اأ�سل 202، غري اأن عدد امل�ساريع التي مّت تنفيذها على اأر�س الواقع 

38 م�رصوعاً فقط. يف حني ل حتتاج م�ساريع املياه الإ�رصائيلية للم�ستعمرات غري القانونية يف  بلغ 

عن  “اإ�رصائيل” مب�سوؤوليتها  احتفظت  حيث  امل�سرتكة،  املياه  جلنة  موافقة  اإىل  الفل�سطينية  املناطق 

�سبكات املياه وال�رصف يف م�ستعمرات ال�سفة الغربية يف اأثناء الفرتة النتقالية. 

الإ�رصائيلية على  ال�سلطات  التي تفر�سها  الأمنية والع�سكرية  القيود  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

اأمام قدرة الفل�سطينيني على اإدارة م�سادرهم املائية  اأرا�سي ال�سفة الغربية ت�سكل عائقاً حقيقياً 

13% من م�ساحة ال�سفة الغربية،  وا�ستخدامها. فـ“اإ�رصائيل” �رصعت ببناء جدار الف�سل لتبتلع 

قبل  من  ا�ستخدامها  دون  �سيحول  الذي  الأمر  والينابيع،  الفل�سطينية  املياه  اآبار  من  ذلك  يف  مبا 

بئراً   31 عزل  �سيتّم  حيث  ا�ستخدامها،  على  �سارمة  قيود  فر�س  الأقل  على  اأو  الفل�سطينيني 

ال�سفة  �رصق  على  �سيطرتها  اإىل  بالإ�سافة  هذا  مكعب.  مرت  مليني   4.5 �سنوياً  تنتج  ارتوازياً 

اآبار   105 “اإ�رصائيل” باأنها مناطق ع�سكرية مغلقة، حيث ت�سم هذه املناطق  اأعلنت  الذي  الغربية 

ارتوازية و30 نبعاً )انظر خريطة 6/11(. 

وبالتايل، فاإن انعدام التن�سيق، واملمار�سات التي تقوم بها جلنة املياه امل�سرتكة، والقوانني التي 

التي  والع�سكرية  الأمنية  القيود  اإىل  بالإ�سافة  وال�ستثمار،  التخطيط  على  املدنية  الإدارة  ت�سعها 

تفر�سها “اإ�رصائيل”؛ اأدت اإىل تدهور الو�سع املائي، وعدم القدرة على تطوير م�سادر املياه، وتقدمي 

اخلدمات لأبناء الأر�س من الفل�سطينيني.
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خريطة 6/11: الآبار والينابيع الفل�صطينية املعزولة خلف جدار الف�صل العن�رشي 

ومنطقة العزل ال�رشقية

القدس
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اأعلن جي�س الحتلل الإ�رصائيلي يف 2009/9/16 

ال�سفة  يف  ع�سكري  حاجز  مئة  باإزالة  �رصع  اأنه 

الدفاع  وزير  من  توجيهات  على  بناء  الغربية، 

تقييم  اأعقاب  ويف   ،
139

باراك اإيهود  الإ�رصائيلي 

اأركان اجلي�س الإ�رصائيلي  اأجراه قائد املنطقة الو�سطى يف اجلي�س الإ�رصائيلي، ورئي�س هيئة  اأمني 

Gabi Ashkenazi. وادعى الناطق الع�سكري با�سم جي�س الحتلل الإ�رصائيلي  اأ�سكنازي  جابي 

حت�سني  يف  الإ�رصائيلية  احلكومة  ل�سيا�سة  “ا�ستمراراً  يعّد  الع�سكرية  احلواجز  اإزالة  قرار  اأن 

الأو�ساع القت�سادية يف املنطقة، مع احلفاظ على املرونة العملية للجي�س الإ�رصائيلي وقوى الأمن 

الإ�رصائيلية”. 

وتتلخ�س حقيقة الأمر باأن ما تقوم به “اإ�رصائيل” هو جمرد ادعاءات �سيا�سية اإعلمية، حيث 

اإن احلواجز التي اأعلنت “اإ�رصائيل” عن اإزالتها ما زالت قائمة على اأر�س الواقع، غري اأن ت�سنيفها 

عدد  بلغ   2009 نهاية  ويف  طيارة”،  “حواجز  با�سم  تعرف  اأ�سبحت  بحيث  تغري،  قد  الإداري 

طياراً،  حاجزاً  و17  ثابتاً،  حاجزاً   78 منها  حاجزاً؛   617 اأنواعها  مبختلف  الإ�رصائيلية  احلواجز 

�ساتراً  و183  حديدية،  وبوابة  اإ�سمنتياً  حاجزاً  و155  زراعية،  بوابة  و113  حرا�سة،  برج  و71 

.
140ً

ترابيا

للمواطنني  واحلركة  التنقل  حرية  من  احلّد  يف  مبا�رص  ب�سكل  ت�سهم  احلواجز  هذه  وكل 

اجلدار،  على  الواقعة  تلك  وخ�سو�ساً  الزراعية،  اأرا�سيهم  باجتاه  اأو  املدن  بني  ما  الفل�سطينيني 

ويعّد حاجز وادي النار، واملعروف با�سم حاجز الكونتيرن، والذي ي�سكل نقطة الف�سل الكامل ما 

بني �سمال ال�سفة الغربية وجنوبها اأكرب عائق اأمام حترك الفل�سطينيني.

اأو  65% من الطرق الرئي�سية مغلقة  اأن  اأعده املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان  واأ�سار تقرير 

.
141

ي�سيطر عليها اجلي�س الإ�رصائيلي، مبا يعادل حوايل 500 كم من الطرق

للجتياح  غزة  قطاع  حمافظات  تعر�ست 

خلل  املتكرر  الإ�رصائيلي  ولل�ستهداف 

اندلع  بعد  وخ�سو�ساً  املا�سية،  ال�سنوات 

وتزايد   ،2000/9/28 يف  الثانية  النتفا�سة 

�سيطرة  وبعد   ،2006 �سنة  مطلع  النتخابات  يف  حما�س  فوز  بعد  ودماراً  وحرباً  ح�ساراً  الأمر 

حما�س على القطاع يف منت�سف 2007.

ثالثة ع�سر: احلواجز الع�سكرية 

الإ�ســــرائـيـلـيــــة

اأربعة ع�سر: قطاع غزة والحتالل 

الإ�ســـــرائـــيـــلــــي



الأر�ض واملقد�سات

333

1. تدمري الأرا�صي الزراعية:

يف حتليل ملا بعد احلرب الإ�رصائيلية على قطاع غزة، والتي �سنّتها “اإ�رصائيل” يف 2008/12/27 

وحتى 2009/1/18، اأ�سارت التقارير اإىل اأن الغارات اجلوية الإ�رصائيلية املكثفة، وما قامت به الآليات 

واجلرافات الإ�رصائيلية من دمار وخراب، وجممل العملية الع�سكرية يف القطاع؛ اأدت اإىل تدمري ما 

يقارب 57 كم² من الأرا�سي الزراعية يف قطاع غزة، والتي تبلغ 196 كم²، اأي ما ن�سبته 29%، من 

 .
142

امل�ساحة الإجمالية للأرا�سي الزراعية يف القطاع

خريطة 6/12: امل�صاحات الزراعية التي دمرتها “اإ�رشائيل” خالل اجتياحها الأخري لقطاع غزة
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2. تدمري البنية التحتية: 

خلل فرتة احلرب التي �سنّتها “اإ�رصائيل” على قطاع غزة يف الفرتة ما بني 2008/12/27 وحتى 

2009/1/18، قامت طائرات وجرافات الحتلل الإ�رصائيلي بتدمري 5,356 مبنى فل�سطينياً حتتوي 

7,878 وحدة �سكنية، وت�رصيد الآلف من منازلهم بح�سب تقرير املركز الفل�سطيني حلقوق  على 

العتداء  جراء  ج�سيمة  لأ�رصار  تعر�ست  التي  الفل�سطينية  املباين  عدد  وبلغ   ،
1432009 الإن�سان 

ال�سمالية  املحافظات  يف  معظمها  تركز  القطاع،  يف  مبنى  األف   16 عن  يزيد  ما  الأخري  الإ�رصائيلي 

والو�سطى، هذا بالإ�سافة اإىل تدمري الكثري من املدار�س واملن�ساآت ال�سناعية والتجارية والعامة. 

3. �صيطرة “اإ�رشائيل”على 24% من م�صاحة القطاع: 
العازلة على طول  املنطقة  اإعادة تر�سيم  2007/6/28 عن  الإ�رصائيلي يف  اأعلنت قوات الحتلل 

املنطقة  عر�س  تو�سيع  مّت  حيث   ،
144

كم  58 بطول  غزة  لقطاع  وال�رصقية  ال�سمالية  احلدود  امتداد 

اجلانب  يف  كم   1.5 مل�سافة  “اإ�رصائيل”،  قبل  من  اجلانب  اأحادي  وب�سكل  الثانية،  للمرة  الأمنية 

الغربي وانتهاء مبعرب  ال�سمال  اأق�سى  من  بدءاً  للقطاع،  ال�رصيط احلدودي  الفل�سطيني على طول 

كرم اأبو �سامل يف اجلنوب ال�رصقي. 

ومنظمة  “اإ�رصائيل”  بني   1994 �سنة  يف  اأو�سلو  اتفاق  عليه  ن�ّس  ملا  خلفاً  التغيري  ذلك  وياأتي 

التحرير الفل�سطينية، والذي مّت على اإثره حتديد عر�س املنطقة العازلة بـ 500 مرت على طول 58 كم، 

بداية من احلدود ال�سمالية الغربية للقطاع وحتى منطقة �رصق رفح يف اجلنوب. غري اأنه مع اندلع 

والتي  العازلة،  املنطقة  عر�س  بتو�سيع  “اإ�رصائيل”  قامت   2000 �سنة  الثانية  الأق�سى  انتفا�سة 

تراوحت مب�ساحات خمتلفة مّت حتديدها يف اأيلول/ �سبتمرب 2005 اإثر الن�سحاب )اإعادة النت�سار( 

الإ�رصائيلي من القطاع، حيث اأ�سحى عر�س م�ساحة منطقة العزل يرتاوح ما بني 600-1,000 مرت. 

 2005 اإثر الن�سحاب )اإعادة النت�سار( يف �سنة  “اإ�رصائيل” قد اأعّدت خطة على  هذا، وقد كانت 

املحيط بقطاع غزة،  ال�رصيط احلدودي  اأمنية بعر�س خم�سة كيلومرتات على طول  لإقامة منطقة 

حيث تطلب ذلك اإخلء مناطق �سكنية فل�سطينية �سمال القطاع، منها بيت لهيا وبيت حانون، اإل اأن 

اخلطة مل يتّم تطبيقها، حتى عادت قوات الحتلل الإ�رصائيلي مبر�سوم جديد لهذه اخلطة يف اأواخر 

�سهر حزيران/ يونيو 2007. 

ويف درا�سة حتليلية ملعهد الأبحاث التطبيقية - القد�س )اأريج(، تبني اأن م�ساحة املنطقة العازلة/ 

كم²،   87 القطاع �ستقتطع  ال�رصيط احلدودي يف  “اإ�رصائيل” اإقامتها على طول  التي تنوي  الأمنية 

منها 29 كم² كانت “اإ�رصائيل” قد اأحكمت ال�سيطرة عليها فور اتفاقيات اأو�سلو املوقعة بني اجلانبني 

)اإعادة  الإ�رصائيلي  الن�سحاب  عقب  لحقاً  تو�سعت  والتي   ،1994 �سنة  والإ�رصائيلي  الفل�سطيني 

النت�سار( يف �سنة 2005 اإىل 61 كم²، واإذا مت حتقيق اخلطة الإ�رصائيلية، كما يرغبون، فاإنها �ست�سيطر 
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على 24% من م�ساحة القطاع البالغة 362 كم²، ليكون ما تبقى 275 كم² للفل�سطينيني البالغ عددهم 

حوايل 1.5 مليون ن�سمة، اأي بكثافة �سكانية تبلغ 5,447 �سخ�س لكل كيلومرت مربع وهي الن�سبة 

الأعلى يف العامل. 

خريطة 6/13: منطقة العزل حتت ال�صيطرة الإ�رشائيلية يف قطاع غزة
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القد�س،  مدينة  لتهويد  الهادفة  �سيا�ستها  تطبيق  الإ�رصائيلية  ال�سلطات  وا�سلت 

وال�سيطرة على امل�سجد الأق�سى بوترية مت�سارعة خلل �سنة 2009. وظهرت خماوف 

واليهود.  امل�سلمني  بني  الأق�سى  امل�سجد  لتق�سيم  الحتلل  حت�سري  من  الأخرية،  الفرتة  يف  عديدة 

ومّت ت�سجيل ارتفاع كبري يف عدد القتحامات التي ينفذها املتطرفون اليهود وال�سخ�سيات الر�سمية 

والأجهزة الأمنية الإ�رصائيلية للم�سجد الأق�سى. وقد �سهدت �سنة 2009 ارتفاع الوترية املت�سارعة 

 25 نحو  احلفريات  هذه  مواقع  جمموع  بلغ  حيث  حميطه،  ويف  الأق�سى  امل�سجد  اأ�سفل  للحفريات 

موقعاً. 

 وتت�ساعف معاناة اأهل القد�س مع حرمانهم من رخ�س البناء، وهدم منازلهم، اإذ اإن هناك نحو 

ثمانية اآلف منزل مهدد بالهدم، من بينها مئات املنازل يف حي الب�ستان، �سمن خمطط لف�سح املجال 

لبناء “مدينة داود التاريخية”.

اإن تعزز وترية بناء امل�ستعمرات، يف مدينة القد�س ب�سكل خا�س؛ منذ و�سول نتنياهو اإىل �سدة 

ي�سري  القد�س؛  م�ستعمرات  يف  منها   %81 �سكنية،  وحدة   19,100 من  اأكرث  بناء  اأقّر  الذي  احلكم، 

اإ�رصائيلية  م�ستعمرة   199 وجود  اأن  كما  تنفيذه.  يجري  الذي  التهويد  م�رصوع  خطورة  مدى  اإىل 

بوؤرة   232 اإىل  بالإ�سافة  القد�س،  �رصق  اإ�رصائيلية  م�ستعمرة   34 ذلك  يف  مبا  الغربية،  ال�سفة  يف 

اإن�ساء دولة فل�سطينية  اإىل  اأية ت�سوية توؤدي  اإ�رصائيلية؛ يدل على مدى �سعوبة حتقيق  ا�ستيطانية 

حقيقية مرتابطة، وذات �سيادة فعلية على اأر�سها. 

القد�س، ما زال  التهويد، وتغيري معامل الأر�س وال�سكان، وخ�سو�ساً يف  وهكذا، فاإن م�رصوع 

ويف  حمتملة.  �سيا�سية  ت�سوية  لأي  النهائي  ال�سكل  ليفر�س  الزمن،  وي�سابق  حثيث،  ب�سكل  ي�سري 

ال�سعف  اأن  التحديات، كما  الفل�سطينية مرتبكاً يف مواجهة هذه  ال�سلطة  اأداء  الوقت نف�سه، ما زال 

العربي والإ�سلمي وعدم الكرتاث الدويل ُيغري الطرف الإ�رصائيلي بامل�سي يف املزيد من العدوان 

على الأر�س واملقد�سات.

خامتة
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هوام�س الف�سل ال�ساد�س

يديعوت اأحرونوت، 2009/7/30.  
1

حممد عواد، اإقامة الهيكل املزعوم: اإعالن احلرب الدينية )عّمان: اللجنة امللكية ل�سوؤون القد�س، 2004(، �س 57.  
2

اأية تعهدات  ال�سيا�سات حلكومته احلالية من  بيان  ال�ساأن، فخل  بهذا  �سارون  من واقعية  �سيئاً  تعلم  قد  نتنياهو  اأن  ويبدو 
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امل�ؤ�سرات ال�سكانية الفل�سطينية

من  ل�شعب  احلديث  الإن�شاين  التاريخ  ماآ�شي  اأكرب  واأحد  انق�شت،  جديدة  �شنة 

ال�شعوب، ما تزال ماثلة للعيان، بينما يقف املجتمع الدويل وهيئاته العاملية عاجزاً 

عن عالج اأحد اأعدل الق�شايا، وهي ق�شية �شعب يعي�ش نحو ن�شفه حتت الحتالل، 

بينما يعي�ش ن�شفه الآخر يف املنايف وال�شتات.

يعالج هذا الف�شل اأبرز املوؤ�رشات ال�شكانية الفل�شطينية ل�شنة 2009، مبا يف ذلك اأعدادهم يف داخل 

فل�شطني ويف ال�شتات، وخ�شائ�شهم الدميوغرافية، وفئاتهم العمرية، واجتاهات منوهم ال�شكاين، 

وال�ضغوط الإ�رسائيلية لتهجريهم.

ت�شري تقديرات اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني 

املنقحة اإىل اأن عدد ال�شكان الفل�شطينيني يف العامل يقدر 

بحوايل 10.87 ماليني ن�شمة يف نهاية �شنة 2009، اأكرث 

من ن�شفهم )51.8%( يعي�شون يف ال�شتات، والباقي يف 

فل�شطني التاريخية التي ت�شم الأرا�شي املحتلة يف �شنتي 1948 و1967.

ن�شمة  مليون   1.25 حوايل  اإىل  التاريخية  فل�شطني  يف  املقيمون  الفل�شطينيون  ال�شكان  يتوزع 

يقيمون يف الأرا�شي الفل�شطينية التي احتلت �شنة 1948 “اإ�رشائيل”، وحوايل 3.99 ماليني ن�شمة 

يقيمون يف الأرا�شي الفل�شطينية التي احتلت �شنة 1967؛ يتوزعون بواقع 1.51 مليون ن�شمة اأي 

ما ن�شبته 37.9% يف قطاع غزة و2.48 مليون ن�شمة اأي ما ن�شبته 62.1% يف ال�ضفة الغربية )مبا 

القد�ش(. فيها 

عدد  يقدر  اإذ  الأردن،  وخا�شة  املجاورة  العربية  الدول  يف  ال�شتات  يف  الفل�شطينيون  يرتكز 

من   %29.8 حوايل  وي�شكلون  ن�شمة،  ماليني   3.24 حوايل  فيه   2009 �شنة  نهاية  يف  الفل�شطينيني 

فيقدر  الأخرى  العربية  الدول  يف  املقيمني  الفل�شطينيني  باقي  اأما  العامل.  يف  الفل�شطينيني  ال�شكان 

عددهم بحوايل 1.78 مليون ن�شمة، ي�شكلون ما ن�شبته 16.3% من جمموع الفل�شطينيني يف العامل، 

اأما  العربي.  اخلليج  ودول  وم�رش،  و�شورية،  لبنان،  املجاورة؛  العربية  الدول  يف  معظمهم  يرتكز 

األف ن�شمة، وي�شكلون ما ن�شبته   618 الدول الأجنبية فيقدر عددهم بحوايل  الفل�شطينيني يف  باقي 

الأمريكية واأمريكا  املتحدة  الوليات  العامل، يرتكز معظمهم يف  الفل�شطينيني يف  5.7% من جمموع 
الالتينية وكندا وبريطانيا وباقي دول الحتاد الأوروبي.

اأواًل: تعداد الفل�سطينيني 

فـــــي الــعــــالـــــــــم

مقدمة 
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واجلدول التايل ميثل تقديرات عدد ال�شكان الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2009.

1
جدول 7/1: عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل ح�سب الإقامة نهاية �سنة 2009 )بالألف ن�سمة(

الن�سبة املئوية %عدد ال�سكانمكان الإقامة

1,24711.5الأرا�سي املحتلة �سنة 1948 “اإ�رسائيل”

الأرا�سي املحتلة �سنة 1967

2,48122.8ال�ضفة الغربية
1,51113.9قطاع غزة

3,24029.8الأردن
1,77616.3الدول العربية الأخرى

6185.7الدول الأجنبية
10,873100املجموع الكلي

ن�سبة ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل ح�سب الإقامة نهاية �سنة 2009

ثانيًا: اخل�سائ�ص الدمي�غرافية للفل�سطينيني:

1. ال�سفة الغربية وقطاع غزة:

ماليني   3.99 بحوايل  غزة  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  يف   2009 �شنة  نهاية  يف  ال�شكان  عدد  يقدر 

ن�شمة  مليون  و1.51   ،%62.1 ن�ضبته  ما  اأي  الغربية  ال�ضفة  يف  مليون   2.48 حوايل  منهم  ن�شمة، 

املحافظات، ت�شري  الفل�شطينيني على  ال�شكان  37.9%. وحول توزيع  ن�شبته  ما  اأي  يف قطاع غزة 

ما  اأي  األفاً،   591 بلغت  حيث  ال�ضكان،  لعدد  ن�ضبة  اأعلى  �ضجلت  اخلليل  حمافظة  اأن  اإىل  البيانات 

�ضكانها  عدد  بلغ  حيث  غزة  حمافظة  ثم  والقطاع،  ال�ضفة  يف  ال�شكان  اإجمايل  من   %14.8 ن�شبته 
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527 األفاً، اأي ما ن�شبته 13.2% من اإجمايل ال�شكان يف ال�شفة والقطاع، يف حني بلغ عدد ال�شكان يف 
اإجمايل ال�شكان يف ال�شفة والقطاع. كما ت�شري  9.5% من  اأي ما ن�شبته  األفاً،   379 حمافظة القد�س 

 2009 �ضنة  نهاية  يف  ال�ضكان  لعدد  ن�ضبة  اأدنى  �ضجلت  والأغوار  اأريحا  حمافظة  اأن  اإىل  البيانات 

حيث بلغت 1.1%، اأي حوايل 45 األف ن�شمة.

وت�شري التقديرات املتوفرة ل�شنة 2009 اإىل اأن 45% من ال�شكان الفل�شطينيني يف ال�شفة والقطاع 

هم لجئون من لجئي فل�شطني املحتلة �شنة 1948، حيث يقدر عددهم بنحو 1.795 مليون لجئ 

من   %30.2 بن�شبة  لجئ  األف   749 حوايل  الغربية  ال�ضفة  يف  عددهم  بلغ  وقد   ،2009 �شنة  نهاية 

جممل �ضكان ال�ضفة الغربية، اأما يف قطاع غزة فبلغ حوايل 1.046 مليون لجئ بن�شبة 69.2% من 

.
2
جممل �شكان القطاع

جدول 7/2: مقارنة بني جمموع ال�سكان والالجئني الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة 2009

مكان الإقامة
الالجئنيال�سكان

الن�سبة %العدد )بالألف ن�سمة(الن�سبة %العدد )بالألف ن�سمة(

2,48162.174930.2ال�سفة الغربية
1,51137.91,04669.2قطاع غزة

3,9921001,79545ال�سفة والقطاع

ميتاز املجتمع الفل�شطيني يف ال�شفة والقطاع باأنه جمتمع فتي، حيث قدرت ن�شبة الأفراد الذين 

41.5%، مع وجود اختالف وا�شح بني ال�شفة  بـ   2009 15 عاماً يف نهاية �شنة  اأعمارهم عن  تقل 

الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت الن�ضبة 39.7% يف ال�ضفة الغربية مقابل 44.6% يف قطاع غزة. كما 

قدرت ن�شبة الأفراد الذين تزيد اأعمارهم عن 65 عاماً يف ال�شفة والقطاع بـ 3%، مع وجود اختالف 

 .
3
بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت الن�ضبة 3.4% يف ال�ضفة الغربية و2.4% يف قطاع غزة

وبالتايل فاإن التوزيع العمري لل�شكان يظهر اأن الهرم ال�شكاين ذو قاعدة عري�شة وراأ�ش مدبب، 

مما يعني اأن الفل�شطينيني �شيبقون، ول�شنوات قادمة، حتت تاأثري الزيادة الطبيعية املرتفعة نوعاً ما، 

وذلك على الرغم من اأن هناك انخفا�شاً ن�شبياً يف معدلت الزيادة الطبيعية، ويف معدلت اخل�شوبة 

خالل ال�شنوات الأخرية. 

وبلغ عدد الذكور املقدر يف نهاية �شنة 2009 يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حوايل 2.026 مليون 

ذكر مقابل 1.965 مليون اأنثى، بن�شبة جن�ش مقدارها 103.1 ذكور لكل مئة اأنثى. ويف ال�ضفة الغربية 

بلغ عدد الذكور 1.259 مليون ذكر مقابل 1.221 مليون اأنثى، يف حني بلغ عدد الذكور يف قطاع غزة 

767 األف ذكر مقابل 744 األف اأنثى؛ وهو ما يعني اأن كالً من ال�شفة والقطاع احتفظا بن�شبة اجلن�ش 
نف�شها وهي 103.1 ذكور لكل مئة اأنثى.
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وتظهر البيانات اأن ن�شبة الإعالة يف ال�شفة والقطاع قد انخف�شت من 101.3 �شنة 1997 اإىل 80.5 

�شنة 2009. اأما على م�شتوى املنطقة، فيالحظ اأن هناك فارقاً كبرياً يف ن�شبة الإعالة لكل من ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة، حيث انخف�ضت يف ال�ضفة الغربية من 94.7 �شنة 1997 اإىل 75.6 �شنة 2009، 

.
اأما يف قطاع غزة فقد انخف�شت من 114.5 �شنة 1997 اإىل 89.1 �شنة 42009

ت�ضهد ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حت�ضناً ملحوظاً يف معدلت البقاء على قيد احلياة منذ نحو 

15 عاماً، حيث ارتفعت معدلت توقع البقاء على قيد احلياة مبقدار 5-6 �شنوات من نحو 67 عاماً لكل 

من الذكور والإناث �شنة 1992 اإىل 70.5 عاماً للذكور و73.2 عاماً لالإناث يف منت�شف �شنة 2009، 

مع التوقع بارتفاع هذا املعدل خالل ال�شنوات القادمة لي�شل اإىل نحو 72 عاماً للذكور، و75 عاماً 

لالإناث �شنة 2015، وقد اأدى ارتفاع معدل توقع البقاء على قيد احلياة عند الولدة اإىل ارتفاع اأعداد 

كبار ال�شن يف ال�شفة والقطاع، مما ي�شتدعي �رشورة البحث والدرا�شة يف جمال اأو�شاع امل�شنني يف 

ال�شفة والقطاع.

 2009 اأو امل�شنني ن�شبة �شئيلة من حجم ال�شكان، ففي منت�شف �شنة  وت�شكل فئة كبار ال�شن 

بلغت ن�ضبة كبار ال�ضن )الأفراد 60 عاماً فاأكرث( 4.4% من جممل ال�شكان يف ال�شفة والقطاع، بواقع 

املتقدمة  الدول  يف  ال�شن  كبار  ن�شبة  اأن  العلم  مع  غزة.  قطاع  يف  و%3.7  الغربية  ال�ضفة  يف   %4.9
جمتمعة قد بلغت حوايل 16% من اإجمايل �شكان تلك الدول، يف حني تبلغ ن�شبة كبار ال�شن يف الدول 

النامية جمتمعة حوايل 6% فقط من اإجمايل �شكان تلك الدول. 

بلغت ن�ضبة الأفراد الذكور الذين بلغوا 60 عاماً فاأكرث يف ال�شفة والقطاع �شنة 2009 حوايل%3.8 

مقابل 5.1% لالإناث، بن�شبة جن�ش مقدارها 78.3 ذكراً لكل مئة اأنثى. ويعود ارتفاع ن�شبة الإناث 

مقابل الذكور لدى كبار ال�شن لأ�شباب بيولوجية و�شحية، توؤدي اإىل زيادة العمر املتوقع للبقاء على 

قيد احلياة لالإناث مقابل الذكور يف معظم دول العامل. 

من   %90.6 هناك  اأن  اإىل   2007 واملن�شاآت  وامل�شاكن  لل�شكان  العام  التعداد  بيانات  اأ�شارت  كما 

الذكور امل�ضنني يف ال�ضفة الغربية متزوجني مقابل 42.6% من الإناث متزوجات، يف حني بلغت ن�ضبة 

الن�شب  ارتفاع هذه  47.6% لالإناث، وميكن تف�شري  للذكور، مقابل   %7.6 ال�شن  الأرامل من كبار 

زواج  احتمال  من  اأكرب  زوجته  وفاة  بعد  الذكر  زواج  احتمال  اإىل  لالإناث  عنها  الذكور  ال�شن  لكبار 

.
5
الأنثى، وارتفاع العمر املتوقع لالإناث مقابل الذكور

وت�شري البيانات اإىل ارتفاع طفيف يف العمر الو�شيط )العمر الذي يق�شم ال�شكان اإىل جمموعتني 

الثاين  والن�ضف  العمر  هذا  من  اأ�ضغر  ال�ضكان  ن�ضف  يكون  بحيث  العدد،  ناحية  من  مت�ضاويتني 

1997-2009، حيث ازداد العمر الو�شيط من  اأكرب( يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة خالل ال�ضنوات 

16.4 عاماً �شنة 1997 اإىل 18.3 عاماً �شنة 2009. وعند مقارنة البيانات بني ال�ضفة الغربية وقطاع 
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غزة كل على حدة خالل الفرتة 1997-2009 يالحظ اختالف العمر الو�شيط، حيث ارتفع العمر يف 

ال�ضفة الغربية من 17.4 عاماً �شنة 1997 اإىل 19.1 عاماً �شنة 2009، يف حني ارتفع العمر الو�شيط يف 

قطاع غزة من 14.8 عاماً �شنة 1997 اإىل 17 عاماً �شنة 2009. 

انخف�س معدل املواليد اخلام يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من 42.7 مولوداً لكل األف من ال�شكان 

م�شتوى  على  اخل�شوبة  معدل  انخفا�ش  اإىل  عائد  وهذا   ،2009 �شنة  مولوداً   32.7 اإىل   1997 �شنة 

اأن هناك تبايناً يف معدل املواليد اخلام لكل من  اأما على م�شتوى املنطقة فيالحظ  ال�شفة والقطاع، 

ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حيث انخف�س معدل املواليد اخلام يف ال�ضفة الغربية من 41.2 مولوداً 

�شنة 1997 اإىل 30.1 مولوداً �شنة 2009، اأما يف قطاع غزة فقد انخف�ش معدل املواليد اخلام من 45.4 

. وت�شري الإ�شقاطات ال�شكانية اإىل اأن معدل املواليد 
مولوداً �شنة 1997 اإىل 36.9 مولوداً �شنة 62009

 31.9 اإىل   2009 �شنة  ال�شكان  األف من  لكل  32.7 مولوداً  ال�شفة والقطاع �شينخف�ش من  اخلام يف 

مولوداً �شنة 2015. 

انخفا�شها  ويتوقع  ن�شبياً،  منخف�شة  اخلام  الوفيات  معدلت  اأن  اإىل  املتوفرة  البيانات  ت�شري 

4.9 حالت  الوفيات اخلام من  الغربية وقطاع غزة، حيث انخف�س معدل  ال�ضفة  ب�ضكل طفيف يف 

وفاة لكل األف من ال�شكان �شنة 1997 اإىل 4.3 حالت وفاة لكل األف من ال�شكان �شنة 2009، ويتوقع 

اأن ت�شل اإىل 3.6 حالت وفاة لكل األف من ال�شكان �شنة 2015، اأما على م�شتوى املنطقة فيالحظ اأن 

هناك فارقاً �ضئيالً يف معدل الوفيات اخلام لكل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، حيث انخف�س معدل 

الوفيات اخلام من 5.1 حالت وفاة �شنة 1997 يف ال�ضفة الغربية اإىل 4.4 حالت وفاة لكل األف من 

ال�شكان �شنة 2009، ويتوقع اأن ت�شل اإىل 3.8 حالت وفاة لكل األف من ال�شكان �شنة 2015. اأما يف 

قطاع غزة فقد انخف�ش معدل الوفيات اخلام من 4.7 حالت وفاة �شنة 1997 اإىل 4.1 حالت وفاة 

 .
�شنة 2009، ويتوقع اأن ي�شل اإىل نحو 3.5 حالت وفاة لكل األف من ال�شكان �شنة 72015

ال�شفة  يف  لل�شكان  الطبيعية  الزيادة  معدل  اأن  اإل  اخل�شوبة،  معدل  انخفا�ش  من  الرغم  وعلى 

الغربية وقطاع غزة ما زال مرتفعاً حيث بلغ 3% �شنة 2007، وبلغ 2.9% يف منت�شف �شنة 2009، 

كما  النمو  معدلت  تبقى  اأن  املتوقع  ومن  غزة.  قطاع  يف  و%3.3  الغربية  ال�ضفة  يف   %2.6 مبعدل 

هي خالل ال�شنوات القادمة، حيث اإن انخفا�ش م�شتوى الوفيات وبقاء معدلت اخل�شوبة مرتفعة 

�شيوؤدي اإىل ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية لل�شكان، وهو ما �شيتطلب �شيا�شات اقت�شادية واجتماعية 

.
8
مالئمة ملواجهة هذه الزيادة

وت�ضري البيانات اإىل اأن معدل اخل�ضوبة الكلي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغ 4.6 مواليد 

�شنة 2007، مقارنة مع 4.9 مواليد �شنة 1999، مقابل 6 مواليد �شنة 1997. وتعترب اخل�شوبة يف 

ال�شفة والقطاع مرتفعة اإذا ما قورنت بامل�شتويات ال�شائدة حالياً يف الدول الأخرى، ويعود ارتفاع 
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العادات  اإىل  الزواج املبكر خا�شة لالإناث، والرغبة يف الإجناب، بالإ�شافة  اإىل  م�شتويات اخل�شوبة 

يف  بداأت  اخل�شوبة  اأن  على  توؤكد  دلئل  هنالك  ولكن  الفل�شطيني،  املجتمع  يف  ال�شائدة  والتقاليد 

النخفا�ش خالل العقد الأخري من القرن املا�شي.

اأما على م�شتوى املنطقة، فيالحظ اأن معدل اخل�شوبة الكلية يف قطاع غزة اأعلى مما هو عليه يف 

ال�ضفة الغربية خالل الفرتة 1997-2007، حيث بلغ يف ال�ضفة الغربية 4.1 مواليد �شنة 2007 مقابل 

6.9 مواليد  بـ  2007 مقارنة  5.3 مواليد �شنة  اأما يف قطاع غزة فقد بلغ   .1997 5.6 مواليد �شنة 
�شنة 1997. كما بلغ متو�شط عدد الأطفال الذين تنجبهم الن�شاء املتزوجات يف ال�شفة والقطاع �شنة 

2006 حوايل 4.7 اأطفال، بواقع 4.6 اأطفال يف ال�ضفة الغربية و5 اأطفال يف قطاع غزة.

بلغت  اإذ  العربية،  بالدول  مقارنة  والقطاع  ال�ضفة  يف  الكلية  اخل�ضوبة  معدل  ارتفاع  يالحظ 

ويف  مواليد،   3.1 م�رش  ويف  مواليد،   3.5 الأردن  يف   2009 ل�شنة  الكلية  اخل�شوبة  معدل  تقديرات 

 .
9
تون�ش 1.7 مولوداً، لذا تعترب ال�شفة والقطاع من املناطق ذات م�شتوى اخل�شوبة املرتفع

نتيجة لنخفا�س معدل الوفيات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع العمر املتوقع للبقاء على 

قيد احلياة لالأفراد حيث بلغ 71.8 عاماً �شنة 2009 بواقع 70.5 عاماً للذكور و73.2 عاماً لالإناث، مع 

وجود اختالف بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع البقاء على قيد احلياة �ضنة 2009 

يف ال�ضفة الغربية 72.3 عاماً بواقع 70.9 عاماً للذكور و73.7 عاماً لالإناث، يف حني بلغ يف قطاع غزة 

69.9 عاماً للذكور و72.5 عاماً لالإناث. ومن الأ�شباب الأخرى لرتفاع معدلت  71.2 عاماً بواقع 
الر�شع  وفيات  ملعدلت  التدريجي  والنخفا�ش  ال�شحي،  امل�شتوى  حت�شن  احلياة  قيد  على  البقاء 

 .
10

والأطفال

8.8% من الأ�رش تراأ�شها  اأن  اإىل   ،2007 ت�شري نتائج التعداد العام لل�شكان وامل�شاكن واملن�شاآت 

9.7% و7.1% يف ال�شفة والقطاع على التوايل، وغالباً  اإناث يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع 

التي  الأ�رسة  حجم  متو�ضط  بلغ  حيث  ن�ضبياً،  �ضغرياً  اأنثى  تراأ�ضها  التي  الأ�رسة  حجم  يكون  ما 

اأفراد لالأ�رش   6.5 اأفراد مقارنة مبتو�شط مقداره   3.5 ال�شفة والقطاع  2007 يف  اأنثى �شنة  تراأ�شها 

التي يرتاأ�شها ذكور، وتن�شاأ الأ�رش التي تراأ�شها اإناث يف ال�شفة والقطاع غالباً نتيجة لوفاة الزوج اأو 

.
11

لهجرته

حجم  ملتو�شط  بطيئاً  �شنوياً  انخفا�شاً  هناك  اأن  اإىل  البيانات  ت�شري  الأ�رشة  حجم  ناحية  ومن 

الأ�رسة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حيث انخف�س متو�ضط حجم الأ�رسة من 6.4 اأفراد يف التعداد 

انخف�س  الغربية  ال�ضفة  ففي   .2007 �شنة  ال�شكاين  التعداد  يف  اأفراد   5.8 اإىل   1997 �شنة  ال�شكاين 

متو�شط حجم الأ�رشة اإىل 5.5 اأفراد �شنة 2007 مقارنة مع 6.1 اأفراد �شنة 1997، اأما يف قطاع غزة 

فقد انخف�ش متو�شط حجم الأ�رشة اإىل 6.5 اأفراد �شنة 2007 مقارنة مع 6.9 اأفراد �شنة 1997. وبلغ 
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عدد الأ�رش املقدر منت�شف �شنة 2009 يف ال�شفة والقطاع 675,524 اأ�رشة، منها 445,684 اأ�رشة يف 

.
12

ال�ضفة الغربية و229,840 اأ�رشة يف قطاع غزة

اأن  اإل  النووية،  العائلة  منط  مكانه  لي�شود  بالنخفا�ش  اآخذ  املمتدة  العائلة  منط  اأن  من  بالرغم 

العائلة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ما تزال حتافظ على ترابطها الأ�رسي، وعلى احرتام ورعاية 

امل�شن، بالرغم من التحولت الكبرية التي طراأت على منط حياة العائلة الفل�شطينية خالل ال�شنوات 

الأ�رش  ن�شبة  اأن   2007 �شنة  واملن�شاآت  وامل�شاكن  لل�شكان  العام  التعداد  نتائج  اأظهرت  اإذ  املا�شية، 

 %12.2 2007، بواقع  15.3% �شنة  اإىل  املمتدة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة قد انخف�ضت لت�ضل 

يف ال�ضفة الغربية و24.5% يف قطاع غزة. وقد بلغت ن�ضبة الأ�رس التي يراأ�ضها رب اأ�رسة م�ضن يف 

التي  الأ�رش  اأن متو�شط حجم  اإىل  البيانات  الفل�شطينية. وت�شري  الأ�رش  15.4% من  الغربية  ال�ضفة 

اإذ بلغ متو�ضط حجم الأ�رسة التي يراأ�ضها م�ضن يف  يراأ�ضها م�ضن تكون يف العادة �ضغرية ن�ضبياً، 

.
13

ال�ضفة الغربية 3.9 اأفراد مقابل 5.8 اأفراد لالأ�رش التي يراأ�شها غري م�شن

ال�شفة  2007 يف  النووية �شنة  الفل�شطينية اخلا�شة  الأ�رش  اأن ن�شبة  اإىل  التعداد  واأ�شارت نتائج 

74%. كما يقدر عدد  1997 يف ال�ضفة الغربية  83.2% فيما كانت هذه الن�شبة ل�شنة  الغربية بلغت 

الأ�رش النووية الفل�شطينية يف قطاع غزة بـ 160,111 اأ�رشة ت�شكل ما ن�شبته 73% من جمموع الأ�رش 

الفل�شطينية يف قطاع غزة، فيما كانت هذه الن�شبة ل�شنة 1997 يف القطاع 71.8%. هذا يوؤكد الجتاه 

ال�شائد لزيادة ن�شبة الأ�رش النووية على ح�شاب الأ�رش املمتدة. 

وحول انت�ضار الأمية فت�ضري النتائج اإىل اأن معدلت الأمية بني البالغني يف ال�ضفة الغربية وقطاع 

بواقع   %5.9 فاأكرث  15 عاماً  الأفراد  الأمية بني  ن�ضبة  بلغت  العامل، حيث  املعدلت يف  اأقل  غزة من 

2.9% للذكور و9.1% لالإناث �شنة 2008، علماً باأن ال�شخ�ش الأمّي يعرف باأنه هو ال�شخ�ش الذي 
ل ي�شتطيع اأن يقراأ ويكتب جملة ب�شيطة عن حياته اليومية.

الأمية  1997، حيث بلغت ن�ضبة  الكبري يف ن�شب الأمية منذ �شنة  اإىل النخفا�ش  النتائج  وت�شري 

بني الأفراد 15 عاماً فاأكرث 5.9% �شنة 2008 يف حني كانت 13.9% �شنة 1997، وهذا يعني اأنه من 

بني كل مئة فرد عمره 15 عاماً فاأكرث هناك �شتة اأفراد اأميني. وهذا الجتاه يف النخفا�ش ينطبق على 

اجلن�شني حيث انخف�شت الن�شبة بني الذكور من 7.8% �شنة 1997 اإىل 2.9% �شنة  2008، اأما بني 

الإناث فقد انخف�شت من 20.3% اإىل 9.1% للفرتة نف�شها، وكان النخفا�ش الأعلى بني الذكور حيث 

بلغت ن�ضبة النخفا�س 62.8% يف حني اأنها كانت بني الإناث %55.2.

 %12.4 من  احل�رشية  التجمعات  يف  الأمية  ن�شبة  انخف�شت  فقد  التجمع،  نوع  م�شتوى  وعلى 

�شنة 1997 اإىل 5.2% �شنة 2008، بينما انخف�شت يف التجمعات الريفية من 16.9% اإىل 7.5% للفرتة 

اأن ن�شب  البيانات  5.9% للفرتة نف�شها. واأظهرت  اإىل   %13.5 نف�شها، وانخف�شت يف املخيمات من 
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الأمية بني الأفراد كبار ال�شن )65 عاماً فاأكرث( كانت الأعلى باملقارنة مع الفئات العمرية الأخرى، 

فقد بلغت 59.2% �شنة 2008، يف حني بلغت بني ال�ضباب )15-24( عاماً 0.8% لل�شنة نف�شها.

ال�شفة  اأمّي يف  األف   126 اأنه ما زال هناك حوايل  اإل  الأمية  انخفا�ش معدلت  الرغم من   وعلى 

والقطاع اأعمارهم 15 عاماً فاأكرث �شنة 2008، يتوزعون بواقع حوايل 84 األف اأمّي يف ال�ضفة الغربية 

وحواىل 42 األف اأمّي يف قطاع غزة. اأما ح�شب اجلن�ش فهناك حواىل 31 األف ذكر اأمّي و95 األف اأنثى 

.
14

اأميّة

ت�شري ال�شل�شلة الزمنية لأعداد عقود الزواج خالل ال�شنوات 1997-2008 اإىل ارتفاع م�شطرد يف 

اأعداد عقود الزواج با�شتثناء �شنتي 2000 و2002، علماً اأنه خالل �شنة 2002 �شادت البالد خا�شة 

يف ال�ضفة الغربية ظروف اقت�ضادية و�ضيا�ضية �ضعبة، كان اأبرزها اجتياح ال�ضفة الغربية واإعادة 

احتاللها من قبل الحتالل ال�رشائيلي. وتظهر البيانات اأن عدد عقود الزواج امل�شجلة �شنة 2008 يف 

ال�ضفة الغربية وقطاع غزة قد ارتفع عن �ضنة 2007، حيث بلغت 33,774 عقداً �شنة 2008 مقارنة 

الزواج  عقود  عدد  بلغ  وقد  هذا  عقداً.   1,089 مقداره  بارتفاع  اأي   ،2007 �شنة  عقداً   32,685 مع 

امل�شجلة �شنة 2008 يف ال�ضفة الغربية حوايل 19,006 عقداً، مبا ن�شبته 56.3% من عدد عقود الزواج 

امل�شجلة يف ال�شفة والقطاع، وهي اأكرث بـ 430 عقداً عن �شنة 2007. اأما يف قطاع غزة فقد بلغ عدد 

عقود الزواج امل�شجلة 14,768 عقداً �شنة 2008، مبا ن�شبته 43.7% من عدد عقود الزواج امل�شجلة 

.
يف ال�شفة والقطاع، وهي اأكرث بـ 659 عقداً مقارنة مع 152007

بلغ معدل الزواج اخلام 8.8 حالت زواج لكل األف من ال�شكان �شنة 2008 على م�شتوى ال�شفة 

والقطاع بواقع 8 حالت يف ال�ضفة الغربية و10.3 حالت يف قطاع غزة. يف حني بلغ معدل الزواج 

اخلام �شنة 2007 يف ال�شفة والقطاع 8.8 حالت زواج لكل األف من ال�شكان بواقع 8 حالت يف ال�شفة 

 .
16

الغربية و10.1 حالت يف قطاع غزة

ما زالت ظاهرة الزواج املبكر منت�رسة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بالرغم من الرتفاع امللحوظ 

للعمر الو�شيط عند الزواج الأول، حيث ارتفع العمر الو�شيط عند الزواج الأول للذكور ل�شنة 2008 

مقارنة ب�شنة 1997، حيث بلغ للذكور 24.8 عاماً مقابل 23 عاماً ل�شنة 1997 و19.5 عاماً لالإناث 

ل�شنة 2008 مقابل 18 عاماً ل�شنة 1997. اأما يف ال�ضفة الغربية فقد بلغ العمر الو�ضيط عند الزواج 

الأول للذكور 25.4 عاماً ولالإناث 19.8 عاماً، يف حني بلغ العمر الو�شيط عند الزواج الأول للذكور يف 

 .
قطاع غزة 24 عاماً ولالإناث 19 عاماً ل�شنة 172008

اإىل الرتفاع ب�شكل عام، حيث بلغ عدد وقوعات الطالق  اأعداد وقوعات الطالق امل�شجلة  تتجه 

امل�شجلة يف املحاكم ال�رشعية خالل �شنة 2008 يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 4,399 واقعة مقارنة 
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وقوعات  عدد  بلغ  اآخر  جانب  من  واقعة،   356 مقداره  بارتفاع  اأي   ،2007 �شنة  واقعة   4,043 مع 

2,803 واقعة، ت�شكل ما ن�شبته  2008 يف ال�ضفة الغربية  الطالق امل�شجلة يف املحاكم ال�رشعية �شنة 

63.7% من عدد وقوعات الطالق امل�شجلة يف املحاكم ال�رشعية يف ال�شفة والقطاع، م�شجالً ارتفاعاً 
عن �شنة 2007 بحوايل 405 واقعة. اأما يف قطاع غزة فقد بلغ عدد وقوعات الطالق امل�شجلة يف املحاكم 

ال�رشعية 1,596 واقعة، ما ن�شبته 36.3% من عدد وقوعات الطالق امل�شجلة يف املحاكم ال�رشعية يف 

.
ال�شفة والقطاع �شنة 2008، وبانخفا�ش مقداره 49 واقعة عن �شنة 182007

بلغ معدل الطالق اخلام يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 1.1 حالة طالق لكل األف من ال�شكان �شنة 

2008 بواقع 1.2 حالة طالق لكل األف من ال�ضكان يف ال�ضفة الغربية و1.1 حالة طالق لكل األف من 

ال�شكان يف قطاع غزة، بينما بلغ معدل الطالق اخلام �شنة 2007 يف ال�شفة والقطاع 1.1 حالة طالق 

لكل األف من ال�ضكان، بواقع حالة طالق واحدة لكل األف من ال�ضكان يف ال�ضفة الغربية و1.1 حالة 

.
19

طالق لكل األف من ال�شكان يف قطاع غزة

اأ�شارت النتائج النهائية للتعداد العام لل�شكان وامل�شاكن واملن�شاآت 2007 اإىل اأن 107,785 فرداً يف 

ال�ضفة الغربية لديهم �ضعوبة واحدة )اإعاقة( على الأقل بن�ضبة 5.3% من جممل عدد �شكان ال�شفة 

الغربية بواقع 55,557 للذكور و52,228 لالإناث.

�ضعوبة  لديهم  الذين  الأفراد  ن�ضبة  بلغت  الغربية  ال�ضفة  حمافظات  يف  الإعاقة  انت�ضار  وحول 

واحدة على الأقل يف حمافظات طولكرم وقلقيليه و�ضلفيت حوايل 6.7% وذلك من جممل �شكان كل 

حمافظة، اأما يف حمافظة جنني فقد بلغت الن�ضبة 5.9% مقابل 5.6% يف حمافظة نابل�س. من جانب 

5.2%، و4.9% يف حمافظة طوبا�س، يف حني  اآخر بلغت ن�ضبة انت�ضار الإعاقة يف حمافظة بيت حلم 

بلغت  فقد  اأما يف حمافظتي رام والبرية واخلليل   ،%4.6 اأريحا والأغوار  الن�ضبة يف حمافظة  بلغت 

الن�شبة 4.5% وذلك من جممل ال�ضكان يف كل حمافظة.

وك�ضفت املعاناة من �ضعوبات يف النَّظر عن اأعداد مرتفعة على م�ضتوى ال�ضفة الغربية حيث بلغت 

اأظهرت  النظر، يف حني  لديهم �شعوبة يف  لالإناث  للذكور و30,479   29,562 بواقع  60,041 فرداً، 

ال�ضعوبة يف الفهم والإدراك م�ضتويات اأقل على م�ضتوى ال�ضفة الغربية حيث بلغت 14,781 فرداً، 

.
20

بواقع 7,899 للذكور و6,882 لالإناث

واأظهرت نتائج امل�شح البيئي املنزيل 2008 اأن عدد الوحدات ال�ضكنية املاأهولة يف ال�ضفة الغربية 

 214,692 414,493 م�شكناً مقابل  الغربية  629,185 م�ضكناً، تتوزع يف ال�ضفة  وقطاع غزة بلغت 

م�شكناً يف قطاع غزة.
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فرداً   1.7 غزة  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  يف  الغرفة(  يف  الأفراد  )عدد  ال�ضكن  كثافة  متو�ضط  وبلغ 

قطاع  يف  غرفة  لكل  فرداً  و1.9  الغربية،  ال�ضفة  يف  غرفة  لكل  فرداً   1.6 بواقع   ،2008 �ضنة  للغرفة 

اإىل اأن 12.7% من الأ�رش يف ال�شفة والقطاع ت�شكن يف وحدات �شكنية  غزة، وت�شري البيانات اأي�شاً 

ذات كثافة �ضكنية تبلغ ثالثة اأفراد اأو اأكرث للغرفة. وبلغ متو�ضط عدد الغرف يف امل�ضكن 3.6 ُغرف 

يف ال�شفة والقطاع. وت�شري البيانات اإىل اأن 15.9% من الأ�رش يف ال�شفة والقطاع ت�شكن يف م�شاكن 

حتتوي على 1-2 غرفة، بواقع 16.9% يف ال�ضفة الغربية مقابل 13.9% يف قطاع غزة.

ت�شري بيانات �شنة 2008 اإىل اأن 51% من الأ�رش يف ال�شفة والقطاع ت�شكن يف م�شاكن على �شكل 

التي  اأن ن�شبة الأ�رش  البيانات  دار و47.2% من الأ�رش ت�شكن يف م�شاكن على �شكل �شقة. وتظهر 

التوايل.  51.8% و49.2% على  بلغت  اأعلى منها يف قطاع غزة حيث  الغربية  ال�ضفة  دار يف  ت�ضكن 

مقابل 45.8% من اأ�رس ال�ضفة الغربية و50% من اأ�رش قطاع غزة ت�شكن �شقة. وفيما يتعلق بحيازة 

امل�شاكن ت�شري البيانات اإىل اأن 86.3% من الأ�رش يف ال�شفة والقطاع ت�شكن يف م�شاكن تعود ملكيتها 

.
21

لأحد اأفراد الأ�رشة، بينما هناك 9.2% من الأ�رش تعي�ش يف م�شاكن م�شتاأجرة

كما اأظهرت نتائج م�ضح البيئة املنزيل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ل�ضنة 2009 اأن 88.4% من 

الأ�رش ت�شكن يف م�شاكن تتوفر فيها املياه من �شبكة مياه عامة، بواقع 95.8% يف قطاع غزة و%84.5 

بحفر  مو�شولة  م�شاكن  يف  تقيم  الفل�شطينية  الأ�رش  من   %47.2 حوايل  واأن  الغربية.  ال�ضفة  يف 

امت�شا�شية اأو �شماء ويتّم التخل�ش من خاللها من املياه العادمة بواقع 63.5% يف ال�ضفة الغربية 

مو�شولة  م�شاكن  يف  تقيم  الفل�شطينية  الأ�رش  من   %52.1 هناك  اأن  حني  يف  غزة.  قطاع  يف  و%16 

 .
22

ب�شبكة �رشف �شحي بواقع 35.5% يف ال�ضفة الغربية مقابل 83.8% يف قطاع غزة

وُتبني نتائج م�شح الطاقة ل�شنة 2009 اأن ن�شبة الأ�رش يف ال�شفة والقطاع التي ت�شكن يف م�شاكن 

مو�شولة بالكهرباء من ال�شبكة العامة، حافظت تقريباً على معدلها نف�شه ل�شنة 2008، حيث بلغت 

.
99.9% �شنة 2009 بعد اأن كانت 99.8% �شنة 232008

مع  الفل�شطيني،  لالإح�شاء  املركزي  للجهاز  تقديرات  اأحدث  ح�شب  ال�شكان  توزيع  يلي  وفيما 

مالحظة اأن متو�شط حجم الأ�رشة بقي كما هو ح�شب النتائج النهائية للتعدادين 1997 و2007، مع 

العلم اأن هذه التقديرات تفرت�ش اأن ن�شبة اجلن�ش ثابتة �شنة 2009 بناء على تعداد 2007. واجلدول 

اأهم املوؤ�رسات ح�ضب املحافظة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة مع بع�س املقارنات ملا  التايل يلخ�س 

بني التعدادين 2009-1997. 
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جدول 7/3: عدد ال�سكان املقدر ح�سب املحافظة واملنطقة واجلن�س نهاية �سنة 242009

املحافظة

ن�سبة اجلن�سمتو�سط حجم الأ�رسةعدد ال�سكان*

اإناثذكوركال اجلن�سني
�سنة 

1997
�سنة 

2007
�سنة 

1997
�سنة 

2009

2,480,8581,259,5611,221,2976.15.5103.2103.1ال�سفة الغربية

270,514137,405133,1095.95.4103.8103.2جنني

53,85827,35826,5006.15.6103.1103.3طوبا�س

164,23082,97081,2605.85.3102.2102.1طولكرم

336,253170,064166,1895.95.4103.3102.3نابل�س

96,19749,32346,8746.15.5105.7105.2قلقيلية

62,43131,73430,69765.4103.6103.3�سلفيت

296,962149,523147,4395.95.3100.4101.4رام اهلل والبرية

44,80822,43522,37365.6101.7100.3اأريحا والأغوار

378,604192,604186,0005.45.2102.1103.5القد�س

186,34294,90391,4395.85.4104.8103.8بيت حلم

590,659301,242289,4176.76.1104.9104.1اخلليل

1,510,968766,857744,1116.96.5103.1103.1قطاع غزة

291,758148,595143,1637.26.7103.7103.7�سمال غزة

526,792267,999258,7936.96.5103.6103.5غزة

219,337110,600108,7376.96.4102.4101.6دير البلح

287,512146,016141,4966.96.3102.5103.1خان يون�س

185,56993,64791,9226.96.5102101.8رفح

3,991,8262,026,4181,965,4086.45.8103.2103.1ال�سفة والقطاع

* مالحظة: عدد الذكور والإناث ح�شب املحافظة من تقديرات الباحث بناء على معطيات اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني 
منت�شف �شنتي 2009 و2010، وافرتا�س ثبات ن�ضبة اجلن�س لكل حمافظة بناء على نتائج التعداد 2007.
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عدد ال�سكان يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة نهاية �سنة 2009

عدد ال�سكان ح�سب املحافظة نهاية �سنة 2009
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عدد ال�سكان يف حمافظات قطاع غزة نهاية �سنة 2009

عدد ال�سكان يف حمافظات ال�سفة الغربية نهاية �سنة 2009
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ال�ضفة  يف  حمافظة  و11  غزة،  قطاع  يف  حمافظات  خم�س  منها  حمافظة،   16 يف  ال�شكان  يتوزع 

الغربية، حيث تعّد حمافظة اخلليل اأكرب املحافظات من ناحية عدد ال�ضكان، اإذ يقدر �ضكانها يف نهاية 

�شنة 2009 بحوايل 591 األف ن�ضمة، يليها حمافظة غزة، والتي يقدر عدد �ضكانها بحوايل 527 األف 

ن�ضمة، وتاأتي يف املرتبة الثالثة حمافظة القد�س، اإذ يقدر عدد �ضكانها بحوايل 379 األف ن�شمة يف ال�شنة 

نف�شها. 

وقلقيلية،  و�ضلفيت  وطوبا�س  اأريحا  حمافظات  فهي  ال�ضكان  عدد  حيث  من  املحافظات  اأقل  اأما 

اإذ يقدر عدد �شكانها بحوايل 45 األف ن�شمة و54 األف ن�شمة، و62 األف ن�شمة و96 األف ن�شمة على 

التوايل.

لي�شبح   1997 �شنة   6.4 من  انخف�ش  قد  الأ�رشة  حجم  متو�شط  اأن  اإىل  التعداد  نتائج  ت�شري 

حوايل 5.8 �شنة 2007. ويالحظ اأن متو�شط حجم الأ�رشة قد انخف�ش ب�شورة ملحوظة يف جميع 

حجم  متو�شط  فاإن  الجتاه  هذا  بقاء  وبافرتا�ش   ،2007-1997 الفرتة  يف  الفل�شطينية  املحافظات 

الأ�رشة �شينخف�ش مبقدار �شخ�ش واحد كل حوايل 17 عاماً يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. 

2. فل�سطني املحتلة �سنة 1948 “اإ�رسائيل”:

بلغ عدد الفل�شطينيني املقدر يف نهاية �شنة 2009 يف “اإ�رشائيل” حوايل 1.25 مليون فل�شطيني، 

وتظهر البيانات املتوفرة حول الفل�شطينيني املقيمني يف “اإ�رشائيل” ل�شنة 2008 اأنه جمتمع فتي، اإذ 

بلغت ن�ضبة الأفراد دون الـ 15 عاماً من العمر 40%، يف حني بلغت ن�ضبة الذين تبلغ اأعمارهم 65 عاماً 

.
فاأكرث 25%3.1

ل�شنة  وذلك  امراأة  لكل  مواليد   3.62 “اإ�رشائيل”  يف  للفل�شطينيني  الكلي  اخل�شوبة  معدل  بلغ 

اأ�شارت  كما  “اإ�رشائيل”.  يف  اخل�شوبة  مبعدلت  قيا�شاً  ن�شبياً  مرتفعاً  املعدل  هذا  ويعترب   ،2007

البيانات اإىل اأن متو�شط حجم الأ�رشة الفل�شطينية بلغ خم�شة اأفراد خالل �شنة 2007. وبلغ معدل 

الر�شع  وفيات  معدل  اأما  ال�شكان،  من  األف  لكل  مولوداً   27.3 حوايل   2007 ل�شنة  اخلام  املواليد 

بلغت   2007 ل�شنة  اجلن�ش  ن�شبة  اأن  علماً  الأحياء،  املواليد  من  األف  لكل   7.2 كان  نف�شها  لل�شنة 

 ،%6.1 فاأكرث  عاماً   15 من  الفل�ضطينيني  بني  الأمية  ن�ضبة  وبلغت  اأنثى.  مئة  لكل  ذكور   103.6
ما  ترتاوح  �ضكنية  كثافة  ذات  م�ضاكن  يف  “اإ�رشائيل”  يف  الفل�شطينية  الأ�رش  من   %26.2 وتعي�ش 

كما  ال�شورية،  اجلولن  ه�شبة  يف  العرب  ال�شكان  عدد  ت�شمل  ل  البيانات  هذه  فاأكرث.  فردين  بني 

اللبنانيني  العرب  اإىل  اإ�ضافة  القد�س،  حمافظة  من   J1 واحد  جي  منطقة  يف  ال�شكان  عدد  ت�شمل  ل 

الذين انتقلوا لالإقامة املوؤقتة يف “اإ�رشائيل”، حيث اإن “اإ�رشائيل” حت�شي جميع هذه الفئات �شمن 

 .
26

�شكانها، و�شمن العرب ككل
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3. الأردن:

3.24 مليون ن�شمة، وذلك  2009 بحوايل  يقدر عدد ال�شكان الفل�شطينيني يف الأردن نهاية �شنة 

بناء على تقديرات جهاز الإح�شاء الفل�شطيني، حيث تظهر البيانات املتوفرة اأي�شاً اأن الفل�شطينيني 

العمر  15 من  الـ  الأفراد دون  اإذ بلغت ن�ضبة  ما،  2007 جمتمع فتي نوعاً  ل�شنة  الأردن  املقيمني يف 

35.9%، وبلغ معدل اخل�شوبة الكلي للفل�شطينيني يف الأردن 3.3 مواليد لكل امراأة، كما بلغ متو�شط 
حجم الأ�رشة الفل�شطينية 5.1 اأفراد �شنة 2007.

الزواجية  احلالة  ح�شب   2000 �شنة  الأردن  يف  فاأكرث  عاماً   15 الفل�شطينيون  ال�شكان  ويتوزع 

بن�شبة 50.2% من الذكور �ضمن ت�ضنيف مل يتزوج يف حني بلغت 37.4% لالإناث، ويالحظ اأن اأعلى 

ن�شبة للذين مل يتزوجوا هي يف الفئة العمرية )15-19( عاماً حيث بلغت 99.2% للذكور و%87.9 

لالإناث، كما يالحظ ارتفاع ن�ضبة الأرامل الفل�ضطينيات الإناث يف الأردن حيث بلغت 2.6% مقارنة 

مع 0.6% اأرمل من الذكور.

وبلغ معدل اخل�شوبة الكلية للن�شاء الفل�شطينيات يف الأردن �شنة 2007 حوايل 3.3 مواليد لكل 

اإ�ضهاماً يف هذا املعدل، والتي بلغت  الأكرث  امراأة، حيث كانت الن�شاء يف الفئة العمرية )25-29( عاماً 

173.6 مولوداً لكل األف امراأة، وبلغت اخل�ضوبة للن�ضاء يف الفئة العمرية )30-34( عاماً 149.2 مولوداً 
لكل األف امراأة وذلك ل�شنة 2007. كما بلغ متو�شط حجم الأ�رشة الفل�شطينية 5.1 اأفراد �شنة 2007.

وبلغ معدل وفيات الر�شع يف املخيمات الفل�شطينية يف الأردن 22.5 حالة وفاة لكل األف مولود 

حي ل�شنة 2004، بينما بلغ معدل وفيات الأطفال دون اخلام�شة 25.1 حالة وفاة لكل األف مولود 

.
27

حي لل�شنة نف�شها

فاإن  )الأونروا(  الفل�ضطينيني  الالجئني  وت�ضغيل  لإغاثة  الدولية  الوكالة  اإح�ضاءات  وح�ضب 

نحو  مع  مقارنة   ،2009/12/31 تاريخ  حتى  وذلك  م�شجل،  فل�شطيني  لجئ  مليون   1.98 هناك 

الأمر   .2008 �شنة  نف�شه  التاريخ  يف  الأردن  يف  مقيم  لديها  م�شجل  فل�شطيني  لجئ  مليون   1.95
الذي يعني اأن معدل النمو ال�شكاين لالجئني امل�شجلني فقط يقدر بحوايل 1.6% �شنوياً، وي�شكلون 

.
28

405,666 عائلة، ويعي�ش 17.2% منهم يف املخيمات )انظر جدول 7/5(

4. �سورية:

بلغ عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني فعالً لدى الأونروا يف �شورية يف 2009/12/31 حوايل 

472,109 ن�شمة، بن�شبة جن�ش مقدارها 100.4 ذكر لكل مئة اأنثى. ويرتكز الوجود الفل�شطيني يف 
حمافظة دم�ضق، حيث ي�ضكل الفل�ضطينيون امل�ضجلون فيها 67% من اإجمايل الالجئني الفل�شطينيني 

امل�شجلني يف �شورية.
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وعند مقارنة عدد ال�سكان الفل�سطينيني امل�سجلني لدى الأونروا كالجئني بتاريخ 2009/12/31 

 461,897 عددهم  والبالغ   2008/12/31 بتاريخ  امل�سجلني  الالجئني  عدد  مع  �سورية  يف  ومقيمني 

ن�سمة، جند اأن معدل النمو ال�سنوي يقدر بـ %2.2. 

مع  املخيمات،  يف  منهم   %27.1 حوايل  ويعي�ش  عائلة   117,806 �سورية  يف  الالجئون  وي�سكل 

�سنتي  �سورية  اإىل  هجروا  الذين  الفل�سطينيني  ي�سمل  ل  اأعاله  املذكور  الالجئني  عدد  اأن  مالحظة 

.
29

1967 و1970، لأن معظمهم غري م�سجلني يف قيود الوكالة )انظر جدول 7/5(

الأفراد  ن�سبة  اأن   2007 ل�سنة  �سورية  يف  املقيمني  الفل�سطينيني  حول  املتوفرة  البيانات  تفيد 

دون الـ 15 عاماً تبلغ 33.1%، كما اأ�سارت البيانات اإىل اأن متو�سط حجم الأ�رسة الفل�سطينية بلغ 

 3.64 للفل�سطينيني يف �سورية   2007 �سنة  الكلي  بلغ معدل اخل�سوبة  اآخر  اأفراد. من جانب   4.9
مواليد لكل امراأة، حيث كانت الن�ساء يف الفئة العمرية )25-29( عاماً الأكرث اإ�سهاماً يف هذا املعدل 

 )34-30( العمرية  الفئة  ويف  ذاتها،  العمرية  الفئة  يف  امراأة  األف  لكل  مولوداً   216.1 بلغت  والتي 

مولوداً   29.3 اخلام  املواليد  معدل  بلغ  كما  امراأة.  األف  لكل  مولوداً   184 للن�ساء  اخل�سوبة  بلغت 

حالة   25 �سورية  يف  للفل�سطينيني   2006 �سنة  الر�سع  وفيات  معدل  وبلغ  ال�سكان.  من  األف  لكل 

وفاة لكل األف مولود حي، بينما بلغ معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة 30 حالة وفاة لكل 

األف مولود حي للفرتة نف�سها. 

2007 بناء على  15 عاماً فاأكرث يف �سورية ح�سب �سنة  ويتوزع ال�سكان الفل�سطينيون من �سّن 

احلالة الزواجية بن�سبة 48.3% من الذكور �سمن ت�سنيف مل يتزوج، يف حني بلغت 40.8% لالإناث. 

 %100 اأعلى ن�سبة للذين مل يتزوجوا هي يف الفئة العمرية )15-19( عاماً حيث بلغت  اأن  ويالحظ 

الإناث يف �سورية حيث  الفل�سطينيات  الأرامل  ارتفاع ن�سبة  للذكور و92.7% لالإناث، كما يالحظ 

 .
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بلغت 4.2% مقارنة مع 0.5% اأرمل من الذكور

5. لبنان:

يبلغ عدد ال�سكان الفل�سطينيني امل�سجلني لدى الأونروا كالجئني بتاريخ 2009/12/31 ومقيمني 

يف لبنان 425,640 ن�سمة، مقارنة بـ 422,188 ن�سمة يف التاريخ نف�سه من �سنة 2008، اأي مبعدل 

منو �سنوي يقدر بـ 0.8% فقط. وي�سكل الالجئون يف لبنان 113,594 عائلة، ويعي�ش حوايل %53.2 

 ،2009 ل�سنة  اأفراد   3.73 لبنان  يف  للفل�سطينيني  الأ�رسة  حجم  متو�سط  ويبلغ  املخيمات.  يف  منهم 

.
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مقارنة مع 3.8 اأفراد �سنة 2008 )انظر جدول 7/5(
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تظهر البيانات املتوفرة حول الفل�شطينيني املقيمني يف لبنان ل�شنة 2007، اأن ن�شبة الأفراد دون 

 .%5.4 65 عاماً فاأكرث  اأعمارهم  32.9%، يف حني بلغت ن�ضبة الذين تبلغ  15 من العمر بلغ  الـ  �شّن 

وبلغت ن�ضبة اجلن�س 98.4 ذكراً لكل مئة اأنثى، وت�شري البيانات اإىل اأن 0.5% من الأ�رس يرتاوح عدد 

اأفرادها ما بني 6-7 اأفراد. من جانب اآخر بلغ معدل اخل�شوبة الكلي ثالثة مواليد لكل امراأة يف �شنة 

2007، يف حني بلغ معدل وفيات الر�شع �شنة 2004 للفل�شطينيني يف لبنان 19.2 حالة وفاة لكل األف 

األف مولود حي  20.2 حالة وفاة لكل  مولود حي، بينما بلغ معدل وفيات الأطفال دون اخلام�شة 

�شنة 2004، كما بلغ معدل املواليد اخلام 21.8 مولوداً لكل األف من ال�شكان �شنة 2007.

44.1% بواقع  فاأكرث، والذين مل يتزوجوا  15 عاماً  لبنان  الفل�ضطينيني يف  ال�ضكان  بلغت ن�ضبة 

47.9% للذكور و40.5% لالإناث، وبلغت ن�ضبة املتزوجني 48.7% بواقع 49.6% للذكور و%47.9 
لالإناث، وبلغت ن�ضبة املطلقني 1.5% بواقع 0.8% للذكور و2% لالإناث، وبلغت ن�ضبة الأرامل بني 

الفل�شطينيني املقيمني يف لبنان حوايل 5.7% بواقع 1.7% للذكور و9.6% لالإناث وذلك ل�شنة 2006. 

2007 فنجد اأن  وبالن�شبة لتوزيع الن�شاء يف العمر )15-49( عاماً ح�شب احلالة التعليمية ل�شنة 

اأقل من 4.5% من الن�شاء غري متعلمات، يف حني اأن 76.5% منهن حا�شالت على التعليم البتدائي 

 .
32

اأو الإعدادي، و19.1% حا�شالت على �شهادة الثانوي فاأعلى

6. العراق:

نظراً ملا تعر�ش له الفل�شطينيون يف العراق بعد الحتالل الأمريكي من عمليات القتل واخلطف 

اآخر،  اإىل  جلوء  من  معظمهم  ت�رشد  اإىل  اأدى  والذي  امليلي�شيات،  بع�ش  قبل  من  الق�رشي  والت�رشيد 

�شواء داخل العراق اأم خارجه اأم يف خميمات موؤقتة على احلدود العراقية مع الدول املجاورة، فاإن 

و�شع الفل�شطينيني يف العراق ل مياثله و�شع للفل�شطينيني يف اأي بلد اآخر.

ومن اجلدير بالذكر، اأن الالجئيني الفل�شطينيني يف العراق قد تقل�ش عددهم من 34 األف لجئ 

م�ضجلني ر�ضمياً قبل الغزو الأمريكي للعراق �ضنة 2003 اإىل 10 اآلف فل�شطيني فقط �شنة 2008 بعد 

.
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م�رسع وجرح وتهجري الآلف منهم من قبل امليلي�ضيات

 United Nations وح�شب اإح�شائيات املفو�شية العليا ل�شوؤون الالجئني التابعة لالأمم املتحدة

High Commissioner for Refugees (UNHCR) فقد بلغ عدد الالجئني يف العراق �شنة 2003، 

�شوؤون  دائرة  معلومات  وح�شب  ن�شمة.  األف   (40-35) بني  ما  للعراق،  الأمريكي  الحتالل  بعيد 

الالجئني يف منظمة التحرير الفل�شطينية يف اآذار/ مار�ش 2008 فاإن عدد الالجئني الفل�شطينيني الذين 

ما زالوا يف العراق يبلغ نحو 15 األف لجئ. وتقدر اإح�شاءات منظمات دولية واأخرى غري ر�شمية 

 .
34ً

عدد الالجئني الفل�شطينيني يف العراق بعد الحتالل الأمريكي بنحو 14 األفا
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2003 يعي�ش الفل�شطينيون ويالت التهجري الق�رشي واملعاناة داخل املخيمات على  ومنذ �شنة 

هذا  ال�شيئ،  البيئي  الو�شع  نتيجة  متدهورة  واأمنية  واقت�شادية  اجتماعية  اأو�شاع  ويف  احلدود 

بالإ�شافة اإىل تدهور الو�شع ال�شحي يف املخيمات وعدم توفر العالج املالئم واحلاجة املا�شة للعالج 

حالتهم  تدهور  نتيجة  والهول  والوليد  التنف  خميمات  يف  الوفيات  من  عدد  �ُشّجل  وقد  امل�شايف،  يف 

.
35

ال�شحية

ويف �شنة 2009 اأو�شح ماجد الزير، املدير العام ملركز العودة الفل�شطيني ومقره لندن، اأّن األَفي 

اجلديدة،  حياتهم  يف  عّدة  �شعوبات  يواجهون  قرب�ش،  اإىل  العراق  من  نازحني  فل�شطيني،  لجئ 

معلناً عن قرب ا�شتحداث وحدة ر�شد قانوين متخ�ش�شة مبتابعة ق�شايا الفل�شطينيني يف ال�شتات. 

جاء ذلك خالل زيارة تفقدية قام بها الزير لالجئني الفل�شطينيني الذين و�شلوا ق�رشاً من العراق اإىل 

قهم، حيث اأ�شحوا يواجهون عدة م�شكالت  قرب�ش. وقال ماجد الزير “نوؤكد دعمنا لالجئني وما يوؤرِّ

بعد و�ضولهم اإىل قرب�س، من اأهمها اختالف اللغة والتعليم، وحتديات النخراط يف ثقافة اأوروبية 

.
بعيدة عن قيمهم وعاداتهم العربية والإ�شالمية، عالوة على م�شكلة الهوية واجلوانب الثقافية”36

“بالغ الأ�شف للتهمي�ش والتق�شري العربي بحق الالجئني  وقد اأعرب مركز العودة الفل�شطيني 

الفل�شطينيني يف العراق”. وقال املركز يف بيان �شادر اإنه “وخالفاً لعالقة الدم والدين والأخوة بني 

والهند،  والربازيل،  واأي�شلندا،  ال�شويد،  يف  الالجئني  توطني  يتّم  العرب؛  واإخوانهم  الفل�شطينيني 

�شاكناً  العربية  الأنظمة  حترِّك  ل  بينما  الأمريكية؛  املتحدة  الوليات  واأخرياً  وماليزيا،  وقرب�ش، 

 ،The Wall Street Journal الأمريكية وول �شرتيت جورنال  حلل ق�شيتهم”. وكانت اجلريدة 

روا من العراق  قد ذكرت اأن الإدارة الأمريكية وافقت على اإعادة توطني 1,350 لجئاً فل�شطينياً ُهجِّ

بعد الغزو الأمريكي، حيث �ضتتّم اإعادة توطينهم يف اإحدى الوليات الأمريكية. ووفقاً للجريدة، فاإن 

.
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املوافقة جاءت بعد طلب من املفو�شية العليا ل�شوؤون الالجئني التابعة لالأمم املتحدة

ومعها  وقبله،   2003 عام  منذ  العربية  احلكومات  “جتاهلت  الفل�شطيني  العودة  مركز  وقال 

مادي  اأو  �شيا�شي  دعم  اأي  تقدمي  يتّم  ومل  الالجئني،  هوؤلء  حقوق  الفل�شطينية،  التحرير  منظمة 

اأيدي امللي�شيات الطائفية يف العراق”.  من تلك احلكومات، بل تعر�شوا للذبح والقتل الطائفي على 

وم�شى البيان اإىل القول “اأما احلكومة العراقية احلالية فال تقوم بالواجب املطلوب جتاه الالجئني، 

حيث ل تعرتف بهم ل�شبب اأنهم يحملون هويات �شدرت اإبان حكم الرئي�ش العراقي ال�شابق �شدام 

اأنها ل متنحهم هويات جديدة، وعالوة على كل ذلك، فهم لي�شوا م�شجلني على قوائم  ح�شني كما 

وكالة غوث وت�ضغيل الالجئني الفل�ضطينيني )الأونروا(”.

ويف اأواخر �شنة 2007 اأغلقت املفو�شية العليا ل�شوؤون الالجئني خميم الروي�شد، بعد اأن اأعادت 

توطني الالجئني يف الربازيل ودول اأوروبية اأخرى، بينما توا�شل املفو�شية عملها يف خميمي الوليد 
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والتنف لإعادة توطني الالجئني الفل�شطينيني يف دول اأوروبية. وبلغ عدد الالجئني يف خميم الوليد 

نحو 1,700 لجئ، ينتمون اإىل 322 عائلة، بينما بلغ عدد الالجئني يف خميم التنف �شنة 2009 حوايل 

.
39

، يتابع �شوؤونهم مكتب املفو�شية العليا ل�شوؤون الالجئني يف �شورية
38ً

880 لجئا

 Jemini Pandya ويف 2009/4/17 اأعلنت املتحدثة با�شم منظمة الهجرة الدولية جيميني باندايا

اأنه �شيتّم نقلهم فيما  اإىل مركز يف رومانيا. واأ�شافت  الوليد  59 فل�شطينياً من خميم  اأنه قد مّت نقل 

بعد اإىل دول اأخرى يف اإطار برنامج اإعادة التوطني اخلا�ش باملفو�شية العليا ل�شوؤون الالجئني، ومن 

املقرر اأن يتّم نقل 1,200 فل�شطيني من خميم الوليد اإىل املركز املوؤقت يف رومانيا وذلك يف طريقهم 

افتتاحه  مّت  قد  املركز  اإن  باندايا  وقالت  وبريطانيا.  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  التوطني  لإعادة 

يف �شهر اآذار/ مار�ش 2009، نتيجة اتفاق ثالثي بني احلكومة الرومانية واملفو�شية العليا ل�شوؤون 

الالجئني التابعة لالأمم املتحدة ومنظمة الهجرة الدولية.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن ما يزيد عن ثالثني دولة قد ا�شتقبلت الالجئني الفل�شطينيني على اأرا�شيها، 

.
40

منها اأ�شرتاليا وفنلندا وت�شيكيا وتركيا والوليات املتحدة وبريطانيا وفرن�شا ونيوزيلندا وغريها

جالل  العراقي  والرئي�س  عبا�س  حممود  الفل�ضطيني  الرئي�س  عقد  ال�ضيا�ضي  اجلانب  وعلى 

كان  العراقي  “ال�شعب  اإن  الطالباين  وقال   ،2009/4/5 بتاريخ  بغداد  يف  �ضحفياً  موؤمتراً  الطالباين 

دوماً، ... مع ال�شعب الفل�شطيني قلباً وقالباً... ويتمنّى اأن يكون له دور حقيقي وتاريخي لالإ�شهام 

الفل�شطينية  الدولة  اإقامة  اليوم، وهو  الفل�شطيني  ال�شعب  اأجله  ينا�شل من  الذي  الهدف  يف حتقيق 

امل�شتقلة على اأر�ش فل�شطني وعا�شمتها القد�ش ال�رشيف”. و�شّدد على اأن العراق يقف موقفاً �شلباً 

وثابتاً يف هذا املجال. اأما الرئي�ش عبا�ش فقد عرّب عن �شكره للحكومة العراقية، على اهتمامها بق�شية 

الفل�شطينيني املقيمني يف العراق، باعتبارهم “جزءاً من ال�شعب العراقي”، منوهاً اإىل اهتمام احلكومة 

.
العراقية والأمن العراقي بالفل�شطينيني، موؤكداً اأنهم “باأيد ٍاأمينة”41

وذكرت جريدة القد�ش العربي اأن م�شادر فل�شطينية متعددة اأكدت يف 2009/4/21 ت�شكيل الرئي�ش 

اإىل  ال�شورية  العراقية  احلدود  على  الفل�شطينيني  الالجئني  نقل  على  الإ�رشاف  تتوىل  للجنة  عبا�ش 

اإقليم كرد�شتان، واإىل ال�شودان، وذلك بعد التفاق مع رئي�ش الإقليم م�شعود برزاين ورئي�ش وزراء 

حكومة الإقليم نيجريفان برزاين على تقدمي ت�شهيالت لالجئني الفل�شطينيني، وتوفري فر�ش عمل 

اإليها الرئي�ش عبا�ش خالل زيارته لإقليم  لهم مبا يخفف معاناتهم، وذلك ح�شب تفاهمات تو�شل 

كرد�شتان يف 2009/4/13. اإل اأن امل�شادر نفت الأنباء التي حتدثت عن وجود فكرة لإعادة توطني 

الالجئني الفل�شطينيني يف كرد�شتان، مو�شحة اأن ما مّت التفاق عليه مع �شلطات الإقليم هو توفري 

فر�ش عمل لهم هناك، ف�شالً عن تقدمي الت�شهيالت الدرا�شية لأبنائهم. واأو�شح الناطق با�شم حركة 

فتح يف ت�رشيح �شحفي، ن�رشه موقع تابع للحركة اإ�شافة لوكالة الأنباء املحلية )�شما(، اأن اللجنة 
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التي �شكلها عبا�ش مهمتها درا�شة واقع الالجئني الفل�شطينيني على احلدود ال�شورية العراقية، حلل 

م�شكلتهم واإجالئهم من هذه املنطقة واإ�شكانهم يف اأماكن اأخرى. وقالت امل�شادر ح�شب وكالة �شما 

اإنه مّت التفاق بني الوفد والقيادة ال�شودانية على تقدمي كافة الت�شهيالت اإىل الالجئني الفل�شطينيني 

من خميم الوليد، ونقلهم اإىل ال�شودان واإعطائهم كافة الت�شهيالت، ومنحهم حق التعليم والإقامة. 

ال�شورية  احلدود  من  فل�شطيني  لجئ  اآلف  ت�شعة  نقل  على  التفاق  مّت  اإنه  امل�شادر  واأو�شحت 

.
42

العراقية اإىل ال�شودان بعد اإجراء كافة معامالتهم

م�رشوع  عن  الأردنية  الد�شتور  جلريدة  عربية  دبلوما�شية  م�شادر  ك�شفت  اأخرى  جهة  ومن 

قرار، كان من املقرر طرحه على القادة العرب يف القمة العربية، يتعلق برتحيل الفل�شطينيني العالقني 

بني  توقيعها  مّت  التي  بالتفاقية  الرتحيب  على  امل�رشوع  ين�ّش  ال�شودان.  اإىل  العراق  حدود  عند 

ال�شودان واجلانب الفل�شطيني واملفو�شية العليا ل�شوؤون الالجئني، والتي حددت ترحيل هوؤلء اإىل 

باخلطوات  والرتحيب  والمتيازات،  احلقوق  كامل  منحهم  على  والعمل  املوؤقتة،  لالإقامة  ال�شودان 

التي مّت تنفيذها حتى الآن خا�شة زيارة وفد من الالجئني اإىل ال�شودان، والطلب من الدول العربية 

تقدمي العون لنقل الالجئني من احلدود اإىل ال�شودان، وتكليف الأمني العام مبتابعة هذا الأمر. وقالت 

م�شادر دبلوما�شية عربية اإن �شبب �شحب م�رشوع القرار يعود اإىل اعرتا�ش ال�شودان ودول عربية 

اأخرى، لعتبارات عديدة مف�شلني اأن يتّم الأمر ب�شكل عادي بالتن�شيق مع املوؤ�ش�شات الدولية دون 

اإن راأياً بالكتفاء مبا ورد يف قمة دم�شق حول  ت�رشيعه كقرار يف قمة عربية. وقالت هذه امل�شادر 

ترحيل الالجئني عند احلدود، كان مطروحاً، كما قالت هذه امل�شادر اإن هناك خماوف من تكري�ش 

.
43

ما قد يفهم حول �شياع حق العودة بهذه الطريقة

الفل�شطينيني  الالجئني  “اإ�رشائيل” لإعادة  ال�ضغط على  اإىل �رسورة  من جهتها، دعت �ضورية 

، غري اأنها �شمحت باإقامة خميمات لالجئني الفل�شطينيني داخل 
44

النازحني من العراق اإىل اأرا�شيهم

اأرا�شيها، كما �شمحت للبع�ش منهم بدخول مدنها بعد وقت ق�شري.

7. مقارنات عامة بني الفل�سطينيني:

اجلدول املقارن التايل ميثل ملخ�شاً لأهم املقارنات الرئي�شة لبع�ش املوؤ�رشات الدميوغرافية بني 

الفل�شطينيني ل�شنتي 2007 و2009 )ما مل يذكر خالف ذلك بني قو�شني(.
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جدول 7/4: ملخ�س لبع�س املوؤ�رسات الدميوغرافية للفل�سطينيني ح�سب مكان الإقامة45

املوؤ�رس
ال�سفة الغربية

 2009
قطاع غزة

2009
جمموع ال�سفة 

والقطاع 2009

“اإ�رسائيل”
2007

الأردن

2007
�سورية

2007 

لبنان

2007

39.744.641.540ن�سبة الأفراد 15 عاماً فاأقل%
(2008)35.933.132.9

3.42.433.1ن�سبة الأفراد 65 عاماً فاأكرث%
(2008)5.24.35.4

ن�سبة الإعالة )لكل مئة من 

الأفراد 15-64 عاماً(
75.689.180.577.98459.762.1

ن�سبة اجلن�س 

)ذكر لكل مئة اأنثى(
103.1103.1103.1103.6

(2008)-100.498.4

معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من ال�سكان(
30.136.932.727.3-29.321.8

معدل الوفاة اخلام 

)حالة وفاة لكل األف من ال�سكان(
4.44.14.32.8

(2006)-2.8
(2006)-

معدل اخل�سوبة الكلي 

)مولود لكل امراأة(

4.1
(2007)

5.3
(2007)

 4.6
(2007)3.623.3 3.643

-2.65-2.63.32.92.51معدل الزيادة الطبيعية

متو�سط حجم الأ�رسة 

)فرد لكل اأ�رسة معي�سية(

5.5
(2007)

6.5
(2007)

5.8
(2007)5 5.14.93.73

(2009)

ن�سبة الإعالة للفل�سطينيني ح�سب مكان الإقامة )%( 

“اإ�رشائيل” والأردن  2007 لكل من  ل�شنة  بينما هي   ،2009 ل�ضنة  الغربية وقطاع غزة هي  ال�ضفة  الإعالة يف  مالحظة: ن�ضبة 

و�شورية ولبنان.
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معدل املواليد اخلام للفل�سطينيني ح�سب مكان الإقامة 

مالحظة: معدل املواليد اخلام يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة هي ل�ضنة 2009، بينما هي ل�شنة 2007 لكل من “اإ�رشائيل” 

و�شورية ولبنان.

من خالل اجلدول ال�شابق، نالحظ عدة اأمور اأهمها:

ب�شكل  يعود  وهذا  الأطفال،  ن�شبة  وانخفا�ش  ال�شن  كبار  ن�شبة  ازدياد  عام  ب�شكل  يالحظ  	•
اأ�شا�شي اىل انخفا�ش معدلت املواليد ومعدلت اخل�شوبة الأخرى.

اإن معدلت املواليد اخلام هي اأعلى ما يكون يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية، واأدناها يف لبنان  	•
و“اإ�رشائيل”، الأمر الذي ي�ضكل �ضغوطاً �ضكانية على قطاع غزة بالذات.

اإن معدلت الوفاة اخلام بقيت مرتفعة يف ال�شفة والقطاع، بل وبالعك�ش فاإنها ارتفعت مقارنة  	•
اإىل الحتالل واإجراءاته  اأ�شا�شية  3.9، ويعود ذلك ب�شورة  2006 حيث بلغت  مبعدلت �شنة 

و�شيا�شاته العن�رشية املتعاقبة لعدة عقود وخا�شة عمليات القتل التي متار�شها.

ال�شفة  انخف�شت يف  املواليد والوفيات( قد  )الفرق بني معدلت  الطبيعية  الزيادة  اإن معدلت  	•
والقطاع، اإل اأنها بقيت مرتفعة وخا�شة يف قطاع غزة.

غزة هي اأعلى ن�شبة، تليها الإعالة لل�شكان الفل�شطينيني يف الأردن، ثم  قطاع  يف  الإعالة  ن�شبة  	•
الإعالة للفل�شطينيني يف الأرا�شي املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”، بينما ت�شكل كل من �شورية 

ولبنان اأدنى ن�شبة اإعالة. يرافق ذلك اأن اأعلى ن�شبة لكبار ال�شن 65 عاماً فاأكرث تتواجد يف لبنان 

ثم الأردن واأدنى ن�شبة يف قطاع غزة.

مع  مقارنة  والقطاع  ال�شفة  يف  املعي�شية  الأ�رشة  حجم  ملتو�شط  امل�شتمر  النخفا�ش  يالحظ  	•
اأفراد   6.5 اإىل  الأعلى يف قطاع غزة، حيث و�شل  املتو�شط بقي  اأن هذا  اإل  ال�شابقة،  ال�شنوات 

لالأ�رسة، بينما يف ال�ضفة الغربية 5.5 فقط، واأدنى م�شتوى له يف لبنان و�شورية.
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يف  للباحثني  اأ�شا�شية  مع�شلة  وقيا�شه  اللجوء  مفهوم  اإن 

ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )انظر  املو�شوع، 

تعدد  منها:  جداً،  كثرية  لعوامل  اأ�شا�شاً  يعود  وذلك   ،)2006

القرن  خالل  املنطقة  اجتاحت  التي  وال�رشاعات  احلروب 

الع�رشين؛ وخا�شة حرب 1948، وحرب 1967، وما اأعقبهما من احتالل كل فل�شطني، والنتفا�شة 

امل�شيطرة  اجلهات  وتعدد   ،)2006-2000( الثانية  والنتفا�شة   ،)1990-1987( الأوىل  الفل�شطينية 

الفرتة  خالل  لالأردن  الغربية  ال�ضفة  وتبعية  الربيطاين،  النتداب  منذ  الفل�ضطينية  املناطق  على 

.1967-1948

فاإذا اأخذنا بافرتا�ش اأن عدد الالجئني هم امل�شجلون فعالً يف �شجالت الأونروا، فاإن عدد الالجئني 

امل�شجلني حتى تاريخ 2009/12/31 هم كما يف اجلدول التايل، مع وجود املالحظة “ترتكز الأرقام 

على �شجالت الأفراد التي حتدث بانتظام، غري اأن الت�شجيل لدى الوكالة اختياري، ول متثل هذه 

الأرقام �شجالً دقيقاً للتعداد ال�شكاين” من قبل الأونروا على هذه املعلومات.

جدول 7/5: عدد الالجئني الفل�سطينيني من الأفراد واملواليد والعائالت امل�سجلني يف الأونروا 

ح�سب املنطقة حتى 462009/12/31

املنطقة
عدد الأفراد 

الكلي

عدد املواليد

)2009/9/30(

متو�سط 

حجم 

العائلة 

2006

متو�سط 

حجم العائلة 

)2009/9/30(

عدد 

العائالت

)2009/9/30(

عدد 

املخيمات

عدد الأفراد يف 

املخيمات

ن�سبة 

الأفراد 

املقيمني يف 

املخيمات

%2006

ن�سبة 

الأفراد 

املقيمني يف 

املخيمات 

%2009

ال�سفة 

الغربية
778,9937,30943.79204,67419197,76325.825.4

قطاع 

غزة
1,106,19523,7104.64.43248,0578502,7474745.4

425,6403,5393.93.73113,59412226,53352.953.2لبنان

472,1097,8924.23.99117,8069127,83126.627.1�سورية

1,983,73318,7445.14.87405,66610341,49417.717.2الأردن

4,766,67061,1494.64.351,089,797581,396,36829.829.3املجموع

ثالثًا: الــالجــئــــــــ�ن 

الفل�سطيني�ن
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عدد الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني يف الأونروا ح�سب املنطقة حتى 2009/12/31

عدد الأفراد املقيمني يف املخيمات وامل�سجلني يف الأونروا ح�سب املنطقة حتى 2009/12/31

حتى  اخلم�شة  الأونروا  عمليات  مناطق  يف  امل�شجلني  الالجئني  عدد  اأن  ال�شابق  اجلدول  يظهر 

و%39.5  الأردن،  يف  منهم   %41.6 حوايل  يقيم  ن�شمة،  ماليني   4.77 بحوايل  يقدر   2009/12/31

23.2% يف قطاع غزة و16.3% يف  اإىل  1967 )موزعني  الفل�شطينية املحتلة �شنة  منهم يف الأرا�شي 

ال�ضفة الغربية(، والباقي 18.8% م�شجلون يف �شورية ولبنان.
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2009 بينما  29.3% �شنة  اأن ن�ضبة القاطنني يف املخيمات لالجئني الفل�ضطينيني بلغت  ويالحظ 

كانت 29.4% �شنة 2008، و29.8% �شنة 2006؛ كما يالحظ اأن ن�شبة القاطنني يف املخيمات يف لبنان 

وقطاع غزة هي اأعلى مقارنة بباقي املناطق.

اأن متو�شط حجم العائلة هنا ل ميثل يف الواقع الأ�رش املعي�شية )الأ�رشة املمتدة  ويبني اجلدول 

التي تعي�ش معاً يف مكان واحد(، بل العائلة النووية التي يخ�ش�ش لها كرت )بطاقة( عائلية م�شتقلة. 

بالتايل ل غرابة اأن يكون متو�شط حجم العائلة النووية اأقل من متو�شط حجم الأ�رشة املعي�شية. هذا 

املتو�شط يقل مع الزمن، حيث نالحظ يف جميع مناطق تواجد الالجئني فاإن متو�شط حجم العائلة 

يتناق�ش ب�شكل طفيف، حيث انخف�ش املتو�شط العام من 4.6 اأفراد لكل اأ�رشة �شنة 2006، لي�شبح 

4.35 اأفراد لكل اأ�رشة �شنة 2009.

اأما اإذا نظرنا اإىل عدد الالجئني امل�شجلني خالل الـ 39 عاماً املحددة بالفرتة 1970-2009 جند اأن 

عددهم كان مليوناً و425,219 لجئاً م�شجالً يف منت�شف �شنة 1970، وبلغ عددهم  اأربعة ماليني 

لل�شكان  ال�شنوي  النمو  معدل  ح�شاب  فيمكن   ،2009 �شنة  منت�شف  يف  م�شجالً  لجئاً  و718,899 

هذا  وبا�شتخدام  �شنوياً،   %3.1 ي�شاوي  اأنه  وجد  حيث  املذكورة  الفرتة  خالل  امل�شجلني  الالجئني 

املعدل، وبافرتا�س ثباته للم�ضتقبل؛ لأنه حم�ضوب لفرتة طويلة جداً، فاإن عدد الالجئني امل�ضجلني 

�شيت�شاعف خالل حوايل 22.7 عاماً. ونتيجة لثبات معدل النمو ال�شنوي فاإنه ميكن الوثوق باملعدل 

ال�شنوي 3.1% لتزايد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل.

اإىل  الفل�شطيني  لالإح�شاء  املركزي  اجلهاز  تقديرات  ت�شري 

بلغ  التاريخية  فل�شطني  يف  الفل�شطينيني  ال�شكان  عدد  اأن 

عدد  بلغ  حني  يف   ،2009 �شنة  نهاية  ن�شمة  ماليني   5.2 حوايل 

اليهود 5.6 ماليني تقريباً بناء على تقديرات دائرة الإح�شاءات 

2015، حيث �شيبلغ  الإ�رشائيلية. و�شيت�شاوى عدد ال�شكان الفل�شطينيني واليهود مع نهاية �شنة 

النمو  معدلت  بقيت  لو  فيما  وذلك  ماليني،   6.2 يقارب  ما  والفل�شطينيني  اليهود  من  كل  عدد 

فقط   %48.9 حوايل  اليهود  ال�شكان  ن�شبة  �شت�شبح   ،2020 �شنة  نهاية  وبحلول  حالياً.  ال�شائدة 

من ال�شكان، حيث �شي�شل عددهم اإىل 6.8 ماليني يهودي مقابل 7.1 ماليني فل�شطيني. 

رابعًا: اجتاهات النم� 

ال�ســــــكــاين
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عدد الفل�سطينيني واليهود املقدر يف فل�سطني التاريخية - �سنوات خمتارة )باملليون(47

تعّد اخل�ضوبة والوفيات والهجرة املكونات والعنا�رس الأ�ضا�ضية للتغري والنمو ال�ضكاين يف اأي 

الفل�شطينيني يف  ال�شكان  تقديرات جمموع  توؤثر على  ل  فاإنها  الهجرة  ناحية  اأو منطقة. فمن  دولة 

العامل، بل توؤثر على توزيعهم املكاين ومكان اإقامتهم، لذلك تنح�رش العوامل املوؤثرة على اجتاهات 

يف  الفل�شطينية  للمجتمعات  والوفيات  اخل�شوبة  واجتاهات  معدلت  على  احلقيقية  ال�شكاين  النمو 

العامل.

يف  ملحوظة  فروقاً  هناك  اأن  فيالحظ  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  م�ضتوى  على  اأما 

الكلية  اخل�شوبة  معدل  اأن  اإىل  نف�شها  ال�شابقة  امل�شادر  ت�شري  حيث  بينها،  اخل�شوبة  معدلت 

 ،2007 �شنة  مواليد   4.1 لت�شبح   1997 �شنة  مواليد   5.6 من  انخف�ضت  قد  الغربية  ال�ضفة  يف 

اأما معدلت الزيادة  5.3 مواليد للفرتة نف�شها.  اإىل  6.9 مواليد  بينما انخف�شت يف قطاع غزة من 

 %2.9 اإىل   %3.8 انخف�شت من  فقد  والقطاع  ال�شفة  الفل�شطينيني يف  لل�شكان  ال�شنوية  الطبيعية 

42.7 مولوداً لكل  1997-2009، رافق ذلك انخفا�ش يف معدلت املواليد اخلام من  خالل الفرتة 

الفرتة نف�شها. ال�شكان خالل  األف من  لكل  32.7 مولوداً  ال�شكان لي�شبح  األف من 

اأما الفل�شطينيون يف العامل، فيقدر عددهم بحوايل 10.87 ماليني ن�شمة نهاية �شنة 2009، بينما 

كان يقدر عددهم بحوايل 10.6 ماليني ن�شمة نهاية �شنة 2008، مبعدل منو �شنوي ي�شاوي %2.6، 

وهذا املعدل هو معدل و�شطي ميكن ا�شتخدامه لتقدير عدد الفل�شطينيني يف العامل. 
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ال�شكاين  النمو  معدلت  تناق�ش  من  الرغم  على  لل�شكان  م�شتمراً  تزايداً  هناك  فاإن  وبالتايل 

الغربية وقطاع  ال�ضفة  التاريخية، وخا�ضة يف  الفل�ضطينيني يف فل�ضطني  لل�ضكان  املتوقعة  ال�ضنوية 

غزة. مع الإ�ضارة اإىل اأن هذه الزيادة هي يف قطاع غزة اأكرب مما هي عليه يف ال�ضفة الغربية. 

م�شعورة  حملة   2009 �شنة  �شهدت 

ال�رشاع  يف  مثيل  لها  ي�شبق  مل 

الفل�شطينية  الأر�ش  على  الدميوغرايف 

فعدد  و�شواحيها.  القد�ش  يف  خا�شة 

يوؤكد  اجتاه  اجتاهني؛  يف  وي�شتخدم  الدميوغرايف،  باخلطر  ي�شمى  ما  ي�شكل  الفل�شطينيني  ال�شكان 

الإبادة،  اأو  )الرتان�شفري(  الرتحيل  اأو  بالأكرثية  القبول  عليهم  وبالتايل  اأقلية،  هم  الفل�شطينيني  اأن 

والجتاه الثاين اأن الفل�شطينيني ي�شكلون قنبلة دميوغرافية ل ميكن النتظار حتى تنفجر، لذلك ل 

بّد من ا�شتخدام كافة ال�شبل الكفيلة بت�رشيد الفل�شطينيني واأ�رشهم وقتلهم وت�شييق �شبل احلياة 

القت�شادية والجتماعية عليهم وعلى اأبنائهم، وكال الجتاهني يلتقيان على الهدف نف�شه.

1948 �شاحتا �رشاع دميوغرايف حقيقي  القد�ش ومنطقة املثلث يف فل�شطني املحتلة �شنة  ت�شكل 

وبالتايل  قادمة،  ل�شنوات  الفل�شطينيني  ال�شكان  ت�شاعف  ي�شتمر  اأن  خمت�شون  ويتوقع  وجدي، 

ا�ضتمرار اإجراءات الحتالل للتغلب على ذلك بطرد الفل�ضطينيني وجلب املزيد من اليهود.

وما زالت النربة تعلو يف “اإ�رشائيل” والعامل حول ما ي�شمى بـ“يهودية اإ�رشائيل”، واأ�شبح من 

من  والإ�شارة  “اإ�رشائيل”،  يف  العربية  الأقلية  ودور  النهائي  بالو�ضع  تتعلق  ق�ضايا  طرح  املاألوف 

بع�ش قادة “اإ�رشائيل” اإىل طردهم اإىل اأرا�شي ال�شلطة الفل�شطينية، اإ�شافة اإىل املحاولت امل�شتمرة 

لطردهم وم�شادرة اأرا�شيهم اأو منعهم من البناء على اأر�شهم واتباع �شيا�شة هدم البيوت بحجة 

العربية والإ�شالمية، والقيام  اإىل تهمي�شهم و�شلخهم عن �شعبهم واأمتهم  اإ�شافة  الرتخي�ش،  عدم 

اخلط  عرب  الفل�ضطينية  الدميوغرافية  احلالة  على  للتاأثري  والإجراءات  ال�ضغوط  اأ�ضكال  بكافة 

الأخ�رش.

التاأثري على احلالة الدميوغرافية عرب اخلط الأخ�رس ويف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ياأخذ  اإن 

اأ�شكالً متعددة، حيث تتفنن احلكومات والأحزاب الإ�رشائيلية يف هذا املجال كثرياً، فمن هذه املجالت 

اأن  الإن�شانية  ال�شوؤون  لتن�شيق  املتحدة  الأمم  ملكتب  تقرير  ك�شف  حيث  الداخلي،  الإغالق  �شيا�شة 

يف  اأنه  مبيناً  الغربية،  ال�ضفة  يف  الفل�ضطينيني  حركة  على  قيوداً  ويفر�س  اخلناق  ي�ضيق  الحتالل 

غ�شون اأ�شبوعني مّت اعتقال الع�رشات منهم كما قام اجلي�ش الإ�رشائيلي باأكرث من مئة عملية تفتي�ش 

 .
48

ملنازل وموؤ�ش�شات مدنية

خام�سًا: االإجراءات االإ�سرائيلية للتاأثري 

على احلــالة الدميـ�غـرافـيـة
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ارتفاع  يوؤكد  العن�رشية  ملكافحة  العاملي  اليوم  مع  تزامناً  ن�رش  م�شاواة  ملركز  تقرير  ويف 

والذي  املذكور،  التقرير  ي�شري  حيث  الداخل،  فل�شطينيي  على  الإ�رشائيليني  املدنيني  اعتداءات 

ر�ضد العن�رسية ح�ضب ت�ضنيفات حملية ودولية متعارف عليها، اإىل ارتفاع احلوادث على خلفية 

2008. كما  166 حالة �شنة  150%، حيث �شجل املركز  2008 بن�شبة  عن�رشية حدثت خالل �شنة 

ذلك،  على  عالوة   .2009/3/21 يف  لتقريره  م�شاواة  مركز  اإ�شدار  موعد  حتى  حالة   250 �شجل 

بن�شبة  عرب  مدنيني  جتاه  يهود  مدنيني  قبل  من  العن�رشية  العتداءات  ارتفاع  اإىل  التقرير  ي�شري 

  .
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كبرية

وللمرة ال�شابعة تقوم “اإ�رشائيل” بتمديد قانون املواطنة العن�رشي، الذي ميزق اآلف العائالت 

1948، اإن كان اأحد الزوجني من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، على الرغم  الفل�شطينية يف مناطق الـ 

الذي  العن�رشي،  القانون  لهذا  الإ�رشائيلية،  العليا  املحكمة  بينها  من  حقوقية،  جهات  انتقادات  من 

مبوجبه، “يحق” لوزير الداخلية عدم منح الإقامة لأحد الزوجني الفل�شطينيني اإن كان اأحدهما من 

ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، ملزاعم اأمنية، وحتى اأن ال�ضيغة اجلديدة متنع كلياً منح اأي اإقامة ملن هم 

من قطاع غزة.

منوذج  هذا  اإن  وامل�ضاواة  لل�ضالم  الدميوقراطية  اجلبهة  رئي�س  بركة،  حممد  النائب  وقال 

بالفرد  تتحكم  اأن  تريد  التي  الإ�رشائيلية  العن�رشية  لل�شيا�شة  خا�ش،  ب�شكل  �رش�ش  ولكنه  واحد، 

الفل�شطيني، وحكومة “اإ�رشائيل” تدرك اإ�شكالية هذا القانون من ناحية حقوق الإن�شان، لذلك تقره 

على �ضيغة قانون طوارئ، لتبعد عن نف�ضها اأي اعرتا�س حقوقي دويل، هذا اأ�ضالً اإذا كانت ت�ضغي 

.
50

لنتقادات دولية على �شيا�شتها العن�رشية

“قانون  با�شم  الفل�شطينية  والأمالك  الأرا�شي  نهب  يكر�ش  قانوناً  الكني�شت  اأقّر  كما 

الأرا�شي  خ�شخ�شة  على  ين�ّش  الذي  موفاز”  “قانون  جانب  اإىل  الأرا�شي”،  خ�شخ�شة 

منذ  وطنهم  مغادرة  على  اأجربوا  الذين  الفل�ضطينيني  الالجئني  واأمالك  امل�ضادرة  الفل�ضطينية 

 .1948 �شنة  نكبة 

وهي  الأرا�شي”،  خ�شخ�شة  “قانون  مترير  يف  موؤخراً  ف�شلت  الإ�رشائيلية  احلكومة  وكانت 

وو�شف  اإليها.  عودتهم  ينتظرون  زالوا  ما  واأ�شحابها  وعامة،  خا�شة  مبلكية  فل�شطينية  اأرا�ش ٍ

رئي�ش كتلة التجمع الوطني الدميوقراطي يف الكني�شت جمال زحالقة القانون اجلديد باأنه “تكري�ش 

لنهب الأرا�شي والأمالك الفل�شطينية، التي بداأت عام 1948 وما زالت م�شتمرة حتى اأيامنا هذه”. 

ال�ضغرية  والقرى  الزراعية  القرى  يف  اأرا�س ٍ �رساء  ي�ضرتط  لأنه  عن�رسي،  القانون  اأن  واأو�ضح 

مبوافقة جلان قبول مرتبطة مبنظمات يهودية �شهيونية، مثل الوكالة اليهودية واملوؤمتر ال�شهيوين 

العاملي Zionist Congress، ما يعني ا�شتثناء العرب كلياً من �رشاء الأر�ش اأو ال�شكن يف هذه القرى. 
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 Jewish National وكذلك نتج عن القانون �شفقة بني الدولة العربية وال�شندوق القومي اليهودي

Fund، يتّم مبوجبها نقل حوايل 70 األف دومن اإىل ال�شندوق الذي مينع بيع اأو تاأجري الأرا�شي، التي 

ي�شيطر عليها، اإىل العرب. واأكد اأن “اجلمهور العربي ل يعرتف ب�رشعية هذا القانون، وكل ما ينتج 

 .
عنه”51

ويف تقرير �شادر عن مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية اأن الفل�شطينيني يف ال�شفة 

الغربية ل ي�ضتطيعون البناء يف حوايل 44% من اأرا�شي ال�شفة، وذلك لأن هذه املناطق خم�ش�شة 

للجي�ش الإ�رشائيلي اأو للم�شتوطنني. واأو�شح التقرير اأن القيود التي تفر�شها دولة الحتالل على 

ا�شتخدام اأرا�شي ال�شفة، خا�شة يف املناطق امل�شنفة “ج” التي يحكمها الحتالل اإدارياً واأمنياً، هي 

من بني اأ�شباب الظروف املعي�شية الرديئة للعديد من الفل�شطينيني، حيث ي�شعب عليهم اإن�شاء البنى 

التحتية الأ�شا�شية اأو املدار�ش والعيادات الطبية.

وبنيَّ التقرير اأن ع�رسات الآلف من الفل�ضطينيني الذين ل يتمكنون من احل�ضول على ت�ضاريح 

مما  الحتالل،  قوانني  ح�شب  م�رشوعة”  “غري  ب�شورة  البناء  باأعمال  للقيام  ي�شطرون  بناء، 

يف  لفل�شطينيني  تعود  مبنى   180 هدمت  “اإ�رشائيل”  اأن  اإىل  م�شرياً  املباين،  هدم  خلطر  يعر�شهم 

.
مناطق “ج” خالل �شنة 522009

اأجرته  الفل�شطيني،  العام  للراأي  ا�شتطالع  ك�شف 

23% من  اأن  الأدنى لال�شت�شارات،  ال�رشق  �رشكة 

اإىل اخلارج. وتبني  بالهجرة  الفل�شطينيني يفكرون 

قطاع  يف  ترتفع  بالهجرة  التفكري  ن�شبة  اأن  النتائج 

غزة اإىل 30%، وتنخف�س يف ال�ضفة الغربية اإىل 17%، كما ترتفع الن�شبة بني عن�رش ال�شباب خا�شة 

الذكور.

واأ�شار ال�شتطالع اإىل اأن 8% من الفل�ضطينيني انتقلوا من حمافظتهم للعي�س يف حمافظة اأخرى، 

حيث ا�ضتقبلت حمافظة رام اهلل والبرية اأعلى ن�ضبة من الذين غرّيوا مكان �ضكنهم، ثم جاءت حمافظة 

خان يون�س وحمافظة غزة وحمافظة نابل�س.

يف  بالقلق  ي�شعرون   ،%86 بن�ضبة  امل�ضتطلعني،  من  العظمى  الغالبية  اأن  ال�ضتطالع  وك�ضف 

يف   %82 بـ  مقارنة   %91 اإىل  غزة  قطاع  يف  بالقلق  ال�شعور  ن�شبة  وترتفع  احلالية،  الظروف  ظّل 

اأن ال�ضبب الرئي�ضي لل�ضعور بالقلق يف ال�ضفة الغربية هو املعاناة  ال�ضفة الغربية. وتربز النتائج 

الرئي�شي  ال�شبب  اأما  غزة.  قطاع  يف   %16 بـ  مقارنة   %38 اإىل  الن�شبة  ت�شل  حيث  القت�شادية، 

�ساد�سًا: هجرة الفل�سطينيني 

ونـزيـف االأدمــغــــــة
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الداخلي بن�شبة  34%، وال�رشاع  الإ�رشائيلي بن�شبة  لل�شعور بالقلق يف قطاع غزة فهو الحتالل 

يظّل  الإ�رشائيلي،  الحتالل  اإن  اإذ  احلذر،  من  بنوع  ال�شتطالع  هذا  نتائج  اأخذ  ويجب   .
53%29

اأم  اأكانت �شيا�شية  الواقعني حتت وطاأته، �شواء  الفل�شطينيني  الأ�شا�شي يف معظم م�شاكل  ال�شبب 

اقت�شادية اأم اأمنية... وغريها.

اإن املراهنة على اأن ال�شعب الفل�شطيني �شيقبل بالتنازل 

اأو  جيلني  بعد  فل�شطني  و�شين�شى  العودة  حّق  عن 

العودة  اآخر ل يت�شمن حّق  باأي بديل  اأو �شيقبل  اأكرث، 

والأحزاب  الأطياف  جميع  اإن  حيث  خا�رش.  رهان  هو 

الفل�شطينية تتم�شك بهذا احلق، واإن ا�شتطالعات الراأي حول املو�شوع تظهر عدم تنازل الأجيال 

املتعاقبة عن حّق العودة، بل اإن ال�شعب الفل�شطيني اأ�شبح اأ�شد ا�شتم�شاكاً بتواجده على اأر�شه اأكرث 

من اأي وقت م�شى.

وقد اأجرى مركز بريوت لالأبحاث واملعلومات ا�شتطالعاً للراأي حول حّق العودة، بتكليف من 

املنظمة الفل�شطينية حلق العودة )ثابت(، اعتُمدت فيه منهجية اإح�شائية تلحظ التوزع الدميوغرايف 

يف خمتلف املخيمات الفل�شطينية، بالإ�شافة اإىل الفئات العمرية املختلفة من اجلن�شني. واأ�شارت نتائج 

ال�شتطالع اأن 98% مّمن هم فوق الـ 50 عاماً موؤمنون بتحّقق العودة، و94% من ال�شباب يرغبون 

يف مرجعية �شيا�شية موحدة، و43% يعطون الأولوية لتوفري احلقوق الجتماعية واملدنية، و%9.6 

.
54

فقط يرون اأن املفاو�شات والت�شوية ت�شتطيع حتقيق العودة

حّق  اأن  على  فل�شطينيون،  وم�شوؤولون  قياديون  �شدد  ال�شابع  اأوروبا  فل�شطينيي  موؤمتر  ويف 

العودة اإىل الأرا�شي الفل�شطينية التي هجروا منها ق�رشاً �شنة 1948 لن ي�شقط بالتقادم، مو�شحني 

الآباء والأجداد. جاء ذلك  اأر�ش  اإىل  العودة  اأجل  العمل من  لن تتوقف عن  الفل�شطينية  الأجيال  اأن 

الذي  اأوروبا  فل�شطينيي  موؤمتر  اأعمال  اختتام  خالل  فل�شطينيون  م�شوؤولون  األقاها  كلمات  خالل 

انعقد حتت �شعار “العودة حق... ل تفوي�ش ول تنازل” بح�شور اأكرث من ع�رشة اآلف فل�شطيني 

الفل�ضطينية  اجلماهري  من  بالغة  بحفاوة  قوبلت  والتي   ،2009/5/2 يف  الإيطالية  ميالنو  مدينة  يف 

اأوروبا، على حتمية  املحت�ضدة يف املوؤمتر. وقد �ضدد عادل عبد اهلل، الأمني العام ملوؤمتر فل�ضطينيي 

عودة الالجئني الفل�شطينيني اإىل اأر�شهم وديارهم، لفتاً النتباه اإىل عجز الحتالل ال�شهيوين عن 

حتقيق اأهدافه من احلرب واحل�ضار. وخاطب ال�ضيخ رائد �ضالح املحت�ضدين يف ميالنو قائالً “اأيها 

انت�شار غزة، وغداً  اليوم  فاأقول،  الدنيا  اأنادي كل  الكرمي  الإخوة والأخوات، ومن خالل ح�شدكم 

.
انت�شار القد�ش ال�رشيف. اليوم انت�شار م�شاجد غزة، وغداً انت�شار امل�شجد الأق�شى”55

�سابعًا: فل�سطيني� اخلارج 

وحــــق الـعــــــ�دة
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و�شمن فعاليات الذكرى الـ 61 للنكبة عقدت اللجنة العليا لإحياء الذكرى يف قطاع غزة بالتعاون 

النكبة”،  “�شهود على  بعنوان  �شعبياً  2009/5/28، موؤمتراً  املقالة يف  العدل يف احلكومة  مع وزارة 

�ضدد خالله وزير العدل حممد فرج الغول على اإلزامية املطالبة بحق العودة لالجئني الفل�ضطينيني، 

معترباً كل من يفكر بالتنازل عنه “جمرماً بحق الق�شية” وجتوز حماكمته اأمام الق�ضاء الفل�ضطيني. 

ال�شتعمارية  والدول  املتحدة  الأمم  اأحمد،  ح�شام  النكبة  ذكرى  لإحياء  العليا  اللجنة  رئي�ش  واتهم 

الكربى بتهيئة الظروف وتاأمني الغطاء لـ“اإ�رشائيل” من اأجل “زرعها يف املنطقة العربية”، وتهجري 

.
56

ال�شعب الفل�شطيني وم�شادرة اأر�شه، موؤكداً على مت�شك ال�شعب الفل�شطيني باأر�شه

اأما يف ال�ضفة الغربية فقد نظمت جلنة اإحياء فعاليات ذكرى النكبة، م�ضريات �ضعبية للتاأكيد على 

والقرى  املدن  اأ�شماء  من  جمموعة  اللجنة  اأطلقت  وكذلك  العودة،  بحق  الفل�شطيني  ال�شعب  مت�شك 

.
57

رة على �ضوارع ال�ضفة الغربية و�ضاحاتها الفل�ضطينية املُهجَّ

موؤمتره  ال�شتات  يف  الفل�شطينية  اجلاليات  احتاد  اأقام  فيينا  النم�شاوية  العا�شمة  ويف 

�شارك  الذي  للموؤمتر،  اخلتامي  البيان  اأكد  وقد   ،2009/5/31-30 يومي  مدار  على  الأول 

وا�شتعادة  النق�شام،  “اإنهاء  �رشورة  على  موؤ�ش�شة،  و12  فل�شطينية  جالية   37 ممثلو  فيه 

ال�شيا�شي  النظام  وحت�شني  وطنية،  اأ�ش�ش  على  املوؤ�ش�شات  توحيد  واإعادة  الداخلية،  الوحدة 

العودة  بعدم  الفل�شطينية  ال�شلطة  املوؤمترون  وطالب  وال�شلطة”.  التحرير  منظمة  �شقيه؛  يف 

الأرا�شي  وم�شادرة  ال�شتيطان  وقف  “�شمان  بعد  “اإ�رشائيل” اإل  مع  املفاو�شات  طاولة  اإىل 

“الذي  العودة  بحّق  التم�شك  على  و�شددوا  وال�شواتر”.  احلواجز  واإزالة  اجلدار،  وت�شييد 

“ل  اأنه  املوؤمترون  وراأى   .”194 الرقم  القرار  مقدمها  ويف  الدولية،  ال�رشعية  قرارات  كفلته 

.
بالعودة”58 اإل  ا�شتقرار ول هدوء ول �شالم  اأمن ول 

نا�شطة يف  فل�شطينية  اأعلنت ت�شع جلان  العودة  الفل�شطينيني بحق  الالجئني  اإطار مت�شك  ويف 

من  الفل�شطيني  املجل�ش  ت�شكيل  عن   ،2009/6/27 يف  دم�شق  ال�شورية  العا�شمة  من  املجال  هذا 

الفل�شطيني  ال�شعب  حّق  على  باحلفاظ  ُيعنى  موؤ�ش�شاتي  اإطار  وهو  “ميثاق”،  العودة  حّق  اأجل 

عنه  املعلنة  املوؤ�ش�شات  به  التزمت  الذي  امليثاق  اأكد  وقد  منها،  هجر  التي  اأرا�شيه  اإىل  بالعودة 

للتنازل  قابل  وغري  بالتقادم،  ي�شقط  ول  متوارث،  وجماعي  فردي  حّق  العودة  “حّق  اأن  على 

واأنه  عظمى”،  وطنية  خيانة  عنه  والرتاجع  التفوي�ش،  اأو  التفاو�ش  اأو  ال�شتفتاء  اأو  الإنابة  اأو 

املرجعية  “انعدام  اأن  امليثاق  عّد  كما  العودة”.  حق  يف  التفريط  حتاول  جهة  لأية  �رشعية  “ل 
هذا  جعل  الفل�شطينية  ال�شاحة  على  النق�شام  ظّل  يف  الفل�شطيني  لل�شعب  ال�شيا�شية  الفل�شطينية 

.
احلّق يف مهب الريح”59
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بعد مرور نحو 62 عاماً على كارثة حرب 1948، وعلى الرغم من املعاناة الهائلة نتيجة 

الحتالل الإ�رشائيلي، ونتيجة اللجوء والت�رشد، اإل اأن ال�شعب الفل�شطيني ما زال مت�شبثاً 

باأر�شه، متطلعاً بقوة للحرية والعودة وال�شتقالل.

بن�شبة  ويتزايد  التاريخية،  فل�شطني  داخل  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  من   %48.2 نحو  يعي�ش 

جتعل اأعداد الفل�شطينيني تتجاوز اأعداد اليهود يف غ�شون خم�ش �شنني؛ وهو ما يعني اأن امل�رشوع 

ال�شهيوين مل ينجح، بعد اأكرث من 110 �شنوات من العمل الدوؤوب والدعم الدويل، يف فر�ش هويته 

على الأر�ش اأو يف انتزاع �شعب فل�شطني منها. وما زال اأكرث من ثلثي ال�شعب الفل�شطيني يف ال�شتات 

الأر�ش  على  ثباتهم  يزال  وما  العودة.  حلظة  بانتظار  لفل�شطني،  املجاورة  البلدان  يف  يعي�شون 

ومعاناتهم يف خميمات اللجوء تقدم كل يوم دليالً اأكيداً على مت�شك هذا ال�شعب باأر�شه ومقد�شاته.

�شعب فل�شطني من اأكرث ال�شعوب حيوية وتكاثراً، ون�شبة النمو ال�شنوي 2.9% هي من اأف�شل 

الن�شب العاملية. ون�شبة من تقل اأعمارهم عن 15 عاماً ت�شل اإىل نحو 42% يف ال�شفة والقطاع، وهو 

ما يعني اأن �شعب فل�شطني هو �شعب فتي.

يرقب الإ�رشائيليون النمو ال�شكاين الفل�شطيني مبزيد من القلق واحلذر، ويعملون ما و�شعهم 

للت�ضيق على هذا ال�ضعب ودفعه للهجرة. كما ين�ضغلون مبحاولة اأخذ موافقة عاملية على “يهودية 

كما  اأر�ضه،  على  وثباته  �ضموده  يوا�ضل  اأن  الفل�ضطيني  لل�ضعب  ينبغي  ولذلك  اإ�رشائيل”؛  دولة 

ينبغي لقياداته ال�ضيا�ضية وف�ضائله وقواه الوطنية اأن ترف�س امل�ضاومة على هوية اأر�ضها املباركة 

مهما كانت الت�شحيات.

خامتة
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الو�صع االقت�صادي يف ال�صفة الغربية 

وقطاع غزة

ما زالت اأر�ض فل�سطني تعاين من االحتالل االإ�رسائيلي، وما زال هذا االحتالل ينهب

خريات هذه االأر�ض وثرواتها، ويحرمها من اال�ستفادة من مواردها الب�رسية. كما 

يبذل االحتالل جهوداً متوا�سلة الإحلاق االقت�ساد الفل�سطيني بعجلة االقت�ساد االإ�رسائيلي، وجعل 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة �سوقاً للمنتجات االإ�رسائيلية.

والقطاع  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  االقت�سادية  االأو�ساع  على  ال�سوء  اإلقاء  الف�سل  هذا  يحاول 

دخل  ومعدل  االإجمايل  املحلي  الناجت  حول  مف�سالً  وحتليالً  ا�ستقراء  ويقدم   ،2009 �سنة  خالل 

الفرد، واإيرادات ال�سلطة الفل�سطينية ونفقاتها، وامل�ساعدات اخلارجية، ويو�سح اإ�سهام القطاعات 

ال�سناعية والزراعية املختلفة يف االقت�ساد الفل�سطيني. ويدر�ض حجم القوى العاملة والفقر والبطالة 

واخل�سائر  غزة،  قطاع  على  االإ�رسائيلي  احل�سار  اآثار  على  ال�سوء  يلقي  كما  والقطاع.  ال�سفة  يف 

الناجتة عن احلرب على القطاع؛ ثّم يقدم ا�ست�رسافاً م�ستقبلياً ل�سنة 2010، ولفر�ض تطبيق اخلطة 

الوطنية العامة للفرتة 2012-2011.

اأواًل: نظرة عامة الأبرز املوؤ�ضرات االقت�ضادية:

1. الناجت املحلي الإجمايل:

يعّد الناجت املحلي االإجمايل لبلد ما من اأهم املوؤ�رسات االقت�سادية التي تعك�ض النمو االقت�سادي 

العام، وذلك من خالل مقارنة تطور هذا الناجت عرب فرتتني زمنيتني، مما يبني م�ستوى اأداء االقت�ساد 

من  ارتفع  اأنه  يت�سح  والقطاع،  لل�سفة  االإجمايل  املحلي  الناجت  متابعة  وعند  جمموعه.  يف  الوطني 

4,820.9 ماليني دوالر �سنة 2008 اإىل 5,147.2 ماليني دوالر �سنة 2009، اأي بزيادة قدرها 326.3 
مليون دوالر ومبعدل منو �سنوي يبلغ 6.8%. مّر الناجت املحلي بتقلبات حادة منذ �سنة 1999 وحتى 

�سنة 2009، والتي ميكن تق�سيمها اإىل اأربع مراحل، كما يو�سح اجلدول 8/1، وهي:

الجتاه الهابط خالل الفرتة 1999-2002: اإذ اأخذ هذا النمو يف التناق�ض عاماً بعد اآخر، وذلك  اأ. 

الهبوط طيلة ثالث  اأخذ يف  اأنه  اأي  املت�شددة.  على �شوء الإجراءات واملمار�شات الإ�رسائيلية 

�سنوات متتالية.

مقدمة 
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الجتاه ال�ساعد، حيث عاد الناجت املحلي للتح�سن خالل الفرتة 2003-2005: وذلك بناء  ب. 

على اجلهود املحلية والدولية التي بذلت لتخفيف املعاناة وتوفري مناخ اقت�سادي مالئم.

الجتاه الهابط يف �سنة 2006: وقد جاء ذلك نتيجة للح�سار االقت�سادي الذي ُفر�ض على  ج. 

5.2% عما كان  2006 بن�سبة  اإىل انخفا�ض الناجت املحلي �سنة  اأدى  ال�سفة والقطاع، وهو ما 

عليه �سنة 2005.

هذه  خالل  ن�سبي  حت�سن  طراأ  حيث   :2009-2007 الفرتة  خالل  جديد  من  النمو  عودة  د. 

الفرتة، بالرغم من خ�سائر االقت�ساد الفل�سطيني جراء احلرب التي �سنّتها “اإ�رسائيل” على 

غزة. ويرجع التح�سن ب�سورة رئي�سة اإىل املعونات واأموال الدعم التي قدمتها الدول املانحة 

ال�سلطة  اإىل متكني  اإ�سافة  العامة،  املوازنة  ن�سبة كبرية من عجز  والتي غطت  للفل�سطينيني، 

الوطنية من تغطية نفقاتها العامة يف جماالت االأجور واملرتبات والنفقات الت�سغيلية والنفقات 

ال�سفة  يف  االقت�سادي  النمو  اأن  اإىل  هنا  ن�سري  وغريها.  التطويرية...  والنفقات  التحويلية 

الغربية هو اأعلى بكثري من النمو املتدين يف قطاع غزة.

جدول 8/1: الناجت املحلي الإجمايل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 1999-2009 بالأ�سعار الثابتة* 

1
)باملليون دولر(

2009***2008**2007**19992000200120022003200420052006ال�سنة

الناجت 

املحلي 

الإجمايل

4,511.74,118.53,765.23,264.13,749.64,198.44,559.54,322.34,554.14,820.95,147.2

معدل النمو 

اأو الرتاجع 

ال�سنوي% 

8.8-8.7-8.6-13.314.9128.6-5.25.45.96.8

التي ال ت�سمل ذلك اجلزء من حمافظة  الفل�سطيني  املركزي لالإح�ساء  اإح�ساءات اجلهاز  بناًء على  الواردة  االأرقام  مالحظة: 

القد�ض الذي �سّمته “اإ�رسائيل” عنوة بعيد احتاللها لل�سفة الغربية �سنة 1967.

* �سنة االأ�سا�ض للفرتة 1994-2003 هي 1997، وللفرتة 2004-2009 هي 2004. و�سوف ينطبق هذا على كافة اجلداول التالية. 
** التنقيح االأول.

*** االإ�سدار االأول.
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الناجت املحلي الإجمايل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 1999-2009 )باملليون دولر(

 ،2008 �سنة  دوالر  مليون   202,113 بلغ  والذي  االإ�رسائيلي  املحلي  الناجت  على  االطالع  وعند 

الفل�سطيني  الناجت يزيد عن نظريه  اأن هذا  2009، فاإننا نالحظ  194,812 مليون دوالر �سنة  وبلغ 

بنحو اأربعني �سعفاً )4,000% تقريباً(، وهو موؤ�رس وا�سح على مدى االنعكا�ض الب�سع لالحتالل 

االإ�رسائيلي على االقت�ساد الفل�سطيني، وعلى مدى ا�ستغالل االحتالل للموارد الفل�سطينية، ومنعه 

الفل�سطينيني من ا�ستخدام طاقاتهم واإمكاناتهم بحرية وكفاءة.

جدول 8/2: مقارنة بني اإجمايل الناجت املحلي الإ�رسائيلي والفل�سطيني 2009-2005 

)باملليون دولر(2 

اإجمايل الناجت املحلي الإ�رسائيليال�سنة
اإجمايل الناجت املحلي الفل�سطيني 

)ال�سفة والقطاع(

2005134,2544,559.5

2006145,8224,322.3

2007166,9904,554.1

2008202,1134,820.9

2009194,8125,147.2
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مقارنة بني اإجمايل الناجت املحلي الإ�رسائيلي والفل�سطيني 2005-2009 )باملليون دولر(

2. متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل خالل الفرتة 2009-1999:

يو�سح هذا املوؤ�رس متو�سط ح�سة الفرد الواحد من الناجت املحلي �سنوياً، وبالتايل فهو يعك�ض 

متو�سط م�ستوى الدخل الذي يح�سل عليه الفرد، ومن ثم فاإن زيادة هذا الناجت من عام الآخر ترفع 

دخل الفرد وتزيد من قدرته على تلبية احتياجاته ال�سلعية واخلدمية من ال�رسوريات والرفاهيات، 

والعك�ض �سحيح. وجدير بالذكر اأن هذا املوؤ�رس يظّل تقريبياً وال يعك�ض بال�رسورة عدالة توزيع 

الدخل القومي، وهذا ما جند دليالً عليه يف وجود نحو 170 األف اأ�رسة فل�سطينية تعي�ض حتت خط 

. وعلى الرغم من هذا، يبقى الناجت املحلي من املوؤ�رسات الرئي�سة امل�ستخدمة يف التحليل 
3
الفقر ال�سديد

االقت�سادي، باعتباره موؤ�رساً �رسورياً جداً ملتابعة النمو واملقارنة بني بلد واآخر.

 1,612 بلغ  الفرد  دخل  متو�سط  اأن  والقطاع  ال�سفة  يف  املحلي  الناجت  حجم  متابعة  من  يت�سح 

دوالراً �سنة 1999، واتخذ بعد ذلك م�ساراً مرتاجعاً ومتقلباً من عام الآخر دون اأن يعود يف ال�سنوات 

الالحقة اإىل حجمه ال�سابق.

اأما يف �سنة 2009 فقد بلغ متو�سط ن�سيب الفرد 1,390 دوالراً مقارنة بـ 1,290 دوالراً يف �سنة 

2008، وبزيادة مقدارها 7.8%، وذلك كما يو�سح اجلدول 8/3. وهذا النمو، واإن بدا اأنه ميثل تطوراً 

اإيجابياً، فقد اقرتن با�ستمرار الدعم اخلارجي، وبقاء م�ستويات البطالة عند معدالت مرتفعة، اأي اأنه 

ال ي�سري بال�رسورة اإىل منو جوهري.
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جدول 8/3: ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

1999-2009 بالأ�سعار الثابتة )بالدولر(4

2009*1999200020012002200320042005200620072008ال�سنة

التقدير 

ال�سنوي
1,6121,4281,2701,0701,1951,3171,3871,2751,2981,2901,390

التي ال ت�سمل ذلك اجلزء من حمافظة  الفل�سطيني  املركزي لالإح�ساء  اإح�ساءات اجلهاز  بناًء على  الواردة  االأرقام  مالحظة: 

القد�ض الذي �سّمته “اإ�رسائيل” عنوة بعيد احتاللها لل�سفة الغربية �سنة 1967.

* االإ�سدار االأول.

ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�سفة والقطاع 1999-2009 )بالدولر(

وبلغ   ،2008 �سنة  دوالر   27,700 بلغ  الذي  االإ�رسائيلي  الفرد  دخل  معدل  على  االطالع  وعند 

الفرد االإ�رسائيلي مب�ستواه املعي�سي  اأي مدى ي�ستمتع  اإىل  2009، يظهر جليّاً  26,200 دوالر �سنة 

على ح�ساب معاناة الفرد الفل�سطيني واآالمه. اإذ بلغ معدل دخل الفرد االإ�رسائيلي نحو 23 �سعف 

دخل الفرد الفل�سطيني �سنة 2008، ونحو 19 �سعف دخله �سنة 2009. واإذا كان الفرد الفل�سطيني 

االحتالل  دور  على  كبري  حّد  اإىل  يدلل  هذا  فاإن  الذاتية،  والقدرات  الب�رسية  االإمكانات  تنق�سه  ال 

الفرد  الفل�سطينية، واإ�سعاف فر�ض حت�سني م�ستوى حياة  التنمية  اإ�سعاف فر�ض  االإ�رسائيلي يف 

الفل�سطيني.
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جدول 8/4: مقارنة بني معدل دخل الفرد الإ�رسائيلي والفل�سطيني 2004-2009 )بالدولر(5

معدل دخل الفرد الإ�رسائيليال�سنة
معدل دخل الفرد الفل�سطيني

)ال�سفة والقطاع(

200418,5001,317
200519,2001,387
200620,4001,275
200722,8001,298
200827,7001,290
200926,2001,390

مقارنة بني معدل دخل الفرد الإ�رسائيلي والفل�سطيني 2004-2009 )بالدولر(

3. موؤ�رسات ال�ستهالك والدخار وال�ستثمار:

تعّد هذه املوؤ�رسات من االأهمية مبكان، فهي تعك�ض عالقة هذه املوؤ�رسات بالدخل املتحقق واأوجه 

الت�رسف يف هذا الدخل يف املجاالت امل�سار اإليها. ولذلك، فاإن اال�ستهالك الكلي يبني ذلك اجلزء من 

االإنفاق الذي جرى توجيهه نحو احل�سول على ال�سلع واخلدمات يف عام معني، ومن ثم ميثل الباقي 

يتيح  مما  احلاجة،  وقت  ا�ستخدامه  يجري  موؤجالً  ا�ستهالكاً  باعتباره  لالدخار،  املخ�س�ض  اجلزء 

للجهاز امل�رسيف جتميع هذه املدخرات وتهيئتها للم�ستثمرين الذين هم يف حاجة اإىل االأموال الالزمة 

اأو للحفاظ على  القائمة،  للم�ساريع  االإنتاجية  الطاقة  اأو لزيادة  اإقامتها،  املزمع  لتمويل م�ساريعهم 

م�ستوى هذه الطاقة دومنا انخفا�ض من خالل عمليات ال�سيانة.
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ويعّد الو�سع اخلا�ض بهذه املوؤ�رسات يف فل�سطني ذا داللة خمتلفة، اإذ اإن حجم اال�ستهالك الكلي 

اأن االدخار ي�سبح �سالباً وم�ستويات  يفوق الدخل املحلي املتحقق بن�سب كبرية، مما يرتتب عليه 

اال�ستثمار متدنية، كما نالحظ يف اجلدول التايل:

جدول 8/5: ن�سبة ال�ستهالك الكلي وال�ستثمار الكلي والدخار املحلي 

من الناجت املحلي الإجمايل 62009-2000

2009*200020012002200320042005200620072008ال�سنة 

125.7136.6140.9138.9142.2143.1143139.9139.4138.9ال�ستهالك الكلي %

31.420.724.726.825.124.120.717.819.123.4ال�ستثمار الكلي %

38.9-39.4-39.9-43-43.1-42.2-38.9-40.9-36.6-25.8-الدخار املحلي %

* اأرقام 2009 هي اأرقام تقديرية متثل متو�سط ال�سنوات الت�سعة ال�سابقة.

ن�سبة ال�ستهالك الكلي وال�ستثمار الكلي من الناجت املحلي الإجمايل 2009-2000 )%(

 %125.7 8/5 اأن اال�ستهالك الكلي قد جتاوز الناجت املحلي االإجمايل ومثّل  يت�سح من اجلدول 

�سنة 2000، ثم اتخذ اجتاهاً ت�ساعدياً ومتقلباً اإىل اأن بلغت ن�سبته 138.9% �سنة 2009، وقد يعود 

ذلك اإىل اأن م�ستويات الدخل يف فل�سطني متدنية واأن هناك ارتفاعات م�ستمرة يف االأ�سعار، ومن ثم 

فاإن ال�سكان م�سطرين لتعوي�ض النق�ض يف دخلهم احلقيقي من خالل اإنفاق كامل دخلهم. لي�ض هذا 

القدرة على االدخار. املتاحة مع عدم  الدخل  اإن هذا اال�ستهالك قد جتاوز م�ستويات  فح�سب، بل 
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وبناء على ذلك االرتفاع يف اال�ستهالك فاإن االدخار تراجع مب�ستويات �سالبة بلغت يف �سنة 2009 

نحو 38.9% على النحو املذكور يف اجلدول 8/5.

اأما اال�ستثمار الكلي فاإنه قد مثّل م�ستويات متدنية، مع اجتاهه للتناق�ض، حيث انخف�ست ن�سبة 

 ،2009 �سنة  فقط   %23.4 اإىل   2000 �سنة   %31.4 من  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  الكلي  اال�ستثمار 

ويعود ذلك اإىل غياب املناخ اال�ستثماري املالئم مع تاأثري �سلبي على االإنتاج والنمو.

اال�ستهالك  امل�ساد لال�ستهالك، وملا كان حجم  االآخر  الوجه  املحلي فهو  باالدخار  يتعلق  فيما 

االأ�سعار،  يف  الهائل  االرتفاع  ظّل  يف  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  عادي  وغري  مرتفعاً  الكلي 

واالعتماد ب�سكل رئي�ض على �سلع اإ�رسائيلية باهظة التكاليف؛ فمن الطبيعي اأن ذلك قد حتقق على 

الناجت  فقط عما هو ماألوف كجزء من  لي�ض مرتاجعاً  املحلي، فجاء حجم االدخار  ح�ساب االدخار 

املحلي االإجمايل، واإمنا جاء �سالباً اأي�ساً، خا�سة يف ظّل جلوء الكثري من امل�ستهلكني اإىل ال�سحب من 

مدخراتهم وودائعهم ال�سابقة، اأو اال�سطرار لال�ستدانة، اأو اال�ستعانة مبا قد يرد اإليهم من معونات 

اأو دعم خارجي للوفاء باالحتياجات اال�ستهالكية ال�رسورية.

4. الدين العام:

با�ستحقاقاته  والوفاء  �سداده  عليها  يتوجب  احلكومات،  على  مالياً  التزاماً  العام  الدين  ي�سكل 

اإقامة  اإىل القرتا�ض بغية  اأن تلجاأ كثري من الدول  املاألوف  اأق�شاط الدين وفوائدها. ومن  املتمثلة يف 

الوفاء  يف  التاأخري  اأن  غري  العامة،  موازنتها  يف  العجز  ل�سداد  اأو  واالإمنائية،  التطويرية  امل�رسوعات 

املتزايدة  االأعباء  واأمام  ومواطنيها.  احلكومة  كاهل  على  الواقعة  االأعباء  من  يزيد  االلتزامات  بهذه 

على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، فاإنها جلاأت اإىل اال�ستدانة واأخذت مديونيتها يف االرتفاع عاماً بعد 

اآخر، وفقاً ملا هو مو�سح يف اجلدول 8/6؛ اأما م�سادر هذا الدين فهي عديدة، ومن بينها القرو�ض 

الداخلية من امل�سارف املحلية، اأو الهيئة العامة للتاأمني واملعا�سات، والهيئة العامة للبرتول والقطاع 

الدولية  الهيئات  من  اأم  احلكومات  من  �سواء  خارجياً  الدين  هذا  م�سدر  يكون  قد  كما  اخلا�ض، 

.International Development Association (IDA) كاملوؤ�س�سة الدولية للتنمية

7
جدول 8/6: ر�سيد الدين العام لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية 2000-2009 )باملليون دولر(

2000200120022003200420052006200720082009ال�سنة

الر�سيد القائم للدين 

العام
7951,1901,0901,2361,4221,6021,4931,4311,544*1,311

ن�سبته من الناجت املحلي 

الإجمايل %
17.931.834.534.134.935.832.327.523.826.8

ن�سبته من ال�سادرات من 

ال�سلع واخلدمات %
91.7212.4234.3265.7265.7272.5279267.1181.7230

* رقم الدين العام ل�سنة 2009 هو رقم تقديري مّت ح�سابه على اأ�سا�ض متو�سط ال�سنوات الت�سعة ال�سابقة.
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ر�سيد الدين العام لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية 2000-2009 )باملليون دولر(

�سنة  حتى  عالياً  كان  الدين  هذا  منو  اأن   ،8/6 اجلدول  يو�سحها  كما  العام،  الدين  اأرقام  تبني 

2008، اإذ ارتفع من 795 مليون دوالر اإىل 1,544 مليون دوالر يف الفرتة 2000-2008، ومبعدل منو 

�سنوي قدره 8.65%، كما تزايد خالل الفرتة نف�سها بن�سبة 94.2%. وبالرغم من اجتاه الدين العام 

الواحد على م�ستوى  الفرد  يبلغ ن�سيب  اأي�ساً، حيث  اأنه يظّل مرتفعاً  اإال   ،2009 �سنة  لالنخفا�ض 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة نحو 327 دوالراً. هذا مع العلم باأن حجم الدين العام مل يرافقه زيادة 

كبرية يف النمو االقت�سادي، وال يف حجم ال�سادرات ال�سلعية واخلدمية. ويالحظ اأن ن�سبة الدين العام 

اإىل الناجت املحلي االإجمايل ما تزال مرتفعة، وقدرت بنحو 26.8% يف �سنة 2009، اأما ن�سبة هذا الدين 

ال�سادرات  حجم  �سعف  مرات   2.3 اأي   %230 وبلغت  مرتفعة،  اأي�ساً  فهي  ال�سادرات  اإجمايل  اإىل 

الفل�سطينية، ويعك�ض  الوطنية  ال�سلطة  اأعباء  الذي يرتتب عليه زيادة  االأمر  ال�سلع واخلدمات؛  من 

االأو�ساع ال�سعبة التي تواجهها ال�سلطة جتاه الوفاء بالتزاماتها، على الرغم من املنح واأموال الدعم.
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ثانيًا: موازنة ال�ضلطة املالية:

1. تطورات املالية العامة:

تعتمد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على ثالثة م�سادر لتمويل اإنفاقها، وياأتي يف طليعتها الدعم 

اخلارجي، كاملنح وامل�ساعدات اخلارجية، حيث ي�سكل ذلك 50-55% من دعم املوازنة، ثم اإيرادات 

املقا�سة )العائدات االإ�رسائيلية من ال�رسائب امل�ستحقة لل�سلطة( والتي تعّد امل�سدر الثاين يف االأهمية، 

واأخرياً االإيرادات املحلية وتعّد امل�سدر الثالث يف االأهمية.

قدره  مالياً  فائ�ساً   ،2008 ل�سنة  وامل�ساعدات  املنح  بعد  الفل�سطينية،  ال�سلطة  ميزانية  حققت 

بداية �سنة  ال�سعوبات منذ  الكثري من  الفل�سطينية واجهت  اأن احلكومة  اإال  269.8 مليون دوالر، 
املحلية  للبنوك  اللجوء  اإىل  اأجربها  مما  بالتزاماتها،  لالإيفاء  الالزمة  ال�سيولة  توفري  يف   2009

. وا�ستمرت االأزمة 
لالقرتا�ض، حيث ا�ستدانت 530 مليون دوالر يف �سهر حزيران/ يونيو 82009

املالية ب�سبب عدم انتظام تدفق امل�ساعدات اخلارجية نظراً لالأو�ساع والتطورات ال�سيا�سية على 

الفل�سطينية. ال�ساحة 

2. تطورات الأداء املايل ل�سنة 2009:

اأ. الإيرادات:

 585 جمموعه  ما   2009 ل�سنة  فعالً  املح�سلة  املحلية  االإيرادات  بلغت   ،8/7 للجدول  بالنظر 

با�ستهداف  مقارنة   %6.4 بن�سبة  تقل  املحلية  االإيرادات  حجم  فاإن  وبهذا،  دوالر.  مليون 

اإىل  ذلك  �سبب  ويرجع   .2008 �سنة  حت�سيله  مّت  ما  عن   %22.9 بن�سبة  وتقل  لها،  املوازنة 

19.7%، مقارنة مع ما ر�سد لها يف املوازنة، وزيادة  انخفا�ض االإيرادات غري ال�رسيبية بن�سبة 

املوازنة، كما هو مو�سح  لها يف  املر�سود  املبلغ  10.4% فقط عن  بن�سبة  ال�رسيبية  املتح�سالت 

يف اجلدول التايل:
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جدول 8/7: الإيرادات العامة واملنح وامل�ساعدات لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية 2009-2008 

وفق الأ�سا�س النقدي )باملليون دولر(9

البيــان
ميزانية 08 

)فعلي(
موازنة 09

اأرباع �سنة 2009 )فعلي(

جمموع 

الأرباع

التغري 

بالن�سبة 

ملوازنة 09

%

التغري 

بالن�سبة 

مليزانية 08

%
الرابعالثالث الثاينالأول

22.9-6.4-759.1625111.4100.3242.7130.6585*الإيرادات املحلية

272.827371.260.884.185.4301.510.410.5- االإيرادات ال�رسيبية

41.7-19.7-486.235340.239.6158.645.2283.6*- االإيرادات غري ال�رسيبية

4.1-2.9-1,1371,123241.2259312277.81,090اإيرادات املقا�سة

11.7-4.2-1,896.11,748352.6359.3554.7408.41,675جمموع الإيرادات العامة

126.67.38.9-11.1-100.9-4.1-10.5-118-116.3-الإرجاعات ال�رسيبية )-(

13-5-1,779.81,630342.1355.3453.9397.41,548.7*اإجمايل �سايف الإيرادات

الدعم اخلارجي والتمويل 

التطويري
1,762.71,953272179.9668.7294.11,414.7-27.6-19.7

جمموع الإيرادات العامة 

والدعم اخلارجي والتمويل 

التطويري )بدون خ�سم 

الإرجاعات ال�رسيبية(

3,658.83,701624.6539.21,223.4702.53,089.7-16.5-15.6

197.1 مليون دوالر، وردت كعوائد من  2008 مبلغ  املحلية يف �سنة  االإيرادات  ال�رسيبية واإجمايل  االإيرادات غري  * ت�سّمنت 
البنوك  التمويل من  الفل�سطينية كما واأدرجت �سمن �سايف  ال�سلطة الوطنية  الفل�سطيني لت�سديد ديون  �سندوق اال�ستثمار 

املحلية.

اإيرادات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 2008-2009 )باملليون دولر(



2009التقرير اال�ضرتاتيجي الفل�ضطيني

396

وبالن�سبة الإيرادات املقا�سة، فقد كانت يف �سنة 2008 حوايل 1,137 مليون دوالر، وقد مّت حت�سيل 

ما جمموعه 1,090 مليون دوالر يف �سنة 2009، وبهذا فاإن اإيرادات املقا�سة انخف�ست تقريباً بن�سبة 

2.9% با�ستهداف املوازنة لها؛ اأما باملقارنة مع متح�سالت املقا�سة يف 2008، فاإن ن�سبة االنخفا�ض 
ت�سل اإىل 4.1% تقريباً. وبعد هذا التحليل جند اأن اإجمايل �سايف االإيرادات )جمموع االإيرادات املحلية 

واإيرادات املقا�سة، بعد حذف االإرجاعات ال�رسيبية( قد انخف�ست �سنة 2009 وبن�سبة 5% مقارنة 

با�ستهداف املوازنة لها وبن�سبة 13% عما كانت عليه يف �سنة 2008، لت�سبح 1,548.7 مليون دوالر. 

ويو�سح ال�سكل التايل تطور االإيرادات املحلية واملقا�سة والعامة ح�سب اأرباع �سنة 2009.

تطور الإيرادات املحلية واملقا�سة والعامة ح�سب اأرباع �سنة 2009 )باملليون دولر(

الوطنية  ال�سلطة  املانحة  الدول  به  وعدت  التي  التطويري،  والتمويل  اخلارجي  الدعم  عن  اأما 

مالية  اأزمة  يف  الوطنية  ال�سلطة  دخلت  وبذلك   ،2008 �سنة  نهاية  منذ  تراجع  فقد  الفل�سطينية، 

منها  العربية  املانحة  الدول  حلّث  اجلهود  تكثيف  اإىل  دفعتها   ،2009 �سنة  من  االأول  الن�سف  يف 

دوالر  مليون   198.5 مبلغ  لتقدمي  املتحدة  الواليات  دفع  مما  بالتزاماتها،  الوفاء  على  والدولية 

اإىل تقدمي ما  ال�سعودية  العربية  اململكة  2009، ودفع  ال�سلطة يف �سهر متوز/ يوليو  لدعم ميزانية 

2009. وهنا، نالحظ  202.8 مليون دوالر يف �سهر اآب/ اأغ�سط�ض اأي يف الربع الثالث ل�سنة  قيمته 

اأن الربع الثالث �سهد زيادة كبرية يف حجم الدعم اخلارجي والتمويل التطويري، مقارنة بالربعني 

االأول والثاين، حيث بلغ حجم الدعم اخلارجي فيه 668.7 مليون دوالر، وكل ذلك من اأجل اإنقاذ 

امل�ساريع  ودعم  اخلارجي  الدعم  اإجمايل  بلغ  وقد  هذا  اأزمتها.  من  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
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التطويرية ل�سنة 2009 ما جمموعه 1,414.7 مليون دوالر من الر�سيد املحدد يف املوازنة والبالغ 

2009 ظّل  1,953 مليون دوالر. وبهذا، فاإن جمموع الدعم اخلارجي والتمويل التطويري ل�سنة 

 %19.7 بن�سبة  ينخف�ض  املبلغ  وهذا  له،  املوازنة  با�ستهداف  مقارنة   %27.6 بن�سبة  منخف�ساً 

.2008 باملقارنة مع ميزانية 

ب. النفقات:

ن�سبته  ما  �سكل  حيث  ال�سلطة،  ميزانية  لدى  الرئي�ض  النفقات  بند  واالأجور  الرواتب  بند  يعّد 

مّت  ما  اأن  تبني   8/8 للجدول  وبالنظر   ،2008 ل�سنة  االإقرا�ض  و�سايف  النفقات  اإجمايل  من   %54.1
تخطت  قد  تكون  وبهذا  دوالر،  مليون   1,423.2 بلغ   2009 �سنة  يف  واأجور  كرواتب  فعالً  �رسفه 

347.6 مليون دوالر  بقيمة  انخف�ست  اأنها  الرغم من  0.9%، على  بن�سبة  املوازنة  لها يف  املر�سود 

وبن�سبة 19.6% عن ما مّت �رسفه �سنة 2008. ويعود ذلك اإىل عدة اأ�سباب، اأبرزها اأن رواتب واأجور 

2008 ت�سّمنت دفعات نقدية متاأخرة مل يتّم �رسفها يف مواعيدها ال�سابقة، لذا جاءت نفقات  �سنة 

�سنة 2009 عالية ن�سبياً، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن النفقات العامة على االأجور والرواتب 

من  باحلّد  وذلك  املت�سخمة،  العامة  النفقات  تقلي�ض  نحو  اإ�سالحية  ب�سيا�سة  اقرتنت   2009 ل�سنة 

التعيينات احلكومية اجلديدة والبدالت النقدية والرتقيات، مع ت�سجيع ترك اخلدمة باال�ستفادة من 

تي�سريات ومزايا التقاعد املبكر، هذا اإ�سافة اإىل حاالت من وقف �رسف الرواتب لبع�ض العاملني يف 

اإطار االأو�ساع املرتبطة باالنق�سام الفل�سطيني.

جدول 8/8: النفقات العامة والتطويرية 2008-2009 وفق الأ�سا�س النقدي )باملليون دولر(10

البيــان
ميزانية 08 

)فعلي(
موازنة 09

اأرباع �سنة 2009 )فعلي(
جمموع 

الأرباع

التغري  

بالن�سبة 

ملوازنة 09 

%

التغري 

بالن�سبة 

مليزانية 08 

% الرابعالثالثالثاين الأول

19.6-1,770.81,410321.3341.1509251.81,423.20.9الرواتب واالأجور

11.58.2-1,0551,290328.2221.6327.92641,141.7نفقات غري االأجور

20.6-6.7-44738076.581.7115.381.2354.7�سايف االإقرا�ض

اإجمايل النفقات و�سايف 

الإقرا�س
3,272.73,080726644.3952.25972,919.5-5.2-10.8

)...(63-5038.761.856.858.6185.9)...(النفقات التطويرية

مالحظة: العالمة )...( تعني غري متوفر.
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نفقات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 2008-2009 )باملليون دولر(

فقد  والراأ�سمالية،  والتحويلية  الت�سغيلية  النفقات  ت�سمل  والتي  االأجور،  غري  نفقات  اأما 

موازنة  �سمن  لها  ور�سد   ،2008 ل�سنة  االإقرا�ض  و�سايف  النفقات  اإجمايل  من   %32.2 �سكلت 

جمل�ض  من  بقرار  البند  لهذا  دوالر  مليون   300 اإ�سافة  مّت  وقد  دوالر،  مليون   990 مبلغ   2009

 2009 1,290 مليون دوالر؛ وما مّت �رسفه فعالً يف �سنة  2009/9/29، لت�سبح  الوزراء بتاريخ 

بلغ 1,141.7 مليون دوالر. وبهذا، فاإن قيمة امل�رسوف فعالً انخف�ست عن املر�سود يف املوازنة 

2008 جند  11.5%، واإذا ما قورن هذا امل�رسوف مبيزانية  148.3 مليون دوالر وبن�سبة  بقيمة 

.%8.2 86.7 مليون دوالر وبن�سبة  اأنه يزيد مببلغ 

دوالر  مليون   380 حوايل   2009 موازنة  له  ر�سدت  فقد  االإقرا�ض،  �سايف  بند  وبخ�سو�ض 

 2009 ل�سنة  االإقرا�ض  �سايف  بلغ  وقد  دوالر.  مليون   67 مببلغ   2008 ميزانية  من  اأقل  وهو 

حوايل 354.7 مليون دوالر، اأي اأقل من املوازنة مببلغ 25.3 مليون دوالر وبن�سبة 6.7%، واإذا 

النفقات  تطور  التايل  ال�سكل  ويو�سح   .%20.6 بن�سبة  يقّل  فاإنه   2008 ميزانية  مع  قورن  ما 

.2009 اأرباع �سنة  ح�سب 
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تطور نفقات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ح�سب اأرباع �سنة 2009 )باملليون دولر(

مبلغاً   2009 �سنة  موازنة  لها  خ�س�ست  فقد  بامل�ساريع،  اخلا�سة  التطويرية  النفقات  عن  اأما 

 ،2009 ل�سنة  االأول  الربع  يف  دوالر  ماليني   8.7 مبلغ  �رسف  مّت  وقد  دوالر،  ماليني   503 وقدره 

�رسف  مّت  كما  الثالث،  الربع  يف  دوالر  مليون  و56.8  الثاين،  الربع  يف  دوالر  مليون   61.8 ثم 

التطويرية  النفقات  ال�سنة نف�سها. وبهذا تكون قيمة  الرابع من  الربع  مليون دوالر يف   58.6 مبلغ 

الفعلية ل�سنة 2009 ما جمموعه 185.9 مليون دوالر، اأي ما يعادل 37% من قيمة املبلغ املر�سود يف 

املوازنة. ويعود �سبب االنخفا�ض، الذي يقدر بنحو 63%، اإىل اأن االأولوية يف الدعم واالإنفاق تتجه 

نحو الرواتب واالأجور وما يف حكمها كمرتبة اأوىل، ثم للنفقات الت�سغيلية. ويبقى االلتزام باالإنفاق 

على امل�ساريع التطويرية رهن مبا يتوفر من فوائ�ض اأو دعم.

ج. عجز امليزانية:

بلغ عجز املوازنة اجلاري يف �سنة 2008، بعد خ�سم اإجمايل النفقات من اإجمايل �سايف االإيرادات، 

1,492.9 مليون دوالر، وُتوقع ح�سب موازنة 2009 اأن يهبط العجز، بحيث ي�سل اإىل 1,450 مليون 
والثاين  االأول  الربعني  يف  اخلارجي  الدعم  وتاأخر  املح�سلة،  االإيرادات  انخفا�ض  مع  ولكن  دوالر، 

ل�سنة 2009. وبالرغم من حماولة تقلي�ض النفقات اإال اأن قيمة العجز على م�ستوى �سنة 2009 بلغت 

1,370.9 مليون دوالر، اأي بنق�ض قدره 5.5% بالن�سبة للمبلغ املر�سود يف املوازنة، وبنق�ض قدره 
8.2% بالن�سبة مليزانية 2008؛ وهذا ما يو�سحه اجلدول 8/9.
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مليون   1,556.8 حوايل  بلغ  فقد   ،2009 ل�سنة  التطويرية  النفقات  اإ�سافة  بعد  العجز  قيمة  اأما 

دوالر، وبهذا يقل عن املبلغ املتوقع يف املوازنة بن�سبة 20.3%، ويعود ذلك النخفا�ض قيمة النفقات 

التطويرية ب�سكل كبري. وعند اإ�سافة الدعم اخلارجي والتمويل التطويري اإىل �سايف االإيرادات، فاإن 

اإجمايل العجز �سامالً النفقات التطويرية يف نهاية �سنة 2009 ي�سل اإىل 142.1 مليون دوالر، يف حني 

اأنه كان من املتوقع ح�سب املوازنة التقديرية اأن يت�ساوى اإجمايل االإيرادات، �ساملة الدعم اخلارجي 

وقد  �سفر.  العجز  وي�سبح  التطويرية؛  النفقات  �ساملة  النفقات،  اإجمايل  مع  التطويري،  والتمويل 

جلاأت ال�سلطة الفل�سطينية اإزاء هذا الو�سع اإىل االقرتا�ض من البنوك املحلية الفل�سطينية ل�سداد قيمة 

العجز، وتبّقى لديها يف نهاية العام فائ�ض قدره 33.8 مليون دوالر )انظر جدول 8/9(.

جدول 8/9: تطور ر�سيد امليزانية الفعلية ل�سنة 2009 ومقارنتها مع املوازنة التقديرية �سنة 2009 

وميزانية �سنة 2008 وفق الأ�سا�س النقدي )باملليون دولر(11

البيــان
ميزانية 08 

)فعلي(
موازنة 09

اأرباع �سنة 2009 )فعلي(
جمموع 

الأرباع

التغري  

بالن�سبة 

ملوازنة 09 

%

التغري  

بالن�سبة 

مليزانية 08 

%
الرابعالثالثالثاين الأول

عجز املوازنة اجلاري قبل 

الدعم اخلارجي 

)بدون نفقات تطويرية(

-1,492.9-1,450-383.9-289.1-498.3-199.6-1,370.9-5.5-8.2

عجز املوازنة �سامل 

النفقات التطويرية 

)قبل الدعم اخلارجي(*

(...)-1,953-392.6-350.8-555.2-258.2-1,556.8-20.3(...)

عجز املوازنة �سامل 

النفقات التطويرية 

)بعد الدعم اخلارجي 

والتمويل التطويري(**

(...)0-120.6-170.9113.535.9-142.1∞(...)

القرتا�س من البنوك 

املحلية ل�سداد العجز
90.6225.3-175.635.5175.8

6271.433.8-3054.4-الر�سيد املتبقي )النهائي(

كانت  التي   2009 2009 مقارنة مبوازنة  ل�سنة  االأرباع  ما النهاية، وهي خارج ق�سمة جمموع  تعني   )∞( االإ�سارة  مالحظة: 

قيمتها �سفر. 

النفقات   + النفقات  )اإجمايل   – االإيرادات  �سايف  اخلارجي:  الدعم  قبل  التطويرية  النفقات  �سامل  اجلاري  املوازنة  عجز   *
التطويرية(.

الدعم   + االإيرادات  )�سايف  التطويرية  النفقات  ودعم  اخلارجي  الدعم  بعد  التطويرية  النفقات  �سامل  املوازنة  عجز   **
اخلارجي – اإجمايل النفقات(.
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وبح�سب م�رسوع املوازنة العامة ل�سنة 2010، والتي يبلغ حجمها حوايل 3.8 مليارات دوالر، 

فاإن هناك عجزاً متوقعاً يبلغ حوايل 1,211 مليون دوالر، وي�سكل 16% من الناجت املحلي االإجمايل، 

20% يف  بن�سبة  2010 منواً  العامة ل�سنة  2000. كما تتوقع املوازنة  الن�سبة االأدنى منذ �سنة  وهي 

ال�سلطة  قيام  منذ  ت�سله  م�ستوى  اأعلى  وهو  دوالر،  ملياري  لتتجاوز  املحلية،  االإيرادات  اإجمايل 

.
12ً

الوطنية الفل�سطينية قبل 17 عاما

ثالثًا: العمل والبطالة:

1. القوى العاملة ون�سبة امل�ساركة والبطالة:

تعاين ال�سفة والقطاع من احل�سار املفرو�ض عليهما منذ اأكرث من �سنتني، ومن اإغالق املعابر، 

العامل  عن  غزة  قطاع  وف�سل  ناحية،  من  بينهما  واقت�سادي  واجتماعي  �سيا�سي  انق�سام  ومن 

اأخرى، وهو ما نتج عنه انخفا�ض حجم التجارة، وتدهور م�ستوى املعي�سة،  اخلارجي من ناحية 

وزيادة الغالء والفقر وارتفاع ن�سبة البطالة. 

جدول 8/10: توزيع الأفراد 15 عاماً فاأكرث يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ح�سب قوة العمل واجلن�س13

البيــــــان

الربع الرابع 2009الربع الثالث 2009الربع الثاين 2009الربع الأول 2009الربع الرابع 2008

العدد
الن�سبة 

العدد%
الن�سبة 

العدد%
الن�سبة 

العدد%
الن�سبة 

العدد%
الن�سبة 

%

اإجمايل القوى 

العاملة
896,10041.4934,00041.4949,80041.7955,40041.6963,50041.5

735,60067.3761,90066.9767,20066.7780,60067.2790,00067.3ذكور

160,50015172,10015.4182,60016.2174,80015.4173,50015.1اإناث

خارج القوى 

العاملة
1,268,60058.61,321,10058.61,327,00058.31,343,20058.41,357,20058.5

357,40032.7377,80033.1383,50033.3381,30032.8383,20032.7ذكور

911,20085943,30084.6943,50083.8961,90084.6974,00084.9اإناث

2,164,7001002,255,1001002,276,8001002,298,6001002,320,700100املجموع
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توزيع الأفراد 15 عاماً فاأكرث ح�سب قوة العمل نهاية �سنة 2009

توزيع الأفراد 15 عاماً فاأكرث ح�سب قوة العمل واجلن�س نهاية �سنة 2009 )%(
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نحو  من  ارتفع  قد  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  العمل  قوة  اإجمايل  اأن   8/10 اجلدول  يبني 

896 األفاً يف الربع الرابع ل�سنة 2008، بن�سبة 41.4% من عدد الفل�سطينيني فوق 15 عاماً والبالغ 

عدد  من   %41.5 بن�سبة   ،2009 ل�سنة  الرابع  الربع  يف  األفاً   964 حوايل  اإىل  فرد،   2,164,700

2,320,700 فرد. 15 عاماً والبالغ  الفل�سطينيني فوق 

وقد ارتفع عدد الذكور داخل القوى العاملة من 736 األفاً تقريباً يف الربع الرابع ل�سنة 2008، اإىل 

790 األفاً يف الربع الرابع ل�سنة 2009، اإال اأنه حافظ على الن�سبة نف�سها؛ اأي 67.3% من جممل عدد 

الذكور 15 عاماً فاأكرث. وكذلك االأمر بالن�سبة لالإناث داخل القوى العاملة، حيث ارتفع عددهن من 

161 األفاً تقريباً يف الربع الرابع ل�سنة 2008 بن�سبة 15%، اإىل حوايل 174 األفاً يف الربع الرابع ل�سنة 

2009 بن�سبة %15.1.

ارتفعت  قد  اأنها  جند   ،2009-2008 للفرتة  العاملة  القوى  يف  امل�ساركني  ن�سبة  مقارنة  وعند 

األفاً، وذلك ح�سب ما يو�سح   946 اإىل حوايل  األفاً   875 41.6% على التوايل ومن  اإىل   %41.3 من 

.8/13 اجلدول 

جدول 8/11: توزيع القوى العاملة 15 عاماً فاأكرث يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة14

البيــــــان

الربع الرابع 2009الربع الثالث 2009الربع الثاين 2009الربع الأول 2009الربع الرابع 2008

العدد
الن�سبة 

العدد%
الن�سبة 

العدد%
الن�سبة 

العدد%
الن�سبة 

العدد%
الن�سبة 

%

250,40027.9236,90025.4211,10022.2246,20025.8239,30024.8البطالة

119,60019.8120,80019.5103,20015.9114,90017.8119,00018.1ال�سفة الغربية

130,80044.8116,10037107,90036131,30042.3120,30039.3قطاع غزة

588,40065.7641,80068.7680,40071.6660,40069.1660,80068.6العمالة التامة

447,60074.1461,70074.4507,00078495,50076.9491,20074.8ال�سفة الغربية

140,80048.2180,10057.5173,40057.7164,90053.1169,60055.3قطاع غزة

57,3006.455,3005.958,3006.248,8005.163,4006.6العمالة املحدودة

36,8006.137,9006.139,4006.134,4005.346,7007.1ال�سفة الغربية

20,500717,4005.518,9006.314,4004.616,7005.4قطاع غزة

896,100100934,000100949,800100955,400100963,500100املجموع
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توزيع القوى العاملة 15 عاماً فاأكرث يف ال�سفة والقطاع نهاية �سنة 2009

مقارنة بني ال�سفة والقطاع للقوى العاملة 15 عاماً فاأكرث نهاية �سنة 2009 )%(

عن  يبحثون  ولكنهم  يعملوا،  مل  الذين  االأفراد  ن�سبة  انخف�ست  فقد  بالبطالة،  يتعلق  فيما  اأما 

24.8% يف الربع  اإىل   2008 27.9% يف الربع الرابع ل�سنة  عمل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة من 

يف  ملحوظاً  االنخفا�ض  كان  وقد  الت�سغيل.  م�ستوى  يف  حت�سناً  يعني  وهذا   ،2009 ل�سنة  الرابع 
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الربع  39.3% يف  اإىل   2008 ل�سنة  الرابع  الربع  44.8% يف  الن�سبة من  انخف�ست  قطاع غزة حيث 

.2009 الرابع ل�سنة 

 وح�سب م�سوحات القوى العاملة التي قام بها مركز االإح�ساء الفل�سطيني، فقد �سجلت حمافظة 

بلغت  حيث   ،2009 ل�سنة  الرابع  الربع  يف  الغربية  ال�سفة  م�ستوى  على  بطالة  ن�سبة  اأعلى  اخلليل 

.
23.6%، اأما على م�ستوى قطاع غزة، فقد احتلت حمافظة خان يون�ض ال�سدارة وبن�سبة 15%50.4

جدول 8/12: معدل بطالة الأفراد 15 عاماً فاأكرث يف القوى العاملة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

ح�سب الفئات العمرية16

الفئة العمرية
الربع الرابع 2008 

%
الربع الأول 2009 

%
الربع الثاين 2009 

%
الربع الثالث 2009 

%
الربع الرابع 2009 

%
19-154339.428.73938.2
24-2041.13938.641.840.4
29-2530.128.827.633.229.1
34-3022.720.617.919.919.4
39-3522.319.513.716.817.1
44-4021.719.515.816.816.3
49-451916.414.116.917.9

5020.116.713.714.215.9 فاأكرث

معدل بطالة الأفراد 15 عاماً فاأكرث يف القوى العاملة ح�سب الفئات العمرية )%(
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15-29 عاماً؛ حيث �سجلت  8/12 اأن معدل البطالة قد تركز بني فئة ال�سباب   ويو�سح اجلدول 

الفئة ال�سبابية 15-19 عاماً اأعلى ن�سبة بطالة يف الربع الرابع ل�سنة 2008 بن�سبة 43%، ثم انخف�ست 

اإىل 38.2 يف الربع الرابع ل�سنة 2009، تليها الفئة 20-24 عاماً التي بلغت ن�سبة البطالة فيها %41.1 

يف الربع الرابع ل�سنة 2008، و40.4% يف الربع الرابع ل�سنة 2009. 

جدول 8/13: مقارنة الإطار العام للقوى العاملة الفل�سطينية ل�سنتي 2008 و172009

ال�سنة

2008*2009

الن�سبة %العددالن�سبة %العدد

875,00041.3946,40041.6قوة العمل )15 عاماً فاأكرث( 

227,00026231,40024.5البطالة يف الفئة العمرية 15-55 عاماً 

112,00019112,96717.7- ال�سفة الغربية

115,00040.6118,43338.4- قطاع غزة
* مّت ح�سابه عن طريق تقديرات الباحث.

)%( الإطار العام للقوى العاملة الفل�سطينية يف ال�سفة والقطاع ل�سنتي 2008 و2009

 ،%24.5 اإىل   2009 اأن ت�سل ن�سبة البطالة ل�سنة  الباحث  8/13، حيث توقع  اإىل اجلدول  بالنظر 

2008 و2009، جند  واإذا ما مّتت مقارنة ن�سبة البطالة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ككل ل�سنتي 

منخف�سة  ن�سبة  وهي   ،2009 �سنة   %24.5 اإىل   2008 �سنة   %26 من  انخف�ست  البطالة  ن�سبة  اأن 
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وبعدد 4,400 �سخ�ساً. وقد توزعت ن�سبة البطالة بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ومن املتوقع اأن 

ال تتعدى 17.7% يف ال�سفة الغربية ل�سنة 2009 مقارنة بـ 38.4% يف قطاع غزة، بينما يف �سنة 2008

كانت ن�سبتها 19% يف ال�سفة الغربية و40.6% يف قطاع غزة.

اأما فيما يتعلق بتوزيع العاملني ح�سب القطاع االقت�سادي، فقد اأ�سارت نتائج امل�سح اإىل ارتفاع 

عدد العاملني يف ال�سفة والقطاع فيما بني الربعني؛ الرابع ل�سنة 2008 واالأول ل�سنة 2009، مبقدار 51 

األف عامل تقريباً، لي�سل اإىل حوايل 697 األف عامل يف الربع االأول ل�سنة 2009، مقارنة بحوايل 646 

األفاً يف الربع الرابع ل�سنة 2008. وقد ارتفع عدد العاملني يف ال�سفة والقطاع يف الربع الثاين مبقدار 

42 األف عامل لي�سبح العدد حوايل 739 األفاً. وبالنظر اإىل م�سوحات الربع الثالث ل�سنة 2009، جند

انخفا�ساً مبقدار 30 األف عامل لي�سبح العدد 709 اآالف تقريباً؛ يف حني و�سل عدد العاملني يف الربع 

الرابع ل�سنة 2009 اإىل 724 األف عامل تقريباً على م�ستوى ال�سفة والقطاع.

جدول 8/14: توزيع العاملني ح�سب القطاع القت�سادي للربع الرابع 2008 واأرباع �سنة 182009

البيـــان

الربع الرابع 2009الربع الثالث 2009الربع الثاين 2009الربع الأول 2009الربع الرابع 2008

العدد
الن�سبة 

العدد%
الن�سبة 

العدد%
الن�سبة 

العدد%
الن�سبة 

العدد%
الن�سبة 

%

الزراعة وال�سيد 

واحلراجة
83,9411381,56111.790,86012.375,88410.789,80112.4

التعدين 

واملحاجر 

وال�سناعة 

التحويلية

71,67311.187,83512.684,21211.483,68611.891,24912.6

69,73510.877,37811.190,86012.386,52212.282,55911.4البناء والت�سييد

التجارة 

واملطاعم 

والفنادق

129,78620.1128,96318.5135,18218.3141,84020142,66719.7

النقل 

واملوا�سالت 

والت�سالت

36,1595.639,0385.639,1515.341,8435.943,4526

اخلدمات 

والفروع الأخرى
254,40639.4282,32540.5298,43540.4279,42539.4274,47237.9

اإجمايل اأعداد 

العاملني
645,700100697,100100738,700100709,200100724,200100
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توزيع العاملني ح�سب القطاع القت�سادي نهاية �سنة 2009

8/14 اأن قطاع اخلدمات والفروع االأخرى يحتل اأعلى ن�سبة ت�سغيل يف ال�سفة  يظهر اجلدول 

2009 ككل، وهي ن�سبة  2008 اأم على م�ستوى اأرباع �سنة  والقطاع، �سواء يف الربع الرابع ل�سنة 

40.5%، يليه قطاع التجارة واملطاعم والفنادق بن�سبة ال تتعدى  37.9% وال تزيد عن  ال تقل عن 

20.1% وال تقل عن 18.3% على م�ستوى الربع الرابع ل�سنة 2008 واأرباع �سنة 2009، ثم ياأتي 
وال�سيد  والزراعة  والت�سييد  البناء  وقطاعات  التحويلية،  وال�سناعة  واملحاجر  التعدين  قطاع 

واحلراجة، وهي متقاربة يف الن�سب التي ترتاوح بني 10.7% و13%. اأما قطاع النقل واملوا�سالت 

واالت�ساالت فهو ي�ستوعب اأقل ن�سبة من العمالة والتي ترتاوح بني 5.3% و%6.

2. الفقر:

بلغ  قد  الفل�سطينية  االأ�رس  بني  الفقر  معدل  اأن  اإىل  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  معطيات  ت�سري 

الذين  االأطفال  و�سّكل  غزة،  قطاع  يف  و%56  الغربية  ال�سفة  يف   %23.6 بواقع  موزعني   ،%34.6
يعانون من حالة الفقر ما ن�سبته 41.9%، بواقع 28.8% يف ال�سفة الغربية و61.4% يف قطاع غزة. 

األف طفل  الفقر و33  األف طفل فل�سطيني يعانون من   800 اأن ما يقارب  اإىل  ونوه اجلهاز املركزي 

مار�سوا عمالة االأطفال خالل �سنة 2007.

واأ�سارت بيانات م�سح اإنفاق وا�ستهالك االأ�رسة الفل�سطينية ل�سنة 2007، اإىل اأن معدل الفقر بني 

الأ�رس الفل�شطينية وفقاً لأمناط الدخل بلغ 57.3%، بواقع 59.3% لالأ�رس التي يوجد لديها اأطفال 
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اأما على م�ستوى املنطقة، فقد بلغت ن�سبة الفقر بني  مقابل 47.2% لالأ�رس التي لي�ض لديها اأطفال. 

االأ�رس يف ال�سفة الغربية 47.2%، بواقع 48.6% لالأ�رس التي لديها اأطفال مقابل 41.3% لالأ�رس التي 

لي�ض لديها اأطفال. ويف قطاع غزة فقد بلغت ن�سبة الفقر 76.9%، بواقع 78.9% لالأ�رس التي لديها 

.
19

اأطفال مقابل 63.7% لالأ�رس التي لي�ض لديها اأطفال

ويبدو اأن ن�سبة الفقر �سهدت ت�ساعداً ملحوظاً يف قطاع غزة ب�سبب ا�ستداد احل�سار، وب�سبب 

للتنمية  الفل�سطيني  االقت�سادي  املجل�ض  رئي�ض  ا�ستيه،  حممد  ذكر  فقد  عليه.  االإ�رسائيلية  احلرب 

Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction )واالإعمار )بكدار

تقرير  اأ�سار  . كما 
20%85 اإىل  الفقر يف قطاع غزة و�سلت  ن�سبة  اأن   2009/2/24 (PECDAR)، يف 

القطاع  �سكان  من   %80 من  اأكرث  اأن  اإىل   ،2009 �سبتمرب  اأيلول/  يف  �سدر  العربية،  الدول  جلامعة 

ملوؤمتر  تقرير  اأكده  ما  وهو   .
21%60 اإىل  البطالة  معدالت  ارتفاع  مع  الفقر  خط  حتت  يعي�سون 

United Nations Conference on Trade and )االأونكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة  االأمم 

.
22

Development (UNCTAD) من اأن الفقر يوؤثر على 90% من �سكان القطاع

رابعًا: االإنتاج ال�ضناعي والزراعي:

1. الن�صاط ال�صناعي:

جدول 8/15: الناجت املحلي الإجمايل للن�صاط ال�صناعي 1999، 2008، 2009 

بالأ�سعار الثابتة  )باملليون دولر(23

ال�سنة
1999*2008**2009

الن�سبة % العددالن�سبة %العددالن�سبة %العدد 

35.75.521.5322.73التعدين واملحاجر
566.486.4539.375.2566.975.2ال�سناعة التحويلية

53.48.1156.721.8164.721.8املياه والكهرباء
655.5100717.5100754.3100املجموع

التي ال ت�سمل ذلك اجلزء من حمافظة  الفل�سطيني  املركزي لالإح�ساء  اإح�ساءات اجلهاز  بناًء على  الواردة  االأرقام  مالحظة: 

القد�ض الذي �سّمته “اإ�رسائيل” عنوة بعيد احتاللها لل�سفة الغربية �سنة 1967.

* التنقيح االأول.
** االإ�سدار االأول.

العامل  يف  املتقدمة  الدول  اإن  اإذ  القت�شادي،  التقدم  موؤ�رسات  اأبرز  اأحد  ال�شناعي  الن�شاط  يعّد 

قد حققت اإجنازاتها من خالل الن�شاط ال�شناعي، باعتباره الن�شاط القادر على اإنتاج كمٍّ هائل من 

اإنتاجية العمل ب�سكل كبري مع ا�ستخدام االآالت والتقنية  املنتجات، وبكميات �سخمة، حيث ترتفع 

احلديثة. غري اأن هذه االإجنازات مرهونة باملناخ االقت�سادي املنا�سب، وبوفرة املوارد االقت�سادية، 
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من  املالئم  االقت�سادي  املناخ  غياب  وبحكم  وال�سناعيني.  االأعمال  رجال  من  الرواد  وباإبداعات 

غزة  قطاع  على  واحلرب  القا�سية،  االإ�رسائيلية  واملمار�سات  اخلانقة،  واالإغالقات  احل�سار  حيث 

خالل  ملحوظ  ب�شكل  الفل�شطيني  ال�شناعي  الن�شاط  تراجع  فقد  )2008/12/27-2009/1/18(؛ 

اإىل ما كانت   2009 اإ�سهامه يف الناجت املحلي عادت تقريباً يف �سنة  اأن ن�سبة  انتفا�سة االأق�سى؛ غري 

عليه �سنة 1999، حيث بلغت 14.7% �سنة 2009 مقارنة بـ 14.5% �سنة 1999، مع مالحظة اأنه عرب 

ع�رس �سنوات كاملة مل ي�ستطع اأن يتجاوز 15% على مدى الفرتة باأكملها.

ت�سّم ال�سناعة ثالثة فروع رئي�سة هي: التعدين، وا�ستغالل املحاجر، وال�سناعات التحويلية، 

ولكل منها اأهمية يف الن�شاط القت�شادي، وتاأتي يف طليعتها ال�شناعات التحويلية، غري اأنه يالحظ اأن 

لهذه الفروع اإ�سهامات متباينة يف جممل ال�سناعة، ب�سبب االجتاهات املتنافرة يف جماالت النمو. اإذ 

اإن اإمدادات املياه والكهرباء والغاز قد حققت منواً عالياً عرب الفرتة 1999-2009 بلغ 208.4%، مع 

زيادة ملحوظة فيما بني �سنتي 2008 و2009 بلغت 5.1%، وذلك من منظور اأهمية هذا الن�شاط يف 

طلب امل�ستهلكني الذي يتزايد عاماً بعد اآخر، والذي ميثل حاجة �رسورية ملحة للم�ستهلك واملنتج 

على حدٍّ �سواء، وذلك بخالف الو�سع بالن�سبة للتعدين وا�ستغالل املحاجر الذي تناق�ست اأهميته 

الن�شبية ب�شكل كبري، مقارنة مبجموع الن�شاط ال�شناعي من 5.5% اإىل 3% عرب ال�سنوات الع�رسة 

التي تواجه هذا  العديدة  العراقيل  اإىل  اأي�ساً  36.4%، ويعود ذلك  اإليها، حيث تراجع بن�سبة  امل�سار 

الن�شاط يف جمايل الت�شدير للخارج واحتياجات ال�شوق املحلية املرتبطة بن�شاط البناء والإن�شاءات. 

الفرتة  خالل  م�ستواه  على  تقريباً  حافظ  فقد  التحويلية  لل�سناعات  االإجمايل  املحلي  الناجت  اأما 

1999-2009، اإذ تغري من 566.4 مليون دوالر اإىل 566.9 مليون دوالر، وهو ما يعني اأن االحتالل 
االإ�رسائيلي مينع هذه ال�سناعات من النمو الطبيعي، حيث مل حت�سل اأي عملية منو حقيقية طوال 

ال�سنوات الع�رسة املا�سية.

2. الن�صاط الزراعي:

ميثل القطاع الزراعي يف فل�سطني اأهمية كبرية باعتباره امل�سدر الرئي�ض للغذاء، وتوفري فر�ض 

العمل واالإ�سهام يف الناجت املحلي االإجمايل، بالرغم من تراجع دوره خالل العقود املا�سية، اإذ اأ�سهم 

بنحو 4.8% فقط من هذا الناجت �سنة 2009 مقارنة بن�سبة 5.9% يف �سنة 2008، و10.4% �سنة 1999، 

كما يو�سح اجلدول 8/16. ويعّد القطاع الزراعي من اأبرز مكونات التجارة اخلارجية، وت�سل ن�سبة 

�سادرات احلا�سالت الزراعية اإىل 22% من اإجمايل ال�سادرات التي متّر عرب اأربعة معابر يف ال�سفة 

الزراعية  ال�سادرات  فاإن  غزة  قطاع  يف  اأما   .
24

وترقوميا وبيتونيا،  والطيبة،  اجللمة،  هي:  الغربية 

الزهور  حم�سويل  على  واقت�رست  لها،  م�ستوى  اأدنى  عند   2009 �سنة  يف  وكانت  للغاية،  حمدودة 

والفراولة، ويتّم ت�سديرها عرب معرب كفار �سامل جنوبي القطاع، عند نقطة التقاء احلدود امل�رسية 

الفل�سطينية االإ�رسائيلية.
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وكان الن�شاط الزراعي قد حقق ناجتاً قدره حوايل 471 مليون دوالر �سنة 1999، و�سكل ن�سبة 

8/16، ثم تراجع ب�سكل حاّد يف ال�سنوات  10.4% من الناجت املحلي االإجمايل، كما يو�سح اجلدول 
الالحقة مع تقلب قيمته من �سنة الأخرى، اإىل اأن و�سل اإىل اأدنى م�ستوى له يف �سنة 2009، حيث بلغ 

 %47.2 1999، اأي برتاجع يبلغ نحو  52.8% من قيمته �سنة  249 مليون دوالر فقط، ممثالً  نحو 

خالل الفرتة 2009-1999.

جدول 8/16: حجم الناجت الزراعي ون�سبة اإ�سهامه يف الناجت املحلي الإجمايل 2009-1999 

بالأ�سعار الثابتة )باملليون دولر(25

2009**2008*199920002001200220032004200520062007ال�سنة

470.7403.6340.8251.3297.6296.7236.2240.3252.2286.1248.5الزراعة وال�سيد

ن�سبته من الناجت 

املحلي الإجمايل %
10.49.89.17.77.97.15.25.65.65.94.8

التي ال ت�سمل ذلك اجلزء من حمافظة  الفل�سطيني  املركزي لالإح�ساء  اإح�ساءات اجلهاز  بناًء على  الواردة  االأرقام  مالحظة: 

القد�ض الذي �سّمته “اإ�رسائيل” عنوة بعيد احتاللها لل�سفة الغربية �سنة 1967.

* التنقيح االأول.
** االإ�سدار االأول.

ن�سبة اإ�سهام الناجت الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل - �سنوات خمتارة )%(



2009التقرير اال�ضرتاتيجي الفل�ضطيني

412

اأ. معوقات الن�صاط الزراعي الفل�صطيني يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة:

تاأثر هذا الن�شاط ب�شكل كبري بعوامل عديدة اأبرزها:

بناء اجلدار الفا�سل يف ال�سفة الغربية يف جانبيها ال�رسقي والغربي، مما جعله يقتطع م�ساحات   .1

�سا�سعة من االأرا�سي، ت�سل ن�سبتها اإىل اأكرث من 18% من االأرا�سي الزراعية اخل�سبة، مما 

اال�ستفادة منها، وحرمانهم من  اأو  االأرا�سي  ا�ستغالل هذه  الفل�سطينيني من  يعني حرمان 

م�سادر اأرزاقهم.

تنامي بناء امل�ستعمرات وا�ستمرار التو�سع فيها، مع زيادة اأعداد امل�ستوطنني القاطنني فيها،   .2

وذلك على ح�ساب اأرا�سي الفل�سطينيني.

ا�ستمرار اإقامة احلواجز الع�سكرية يف مداخل املدن وخمارجها، والتي تعرقل حركة املحا�سيل   .3

فهناك  تكلفتها.  من  ويزيد  للتلف،  يعر�سها  مما  احليوانية  الرثوة  ومنتجات  الزراعية 

والتحميل  التنزيل  عملية  كتكرار  امل�سّدرين،  ت�ستهدف  مربرة  غري  اإ�رسائيلية  ممار�سات 

وا�ستخدام الكالب يف فح�ض املنتجات، وحتديد املعرب املخ�س�ض للمرور، بالرغم من وجود 

معابر اأقرب، ومن ثم اإجبار ال�ساحنات على قطع م�سافات بعيدة.

وعدم  واملوانئ،  واجل�سور  املعابر  عرب  واال�سترياد  الت�سدير  حركة  من  حتّد  التي  العراقيل   .4

ال�سماح لل�ساحنات الفل�سطينية بالو�سول اإىل املوانئ البحرية االإ�رسائيلية، اإذ متار�ض عمليات 

تفتي�ض مكثفة مبربرات اأمنية توؤخر عملية اال�سترياد والت�سدير.

االعتداءات اليومية املتكررة للم�ستوطنني على االأرا�سي الفل�سطينية وعلى املزارعني، مبا يف   .5

ذلك االعتداء اجل�سدي، مع �سلب املحا�سيل، وقطع االأ�سجار وحرقها، ومنع هوؤالء املزارعني 

من ممار�سة ن�ساطهم الزراعي املعتاد، وخا�سة يف موا�سم احل�ساد وقطف الزيتون. وت�سب 

دون  االأرا�سي  لرتك  ودفعهم  املزارعني،  قلوب  يف  الرعب  اإدخال  جمال  يف  املمار�سات  هذه 

زراعة، ومن ثم الرحيل عنها توطئة لت�سهيل ا�ستيالء امل�ستوطنني عليها.

Amnesty اأمني�ستي  تقرير  اإىل  فا�ستناداً  والقطاع،  ال�سفة  املائية يف  امل�سادر  ال�سيطرة على   .6

International ال�سادر يف ت�رسين االأول/ اأكتوبر 2009، فاإن االحتالل ي�ستخدم ن�سبة عالية 

. مع مالحظة اأن 
26

من حقوق الفل�سطينيني املائية، ويحرمهم من ا�ستخدام مياه نهر االأردن

مقابل  �سنوياً  مكعب  مرت  مليون   120 تتجاوز  ال  املياه  يف  بها  امل�سموح  الفل�سطينيني  ح�سة 

“اإ�رسائيل”  ، مما يعك�ض حقيقة �سيطرة 
“اإ�رسائيل”27 700 مليون مرت مكعب ت�ستويل عليها 

على املياه الفل�سطينية، وحرمان اأ�سحابها من حقوقهم. كذلك، فهناك عراقيل تعوق حت�سني 
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90-95% وغري  بن�سبة  ال�ساحلي يف قطاع غزة، حيث يعّد ملوثاً  جودة مياه اخلزان اجلويف 

، وتتمثل هذه العراقيل يف منع ا�سترياد االآالت واملعدات الالزمة 
28

�سالح لال�ستخدام االآدمي

لت�سغيل حمطات ال�رسف ال�سحي، وحفر اآبار املياه اجلوفية اجلديدة، اإ�سافة اإىل النق�ض يف 

قطع الغيار، التي ت�ستخدم بديالً عن القطع التالفة.

ب. نتائج املمار�سات الإ�رسائيلية على القطاع الزراعي:

الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، وانطالقاً من  ا�ستمرار اقتطاع م�ساحات وا�سعة من االأر�ض   .1

املخططات االإ�رسائيلية املعلنة، فاإن اإن�ساء اجلدارين العازلني يف �رسق ال�سفة وغربها �سوف 

يجعل االأر�ض املتبقية للفل�سطينيني يف حدود 45-50% فقط من م�ساحتها االإجمالية.

تراجع كبري يف فر�ض العمل، مع ا�ستمرار ارتفاع م�ستويات البطالة، مما يعني تراجعاً كبرياً   .2

والقطاع،  ال�سفة  االقت�سادي يف  الو�سع  النا�سئ عن تردي  الفل�سطيني،  الزراعي  الدخل  يف 

وتدهور حالة العديد من العائالت الفل�سطينية ودفعها اإىل خط الفقر.

زيادة تكلفة االإنتاج الزراعي، وخف�ض م�ستوى اجلودة، وتراجع القدرة التناف�سية باملقارنة   .3

مع املنتجات االإ�رسائيلية.

ارتفاع قيمة اخل�سائر واالأ�رسار املبا�رسة، �سواء تلك املقرتنة باحلواجز الع�سكرية وغريها   .4

لت�سل  النا�سئة عن احلرب على قطاع غزة وا�ستمرار حالة احل�سار،  تلك  اأو  املعوقات،  من 

الغربية،  ال�سفة  يف  اأمريكي  دوالر  مليون   120 اإىل  املبا�رسة  واالأ�رسار  اخل�سائر  هذه  قيمة 

و240 مليون دوالر اأمريكي يف قطاع غزة.

تردي حالة االأمن الغذائي، حيث يتوقع اأن يرتفع م�ستوى العجز يف االأمن الغذائي اإىل 25% يف   .5

ال�سفة الغربية، واإىل 61% يف قطاع غزة.

املعوقات  عن  النا�صــئة  الفل�صــطيني  الزراعي  الن�صــاط  يف  ال�صـائعـة  الفر�ص  ج. 

الإ�رسائيلية:

يقدر البنك الدويل اأن هناك اإمكانية لزيادة الناجت املحلي االإجمايل يف ال�سفة والقطاع بن�سبة %10، 

5,386 مليون دوالر  اإىل   2009 4,896 مليون دوالر يف �سنة  اأن يرتفع من  الناجت ميكن  اأن هذا  اأي 

اأن هناك اإمكانية  اأي�ساً  عند ح�سول الفل�سطينيني على حقوقهم املائية الكاملة. ويرى البنك الدويل 

املزروعة  الأر�ض  م�شاحة  تزداد  اأن  ميكن  حيث  الفل�شطيني،  الزراعي  الن�شاط  مب�شتوى  لالرتقاء 

اإىل 700 األف دومن بدالً من 240 األف دومن يف الوقت احلايل، اأي بزيادة تبلغ 460 األف دومن وبن�سبة 

 .
29

192%، مما يتيح يف الوقت نف�سه زيادة كبرية يف فر�ض العمل ت�سل اإىل 110 اآالف وظيفة جديدة
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الفل�شطيني  القت�شادي  الرتباط  �شور  تتعدد 

على  �سيطرته  بحكم  االإ�رسائيلي  باالحتالل 

يف  املبا�رس  وتاأثريه  الطبيعية،  واملوارد  املقدرات 

عملية �سناعة القرار الفل�سطيني. وفيما يلي بع�ض 

اأ�سكال التبعية للدولة العربية:

1. ا�ستمرار بقاء ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف ظّل �سلطة احلكم الذاتي وبدون 
�سيادة:

اأدى الو�سع ال�سيا�سي القائم اإىل حدوث تنافر بني ال�سلطة املفرت�ض قيامها وال�سالحيات الفعلية 

فاحتياجات  اخلارج،  من  القادم  وامل�ستثمر  الداخلي  امل�ستثمر  يعي�سه  تناق�ض  وهو  لها،  املتاحة 

ال�سلطات  موافقة  على  بل  العمل  يف  للبدء  الفل�سطينية  ال�سلطة  ترخي�ض  على  تقت�رس  ال  امل�ستثمر 

تداخالً  هناك  اأن  يعني  مما  اخلارج،  من  الفنية  واخلربات  التجهيزات  ال�سترياد  اأي�ساً  االإ�رسائيلية 

الفل�سطيني دون حّل �سيا�سي  النهو�ض باالقت�ساد  كبرياً بني االقت�ساد وال�سيا�سة، بحيث يتعذر 

مع “اإ�رسائيل”. لذلك، فيتعذر اإجناز اأي خطة تنموية ناجحة يف ال�سفة والقطاع دون التو�سل اإىل 

ال�سيا�سي  احلّل  االقت�سادية مع  التنمية  ترابط  اأي�ساً  يعني  املنطقة، مما  دائم يف هذه  �سيا�سي  حّل 

للق�شية الفل�شطينية. لذا، فاإن املراهنة على تطوير الرتباط بني الفل�شطينيني و“اإ�رسائيل” جتارياً 

على  تاأكيده  جرى  ما  وهذا  بالف�سل،  عليه  حمكوماً  �سيكون  النهائي،  احلّل  عن  بعيداً  واقت�سادياً، 

الرئي�ض  اأو�سح حممد م�سطفى، م�ست�سار  الفل�سطينية، حيث  الوطنية  لل�سلطة  الر�سمي  امل�ستوى 

الفل�سطيني لل�سوؤون االقت�سادية، اأن القفز عن احلّل ال�سيا�سي القائم على مبداأ الدولتني اإىل م�سطلح 

تقرير  وي�سكك   .
30

�سيا�سي و�سالم  ا�ستقرار  دون  من  يتحقق  اأن  ميكن  ال  االقت�سادي  ال�سالم 

 ،2009 �سنة  “اإ�رسائيل” يف وقت مبكر من  اأعلنته  الذي  االقت�سادي  ال�سالم  االأونكتاد يف م�رسوع 

�سيا�سة  عرب  �سارة،  ممار�سات  من  �سبقها  مبا  مقارنة  اجلديدة  االأفكار  اختالف  مدى  حيث  من 

ال�سيا�سات  عن  بالتحول  التقرير  يو�سي  ثم  ومن  الفل�سطيني.  االقت�ساد  نحو  را�سخة  اإ�رسائيلية 

الدولية التقليدية التي عجزت عن مواجهة اأطر و�سيا�سات االحتالل، ويدعو اإىل منوذج بديل يعرتف 

باحلقائق املتعلقة باالقت�ساد الفل�سطيني، وبحتمية عدم التوافق بني االحتالل من جهة والتنمية من 

الالزمة  ال�سيادة  الفل�سطينيني  االأونكتاد ب�سكل وا�سح �رسورة منح  اأكد تقرير  اأخرى. وقد  جهة 

.
31

على االأر�ض واملياه واحلدود

الفل�سطيني: 2. حر�س “اإ�رسائيل” الكامل على تبعية القت�ساد 

يف  ا�ستمرارها  اأجل  من  ل�سيطرتها،  الفل�سطيني  االقت�ساد  اإخ�ساع  على  “اإ�رسائيل”  حتر�ض 

التمتع باملزايا واملكا�سب النا�سئة عن هذه املمار�سات، ولهذا الغر�ض فقد عمدت اإىل ال�سري يف م�سارين 

يف اآن واحد، يتمثل االأول يف عزل االقت�ساد الفل�سطيني عن العامل اخلارجي، العربي والدويل على 

خام�ضًا: انـعـكــــا�ضــــــــــــات 

االرتباط االقت�صادي 

بـالــدولــة العـبـريــة
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حّد �سواء، وجعل املعامالت معه يف اأ�سيق نطاق ممكن. ويتمثل الثاين يف جعل االقت�ساد الفل�سطيني 

التطبيقي  التوجه و�سعه  اأخذ هذا  االإ�رسائيلي كخيار وحيد وب�سكل مبا�رس. وقد  تابعاً لالقت�ساد 

يف اأعقاب االحتالل االإ�رسائيلي لالأرا�سي العربية �سنة 1967، ثم جت�سد ذلك ب�سكل حمدد وموثق 

ثم   ،1993 �سنة  الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة  “اإ�رسائيل”  بني  املوقعة  اأو�سلو  اتفاقيات  �سمن 

Protocol on التحرير  ومنظمة  اإ�رسائيل”  “دولة  حكومة  بني  االقت�سادية  العالقات  بروتوكول 

 Economic Relations between the Government of the State of Israel and the PLO

يربط  نحو  على  االقت�سادي  العمل  م�سارات  يح�رس  لكي   ،1994 �سنة  املوقع   (Paris Protocol)

االقت�ساد الفل�سطيني بـ“اإ�رسائيل”. وبناًء على ذلك اأ�سبح االقت�ساد الفل�سطيني تابعاً ب�سكل كبري 

لالقت�ساد االإ�رسائيلي من جوانب عديدة.

ويف �سوء االأو�ساع الراهنة املتمثلة يف �ساآلة فر�ض االنفراج يف املوقف ال�سيا�سي والعي�ض يف ظّل 

الفل�سطيني ميّر يف ظروف خانقة  االقت�ساد  اأ�سبح  والفقر،  البطالة  انت�سار ظاهرتي  احل�سار مع 

االأ�سا�سية  االحتياجات  تلبية  يف  التفكري  ينح�رس  لكي  ينخف�ض،  وتطلعاته  طموحاته  �سقف  جتعل 

ال�سيا�سية  االتفاقيات  نتاج  تكن  لـ“اإ�رسائيل” مل  الفل�سطيني  االقت�ساد  تبعية  فاإن  ولذلك  لل�سكان. 

فقط، واإمنا نتاج واقع االحتالل االإ�رسائيلي الذي يفر�ض التبعية على االقت�ساد الفل�سطيني، وقد 

وحما�رسته  واإ�سعافه  الفل�سطيني،  االقت�ساد  لتحجيم  وواٍع  ممنهج  عمل  خالل  من  ذلك  حتقق 

.
32

واإبقائه تابعاً لالقت�ساد االإ�رسائيلي عرب طيف من االإجراءات ال�ساغطة واملعيقة

 وقد تكون هناك فر�ض للخروج من هذه التبعية باالنطالق نحو املحيط العربي، وذلك من خالل 

.
33

اإعادة تفعيل وتن�سيط اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

3. التجارة اخلارجية الفل�سطينية وتكري�س التجارة مع “اإ�رسائيل”: 

اأن  ترتبط التجارة اخلارجية الفل�سطينية مع العامل اخلارجي من خالل معابر برية فقط دون 

تكون للفل�سطينيني �سيطرة تامة على هذه املعابر، مع حرمانها من موانئ بحرية اأو مطارات جوية 

الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  بني  االقت�سادي  للتعاون  اتفاقيات  توقيع  من  وبالرغم  بها.  خا�سة 

مع  للتجارة  وا�سعة  جماالت  تفتح  التي  العربية،  م�رس  وجمهورية  الها�سمية  االأردنية  واململكة 

هذين البلدين كدولتي جوار، اإال اأن تنفيذ هذه االتفاقيات ظّل نظرياً وبعيداً عن التطبيق، بحيث اأن 

التجارة اخلارجية مع هذين البلدين وعربهما، ظلّت حمدودة للغاية يف جمال اال�سترياد والت�سدير، 

والقطاع  ال�سفة  تربط  التي  املعابر  طريق  عن  “اإ�رسائيل”،  مع  مبا�رس  ب�سكل  اإما  وانح�رست 

بـ“اإ�رسائيل”، اأو عرب املوانئ واملطارات االإ�رسائيلية اأي�ساً.

والت�سدير،  اال�سترياد  جماالت  يف  الفل�سطينيني  االأعمال  رجال  تواجه  التي  ال�سعوبات  واأمام 

كانت التجارة يف غالبية االأحوال تتّم عرب جتار اإ�رسائيليني، وذلك حتا�سياً لالإجراءات املعقدة التي 
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تتبعها “اإ�رسائيل” يف املوانئ واملطارات. االأمر الذي يرتتب عليه حدوث زيادة كبرية يف النفقات التي 

يتحملها امل�ستوردون وامل�سدرون، وعزوفهم يف كثري من احلاالت عن ممار�سة ن�ساطهم. هذا اإ�سافة 

اإىل اأن “اإ�رسائيل” قد جعلت اآفاق اال�سترياد مفتوحة ب�سكل كبري على ال�سلع اال�ستهالكية يف املقام 

االأول، وهي �سلع ذات اأهمية اأقل لالقت�ساد الفل�سطيني، اأما حركة ال�سادرات فظلّت حمدودة للغاية، 

مما يجعل امليزان التجاري الفل�سطيني يف حالة عجز دائم يرتاوح بني 2-3 مليارات دوالر �سنوياً. 

“اإ�رسائيل” يف ذلك قائمة على بقاء االقت�ساد الوطني �سعيفاً من حيث االإنتاج،  وكانت فل�سفة 

وال جمال لقيام نه�سة اقت�سادية لتعوي�ض اأي نق�ض يف االأ�سواق، اإال من خالل احل�سول على هذه 

“اإ�رسائيل”  حتققها  التي  املنافع  تتعاظم  ذلك  على  وبناء  عربها.  اأو  “اإ�رسائيل”  من  االحتياجات 

�ض، غري قادر على التو�سع والنماء، وتركيز  من جهة مع بقاء االقت�ساد الفل�سطيني يف و�سع ُمهمَّ

االهتمام يف جماالت اإ�سباع احلاجات ال�رسورية لل�سكان ومتطلباتهم اليومية، مع جعل فر�ض العمل 

قطاع  يف  ال�سادرات  عوائق  زالت  وما  املرتفعة.  البطالة  م�ستويات  عن  النظر  بغ�ض  للغاية،  �سيقة 

غزة قائمة، فبعد مرور عام من انتهاء احلرب على غزة يف 2009/1/18، فاإن جمموع ما مّت ت�سديره 

كان يف حدود ع�رسين �ساحنة من الزهور والفراولة، يف حني بلغ متو�سط ما كان يتّم ت�سديره قبل 

.
34ً

احل�سار 5,500 �ساحنة �سنويا

التحرير  ومنظمة  اإ�رسائيل”  “دولة  حكومة  بني  االقت�سادية  العالقات  بروتوكول  زال  وما 

ميثل اأحد العوائق الرئي�شة اأمام التجارة اخلارجية، كذلك فال�شلطات الإ�رسائيلية ت�شرتط اللتزام 

اخلام  املواد  ذلك  يف  مبا  الفل�سطينية،  للمناطق  الداخلة  بال�سلع  يتعلق  فيما  االإ�رسائيلية  باملعايري 

الالزمة  اخلام  واملواد  االأدوية  على  حمدد  ب�سكل  ذلك  وينطبق  الفل�سطينية،  لل�سناعة  املطلوبة 

الإنتاجها، مما ي�سكل عائقاً رئي�ساً اأمام التجارة التناف�سية، وحتول دون اإبداء اأي اهتمام لل�سناعات 

.
35

الوطنية وت�سويق منتجاتها

ويو�سح اجلدول التايل حجم التجارة اخلارجية لل�سلطة الفل�سطينية يف �سنوات خمتارة يف الفرتة 

م “اإ�رسائيل” بهذه التجارة ا�سترياداً وت�سديراً. 2000-2006، ويظهر مدى حتكُّ

جدول 8/17: حجم التجارة اخلارجية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية - �سنوات خمتارة 

)باملليون دولر(36

20002002200420052006ال�سنة
401240.9312.7335.4366.7اإجمايل ال�سادرات ال�سلعية

323208.1272.8294.2332.8- جمموع ال�سادرات ال�سلعية من ال�سفة الغربية
7832.73541.233.9- جمموع ال�سادرات ال�سلعية من قطاع غزة

2,3822,033.62,373.22,666.82,758.7اإجمايل الواردات ال�سلعية
1,7391,1171,747.91,872.92,002.2جمموع الواردات ال�سلعية من “اإ�رسائيل”

370216281.1290.6326.6جمموع ال�سادرات ال�سلعية اإىل “اإ�رسائيل”
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اخلارجي،  العامل  مع  الفل�سطينية  لل�سلطة  اخلارجية  التجارة  حجم  التايل  اجلدول  ويو�سح 

القيمة  اأن  مالحظة  مع  و2009،   2008 ل�سنتي  “اإ�رسائيل”  مع  اخلارجية  التجارة  حجم  وكذلك 

املذكورة هي الأقرب مليون دوالر. 

جدول 8/18: حجم التجارة اخلارجية لل�سلطة الفل�سطينية 2008-2009 )باملليون دولر(37

 2009
)تقديري(

2008
)فعلي(

 2007
)فعلي(

*545 529 513 اإجمايل ال�سادرات ال�سلعية مع العامل اخلارجي

ال�سادرات
492 476 417 جمموع ال�سادرات ال�سلعية لـ“اإ�رسائيل”**

90.3 90 81.3 ن�سبة التبادل الفل�سطيني مع “اإ�رسائيل” اإىل جمموع 

املبادلت مع العامل اخلارجي %

*3,960 3,772 3,141 اإجمايل الواردات ال�سلعية مع العامل اخلارجي

2,713الواردات 2,584 2,152 جمموع الواردات ال�سلعية من “اإ�رسائيل”**

68.5 68.5 68.5 ن�سبة التبادل الفل�سطيني مع “اإ�رسائيل” اإىل جمموع 

املبادلت مع العامل اخلارجي %

�سنة  مع  مقارنة   %5 مبعدل  منو  اأ�سا�ض  على  اخلارجي  العامل  مع  والواردات  ال�سادرات  2009 الإجمايل  اأرقام  ح�ساب  مّت   *
2008، وهذا التقدير يتفق مع النمو يف الناجت املحلي االإجمايل. يف حني اأن تقديرات ال�سادرات كانت مبعدل 3% كا�ستمرار 

ملعدل النمو بني �سنتي 2007 و2008.

اأ�سا�ض ن�سبة متو�سط ال�سادرات مع  2009 على   ،2008  ،2007 “اإ�رسائيل” لل�سنوات الثالثة  ** جرى تقدير ال�سادرات مع 
متو�سط اإجمايل ال�سادرات مع العامل اخلارجي عرب الفرتة 2000-2006. واأما الواردات مع “اإ�رسائيل” فقد  “اإ�رسائيل” اإىل 

جرى تقديرها بالطريقة نف�سها.

“اإ�رسائيل”  وبناء على ما �شبق، يت�شح الرتباط الع�شوي للتجارة اخلارجية الفل�شطينية مع 

90.3%، بح�سب تقديرات الباحث  68.5%، وال�سادرات مبعدل  ممثلة يف كل من الواردات مبعدل 

ل�سنة 2009. وت�سري اأرقام اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني حول التجارة اخلارجية مع دول 

العامل ل�سنة 2008 اإىل نتائج مقاربة لتقديرات الباحث. اإذ ذكرت اأن الواردات من “اإ�رسائيل” بلغت 

72% من جممل الواردات ال�سلعية التي بلغت 3,772 مليون دوالر، اأي نحو 2,716 مليون دوالر. 
“اإ�رسائيل”  اإىل  ال�سادرات  حول  حمددة  اأرقاماً  التقرير،  هذا  كتابة  حتى  يوفر،  مل  اجلهاز  اأن  غري 

. اإن 
يف ال�سنة املذكورة؛ كما مل تتوفر اإح�ساءات حمددة حول ال�سادرات والواردات ل�سنة 382009

الهيمنة االإ�رسائيلية على االقت�ساد الفل�سطيني من �ساأنها حرمان الفل�سطينيني من التعامل بحرية 

مكا�سب  يحقق  الذي  االأمر  العاملية؛  التجارة  منظمة  توجهات  مع  يتفق  ومبا  الدولية  االأ�سواق  مع 

ومزايا كبرية لـ“اإ�رسائيل” مقابل مكا�سب ومزايا حمدودة لفل�سطني.
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4. العتماد على “اإ�رسائيل” يف م�سادر الطاقة:

النفط،  الطاقة، ممثلة يف م�ستقات  ن�سبة عالية من مواردهم ال�سترياد  الفل�سطينيون  يخ�س�ض 

20% من جمموع  كالبنزين وال�سوالر، اإ�سافة اإىل الغاز الطبيعي والكهرباء، حيث تتجاوز قيمتها 

غزة  قطاع  ففي  التجاري.  امليزان  يف  العجز  وزيادة  الواردات  زيادة  يعني  مما  ال�سلعية،  الواردات 

لت�سغيل  واملخ�س�ض  “اإ�رسائيل”،  من  امل�ستورد  ال�سناعي  ال�سوالر  على  االعتماد  اأي�ساً  هناك 

املا�سية جلاأت  االأربعة  ال�سنوات  الرئي�سة والوحيدة يف غزة. وعرب  الكهرباء  توليد  مولدات �رسكة 

الوقود، بحيث اقت�رس على ت�سغيل املولدات لنحو  من  النوع  هذا  كمية  تقلي�ض  اإىل  “اإ�رسائيل” 
65 ميجاوات مقارنة مع 170 ميجاوات هي الطاقة االإجمالية للمولدات، ثم امتد هذا التقلي�ض جمدداً 

 .2010 يناير  الثاين/  كانون  �سهر  خالل  فقط  ميجاوات   30 قدره  ت�سغيل  م�ستوى  اإىل  ي�سل  لكي 

 2009 وب�سورة عامة فاإن املواد البرتولية التي �سمحت “اإ�رسائيل” باإدخالها اإىل قطاع غزة �سنة 

46% باملقارنة  كانت حمدودة للغاية، اأما ما مّت اإدخاله من الغاز املخ�س�ض للطهي فقد بلغ معدله 

اأمام �سواحل غزة، بعد منح  الطبيعي  الغاز  اكت�ساف  الرغم من  . وعلى 
39

الفعلية مع االحتياطات 

1999، حقوق التنقيب عن النفط والغاز بتلك املنطقة  ال�سلطة الفل�سطينية، يف اتفاقية وقعتها �سنة 

املقاولني  احتاد  �رسكة  و�رسيكتها   BG Group جروب(  جي  )بي  الربيطانية  الغاز  ل�رسكة 

)�سي �سي �سي( Consolidated Contractors Company (CCC)، مقابل ح�سولها على %10 

فقط من االأرباح، اإال اأن “اإ�رسائيل” ما زالت تنفرد باال�ستفادة من هذا الغاز و�سخه اإىل اأرا�سيها، 

وذلك بعد اأن ا�ستغلت اجلدل الدويل الذي اأثري حول فوز حما�ض باالنتخابات الت�رسيعية الفل�سطينية 

�سنة 2006، الإحكام �سيطرتها على الغاز ب�سواحل غزة، بحجة منع حركة حما�ض من اال�ستفادة من 

عوائده، وتوقيع عقد مع �رسكة الغاز الربيطانية لت�سديره اإىل “اإ�رسائيل”، مما يحرم الفل�سطينيني 

على  “اإ�رسائيل”  �سيطرة  ويكر�ض  الطبيعية  مواردهم  يف  امل�رسوعة  حقوقهم  على  ح�سولهم  من 

هذه امل�سادر. ويرتتب على هذا اأي�ساً اال�ستمرار يف ارتفاع االأ�سعار، التي يتحملها الفل�سطينيون، 

.
40

ملنتجات الطاقة خا�سة عند مقارنتها بالبلدان املجاورة

5. مناف�سة ال�سلع واملنتجات الإ�رسائيلية ومنتجات ال�ستيطان:

�سور  من  اأخرى  �سورة  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  على  املتدفقة  االإ�رسائيلية  املنتجات  متثل 

االأ�سواق  النفاذ وزيادة بيعها يف  املنتجات على  اإن قدرة هذه  االإ�رسائيلي، حيث  التبعية لالقت�ساد 

الفل�سطينية عالية جداً وبدون قيود، مما يعني ف�سل حماوالت املقاطعة العربية. ويعود تدفق االإنتاج 

االإ�رسائيلي لل�سفة والقطاع اإىل ما يتمتع به هذا االإنتاج من دعم حكومي، يجعل تكلفته منخف�سة 

من جهة، مع قدرة وا�سعة على مناف�سة املنتجات الفل�سطينية، ومن ثم يتّم ت�سويق هذه املنتجات 
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رجال  �أمام  �خليار�ت  تت�ضاءل  �لأو�ضاع  هذه  ظّل  ويف  و�ضهولة.  بي�رس  �لفل�ضطينية  �لأر�ض  يف 

ب�ضائعهم  لينقلو�  �إ�رس�ئيلية  �ضحن  �رسكات  مع  للتعاقد  يلجوؤون  فاإنهم  لذ�  �لفل�ضطينيني،  �لأعمال 

�إليها، وبالتايل �إىل دول �لعامل �لأخرى، وذلك مرور�ً باملعابر مع “�إ�رس�ئيل”، و�لتي تنقل مبوجبها 

�إىل نحو  �أمدها لت�ضل  �أمنية معقدة، قد يطول  �إجر�ء�ت فح�ض  �لب�ضائع من �ضاحنة لأخرى �ضمن 

ثماين �ضاعات يف بع�ض �لأحو�ل، مما ين�ضئ عن هذه �لإجر�ء�ت تلفاً �ضديد�ً للب�ضائع، مع خ�ضارة 

و�ضائل  يف  لآخر  وقت  من  “�إ�رس�ئيل” تروج  �أن  من  وبالرغم   .
41

�لأعمال و�أ�ضحاب  للتجار  كبرية 

�لإعالم �أنها �أدخلت حت�ضينات كبرية كت�ضهيالت للفل�ضطينيني، فاإن �لبنك �لدويل يرى �أن �لأمور على 

�ل�ضتري�د  �لأر�ض بقيت على حالها، ومل يتغري �ضيء بخ�ضو�ض حرية �حلركة، وبالتايل عمليات 

و�لت�ضدير.

6. حتكم “اإ�رسائيل” يف الأموال التي تقوم بجبايتها نيابة عن الفل�سطينيني:

ي�ضتوردها  �لتي  �لب�ضائع  على  �جلمركية  و�لر�ضوم  �ل�رس�ئب  بتح�ضيل  “�إ�رس�ئيل”  تقوم 

�لفل�ضطينيون عرب �ملو�نئ و�ملطار�ت �لإ�رس�ئيلية، و�لتي تقدر بنحو 60 مليون دولر �ضهرياً، وقد 

��ضتخدمتها “�إ�رس�ئيل” كو�ضيلة �ضغط و�بتز�ز �ضيا�ضي، خ�ضو�ضاً عندما كانت حما�ض يف �ل�ضلطة 

�ضنة 2006 وحتى منت�ضف �ضنة 2007. ول يتوقف �لأمر عند عملية �حلجز و�لتاأخري، و�إمنا ميتد 

�لفل�ضطينيني،  على  �مل�ضتحقة  لاللتز�مات  ك�ضد�د  تع�ضفي  ب�ضكل  �لأمو�ل  هذه  من  جزء  �قتطاع  �إىل 

�إ�ضافة  “�إ�رس�ئيل”،  ��ضتري�دها من  �لتي يجري  �ملياه و�لكهرباء،  نتيجة �حل�ضول على كميات من 

�لتاأخري يف �رسف هذه �لأمو�ل و�ضيلة �ضغط على  �إىل نفقات عالج �ملر�ضى وغري ذلك. لذ�، ميثل 

�ل�ضلطة �لفل�ضطينية ب�ضبب �عتمادها �لرئي�ض على هذه �لأمو�ل يف تغطية نفقاتها.

�رتبطت �مل�ضاعد�ت �لأجنبية لل�ضفة و�لقطاع ب�ضكل 

و�لتنمية  لالإ�ضالح  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  بخطة  كبري 

هيكلة  �إعادة  �إىل  �أ�ضا�ضاً  هدفت  و�لتي   ،2010-2008

�أنابولي�ض  موؤمتر  �أعقاب  يف  وذلك  �ل�ضاملة  �لتنمية  نحو  و�لدفع  �لفل�ضطينية  �ملوؤ�ض�ضات  و�إ�ضالح 

International Donors' Conference for the للفل�ضطينيني  �ملانحة  للجهات  باري�ض  وموؤمتر 

Palestinian State (Paris Donors' Conference) �ضنة 2007.

من  و�لتنمية  �لإ�ضالح  خطة  تطبيق  ��ضتمر�ر  على   2009 �ضنة  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  حر�ضت 

خالل توفري بيئة ��ضتثمارية �أف�ضل للقطاع �خلا�ض، وتعزيز دوره وم�ضاركته يف عملية �لتنمية، 

ومن بينها �إدخال �لإ�ضالحات يف �لأجهزة �لأمنية و�لنظام �ملايل. و��ضتمرت �ضيا�ضة �لدول �ملانحة 

�ضاد�ضًا: امل�ضاعدات االأجنبية 

وتـــوجــهـــاتــهـــا
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م�رسوعات  من  غزة  قطاع  و��ضتثناء  �لغربية،  لل�ضفة  و�مل�ضاعد�ت  �لدعم  بتوفري   2009 �ضنة  يف 

يناير  �لثاين/  �لت�رسيعي يف كانون  �ملجل�ض  بانتخابات  �لإ�ضالح و�لتطوير، منذ فوز كتلة حما�ض 

2007 و�ضيطرة  2006، وت�ضديد هذ� �حل�ضار على قطاع غزة ب�ضكل متز�يد بعد حزير�ن/ يونيو 

حما�ض على جمريات �لأمور.

ل�سنتي  وم�سادره  الفل�سطينية  الوطنية  لل�سلطة  اخلارجي  الدعم  تطور   .1
2008 و2009:

�لدول  �ل�ضابق، وباإ�ضهام كل من  2009، كما هو �حلال يف  �لتمويل يف �ضنة  تنوعت م�ضادر 

وبناء  �لفل�ضطينية  لل�ضلطة  �لدويل  �لدعم  ل�ضيا�ضة  ��ضتمر�ر�ً  وذلك  �لدويل،  و�ملجتمع  �لعربية 

تقريباً  دولر  مليون   1,401.7 �لفل�ضطينية  لل�ضلطة  �خلارجي  �لدعم  بلغ  وقد  موؤ�ض�ضاتها. 

�لفل�ضطينية  و�لآلية  دولر،  مليون   461.6 مبلبغ  �لعربية  �لبالد  فيها  �أ�ضهمت   ،2009 ل�ضنة 

دولر،  مليون   433.2 مببلغ  و�لقت�ضادية  �لجتماعية  �مل�ضاعد�ت  و�إد�رة  لدعم  �لأوروبية 

دولر  مليون   135.1 مببلغ  �لدويل  و�لبنك  دولر،  مليون   273.2 مببلغ  �ملتحدة  و�لوليات 

.)8/19 )�نظر جدول 

تقريباً،  دولر  مليون   1,763 بلغ  قد   2008 �ضنة  �لفل�ضطينية  لل�ضلطة  �خلارجي  �لدعم  وكان 

�لدعم  بلغ  بينما  عربي،  متويل  دولر  مليون  و446  دويل  متويل  دولر  مليون   1,317 بو�قع 

2009. وكانت �لآلية �لفل�ضطينية �لأوروبية  1,402 مليون دولر تقريباً ل�ضنة  �خلارجي لل�ضلطة 

�ل�ضلطة،  د�عمي  �أكرب  من  �لأوروبي  و�لحتاد  و�لقت�ضادية  �لجتماعية  �مل�ضاعد�ت  و�إد�رة  لدعم 

قدمت  حيث  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  تليها   ،2008 �ضنة  دولر  مليون   651 قدمت  حيث 

�لعربية  �لدول  ومن  تقريباً،  دولر  مليون   283 قّدم  �لذي  �لدويل  �لبنك  ثم  دولر،  مليون   302

234 مليون دولر. قدمت �ململكة �لعربية �ل�ضعودية 
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جدول 8/19: م�سادر متويل الدعم اخلارجي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية 2009 

)باملليون دولر(42

ال�سنة

2009

الن�سبة %العدد

461.632.9متويل الدول العربية

241.117.2اململكة العربية ال�سعودية

173.912.4االإمارات العربية املتحدة

261.9اجلزائر

17.81.3م�رس

2.90.2ُعمان

893.363.7متويل املجتمع الدويل

االآلية الفل�سطينية االأوروبية 

)PEGASE(
433.230.9

273.219.5الواليات املتحدة االأمريكية

135.19.6البنك الدويل

27.72فرن�سا

10.30.7تركيا

10.10.7الهند

2.70.2اليونان

1.10.1منح لوزارة ال�سوؤون االجتماعية

46.83.3التمويل التطويري

1,401.7100املجموع
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م�سادر متويل الدعم اخلارجي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية 2009

وعلى الرغم من زيادة الفائ�ض التمويلي اخلارجي ل�سنة 2008 عن املطلوب واملخطط يف املوازنة 

بن�سبة 8%، اإال اأن �سنة 2009 قد �سهدت تراجعاً يف التمويل اخلارجي من الدول العربية واملجتمع 

الدويل واملنظمات الدولية، وبعجز ن�سبته %20.5.

2. الدعم اخلارجي ل�سنة 2009 املخطط والفعلي:

تلقت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 71.8% من الدعم اخلارجي املخطط واملطلوب ل�سد العجز يف 

1,402 مليون دوالر. تركز الدعم يف تغطية العجز يف النفقات  2009، وباإجمايل قدره نحو  موازنة 

اأما  البند.  لهذا  واملطلوب  املخطط  الدعم  من   %93.4 وبن�سبة  دوالر،  مليون   1,355 بنحو  العامة 

 2009 املخطط واملطلوب يف موازنة  الدعم  10% من  وباأقل من  التطويري، فكان �سحيحاً  التمويل 

)انظر اجلدول 8/20(. 

جدول 8/20: الدعم اخلارجي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ل�سنة 2009 )باملليون دولر(43

ال�سنة
2009

ن�سبة الوفاء %
الفعلياملخطط

1,4501,354.993.4دعم املوازنة

50346.89.3التمويل التطويري

1,9531,401.771.8اإجمايل امل�ساعدات اخلارجية
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والرواتب  االأجور  ذلك  �سامالً  النفقات،  يف  العجز  لتغطية  اخلارجي  الدعم  توجه  وقد  هذا 

اخلا�ض  القطاع  ديون  بع�ض  وتغطية  االأ�سا�سية  العامة  واخلدمات  الفقرية  لالأ�رس  وامل�ساعدات 

من  العمل  ا�ستمر  فقد  الدولية،  الرقابة  باآليات  يتعلق  فيما  اأما  الفل�سطينية.  ال�سلطة  على  امل�ستحقة 

مّت  حيث  الدويل،  البنك  يديره  والذي  الفل�سطينية،  والتنمية  االإ�سالح  خطة  دعم  �سندوق  خالل 

تخ�سي�ض بع�ض هذا الدعم لتطوير اخلدمات العامة مثل التعليم وال�سحة واملياه والطاقة. 

اقت�رس التمويل التطويري على دعم اأجنبي حمدود، وذلك لعدم وجود اآلية وا�سحة و�سيا�سة 

ر�سمية حول عمل االأذرع التنموية للدول املانحة، حيث اإنها ويف معظم االأحيان تتعاقد مبا�رسة مع 

موؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض، وبدون اإخطار �رسيح لوزارة املالية الفل�سطينية حول 

هذه التعاقدات. 

3. اجتاهات الدعم اخلارجي والتطورات يف احلالة القت�سادية الفل�سطينية:

اجتهت امل�ساعدات االأجنبية مع بداية �سنة 2009 نحو تعزيز الثقة بال�سلطة الفل�سطينية وقدرتها 

واالإ�سالح  التحتية  البنية  يف  امل�رسوعات  من  جمموعة  متويل  مّت  حيث  االأمور،  بزمام  امل�سك  على 

املوؤ�س�سي ودعم القطاع اخلا�ض. 

وا�ستناداً اإىل البيانات املتاحة، فهناك موؤ�رسات اإيجابية تفيد، وللمرة االأوىل منذ �سنوات، اأن الناجت 

املحلي االإجمايل للفرد الفل�سطيني حقق منواً يف �سنتي 2008 و2009. ومع ذلك، ما يزال االحتالل 

الطبيعية،  املوارد  اإىل  الو�سول  امل�ستثمرين وُتقيّد  ُتقّو�ض ثقة  التي يفر�سها  االإ�رسائيلي واالأنظمة 

مثل اأرا�سي املنطقة )ج( التي ت�سكل نحو 60% من ال�سفة الغربية، واملياه وترددات االت�ساالت.

ومع تعر�ض قطاع غزة حلرب اإ�رسائيلية ا�ستمرت 22 يوماً حتى 2009/1/18، حتولت توجهات 

املانحني لقطاع غزة نحو االإ�سهام يف تخفيف اآثار العدوان االإ�رسائيلي، و�سّخ املزيد من امل�ساعدات 

االإن�سانية. ووفقاً للتقارير النهائية لتقديرات الدمار الذي وقع نتيجة لهذه احلرب يف غزة وا�ستمرار 

تفوق  املرتاكمة  اخل�سائر  باأن  الدولية  املوؤ�س�سات  من  العديد  قدرت  املحكم،  االإ�رسائيلي  احل�سار 

االأربعة مليارات دوالر، وهو ما يقارب اإجمايل الناجت القومي الفل�سطيني.

ال�سيخ  �رسم  مبدينة  دويل  موؤمتر  عقد  غزة،  قطاع  اإعمار  الإعادة  املانحة  الدول  جهود  وحل�سد 

ال�سلطة  قدمتها  كما  اخل�سائر  تقديرات  املانحة  الدول  اأقّرت  وقد   .2009 مار�ض  اآذار/  يف  امل�رسية 

اإعمار قطاع غزة”. حيث  املبكرة واإعادة  االإغاثة  “خطة  اأعدتها، وهي  الفل�سطينية يف خطة طوارئ 

تعهدت الدول املانحة بتقدمي 4.3 مليار دوالر تقريباً لتنفيذ هذه اخلطة بغر�ض اإعادة اإعمار قطاع 

غزة، ودعم موازنة ال�سلطة الفل�سطينية ل�سنة 2009.
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جدول 8/21: تعهدات املانحني يف موؤمتر اإعادة اإعمار قطاع غزة )بالألف دولر(44

الوليات املتحدة واآخروناملانحون الأوروبيوناملانحون العرب

املبلغاجلهة املانحةاملبلغاجلهة املانحةاملبلغاجلهة املانحة

200,000اجلزائر
55,440االحتاد االأوروبي

الواليات املتحدة 

االأمريكية
900,000

7,500النم�سا

23,000البحرين
50,000بلجيكا

200,000اليابان
220,000الدمنارك

200,000الكويت
50,400فنلندا

15,000كوريا اجلنوبية
37,800فرن�سا

1,000لبنان
189,000اأملانيا

12,900اأ�سرتاليا
5,000اليونان

15,000املغرب
3,250اإيرلندا

10,000الربازيل
100,000اإيطاليا

250,000قطر
6,260لوك�سمبورغ

2,200ال�سني
170,100هولندا

اململكة العربية 

ال�سعودية
1,000,000

3,000الربتغال
1,000الهند

148,900اإ�سبانيا

1,300تون�ض
78,900ال�سويد

1,000�سنغافورة
93,000تركيا

االإمارات العربية 

املتحدة
174,000

30,000بريطانيا
100ماليزيا

2,534.7دول اأخرى

1,142,200جمموع1,251,084.7جمموع1,864,300جمموع

4,257,584.7املجموع
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تعهدات املانحني يف موؤمتر اإعادة اإعمار قطاع غزة - دول خمتارة )باملليون دولر(

اإل اأن ا�شتمرار الإغالق املحكم على قطاع غزة وا�شتمرار البيئة ال�شيا�شية امل�شتندة ل�رسوط 

املدمر،  القطاع  اإعمار  اإعادة  يف  ال�رسوع  من  ميّكن  مل  حما�ض،  حركة  جتاه  الدولية  الرباعية 

هذا  ويف  غزة.  قطاع  ل�سكان  تكثيفها  مّت  التي  االإن�سانية  امل�ساعدات  نحو  الدعم  معظم  ه  وُوجِّ

وع�سوية  املتحدة  االأمم  منظمات  بقيادة  م�سرتكة  عمل  جمموعات  املانحة  الدول  �سكلت  االإطار، 

 Consolidated املوحد  النداء  عملية  اإن�ساء  خالل  ومن  خمتلفة،  ودولية  حكومية  غري  منظمات 

غزة.  قطاع  يف  املتفاقمة  االإن�سانية  االأزمة  ملعاجلة  خا�ض  ب�سكل   Appeal Process (CAP)

كال�رسف  واالأ�سا�سية  االإن�سانية  اخلدمات  وحت�سني  االإغاثات  على  امل�ساعدات  واقت�رست 

فر�ض  وتوفري  الزراعي،  للن�شاط  الدعم  اأ�شكال  وبع�ض  واملوؤقت،  العاجل  والإ�شكان  ال�شحي، 

موؤقتة. عمل 

خالل  من  النمو،  يف  التح�سن  بع�ض  االأجنبية  امل�ساعدات  حققت  فقد  الغربية  ال�سفة  يف  اأما 

واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني  وال�رساكة  العالقة  وتطوير  املوؤ�س�سي،  واالإ�سالح  املوازنة،  دعم 

ال�رسقية.  القد�ض  فيها  مبا  الغربية  ال�سفة  يف  م�ستدامة  تنمية  لتحقيق  يقود  قد  مما 
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تقع م�سوؤولية كبرية على عاتق احلكومة جتاه �سعبها

وجتاه جمتمعها، متمثلة يف اإدارة الن�شاط القت�شادي

من خالل وزاراتها املختلفة، وذلك باأف�سل اأداء ممكن،

خا�سة واأن من م�سوؤولية احلكومة ر�سم ال�سيا�سات 

العامة واجبة النفاذ، واإعداد خطط وبرامج التنمية االقت�سادية واالجتماعية، �سماناً ملا ت�سبو اإىل 

حتقيقه من اأهداف، واأي�ساً بحكم ما تتمتع به من �سالحيات تفر�ض عليها متابعة تطبيق االأنظمة 

والقوانني ال�سارية واملعمول بها، �سواء ما يتعلق باهتمامات امل�ستهلك اأم املنتج. وميكن اإبراز عدد 

من جوانب االأداء احلكومي على النحو التايل:

1. الأداء احلكـومي ملواجـهــة التـداعيــات القت�ســادية ل�ســـتمرار النق�ســـام 
الفل�سطيني:

على الرغم من مرور قرابة ثالث �سنوات على االنق�سام، اإال اأنه مل يتّم التو�سل بعد اإىل امل�ساحلة 

انعكا�سات  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  االأزمة،  هذه  اجتياز  م�ستوى  اإىل  احلكومة  اأداء  يرتِق  ومل  املرجوة، 

ذلك  على  وترتب  واالجتماعية،  وال�سيا�سية  االقت�سادية  م�ساراته  يف  احلكومي  االأداء  على  �سلبية 

تعطيل للطاقات وتبديد للموارد، فع�رسات اآالف املواطنني يتقا�سون رواتبهم دون ممار�سة فعلية 

عمن  النظر  وبغ�ض  عديدة.  االنق�سام  حالة  جراء  الفل�سطينيني  على  ال�سائعة  والفر�ض  الأعمالهم، 

يقف وراء هذا املاأزق، فاإن املخاطر هي على الوطن واملواطنني عامة.

موظفي  ب�ساأن  فيا�ض  وحكومة  الفل�سطينية  الرئا�سة  اأ�سدرتها  التي  التعليمات  اأوجدت  وقد 

بع�ض  با�ستثناء  العمل،  اإىل  الذهاب  بعدم  املوظفني  اأمرت  اإذ  �ساذاً،  و�سعاً  غزة  قطاع  يف  ال�سلطة 

الوزارات واملوؤ�س�سات التي مت�ّض حياة املواطنني ب�سورة مبا�رسة، مثل وزارات ال�سحة والتعليم 

واملحافظات واجلهاز املركزي لالإح�ساء. وقد اأدى ذلك اإىل اأن ال�سلطة يف رام اهلل اأخذت تدفع الرواتب 

ملن يجل�ض يف بيته، وتوقف الرواتب عمن يذهب للعمل اإال �سمن اال�ستثناءات التي حددتها. وح�سب 

رام  يف  ال�سلطة  يتبع  الذي  )بكدار(،  واالإعمار  للتنمية  الفل�سطيني  االقت�سادي  للمجل�ض  اإح�سائية 

اهلل، فاإن عدد موظفي قطاع غزة يبلغ 78 األفاً، منهم 31,350 ع�سكرياً و45,650 مدنياً، وعدد الذين 

22.7%، معظمهم يف وزارة الرتبية  17,750 موظفاً بن�سبة  يذهبون اإىل اأعمالهم من بني هوؤالء هو 

)12,300 موظفاً(، ووزارة ال�سحة )5,000 موظف(. ومتثل االأجور والرواتب املدفوعة للموظفني 

على روؤو�ض اأعمالهم ن�سبة 14.2% من اإجمايل االأجور والرواتب التي تدفع ملوظفي ال�سلطة يف قطاع 

للجال�سني يف بيوتهم،  اهلل  ال�سلطة يف رام  التي حتولها  الرواتب  اإجمايل  86% من  اأن نحو  اأي  غزة، 

386 مليون دوالر، يتّم دفعها دون  اأو ا�سطروا لاللتزام بقراراتها، وهو ما ي�ساوي  ممن التزموا 

اأنه  اإىل  اأ�سارت  االإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  وتقارير  االأخبار   .
45

خدماتي اأو  اإنتاجي  مردود  اأي 

�ضابعًا: اإدارة ال�ضـــــــلــطــة 

للو�ضع االقت�ضادي



الو�ضع االقت�ضادي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة

427

يوجد كثري من املوظفني مل ي�سلموا من قطع رواتبهم على خلفيات �سيا�سية، مبا يف ذلك الكثري من 

ُن�رس يف ني�سان/  االإن�سان  امليزان حلقوق  ال�سحة والتعليم. وح�سب تقرير ملركز  موظفي وزارتي 

اأبريل 2008، فقد ُقطعت رواتب 3,615 موظفاً، منهم 1,549 من وزارة ال�سحة، و693 من وزارة 

 .
46

الرتبية

2. الأداء احلكومي لتوفري فر�س العمل واحلّد من البطالة:

اإن معدالت البطالة العالية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة كانت وما تزال هي املع�سلة االقت�سادية 

واالجتماعية االأ�سد خطراً، والتحدي الكبري الذي واجه ال�سلطة الوطنية و�رسكاءها منذ �سنة 2000 

للم�رسوع  كبرياً  تهديداً  متثل  ال�سباب  بني  العالية  البطالة  واأن  خا�سة  احلا�رس،  الوقت  وحتى 

الوطني، حيث اأجربتهم على الهجرة اإىل اخلارج. وهذه البطالة حتتاج بدورها اإىل ا�ستثمارات عالية 

ومناخ ا�ستثماري منا�سب.

اإن حجم البطالة العالية يف فل�سطني وا�ستمراريتها على مّر الزمن، وخا�سة مع نهاية �سنة 2000 

عقب ا�ستعال انتفا�سة االأق�سى، قد ظّل مقروناً بروؤية عامة ق�سرية االأمد بالرغم من اإدراك ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية حلجم امل�سكلة وخطورتها، فلم يتّم اإتباع �سيا�سات ت�سغيلية وا�سحة للخروج 

بحلول جذرية لهذه امل�سكلة، خا�سة واأنها قد ارتبطت باحل�سار االقت�سادي والعراقيل واملعيقات 

االإ�رسائيلية مع تقنني العمل داخل “اإ�رسائيل” وامل�ستعمرات.

التو�سع  البطالة؛ يتمثل االأول يف  التعامل مع م�سكلة  وكان هناك م�سارين تتبعهما احلكومة يف 

يف الوظائف العامة ال�ستيعاب اأكرب عدد من طالبي العمل وخا�سة خريجي اجلامعات. واأما امل�سار 

الثاين فقد اجته نحو تنفيذ برامج ت�سغيلية موؤقتة تعتمد على التمويل اخلارجي، دون تخ�سي�ض 

من  بالرغم  ذلك  وياأتي  حمدوداً.  اأثرها  ظّل  فقد  ثم  ومن  دائمة،  لوظائف  حمدودة  ا�ستثمارات 

حلم  بيت  مبدينتي  عقدت  دولية،  موؤمترات  خالل  من  اال�ستثمارات  لت�سجيع  احلثيثة  املحاوالت 

ونابل�ض يف �سنة 2008 بح�سور مكثف من البالد العربية. ومن اجلهود الر�سمية املبذولة للحّد من 

�رسكاء  وبرنامج  االجتماعية،  واحلماية  للت�سغيل  الفل�سطيني  ال�سندوق  اإن�ساء  البطالة،  معدالت 

.
47

الت�سغيل املوؤقت يف القطاع اخلا�ض

3. الأداء احلكومي حلّل م�سكلة الإ�سكان:

�سوف يتزايد الطلب على االإ�سكان يف املناطق الفل�سطينية على مدى ال�سنوات الع�رسة القادمة، 

مبا يرتاوح بني 400–450 األف وحدة �سكنية، اأي مبتو�سط �سنوي يرتاوح بني 40–50 األف وحدة 

قطاع  يف  كبري  عجز  فهناك  ثم  ومن  فقط.  �سكنية  وحدة  األف   16 يبلغ  حالياً  املتاح  بينما  �سكنية، 

االإ�سكان، وهو ما ي�سكل حتدياً كبرياً اأمام احلكومة.
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وتلبية حلاجة ذوي الدخل املحدود من الوحدات ال�سكانية، عكف �سندوق اال�ستثمار الفل�سطيني 

على اإعداد برنامج لل�سنوات اخلم�سة القادمة الإن�ساء 20–30 األف وحدة �سكنية جديدة لذوي الدخل 

تقت�رس  وال  الروابي.  ت�سمى  جديدة  �سكنية  مدينة  كبناء  اأخرى  م�ساريع  اإىل  اإ�سافة  هذا  املحدود، 

حاجة مثل هذه امل�ساريع على الدعم اأو التمويل املايل فقط، واإمنا يتطلب االأمر من احلكومة القيام 

بربنامج اإ�سالحي يتعلق بتمويل الرهن العقاري، وو�سع اأنظمة حلماية املقرِت�سني وغري ذلك من 

.
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ال�سوابط

4. الأداء احلكومي يف جمال مراقبة الأ�سعار:

يت�سح من متابعة االأرقام القيا�سية الأ�سعار ال�سلع واخلدمات الرئي�سة االجتاه العام نحو زيادة 

اأ�سعار كثري من ال�سلع ال�رسورية مثل املاء والدواء واالأغذية باأنواعها املختلفة، كاحلبوب والزيوت 

اأعباء  امل�ستهلكني  االألبان وغريها، مما يرتتب عليه حتميل  وال�سكر واللحوم واالأ�سماك ومنتجات 

اإ�سافية تنوء بحملها الطبقات الفقرية واملتو�سطة، خا�سة يف ظّل تدين م�ستويات االأجور وارتفاع 

يف  نق�ض  حدوث  يعني  مما  الفقر،  خط  حتت  الواقعة  العائالت  اأعداد  وزيادة  البطالة  م�ستويات 

موافقة  اأن  اأي�ساً  يخفى  وال  والفقراء.  االأغنياء  بني  الفجوة  زيادة  مع  لل�سكان،  احلقيقي  الدخل 

احلكومة على احتكار البع�ض عدد من ال�سلع الرئي�سة قد اأ�سهم يف بقاء اأ�سعار العديد من ال�سلع يف 

حالة ارتفاع. ومن ثم فمن �سمات النجاح احلكومي تفعيل �سبل �سبط االأ�سعار، وخا�سة ال�رسورية 

منها، واتخاذ كل ما يلزم حيالها، وهذا ما مل يحدث. 

5. الأداء احلكومي ملكافحة ال�سلع الفا�سدة:

ال  فاإنهم  الطرق،  بكل  وفرية  واأرباح  عالية  مكا�سب  حتقيق  على  التجار  بع�ض  حلر�ض  نظراً 

املواطنني،  �سحة  على  كبرية  اأ�رسار  عليه  يرتتب  مما  اأحياناً،  الفا�سدة  االأغذية  بيع  عن  يتورعون 

باإعدام  قامت  حيث  الوطني؛  االقت�ساد  وزارة  يف  امل�ستهلك  حماية  دوائر  حمالت  ك�سفته  ما  وهذا 

بع�ض  ج�سع  فاإن  وهكذا  الق�سائية.  للجهات  الفا�سدة  ال�سلع  جتار  حتويل  مع  الفا�سدة،  االأغذية 

لذا،  اأ�سعارها.  لرفع  ال�سلع  االأرباح يجعلهم يقومون بتخزين هذه  اأعلى  لتحقيق  التجار و�سعيهم 

فهناك مطالبة عامة باإخ�ساع ال�سلع التموينية للفحو�ض املخربية للتحقق من �سالحياتها وتطابقها 

مع املوا�سفات الدولية والفل�سطينية قبل توزيعها.

6. الأداء احلكومي حلّل اأزمة ال�سيولة النقدية، خا�سة يف قطاع غزة:

الفل�سطيني بحكم تعذر  النقد الوطني  اإ�سدار  الفل�سطينية حتى االآن من  النقد  مل تتمكن �سلطة 

والدينار  االأمريكي  الدوالر  هي  عمالت،  بعدة  تتعامل  فل�سطني  ظلّت  وعليه  الدولة،  قيام  اإعالن 

االأردين وال�سيكل االإ�رسائيلي، وذلك وفقاً ملا جرى تنظيمه يف بروتوكول العالقات االقت�سادية بني 

حكومة “دولة اإ�رسائيل” ومنظمة التحرير، املوقع �سنة 1994. وعلى ذلك، ال ت�ستطيع �سلطة النقد 
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وفقاً  التداول  يف  بقيت  التي  العمالت،  هذه  على  �سيطرتها  عدم  ظّل  يف  للبالد،  نقدية  �سيا�سة  ر�سم 

الأ�سعار ال�رسف ال�سائدة يف ال�سوق.

االأمريكي،  الدوالر  حتويالت  اأي�ساً  لي�سمل  غزة  قطاع  على  االإ�رسائيلي  احل�سار  امتد  وقد 

من  املطلوبة  ال�سيولة  توفري  عن  البنوك  عجزت  بحيث  الآخر،  وقت  من  اأي�ساً  ال�سيكل  وحتويالت 

باالإ�سافة  البنوك،  به  تتعامل  الذي  وهو  العمالت،  لهذه  ر�سمي  �سوق  هناك  واأ�سبح  الآخر،  وقت 

اإىل �سوق اآخر لدى ال�رسافني. ومما ي�ساعف من اأزمة ال�سيولة ت�رسب الدوالر اإىل اخلارج لتغطية 

اأثمان ال�سلع امل�ستوردة عرب االأنفاق االأر�سية التي تربط بني مدينتي رفح احلدوديتني.

ويف ظّل نق�ض الدوالر وا�سطرار املتعاملني للح�سول على عمالتهم بال�سيكل االإ�رسائيلي، فاإنهم 

�سغار  اإن  عملة...  وفروقات  كعموالت  تذهب  اأموالهم  قيمة  من   %5 اإىل  ت�سل  خ�سارة  يتكبدون 

املقرت�سني هم اأي�ساً �سمن هذه الفئات التي وجدت نف�سها تتحمل هذا القدر الكبري من اخل�سارة، يف 

الوقت الذي يعترب ن�ساطها حمدوداً جداً واأرباحها هام�سية، اأي اأن قطاع التمويل ال�سغري الذي متثل 

املراأة قرابة 48% من جملة ن�ساطه يواجه اأي�ساً �سغوطاً اإ�سافية.

ويف ظّل احل�سار الكامل واالنق�سام القائم فاإن البنوك جتد نف�سها عاجزة عن الت�رسف اأو طرح 

تلقي  االأو�ساع  هذه  واأن  خا�سة  الفل�سطينية،  النقد  ل�سلطة  بالن�سبة  االأمر  وكذلك  مالئمة،  حلول 

بظاللها القامتة على خمتلف جوانب قطاع املال واالأعمال.

االإ�رسائيلي  االحتالل  ال�ستمرار  كان 

لل�سفة الغربية وقطاع غزة وممار�ساته 

الفل�سطيني،  االقت�ساد  على  انعكا�ساته 

وانتهاًء  االقت�سادية  التبعية  من  بدءاً 

حتقق.  اإْن  االقت�سادي  النمو  ب�سعف 

غزة،  لقطاع  خانق  ح�سار  من  العقابية  االإ�رسائيلية  االإجراءات  املمار�سات  هذه  �سور  ومن 

وتوغالت م�ستمرة يف ال�سفة الغربية، باالإ�سافة ال�ستمرار ال�رسطان اال�ستيطاين وجدار الف�سل 

العن�رسي.

2009، مع اتخاذ  ا�ستمرت االإجراءات العقابية اجلماعية من قبل ال�سلطات االإ�رسائيلية يف �سنة 

بو�سول  وال�سماح  الغربية  ال�سفة  يف  التنقل  على  املفرو�سة  القيود  لتخفيف  هام�سية  خطوات 

الغربية كما يف نابل�ض  ال�سفة  اأ�سواق  اإىل   1948 العرب يف فل�سطني املحتلة �سنة  مزيد من املواطنني 

وقد  فيها.  االقت�سادي  االنتعا�ض  بع�ض  وحتقيق  املحلية  االأ�سواق  لتن�سيط  اأدى  وهذا  وطولكرم، 

ثامنًا: احل�ضار وانعكا�ضات ال�ضراع 

الفل�ضطيني االإ�ضــرائيــلي 

على الو�ضــع االقت�ضــادي
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عملت هذه التطورات معاً على زيادة ن�سبية يف ثقة امل�ستثمرين وزيادة النمو االقت�سادي يف ال�سفة 

الغربية. اإال اأن الو�سول اإىل االأ�سواق خارج ال�سفة الغربية، �سواء يف غزة اأو “اإ�رسائيل” اأو اأية اأماكن 

اأخرى يف العامل، ما يزال حمدوداً للغاية. 

ويف قطاع غزة، فاإن اإجمايل تقديرات خ�سائر االقت�ساد الفل�سطيني جراء العدوان االإ�رسائيلي 

االإح�سائيات  فق  وذلك  دوالر،  مليار   2.734 بلغ  قد   )2009/1/18-2008/12/27( القطاع  على 

اجلدول  ح�سب  موزعة  غزة،  قطاع  يف  التخطيط  وزارة  قبل  من  املكلفة  املخت�سة،  للّجان  االأولية 

التايل:

49
جدول 8/22: اإجمايل خ�سائر القت�ساد الفل�سطيني، وزارة التخطيط – غزة )باملليون دولر(

حجم اخل�سائرت�سنيف اخل�سائر

1,704خ�سائر مبا�رسة

214خ�سائر غري مبا�رسة

287خ�سائر الفر�سة ال�سائعة

529متويل الربامج الإغاثية العاجلة

2,734اإجمايل اخل�سائر

بلغت  الرئي�سي، حيث  املت�رسر  االإن�ساءات هو  املبا�رسة، فقد كان قطاع  للخ�سائر  ويف تف�سيل 

بن�سبة  الزراعي  القطاع  ثّم   ،%14.1 بن�سبة  ال�سناعي  القطاع  يليه   ،%51.4 فيه  اخل�سائر  ن�سبة 

12.8% من اإجمايل اخل�سائر املبا�رسة )انظر جدول 8/23(.

European Network التنموية  امل�ساريع  لتنفيذ  االأوروبية  الهيئات  ل�سبكة  تقرير  بني  وقد 

of Implementing Development Agencies (EUNIDA) حول كافة القطاعات املت�رسرة 

القطاعات  طالت  قد  االأ�رسار  من   %40 يفوق  ما  اأن  القطاع،  على  االإ�رسائيلية  احلرب  من 

والتجارية  ال�سناعية  املن�ساآت  ذلك  �سمل  حيث  ومتعمد،  ممنهج  ب�سكل  االإنتاجية  االقت�سادية 

كما  اأخرى  تقديرات  مع  ومقارنتها  االأ�رسار  ح�رس  مّت  حيث  غزة.  قطاع  يف  الزراعي  والقطاع 

اإعمار  اإعادة  خطة  تكاليف  تقديرات  وكانت  الفل�سطينية،  لل�سلطة  الر�سمية  التقارير  يف  ورد 

يف  القطاعات  بح�سب  مو�سحة  هي  كما  دوالر،  مليون   892 نحو  الفل�سطينية  ال�سلطة  وفق  غزة 

.8/24 اجلدول 
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جدول 8/23: توزيع اخل�سائر املبا�رسة ح�سب القطاعات، وزارة التخطيط – غزة )باملليون دولر(50

الن�سبة املئوية %حجم اخل�سائرالقطاع

24014.1ال�سناعة

502.9التجارة

218.212.8الزراعة

6.70.4ال�سياحة

23.41.4الطاقة

6.50.4املياه

876.151.4الإن�ساءات )املباين العامة وامل�ساكن(

17310.2الطرق واملوانئ

5.40.3الإعالم

3.90.2الت�سالت

100.55.9البيئة

1,703.7100املجموع الكلي

جدول 8/24: تقديرات تكاليف خطة اإعادة اإعمار غزة وفق ال�سلطة الفل�سطينية 

و�سبكة الهيئات الأوروبية )باملليون دولر(51 

التقديرات وفق �سبكة الهيئات 

EUNIDA الأوروبية

التقديرات وفق خطة اإعمار غزة 

لل�سلطة الفل�سطينية
القطاع

6 6 اإزالة الأنقا�س وبقايا املتفجرات

28.8 115.9 املوا�سالت

6.7 6.7 املياه والنفايات ال�سلبة

10.5 10.5 الطاقة

4.1 13.1 الت�سالت

291.1 347.9 الإ�سكان

46.5 71 املن�ساآت العامة

140 140 القطاع اخلا�س

125.6 180.7 الزراعة

659.3 891.8 املجموع
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كافة  باإغالق  متمثالً  اجلائر  احل�سار  ا�ستمر  فقد  غزة،  قطاع  على  االإ�رسائيلية  احلرب  بعد  اأما 

املعابر التجارية من واإىل القطاع، با�ستثناء امل�ساعدات االإن�سانية وبع�ض االحتياجات االأ�سا�سية عرب 

Karni معرب كرم اأبو �سامل جنوب القطاع، مع اإدخال االأعالف واحلبوب عرب معرب املنطار )كارين

العديد  احل�سار  لهذا  وكان  الزراعية.  املنتجات  بع�ض  بت�سدير  املحدود  وال�سماح   ،)Checkpoint
من التداعيات االقت�سادية، واأهمها: جتاهل اإعادة االإعمار ملا دمرته االآلة احلربية االإ�رسائيلية، ومنع 

ال�سلطات االإ�رسائيلية ا�سترياد مواد البناء الالزمة لالإن�ساءات والإعادة االإعمار والحتياجات النمو 

االأولية  املواد  ملنع  باالإ�سافة  هذا  و�سحية،  تعليمية  ومن�ساآت  م�ساكن  من  غزة  قطاع  يف  ال�سكاين 

الالزمة لت�سغيل املن�ساآت ال�سناعية، االأمر الذي اأدى لتفاقم االأزمات التي ميّر بها القطاع االإنتاجي، 

�سمحت  وا�ستثنائياً،  تراكمي.  وب�سكل  الوطني  االقت�ساد  يتكبدها  خ�سائر  من  ذلك  يتبع  وما 

الأغرا�ض  وذلك   ،2009 �سنة  نهاية  زجاج  �ساحنة   20 بدخول  الدويل،  ال�سغط  حتت  “اإ�رسائيل”، 
اإن�سانية حلماية املنازل املت�رسرة من الربد وال�ستاء القار�ض.

جدول 8/25: متو�سط ال�سترياد ال�سهري عرب معابر قطاع غزة لفرتات خمتلفة52

عدد ال�ساحناتالفرتة

10,400املعدل ال�سهري 2005-2007الفرتة الأوىل
2,190متوز/ يوليو 2007 – حزيران/ يونيو 2008الفرتة الثانية
2,489متوز/ يوليو 2008 – كانون االأول/ دي�سمرب 2008الفرتة الثالثة
3,000خالل احلرب )2008/12/27-2009/1/18(الفرتة الرابعة

2,470ما بعد احلرب 2009/1/19 - كانون االأول/ دي�سمرب 2009الفرتة اخلام�سة

متو�سط ال�سترياد ال�سهري عرب معابر قطاع غزة لفرتات خمتلفة )عدد ال�ساحنات(
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معظمها  حمدودة  �سادرات  �ُسجلت   ،2009 ل�سنة  االقت�سادية  اآثاره  واأهم  للح�سار  وبالنظر 

منتجات زراعية كالورود والتوت االأر�سي، مع ال�سماح با�سترياد قائمة حمدودة جداً من املواد التي 

، كان يتّم ا�ستريادها 
53

ت�سنف الإغرا�ض اإن�سانية، ال تتجاوز 70 �سلعة من اأ�سل اأربعة اآالف �سلعة

قبل فر�ض احل�سار اخلانق.

هذا، وي�سكل انح�سار التجارة بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، �سكالً اآخر من االإجراءات العقابية 

الفل�سطينية  ال�سناعات  الحتاد  حديثة  درا�سة  اأكدت  حيث  االإ�رسائيلية.  ال�سلطات  تفر�سها  التي 

يف  ال�سناعية  املن�ساآت  من  الب�سائع  بنقل  ال�سماح  وعدم  االإغالق،  عن  الناجمة  اخل�سائر  حجم  اأن 

املحافظات ال�سمالية اإىل اجلنوبية قد جتاوز 42 مليون دوالر، واأن خ�سائر عدم الت�سدير من غزة 

اإىل ال�سفة الغربية قد فاقت 12 مليون دوالر يف العام، مما اأدى باملن�ساآت للبحث عن منتجات بديلة 

جاء معظمها من ال�سوق االإ�رسائلية اأو عرب املوانئ االإ�رسائيلية، اأو من خالل االأنفاق على احلدود 

 .
54

اجلنوبية لقطاع غزة، وباالإ�سافة للبحث عن اأ�سواق جديدة لت�سويق املنتجات والب�سائع املنتجة

احل�سار  ال�ستمرار  نتيجة  اخلدمية،  اإىل  ال�سلعية  االأن�سطة  من  حتوالً   2009 �سنة  �سهدت 

االإ�رسائيلي واإغالق املعابر ب�سكل عام يف قطاع غزة، وحمدودية حركة الب�سائع واالأفراد يف ال�سفة 

حديثة  درا�سة  ويف  هناك.  العن�رسي  الف�سل  جدار  بناء  يف  واال�ستمرار  احلواجز  ب�سبب  الغربية، 

على  اخلدمات  لقطاع  مت�ساعداً  منواً  هناك  اأن  تبني  االأملانية،  اإيربت  فريدري�ض  موؤ�س�سة  مولتها 

ح�ساب االأن�سطة التقليدية، وخا�سة يف قطاع غزة، حيث اإن هذا القطاع كما يف تكنولوجيا املعلومات 

التي  املوارد  اأهم  من  الب�رسي  املورد  ويعترب  املغلقة.  املعابر  يتجاوز  واال�ست�سارات  واالت�ساالت 

عرب  اخلدمات  هذه  تقدمي  يف  حديثة  تقنيات  على  االعتماد  اإىل  باالإ�سافة  القطاع،  هذا  عليها  يعتمد 

و�سائل اإبداعية، با�ستخدام ال�سبكة العنكبوتية واالإنرتنت.

تا�ضعًا: اال�ضت�ضراف امل�ضتقبلي لالقت�ضاد 

الفل�ضــطيني خــالل �ضــنة 2010:

1. الرتباط الع�صوي بني ال�صيا�صة والقت�صاد:

تتداخل االعتبارات االقت�سادية وال�سيا�سية يف فل�سطني ب�سكل كبري، بحيث توؤثر وتتاأثر كل منها 

بحكم  ال�شيا�شي  بالو�شع  وثيق  ارتباط  لها  فل�شطني  يف  القت�شادية  الأو�شاع  فاإن  لذا  بالأخرى، 

ا�ستمرار حالة ال�رساع. ومبتابعة االأو�ساع ال�سيا�سية الراهنة، يالحظ اأنه مل يتّم حتديد اأفق معني 

للم�ستقبل ال�سيا�سي، بالرغم من حتديد �سقف زمني من وقت الآخر منذ اتفاقيات اأو�سلو، كما واإن 

حماوالت حتقيق الت�سوية النهائية ما تزال دون حراك.
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ويف ظّل املمار�شات الإ�رسائيلية املت�شددة، املف�شية اإىل حتجيم الن�شاط القت�شادي الفل�شطيني، 

النمو  يف  انطالقة  حدوث  فاإن  وعليه،   .
55

التنمية حتفيز  اإىل  توؤدي  لن  التنموية  امل�ساعدات  فاإن 

االقت�سادي يف فل�سطني، اأو حدوث ت�سحيح جوهري على م�سار هذا النمو خالل �سنة 2010 تبدو 

اإىل الواقع يتمثل يف بقاء الو�سع االقت�سادي الراهن  اأقرب امل�سارات املحتملة  غري ممكنة. ويبقى 

دون تغيري جوهري. فت�سييد اجلدار الفا�سل يف ال�سفة الغربية ما يزال قائماً، وبناء امل�ستعمرات 

وتو�سيعها ما يزال م�ستمراً، اإ�سافة اإىل اأن التهويد يف القد�ض ال�رسقية جاٍر بال هوادة.

2. هدف اإقامة الدولة واإنهاء الحتالل خالل عامني: 

�سمن  متقدمة  مرتبة  متثل  والتي  املطلقة،  االأولوية  ذات  التدخالت  حتديد  اإطار  يف 

عن  االإعالن   2009 اأغ�سط�ض  اآب/  يف  جرى  فقد  اهلل،  رام  يف  فيا�ض  �سالم  حكومة  تطلعات 

ولالأ�سدقاء  الفل�سطيني  للمجتمع  الوطنية  اجلهود  ح�سد  املت�سمن   2010 ل�سنة  برناجمها 

واإقامة  االإ�رسائيلي،  االحتالل  اإنهاء  هدف  خلف  معاً  الوقوف  ب�رسورة  الدويل،  املجتمع  يف 

عامني. غ�سون  يف  الفل�سطينية  الدولة 

النهائية  لـ“اإ�رسائيل” الكلمة  اأن  باعتبار  اخلطوة  هذه  جناح  مدى  حول  قائماً  الت�ساوؤل  ويبقى 

ب�ساأن اال�ستجابة من عدمها.

3. فر�س تنفيذ خطة الإ�سالح والتنمية 2008-2010 واخلطة الوطنية العامة 
:2012-2011

للخطة  كامتداد  واعتمادها،   2013-2011 لل�سنوات  العامة  الوطنية  اخلطة  لهذه  التح�سري  جاء 

الثالثية اجلاري ا�ستكمالها لل�سنوات 2008-2010، مع اإدخال ما ميكن اإدخاله على اخلطة اجلديدة 

عملية  مع  ال�سيا�سات  ربط  اأهمية  برزت  فقد  ولذا  ال�سابقة،  اخلطة  يف  النق�ض  جوانب  وا�ستكمال 

دمج  اإىل  اإ�سافة  االقت�سادية،  التنمية  مب�سار  التخطيط  عملية  ربط  مع  منهجي،  كهدف  التخطيط 

املوازنة اجلارية مع املوازنة التطويرية يف وحدة واحدة، ثم االنتقال من موازنة البنود اإىل موازنة 

.
56

الربامج

كما اأن ا�ستكمال ال�سنة االأخرية، اأي 2010، من خطة االإ�سالح والتنمية يظّل مقروناً با�ستمرار 

ال�سنوية  العامة  املوازنة  يف  العجز  لتغطية  معظمه  يف  ي�ستنفد  الذي  املانحة،  الدول  من  املقدم  الدعم 

اإىل بع�ض امل�ساريع التطويرية، وهو دعم ا�ستثنائي وموؤقت، ومعّر�ض  مع جزء حمدود منه يتجه 

للتوقف يف اأية حلظة، ومن ثم فاإن تنفيذ هذه اخلطط ي�سبح غري ماأمون عند توقف هذا الدعم.

وبناء عليه، فاإننا نتوقع اأن اأي فر�ض لت�سحيح املوؤ�رسات االقت�سادية الرئي�سة �ستكون حمدودة 

ويف اأطر �سيقة، وخا�سة مع تدين جمال النمو االقت�سادي، ومعدالت البطالة العالية، وم�ستويات 
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الدخل  توزيع  �سوء  جمال  يف  والفقراء  االأغنياء  بني  تف�سل  التي  الكربى  والفجوة  املرتفعة،  الفقر 

املدخرات،  حجم  وتراجع  اال�ستثمارات،  و�سعف  الكلي،  اال�ستهالك  زيادة  اإىل  اإ�سافة  والرثوات، 

املجتمع،  �رسائح  من  جديدة  �رسائح  اإىل  وامتدادها  املدقع،  الفقر  حالة  ا�ستمرار  املتوقع  من  حيث 

خا�سة يف ظّل م�ستويات االأ�سعار املرتفعة.

التي يعي�سها القت�ساد  2010 للخروج من ماأزق عنق الزجاجة  اآفاق �سنة   .4
الفل�سطيني:

التي  الفل�سطيني،  االقت�ساد  يعي�سها  التي  ال�سعبة  االأو�ساع  من  ن�سبياً  للخروج  حماولة  ويف 

تتداخل فيها كافة االعتبارات ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية واالأمنية، �سواء على امل�ستوى 

الداخلي اأم امل�ستوى اخلارجي، تبقى احلاجة ما�سة الإيجاد جماالت غري تقليدية ت�ساعد يف التخفيف 

منهجي  ب�سكل  العمل  اجتاه  يف  اأي�ساً  وت�سب  مواطنيه،  ومعاناة  الفل�سطيني  االقت�ساد  معاناة  من 

، ومن 
57

ومدرو�ض نحو اإ�سالح الت�سوهات الهيكلية التي حدثت جراء التبعية لالقت�ساد االإ�رسائيلي

بينها:

اأ. النفتاح باأ�ساليب مبتكرة على الأ�سواق الدولية:

هناك اإمكانية وا�سعة النفتاح االقت�ساد الفل�سطيني على االأ�سواق العربية واالإقليمية والدولية، 

وبخا�سة يف املجاالت اخلدمية التي ميكنها جتاوز القيود املفرو�سة على حركة املعابر واحل�سار 

ال�سبكة  با�ستخدام  احلديثة  التكنولوجيا  توفرها  مبتكرة  باأ�ساليب  وذلك  الراهن،  االقت�سادي 

العنكبوتية. خا�سة واأن املوؤ�س�سات الفل�سطينية متتلك يف جمال تكنولوجيا املعلومات طاقات متعددة 

وواعدة، ومن ثم يحدث تطوير كبري يف هذا الن�شاط القادر على ا�شتيعاب اأعداد كبرية من اخلريجني 

ال�سادرات  عائدات  وزيادة  االقت�سادي،  النمو  يف  ي�سهم  قد  مما  اخلدمات،  هذه  يف  املتخ�س�سني 

اخلدمية فيتح�سن ميزان اخلدمات الفل�سطيني مع العامل اخلارجي.

ب. تعظيم ال�ستفادة من العن�رس الب�رسي الفل�سطيني يف اخلارج:

يف ظّل االرتفاع امل�ستمر يف عدد ال�سكان الفل�سطينيني، وانت�سارهم يف مواقع خمتلفة يف الداخل 

ال�ستات  يف  يعي�ض  ن�سمة،  مليون   10.88 نحو   2009 �سنة  نهاية  يف  عددهم  بلغ  حيث  ال�ستات  ويف 

وا�سعة  جماالت  هناك  فاإن  ؛ 
58

ال�سكان جمموع  من   %51.8 بن�سبة  اأي  ن�سمة  مليون   5.63 منهم 

لال�ستفادة من هذه الطاقة الب�رسية التي ت�سّم كفاءات عالية يف خمتلف املهن والتخ�س�سات، وذلك 

جزء  تخ�سي�ض  اأم  الوطن،  داخل  ذويهم  اإىل  االأموال  بتحويالت  �سواء  الوطني،  االقت�ساد  خلدمة 

من ا�ستثماراتهم الإقامة م�ساريع ماأمونة حملياً، هذا اإ�سافة اإىل زيادة طلبهم على ال�سلع واملنتجات 

الفل�سطينية التقليدية وغري التقليدية، مما ي�سهم يف زيادة االإنتاج الزراعي وال�سناعي يف فل�سطني، 

وزيادة ح�سيلة ال�سادرات.
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ج. ال�ستفادة من فوائ�س اأموال فل�سطينيي ال�ستات:

العديدة  املحاوالت  من  بالرغم  املالئم،  االقت�سادي  املناخ  توفري  تواجه  التي  ال�سعوبات  اأمام 

لت�سحيح وتهيئة هذا املناخ عرب موؤمترات ت�سجيع اال�ستثمار؛ فقد يكون من املفيد اال�ستفادة من 

فوائ�ض اأموال الفل�سطينيني املغرتبني، من خالل اإقامة م�ساريع خارجية م�سرتكة مع بلدان ت�سعى 

ال�ستقطاب هذه اال�ستثمارات. وهناك بلدان عديدة �سارت على هذا املنوال، من خالل اإقامة �سناديق 

�سيادية قادرة على ح�سد اال�ستثمارات املطلوبة، والتوجه نحو م�ساريع زراعية ت�سهم يف حتقيق 

االأمن الغذائي لبلدانها باأ�سعار مالئمة، وذلك يف ظّل ارتفاع اأ�سعار احلبوب خا�سة، وال�سلع الغذائية 

عامة.

�صائب  ا�صتثماري  مناخ  لإيجاد  القت�صادي  الن�صاط  لتحفيز  املمكن  اجلهد  بذل  د. 

وداعم وموثوق:

تقت�سي حماولة تفعيل اال�ستثمار يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، �سمن متطلبات عديدة، تزويد 

اإىل جانب االعتماد  باإطار قانوين فعال و�سفاف وحمفز وموثوق،  امل�ستثمرين املحليني واالأجانب 

على الدعم احلكومي باأ�سكال خمتلفة لتقدمي الت�سهيالت املطلوبة وامل�ساركة يف حتمل املخاطر؛ الأن 

حدود هذه اال�ستثمارات ال تقت�رس على اجلانب املادي، بل هي اإ�سهام يف ا�ستمرار �سمود ال�سعب 

الفل�سطيني يف اأر�سه، ومواجهة امل�ساريع االإ�رسائيلية والهادفة اإىل ت�سييق اخلناق على الفل�سطينيني 

نحو  احلا�رس  الوقت  يف  التطلع  فاإن  كذلك،   .
59

لوطنهم الهجرة  على  الإجبارهم  الو�سائل،  مبختلف 

ت�سجيع اال�ستثمار من خالل التح�سري ملوؤمتر عاملي يعقد يف بيت حلم يف اأيار/ مايو 2010، كامتداد 

ال�سلطة  من  اإ�رساراً  ي�سكل  واخلارج،  الداخل  يف  انعقادها  ال�سابق  اال�ستثمارية  املوؤمترات  حلزمة 

الوطنية على تكثيف اال�ستثمار املحلي والعربي والدويل يف فل�سطني، واقتناعاً تاماً بجدوى تفعيل 

الن�شاط ال�شتثماري.

ما زال االقت�ساد الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يعاين من �سيا�سات االحتالل

الفل�سطيني االقت�ساد  اإخ�ساع  على  خاللها  من  يحر�ض  التي  وممار�ساته،  االإ�رسائيلي 

املمار�سات؛ وذلك من  النا�سئة عن هذه  باملزايا واملكا�سب  التمتع  ا�ستمراره يف  اأجل  ل�سيطرته، من 

خالل عزل االقت�ساد الفل�سطيني عن العامل اخلارجي العربي والدويل على حد �سواء، وجعل هذه 

املعامالت يف اأ�سيق نطاق ممكن، وجعل االقت�ساد الفل�سطيني تابعاً لالقت�ساد االإ�رسائيلي كخيار 

وحيد وب�سكل مبا�رس.

قطاع  على  املفرو�ض  واحل�سار  املعابر  اإغالق  من  يعاين  ظّل  الفل�سطيني  االقت�ساد  اأن  كما 

ال�سفة  عن  للقطاع  واقت�سادي  واجتماعي  �سيا�سي  انف�سام  ومن  �سنتني،  من  اأكرث  منذ  غزة 

خامتة
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اآثار  اأخرى، مما نتج عنه  العامل اخلارجي من ناحية  الغربية من ناحية، وف�سل قطاع غزة عن 

وزيادة  املعي�سة  م�ستوى  وتدهور  التجارة  حجم  انخفا�ض  بينها  من  كبرية،  �سلبية  اقت�سادية 

البطالة. ن�سبة  وارتفاع  والفقر  الغالء 

 %5 اأن الناجت املحلي االإجمايل لل�سفة الغربية وقطاع غزة حقق منواً مبعدل  وعلى الرغم من 

الدعم  با�ستمرار  اقرتانه  اأن  اإال  اإيجابياً،  توجهاً  ميثل  كان  واإن  النمو  هذا  اأن  غري   ،2009 �سنة  يف 

اإىل منو  بال�رسورة  اأنه ال ي�سري  البطالة عند معدالت مرتفعة، يعني  اخلارجي، وبقاء م�ستويات 

جوهري. 

ظّل  ويف  ال�سيا�سي،  املوقف  يف  االنفراج  فر�ض  �ساآلة  يف  املتمثلة  الراهنة  االأو�ساع  �سوء  ويف 

فاإن  الفل�شطيني،  القت�شادي  الن�شاط  حتجيم  اإىل  املف�شية  املت�شددة  الإ�رسائيلية  املمار�شات 

خالل  النمو  هذا  م�سار  على  جوهري  ت�سحيح  اأو  حقيقي،  اقت�سادي  منو  حدوث  احتماالت 

2010، تبدو غري ممكنة، خ�سو�ساً مع بقاء القيود املفرو�سة على حركة الب�سائع وحركة  �سنة 

اإىل احل�سار االقت�سادي الذي ما زال مفرو�ساً  اإ�سافة  االأفراد يف خمتلف االأرا�سي الفل�سطينية، 

على قطاع غزة. 
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