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الف�شـــــــــــــل االأول:

الو�شع الفل�شطيني

الـــــــــــداخلـــــــــــي

التـقــريــر حمــــرر 

امل�شاركون يف كتابة التقرير

اأ. د. حم�شن حممد �شالح:

�لتاريخية  �جلو�نب  يف  ومتخ�ص�ص  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  �أ�صتاذ 

و�ل�صيا�صية و�ال�صرت�تيجية. رئي�ص ومدير عام مركز �لزيتونة للدر��صات 

يف  و�حل�صارة  �لتاريخ  ق�صم  رئي�ص  وهو   ،2004 منذ  و�ال�صت�صار�ت 

بيت  بجائزة  �الأول  �لفائز  �صابقاً.  مباليزيا  �لعاملية  �الإ�صالمية  �جلامعة 

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

من �جلامعة �الإ�صالمية �لعاملية مباليزيا �صنة 2002. �صدر له 14 كتاباً 

متخ�ص�صاً يف �ل�صاأن �لفل�صطيني، وكتب 20 ف�صالً يف كتب علمية. قام 

بالتحرير �لعلمي الأكرث من 90 كتاباً. وهو حُمرِّر �لتقرير �ال�صرت�تيجي 

�لفل�صطينية  و�لوثائق   ،)2022-2005 جملد�ً   12( �لفل�صطيني 

جملد�ت  8( �لفل�صطينية  و�ليوميات   ،)2011-2005 جملد�ت   7( 

�لزيتونة ملركز  �ال�صرت�تيجي  �لتقدير  حمرر   .)2022–2014 

قدم  �ملحّكمة،  �لعلمية  �لدر��صات  من  �لكثري  له  ُن�رشت  تقدير�ً(.   129(

كاتب  ودويل.  حملي  موؤمتر  مئة  من  �أكرث  يف  ومد�خالت  عمل  �أور�ق 

�الإخبارية  �ل�صحافة و�ملو�قع  �لفل�صطيني يف  �ل�صاأن  يف  د�ئم خ�صو�صاً 

جريت معه مئات �ملقابالت �لتلفزيونية و�الإذ�عية و�ل�صحفية.
ُ
�لبارزة؛ �أ

اأ. �شاري عرابي:

�لوطنية  �حلركة  ويف  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لق�صايا  يف  وباحث  كاتب 

بق�صايا  �هتمامه  �إىل  باالإ�صافة  �خل�صو�ص،  وجه  على  �لفل�صطينية 

�لفكر �الإ�صالمي. ح�صل على ماج�صتري يف �لدر��صات �لعربية �ملعا�رشة 

�الأيديولوجيا  “حتوالت  بعنو�ن  �أطروحة  كتب  بريزيت.  جامعة  من 

و�ل�صيا�صة يف �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية: �لكتيبة �لطالبية منوذجاً”. 

يتعاون مع عدد من مر�كز �الأبحاث، وكتب �لعديد من �الأبحاث و�لتقارير 

ودر��صات تقدير �ملوقف. ُي�صت�صاف ب�صكل د�ئم يف �لقنو�ت �لتلفزيونية 

�أ�صدر  �ل�صيا�صية.  �الأحد�ث  لتحليل  و�لعاملية  و�لعربية  �لفل�صطينية 

باال�صرت�ك ُيثِّل جزء�ً من �صل�صلة تتناول مفاهيم وم�صطلحات  كتاباً 

�لق�صية �لفل�صطينية، ولديه مئات �ملقاالت باللغتني �لعربية و�الإجنليزية 

يف �مل�صائل �لفكرية و�ل�صيا�صية.
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اأ. د. حم�شن حممد �شالح.

اأ. اإقبال وليد عمي�س:

�لتدقيق  وحدة  ورئي�صة  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�صة  باحثة 

�ل�صكانية  �ملوؤ�رش�ت  �إعد�د  يف  �صاركت  �لزيتونة.  مركز  يف  �الأكاديي 

لعدة  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  يف  و�لتعليمية  و�القت�صادية 

مو�جهة  يف  و�الإعمار  �لتنمية  غزة:  “قطاع  كتاب  �إعد�د  ويف  �صنو�ت، 

�حل�صار و�لدمار”.

�ل�صادرة  و�ملن�صور�ت  �لكتب  لع�رش�ت  �الأكاديي  �لتدقيق  يف  �صاركت 

“�ملوؤ�رش�ت  بعنو�ن  ف�صل  كتابة  يف  �صاركت  كما  �لزيتونة.  مركز  عن 

بعنو�ن  وف�صل   ،”2013-1994 �لفل�صطينية  لل�صلطة  �القت�صادية 

“�لتنمية �لب�رشية يف ظّل �ل�صلطة �لفل�صطينية” يف كتاب �ل�صلطة �لوطنية 
�لفل�صطينية: در��صات يف �لتجربة و�الأد�ء 2013-1994.

اأ. د. معني حممد عطا رجب:

يف  �قت�صادي  وحملل  وخبري  �جلامعات  من  عدد  يف  �القت�صاد  �أ�صتاذ 

�لتجارة باجلامعة  كلية  تاأ�صي�ص  �ملحلي و�خلارجي. �صارك يف  �الإعالم 

يف  �الإد�رية  و�لعلوم  �القت�صاد  كلية  تاأ�صي�ص  ويف  بغزة،  �الإ�صالمية 

جامعة �الأزهر بغزة، وكان عميدها لعدة �صنو�ت. عمل �صابقاً م�صت�صار�ً 

ل�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، ومن�صقاً ملعهد �أبحاث �ل�صيا�صات �القت�صادية 

�لفل�صطيني “ما�ص” يف ر�م �هلل. ع�صو يف عدة جمعيات علمية �قت�صادية 

�لدوريات  يف  من�صورة  عمل  و�أور�ق  �أبحاث  عدة  له  وعربية.  حملية 

وعربية  حملية  موؤمتر�ت  يف  �صارك  و�الإقليمية.  �ملحلية  �ملتخ�ص�صة 

ودولية عديدة. له عدة موؤلفات جامعية يف �لنظرية �القت�صادية، و�ملالية 

�لعامة، و�لنقود و�مل�صارف، و�لتجارة �لدولية، و�القت�صاد �الإ�صالمي، 

و�لتكامل �القت�صادي، و�القت�صاد �لفل�صطيني، ومناهج �لبحث �لعلمي، 

على  �أ�رشف  كما  �القت�صادي.  �لفكر  وتاريخ  �القت�صادي،  و�لتخطيط 

ر�صائل علمية جامعية على م�صتوى �ملاج�صتري.

الف�شـــــل الثــانــي:

املوؤ�شرات ال�شكانية

واالقت�شـــــاديــــــــة

لفل�شــطينـيـــــــــة ا

* املوؤ�شرات ال�شكانية

* املوؤ�شرات االقت�شادية
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الثــالــث: الف�شـــــل 

واملقد�شــــات االأر�س 

الــرابــــع:  الفـ�شــــل 

العـــدوان  م�شـــارات 

مـــــــــــة  و ملقــــــا ا و

والت�شــوية ال�شـلميـة

اأ. زياد حممد ابحي�س:

يف  �ملاج�صتري  �صهادة  على  حائز  �لقد�ص،  �صوؤون  يف  متخ�ص�ص  باحث 

�لعلوم �ل�صيا�صية من �جلامعة �الأردنية، ويو��صل در��صة �لدكتور�ه يف 

�جلامعة ذ�تها. حّرر تقرير عني على �الأق�صى يف �لفرتة 2008-2006، 

�الإعالم  لق�صم  رئي�صاً  َعِمَل   .2013-2009 �لفرتة  يف  �إعد�ده  يف  و�أ�صهم 

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

باحث  حالياً  وهو   ،2010-2008 �لفرتة  يف  فيها  �لتنفيذي  �ملدير  موقع 

متعاون معها. 

د. عبد اللطيف خ�رش �شده:

�إ�صطنبول  جامعة  من  �لعام  �لقانون  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  حا�صل 

�الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  عنو�ن:  حتت  �أطروحته  وكانت   ،2020 �صنة 

يف فل�صطني من منظور �لقانون �لدويل. يز�ول مهنة �ملحاماة ع�صو�ً يف 

�ملر�صد  2012. رئي�ص موؤ�ص�صة  �صنة  �لفل�صطينيني منذ  �ملحامني  نقابة 

�لفل�صطيني ل�صوؤون �ال�صتيطان و�جلد�ر �لعن�رشي، و�ملدير �لتنفيذي 

للتحالف �لقانوين �لدويل من �أجل فل�صطني. له عدة موؤلفات منها: و�قع 

يف  �الإ�رش�ئيلية  و�مل�صتوطنات   ،2016 �لغربية  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطان 

�ل�صفة �لغربية: �أ�صل �لت�صمية و�لداللة. 

اأ. ربيع حممد الدّنان:

�للغة  يف  �إجازة  على  حا�صل  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�ص  باحث 

�لعربية و�آد�بها. ي�صارك يف �إعد�د وحترير جملد �ليوميات �لفل�صطينية، 

من  عدد  كتابة  يف  �أ�صهم   .2014 منذ  �لزيتونة  مركز  عن  ي�صدر  �لذي 

�لكتب �ل�صادرة عن �ملركز، �أبرزها: �صل�صلة تقرير معلومات، و�صل�صلة 

ملف معلومات، وكتاب “م�رش بني عهدين مر�صي و�ل�صي�صي: در��صة 

جتاه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�صيا�صات  بعنو�ن  ف�صالً  �أعّد  مقارنة”. 

�ملقاومة �لفل�صطينية” يف كتاب �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية: در��صات يف 

�لتجربة و�الأد�ء 1994-2013. �صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت وحلقات 

�لنقا�ص �ملحلية و�لدولية.

* م�شــــــــــار
    العـــــدوان

    واملقاومة

* اال�شتيطان
    يف ال�شفة

    الغربيـــــة

* القــــــــد�س
    واملقد�شات
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الفــ�شـــل اخلـامـــ�س: 

امل�شــهد االإ�شـرائيلي

اأ. هاين “حممد عدنان” امل�رشي:

“�لقد�ص”  �صحيفة  يف  عمود  وكاتب  �صيا�صي،  وحملل  و�صحفي  كاتب 

و�ل�صفري  �لفل�صطينية،  �الأيام  �صحف:  يف  �صابقاً  وكتب  �ملقد�صية، 

�للبنانية، و�خلليج �الإمار�تية، و�حلياة �للندنية، وع�صو يف �الحتاد �لعام 

للكتاب و�ل�صحفيني �لفل�صطينيني و�حتاد �ل�صحفيني �لعامليني منذ �صنة 

1980. �أحد موؤ�ص�صي �ملركز �لفل�صطيني الأبحاث �ل�صيا�صات و�لدر��صات 

 2011 �أبريل  ني�صان/  منذ  �لعام  ومديره  م�صار�ت   - �ال�صرت�تيجية 

وحتى �الآن. وهو موؤ�ص�ص ومدير �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم و�الأبحاث 

مدير  من�صب  �صغل   .2011-2005 �لفرتة  خالل  )بد�ئل(  و�لدر��صات 

عام �الإد�رة �لعامة للمطبوعات و�لن�رش و�صوؤون �ملوؤ�ص�صات �الإعالمية 

يف وز�رة �الإعالم يف �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �لفرتة 1995-2005. ُن�رشت 

له �لعديد من �لدر��صات و�الأبحاث ومئات �ملقاالت، و�صارك يف �لكثري من 

�ملقابالت مع و�صائل �الإعالم �ملختلفة، كما �صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت 

�لعربية و�لدولية. وكان ع�صو�ً يف جمل�ص �أمناء موؤ�ص�صة يا�رش عرفات 

حتى �صنة 2021، وهو م�صت�صار �صبكة �ل�صيا�صات �لفل�صطينية.

د. مهند م�شطفى:

حا�صل على �لدكتور�ه يف �لعلوم �ل�صيا�صية من جامعة حيفا، مدير عام 

�لتطبيقة،  �الجتماعية  للدر��صات  �لعربي  �ملركز   - �لكرمل  مدى  مركز 

ورئي�ص ق�صم �لتاريخ يف �ملعهد �الأكاديي �لعربي يف كلية بيت بريل. له 

�لع�رش�ت من �لدر��صات و�الأبحاث و�لكتب باللغات �لعربية، �الإجنليزية 

و�لعبية يف �ل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية و�لفل�صطينية. �صارك يف تاأليف كتاب 

�لدولة  يف  �الأ�صلية  �الأقلية  �صيا�صات  �إ�رش�ئيل:  يف  �لفل�صطينيون 

2009، وكتاب �صيا�صة �إ�رش�ئيل �خلارجية جتاه �لقوى  �الإثنية  �صنة 

�ل�صاعدة: تركيا، �لهند، �ل�صني ورو�صيا �صنة 2010.

اأ. د. حم�شن حممد �شالح.

اأ. اإقبال وليد عمي�س.

* امل�شهد االإ�شرائيلي
    ال�شيا�شــي الداخلي

* املوؤ�شرات ال�شكانية
    واالقتــ�شـــــــاديـــة

    االإ�شــــرائيـــليـــــــة

* م�شـــــــار
    الت�شوية

    ال�شلمية
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امل�شاركون يف كتابة التقرير

د. با�شم جالل القا�شم:

�صهادة  على  حا�صل  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  متخ�ص�ص  باحث 

�لدكتور�ه يف �لعلوم �ل�صيا�صية من جامعة بريوت �لعربية، وماج�صتري 

يف �لعالقات �لدولية و�لديبلوما�صية من �جلامعة �للبنانية، ي�صغل حالياً 

رئي�ص  ونائب  �لزيتونة،  مركز  يف  و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم  رئي�ص 

حترير “ن�رشة فل�صطني �ليوم”. �ألّف كتاباً بعنو�ن “�صو�ريخ �ملقاومة 

بعنو�ن  حمّكمة  علمية  در��صة  وله  �لفل�صطيني”،  �لردع  �صالح  غزة  يف 

 ،”2018-2011 �ل�صورية  �الأزمة  جتاه  �الإ�رش�ئيلية  “�ال�صرت�تيجية 
و�صارك يف �إعد�د عدد من �لدر��صات و�ملوؤلفات �ملن�صورة. منها: �صل�صلة 

مركز  عن  ت�صدر�ن  �للتان  معلومات  ملف  و�صل�صلة  معلومات،  تقرير 

در��صة  و�ل�صي�صي:  مر�صي  عهدين  بني  “م�رش  وكتاب  �لزيتونة، 

�لفل�صطينية”  �لوطنية  �ل�صلطة  “تاأ�صي�ص  بعنو�ن  ف�صالً  �أعّد  مقارنة”. 

و�الأد�ء �لتجربة  يف  در��صات  �لفل�صطينية:  �لوطنية  �ل�صلطة  كتاب   يف 

1994-2013. و�صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت.

اأ. اأ�رشف عثمان بدر:

بريزيت،  بجامعة  �لثقافية  و�لدر��صات  �لفل�صفة  ق�صم  يف  حما�رش 

على  حا�صل  �الجتماعية،  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  درجة  لنيل  مر�صح 

�أطروحته  ُن�رشت  �إ�رش�ئيلية.  در��صات  تخ�ص�ص  يف  �ملاج�صتري  درجة 

حتت  �لزيتونة،  مركز  �إ�صد�ر  من  كتاب  يف   ،2016 �صنة  باملاج�صتري 

و�لتفاو�ص  و�لتو��صل  �لتد�فع  جدلية  وحما�ص:  �إ�رش�ئيل  عنو�ن: 

يف  من�صورة  �أور�ق  وله  كتب،  عدة  تاأليف  يف  �صارك   .2014-1987

يف  �لثقافية  فل�صطني  م�صابقة  جائزة  على  حا�صل  مة.  حمكَّ جمالت 

�لدولية  فل�صطني  موؤ�ص�صة  من  �ملقدمة   ،2015 ل�صنة  �لر�بعة  دورتها 

)جائزة �أحمد �ل�صقريي حول ق�صية فل�صطني و�لقانون �لدويل(. مهتم 

يف  �ال�صتيطاين  �ال�صتعمار  ومفهوم  �الإ�رش�ئيلي،  �لع�صكري  باحلكم 

فل�صطني، و�الجتماع �ل�صيا�صي.

* املوؤ�شرات الع�شكرية
    االإ�شرائيلية واملوقف

    من الو�شع الداخلي

    الفل�شــــطيــنــــــي

ال�شــــاد�س:  الف�شــــل 

الق�شية الفل�شطينية 

العـــربــي والعــالـــم 
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اأ. وائل اأحمد �شعد:

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

للمدير �لعام يف مركز �لزيتونة. �ألّف كتاباً بعنو�ن �حل�صار، و�صارك يف 

�لوثائق  منها:  �ملن�صورة،  و�ملوؤلفات  �لدر��صات  من  عدد  وحترير  �إعد�د 

�لفل�صطينية، �لذي ي�صدر �صنوياً عن مركز �لزيتونة، و�ل�صلطة �لوطنية 

و�رش�ع   ،2013-1994 و�الأد�ء  �لتجربة  يف  در��صات  �لفل�صطينية: 

�الإر�د�ت: �ل�صلوك �الأمني لفتح وحما�ص و�الأطر�ف �ملعنية، و�لتطور�ت 

�الأمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية 2006-2007، وقر�ء�ت نقدية يف جتربة 

فل�صطني  ن�رشة  حترير  ير�أ�ص  وهو   .2007-2006 وحكومتها  حما�ص 

�ليوم �الإلكرتونية، كما ي�رشف على �إد�رة حترير �لتقدير �ال�صرت�تيجي 

�ملحلية  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  يف  �صارك  وقد  �لفل�صطيني. 

و�لدولية.

د. �شعيد وليد احلاج:

و�الإ�صالمية.  �لعربية  �ملنطقة  وق�صايا  �لرتكي  �ل�صاأن  يف  وباحث  كاتب 

�ملقاالت  مئات  له  تركيا.  يف  هاجتبة  جامعة  يف  �لطب  كلية  من  تخّرج 

وع�رش�ت  �ملعروفة،  �لعربية  و�ملو�قع  �ل�صحف  من  عدد  يف  �لدورية 

�ملر�كز  من  عدد  يف  من�صورة  �لرتكي  �ل�صاأن  حول  �لبحثية  �الأور�ق 

�الآفاق  �لعربية:   - �لرتكية  “�لعالقات  كتاب  له  ُن�رش  �ملعروفة.  �لبحثية 

و�ل�صعوبات” �صنة 2016، وف�صل “تركيا و�لعامل �لعربي يف عهد �لعد�لة 

و�لتنمية” يف كتاب “جتربة �لعد�لة و�لتنمية يف �حلكم”، من �إ�صد�ر مركز 

 .2018 �صنة   SETA و�الجتماعية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �لدر��صات 

و�لدولية  �ملحلية  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  من  كبري  عدد  يف  متحدثاً  �صارك 

بخ�صو�ص �ل�صاأن �لرتكي، وله �إطالالت �إعالمية يف عدة قنو�ت ف�صائية.

ال�شــــابــع:  الف�شــــل 

الق�شية   الفل�شطينية 

والعـــامل االإ�شـــالمـي

* تركيا

 * منظمـة التعاون 

   االإ�شـــــــالمـــــــي
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اأ. د. طالل عرتي�شي:* اإيران

عميد �صابق للمعهد �لعايل للدكتور�ه يف �جلامعة �للبنانية، مدير �صابق 

�ال�صرت�تيجية  �لدر��صات  ملركز  �صابق  مدير  �الجتماعية،  �لعلوم  ملعهد 

�للبنانية، م�صت�صار علمي  �أ�صتاذ علم �الجتماع يف �جلامعة  يف بريوت، 

�الأو�صط.  �ل�رشق  ق�صايا  يف  وباحث  �ملعارف،  جامعة  يف  و�أكاديي 

�للبناين، ع�صو يف  �لقيادة و�الأركان يف �جلي�ص  �أ�صتاذ حما�رش يف كلية 

ن�رش  وعربية.  لبنانية  در��صات  مر�كز  يف  و��صت�صارية  علمية  هيئات 

موؤمتر�ت  يف  و�صارك  و�أجنبية،  عربية  دوريات  يف  و�أبحاث  در��صات 

و�ل�صيا�صية  �لثقافية  �الأو�صط  �ل�رشق  ق�صايا  حول  ودولية  �إقليمية 

�لديقر�طية،  �ل�صيا�صي،  و�لفكر  �الإ�صالم  موؤلفاته:  من  و�الجتماعية. 

�له�صبة  وجيو-��صرت�تيجيا   ،2003 �صنة  �آخرين(  )مع  �إير�ن  �لغرب، 

�الإير�نية: �إ�صكاليات وبد�ئل، �صنة 2009، ودعم �لفئات �ملهم�صة: جتربة 

�ملجتمع �ملدين يف دعم عائالت �ل�صجناء، �صنة 2014، و�صورة �أملانيا يف 

كتب �لتاريخ �ملدر�صية �لعربية، �صنة 2016، وبني �صحوتني: �الإ�صالم 

�ل�صيا�صي يف �رشق �أو�صط متحول، �صنة 2020.

اأ. د. وليد عبد احلي:

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

�أمناء  جمل�ص  وع�صو  �الأردن،  يف  �لزيتونة  جامعة  �أمناء  جمل�ص  ع�صو 

�ملركز �لوطني حلقوق �الإن�صان يف �الأردن، وع�صو جمل�ص �أمناء جامعة 

�إربد �الأهلية. رئي�ص حترير جملة “�أبحاث �لريموك للعلوم �الجتماعية 

�لعلمي يف جامعة �لريموك.  �لبحث  �لتي ت�صدرها عمادة  و�الإن�صانية” 

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

م�صت�صار�ً  عمل  كما  باالأردن،  �لريموك  جامعة  يف  �ل�صيا�صية  �لعلوم 

�ملظامل  ديو�ن  لدى  وم�صت�صار�ً  �الأردن،  يف  لالإعالم  �الأعلى  للمجل�ص 

من  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  يف  معظمها  يرتكز  كتاباً،   33 �ألَّف  �الأردين. 

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

�لعالقات �لدولية، و�لدر��صات �مل�صتقبلية يف �لعلوم �ل�صيا�صية، ومناهج 

�لدر��صات �مل�صتقبلية وتطبيقاتها يف �لوطن �لعربي، و�ملكانة �مل�صتقبلية 

لل�صني على �صلّم �لقوى �لدويل 1978-2010، و�إير�ن: م�صتقبل �ملكانة 

�الإقليمية 2020. كما قام برتجمة عدد من �لكتب و�لدر��صات من �للغة 

�الإجنليزية، ون�رش 118 بحثاً يف �ملجالت �لعلمية �ملُحّكمة.

امل�شاركون يف كتابة التقرير

 الف�شــــــل الثــامــن:

الق�شية الفل�شطينية 

الدولــــي والــو�شـــع 
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مقدمة التقرير

هذ� هو �ملجلد �لثاين ع�رش من �صل�صلة �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني. وبف�صل �هلل �صبحانه، 

فاإن هذ� �لتقرير قد �أخذ موقعه �ملرجعي �ملتميز يف �لدر��صات �لفل�صطينية، و�أ�صبح من �لكتب �لتي 

ال غنى عنها للباحثني و�ملتخ�ص�صني و�ملهتمني. فهو يحفل باملعلومات �لو��صعة و�لدقيقة و�ملوثقة، 

�لتي يتّم عر�صها يف �إطار مو�صوعي وحتليلي من�صبط مبعايري ومناهج �لبحث �لعلمي، مع �ل�صعي 

يغطي  فهو  ب�صموله،  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  يتميز  كما  �لقريبة.  �مل�صتقبلية  �مل�صار�ت  ال�صت�رش�ف 

�لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني، و�مل�صهد �الإ�رش�ئيلي، وم�صار�ت �ملقاومة و�لت�صوية �ل�صلمية، و�الأبعاد 

و�لقد�ص  لالأر�ص  و��صعة  م�صاحات  ويفرد  �لفل�صطينية،  للق�صية  و�لدولية  و�الإ�صالمية  �لعربية 

و�ملقد�صات، وللو�صع �ل�صكاين و�القت�صادي �لفل�صطيني.

***

حملت �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير �ال�صرت�تيجي 2020–2021 �آماالً فل�صطينية عري�صة بتحقيق 

�لت�رشيعية  موؤ�ص�صاتها  وتفعيل  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  و�إ�صالح  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة 

قيادة  قيام  نتيجة  �لفل�صطيني  �لتاريخ  يف  �الإحباط  حاالت  �أكب  باأحد  �نتهت  �أنها  غري  و�لتنفيذية. 

�ملنظمة و�ل�صلطة �لفل�صطينية بتعطيل �النتخابات وم�صار �مل�صاحلة. وهو ما �أدى �إىل فقد�نها �لكثري 

من �لثقة و�مل�صد�قية يف �لبيئة �ل�صعبية �لفل�صطينية؛ وقد عمَّق ذلك �إ�رش�ر هذه �لقيادة على ��صتمر�ر 

هيمنتها، و�إ�صعاف منظمة �لتحرير وحتجيمها، وعلى �مل�صي يف م�صار �لت�صوية ويف �لتن�صيق �الأمني 

مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

و�لقومي،  �لديني  �لتطرف  نحو  �جلنوح  من  مزيد�ً  �الإ�رش�ئيلية  �لبيئة  �صهدت  نف�صه،  �لوقت  يف 

وحماوالت “�رشعنة وقوننة” �لهوية �ليهودية للكيان �ل�صهيوين. وتر�فق ذلك مع مزيد من بر�مج 

�ال�صتيطان و�لتهويد يف �ل�صفة �لغربية وخ�صو�صاً يف �لقد�ص، وحماوالت فر�ص �لروؤية �ل�صهيونية 

�أربع  عقد  نتيجة  �ل�صيا�صي  �الرتباك  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صهد  يف  برز  كما  �لفل�صطيني.  �مللف  الإغالق 

�نتخابات للكني�صت خالل �صنتني، وت�صكيل حكومة ت�صم حزباً عربياً، ويجمع �ئتالفها �خل�صومة 

مع بنيامني نتنياهو.

للم�صهد  �ملقاومة  وقوى  حما�ص  ت�صّدر  �إىل   )2021 مايو  )�أيار/  �لقد�ص  �صيف  معركة  �أدت  وقد 

�لفل�صطيني، وربط �لعمل �ملقاوم يف قطاع غزة بالقد�ص، وتعزيز مظاهر وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني 

يف �لد�خل و�خلارج، وتر�جع مكانة “�إ�رش�ئيل” يف �لبيئة �لدولية.

مقدمة التقرير
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وبالرغم من �أن �ل�صعب �لفل�صطيني توحد يف مو�جهة “�صفقة تر�مب”؛ �إال �أن �جلانب �الإ�رش�ئيلي 

جنح بغطاء ودعم �أمريكي، يف �إحد�ث �خرت�ق تطبيعي ر�صمي يف �لبيئة �لعربية و�الإ�صالمية �ل�صعيفة 

و“�لرخوة”؛ فان�صمت �أربع دول عربية للتطبيع هي �الإمار�ت و�لبحرين و�ل�صود�ن و�ملغرب. ومع 

ذلك، فاإن �لكيان �الإ�رش�ئيلي ما ز�ل يو�جه بيئة �صعبية عربية و�إ�صالمية و��صعة ترف�ص �لتطبيع، 

وتدعم م�صار �لتحرير.

�أما �لبيئة �لدولية، فما ز�لت على دعمها �ملعتاد للق�صية �لفل�صطينية، كما يظهر يف �جلمعية �لعامة 

�لدويل  �لعام  �لر�أي  �ملوؤ�رش�ت تز�يد�ً بطيئاً متدرجاً يف تعاطف  �ملتحدة وموؤ�ص�صاتها. وُتظهر  لالأمم 

مع فل�صطني؛ بالرغم من �جلهود �لهائلة �لتي يبذلها �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لتجميل �صورته وت�صويه 

�لق�صية وجترمي �لعمل �ملقاوم.

***

وعناوين  �مل�صاركني  �لُكتَّاب  �أ�صماء  فاإن  للتقرير،  �ل�صابقة  �ملجلد�ت  يف  �ملتَّبعة  �ل�صيا�صة  وفق 

�لف�صول �أو �ملباحث �لتي كتبوها، قد ذكرت يف �صدر �لكتاب عند �لتعريف باأ�صخا�صهم. ومل ُي�رش 

�إليها يف بد�ية كل ف�صل، باعتبار �لتقرير عمالً جماعياً لكتاب و�حد؛ والأن عمل �لتحرير يف هذ� �لتقرير 

وتعديالت  �إ�صافات  باإدخال  �لقيام  �إىل  �ملعتاد،  �لعمل  يتجاوز  �ل�صابقة(  �ملجلد�ت  كل  يف  )وكذلك 

وحتديثات مهمة وكبرية �أحياناً على بع�ص �لف�صول، مما يجعل م�صوؤولية ظهورها، بال�صكل �لذي 

خرجت فيه، م�صوؤولية م�صرتكة.

ال بّد من تقدمي �ل�صكر �جلزيل للزمالء �ملتخ�ص�صني و�خلب�ء �لذين �صاركو� يف كتابة �لتقرير، 

ولل�صادة �مل�صت�صارين �لذين �أ�صهمو� يف مر�جعة ن�صو�صه؛ وكذلك لفريق �لعمل يف مركز �لزيتونة 

من م�صاعدي �لتحرير وموظفي ق�صم �الأر�صيف، �لذين كان لهم دوٌر مهٌم يف توفري �ملادة �لعلمية، 

ومر�جعة �لن�صو�ص وتدقيقها، و�إخر�ج �لتقرير بال�صكل �لالئق، بالرغم من �لظروف �ال�صتثنائية 

�ل�صعبة �لتي يرُّ بها لبنان، وبالرغم من �نعكا�صات جائحة كورونا على ظروف �لعمل.

مكانته  وعلى  �لتقرير،  هذ�  يلقاه  �لذي  �لطيب  �لنجاح  على  �صبحانه  �هلل  نحمد  فاإننا  و�أخري�ً، 

�ملرجعية �ملتخ�ص�صة، ون�صكر كل من دعم هذ� �لتقرير، و�صجعنا على �ال�صتمر�ر يف �إ�صد�ره. كما 

نرحب بكل ُن�صح �أو توجيٍه �أو نقٍد بنَّاء.

و�حلمد هلل رّب �لعاملني

                                                                                                                         املحرر

اأ. د. حم�شن حممد �شالح
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الو�سع الفل�سطيني الداخلي

�لطويل منذ  �لفل�صطيني  2020 و2021، ع�صوياً مبا قبلهما، وبامل�صار  ترتبط �صنتا 

�لقيادة  وعجز  �النق�صام،  ��صتمر�ر  حيث  من   ،2007 �صنة  �لفل�صطيني  �النق�صام 

�لفل�صطينية عن مو�جهة �لتحديات �لكبى �لتي هّددت �لق�صية �لفل�صطينية بالت�صفية. بيد �أّن هاتني 

ح�صدت  �لتي  �لقد�ص”،  “�صيف  معركة  �أبرزها  كان  �مل�صاعفة،  �الإثارة  من  �صيئاً  �صهدتا  �ل�صنتني 

�ملحتلة،  �الأر�ص  �لفل�صطينيني خارج  �إىل جانب  �النتد�بية وعر�صها،  �جلماهري على طول فل�صطني 

على خيار �ملقاومة، وب�رّشت باإمكان ��صتعادة �لق�صية �لفل�صطينية �صيئاً من مكانتها، وذلك باالإ�صافة 

�إىل مفارقة د�لّة، على ��صتحكام �لعجز �لد�خلي، و�إ�رش�ر قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية على م�صار�ت 

منفردة. فبينما �نتهت �صنة 2020 باتفاق بني حركتَي حما�ص وفتح على �إجناز �رش�كة وطنية عب 

بو�بة �النتخابات، فاإّن �صنة 2021 �نتهت �إىل �ملزيد من �ت�صاع �لهّوة بني �لفريقني �لكبريين يف �ل�صاحة 

قيادة  بني  �لهّوة  و�ت�صاع  بل  �النتخابات،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  �إلغاء  بعد  وذلك  �لفل�صطينية، 

�ل�صلطة وقطاعات �أو�صع من �لفل�صطينيني، بعد �صل�صلة من �حلو�دث �لتي كان من �صاأنها �أن تزيد 

من �أزمة �ل�صلطة على �مل�صتوى �لد�خلي، وتدفعها �أكرث لالرتكاز �إىل �لدعم �خلارجي.

�بتعاد�ً  �أكرث  وهم   ،2020 �صنة  �لفل�صطينيون  �لفرقاء  دخل 

�لد�خلي مع و�قعة  �لتطبيع  بالرغم من حالة  عن بع�صهم، 

2018، وتكليف حممد  �آخر �صنة  �لت�رشيعي  �مل�صتمرة و�ملفتوحة. فقد �صّكل حّل �ملجل�ص  �النق�صام 

��صتية، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، يف �آذ�ر/ مار�ص 2019 بت�صكيل حكومة بديلة عن حكومة 

ر�مي �حلمد �هلل �ملُقالة، �نقالباً على تفاهمات �ل�صاطئ بني حركتي فتح وحما�ص على ت�صكيل حكومة 

وفاق وطني. وقد �صّكل ذلك مفتاحاً لفهم �لعالقات �لوطنية �لد�خلية، و�أعطى موؤ�رّش�ً على �صيا�صات 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �مل�صتقبلية جتاه �ملو�صوع �لد�خلي، وهو �الأمر �لذي ظّل يتكّر�ص طو�ل �ل�صنتني، 

�الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  بت�صكيل  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  قام  فبينما  �لق�صائية؛  �ملنظومة  طال  ومبا 

�ملحاكم  ت�صكيل  تخ�ّص  قر�ر�ت   2021 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �أ�صدر  فاإّنه   ،2019 يوليو  متوز/  يف 

 
1
�لنظامية، وتعديل قانون �ل�صلطة �لق�صائية �ملقّر منذ �صنة 2002، وكذلك ت�صكيل �ملحاكم �الإد�رية،

�ملتمركزة بدورها، يف رئا�صة  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  �لذي يعني بال�رشورة تكري�ص هيمنة  �الأمر  وهو 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، وذلك بعد ت�صفية، �أو تهمي�ص، بقية �ملوؤ�ص�صات و�ل�صلطات �الأخرى.

مقدمة

اأواًل: املدخل اإىل ال�شنتني
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�أو متتني  �إنهاء �النق�صام،  �أو  مل تكن هذه �الإجر�ء�ت لتندرج يف نو�يا �لتمهيد لل�رش�كة �لوطنية، 

�ملجتمع �لفل�صطيني يف مو�جهة �لتحديات وتعزيز �لوحدة �لوطنية و�إحباط جهود ت�صفية �لق�صية 

�أعلنت  ما  وهو   ،2020 �صنة  مطلع  يف  يظهر  �أخذ  لل�صورة،  �آخر  وجهاً  فاإّن  ذلك،  ومع  �لفل�صطينية، 

عنه قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية، من خطو�ت تهدف �إىل جمع �لقوى �لفل�صطينية خلفها ملو�جهة خّطة 

�لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب Donald Trump، �ملو�صومة بـ“�صفقة �لقرن”، فقد دعت 

بطبيعة  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  �إىل  باالإ�صافة  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص  حركتَي  �ل�صلطة  قيادة 

�حلال، للم�صاركة يف �جتماع ما ت�صميه قيادة �ل�صلطة “�لقيادة �لفل�صطينية”، يف �ملقاطعة، مقّر قيادة 

�مل�صاركة يف   وقد و�فقت قيادتا �حلركتنَي على 
2
�لقرن”، “�صفقة  �ل�صلطة، مبدينة ر�م �هلل، ملناق�صة 

3
هذ� �الجتماع.

�أو يف تو�صيفها للو�قع، كالقول  وكالعادة، يتبع خطو�ت كهذه ت�رشيحات مفرطة يف وعودها، 

�إّن �النق�صام بات خلف ظهور �لفل�صطينيني �لذين ينخرطون يف �لعمل �لن�صايل �ل�صعبي موّحدين، 

�أو�صلو  �تفاقية  والية  حتت  �لوطنية  لل�صلطة  �لوظيفي  �لدور  بتغيري  يبد�أ  موّحد،  ن�صايل  ببنامج 

حما�ص  مو�فقة  �إثر  فتح،  حركة  من  قياد�ت  �أطلقتها  بالفعل  ت�رشيحات  وهي   .Oslo Accords

قيادة  �أبدت  كما   
4
�إليه. �مل�صار  �لفل�صطينية”  “�لقيادة  �جتماع  يف  �مل�صاركة  على  �الإ�صالمي  و�جلهاد 

حركة حما�ص �صيئاً من �لتفاوؤل، تعقيباً على قر�ر من �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، باإر�صال 

�إىل قطاع غزة، بو�صفها هذ� �لقر�ر باأنه يوؤ�ص�ص  وفد من �لف�صائل �لفل�صطينية من �ل�صفة �لغربية 

 يف حني �أّن عبا�ص نف�صه كان ُيفرت�ص به �لتوّجه �إىل قطاع غزة، 
5
ملرحلة جديدة من �حلو�ر �لوطني.

ملنح خطو�ته �الأخرية م�صد�قية �أعلى، بيد �أنه تر�جع عن هذ� �لقر�ر، ليقت�رش �الأمر على �لوفد �مل�صار 

 �إال �أن �لوفد �ملقرتح بدوره تعرقلت زيارته لغزة و�صط �تهامات متبادلة بني �لطرفني 
6
�إليه دونه هو،

 
7
حول �مل�صوؤولية عن عرقلة زيارته.

�إىل  �لنظر  2020 و2021، كان ينبغي  �لد�خلية خالل �صنتَي  عند توقُّع م�صار �لعالقات �لوطنية 

�صنتَي  خالل  �ل�صلطة  �إجر�ء�ت  ذلك  ومن  �إز�ءها،  �ل�صلطة  و�صلوك  و�حلو�دث،  �ملعطيات  من  جملة 

2018 و2019، �لتي �صعت �إىل �ال�صتحو�ذ على كامل �ملجال �لعام ل�صالح �ل�صلطة �لتنفيذية، �ملتمركزة 

يف فريق �لرئي�ص عبا�ص، ومن خلفه حركة فتح. وكذلك �لنظر �إىل �ل�صلَّل �لن�صايل �لذي �نتهجته قيادة 

2017، �عرت�ف  �إعالنه يف كانون �الأول/ دي�صمب  �ل�صلطة �لفل�صطينية رد�ً على قر�ر�ت تر�مب منذ 

�أخرى من  ب�صل�صلة  �إليها، مرور�ً  لـ“�إ�رش�ئيل”، وقر�ره بنقل �صفارة بالده  بالده بالقد�ص عا�صمة 

�لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  متويل  �إد�رته  وقف  منها  �الإجر�ء�ت، 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine )�الأونرو�(  �الأدنى  �ل�رشق  يف 

�صفة  تغيري  وحماولتها   ،2018 �أغ�صط�ص  �آب/  يف   Refugees in the Near East )UNRWA(

 �لالجئ �لفل�صطيني للحّد من �أعد�دهم مبا ال يتجاوز 40 �ألف الجئ فل�صطيني، و�إغالقها مكتب بعثة
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�لبحرين  ور�صة  �إىل  و�صوالً   ،2018 �صبتمب  �أيلول/  يف  و��صنطن  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

بخ�صو�ص  تر�مب  خلطة  �القت�صادية  �ملقدمة  ُعدت  و�لتي   ،2019 يونيو  حزير�ن/  يف  �القت�صادية 

�لثاين/  كانون  يف  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  لـ“�ل�صالم”  خطته  تر�مب  �إعالن  ثم  �لفل�صطينية.  �لق�صية 

 Benjamin نتنياهو  بنيامني  �إعالن  �إىل   2020 مايو  �أيار/  يف  الحق،  وقت  يف  و�صوالً   ،2020 يناير 

Netanyahu، رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، عن خطته ل�صّم مناطق من �ل�صفة �لغربية، وهي 

�خلطة �ملبنية على خطة تر�مب.

�أو  �رش�كة،  �أو  م�صاحلة،  �إجناز  لت�صهيل  متّهد  تكن  مل  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قيادة  �إجر�ء�ت  �إّن 

�لق�صاء  ت�صكيل  و�إعادة  مثالً،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  بحّل  قامت  فقد  �لعك�ص،  �إىل  بل  وطنية،  وحدة 

�خلطو�ت  جملة  �إز�ء  �لفعالية  بانعد�م  �صلوكها  و�ت�صم  �لتنفيذية،  لل�صلطة  بالكامل  يخ�صعه  مبا 

و�الإجر�ء�ت �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية، �لتي ��صتهدفت �لق�صية �لفل�صطينية، وتبعتها بعد ذلك موجة 

�لتطبيع غري �مل�صبوقة �صكالً وم�صموناً. بل وقامت بفر�ص هذه �ل�صلبية يف �لفاعلية على �جلمهور 

�لفقري(، مل تكن تعك�ص حتّوالً جّدياً نحو  �ل�صلطة وعمودها  �أن حركة فتح )حزب  و�ل�صارع. كما 

�مل�صاحلة و�لوحدة �لوطنية، و�إعادة ت�صكيل �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية، و�إعادة تعريف دور �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، و�إمنا كانت تقوم مبناورة حم�صوبة، ال تكلّف قيادة �ل�صلطة �أثماناً، �إىل حني �نك�صاف 

�النتخابات �الأمريكية عن �الإد�رة �جلديدة للبيت �الأبي�ص.

كان يلزم �ل�صلطة �لفل�صطينية تعبئة �لفر�غ �ل�صيا�صي بانتظار نتيجة �النتخابات �الأمريكية، فظّل 

�أ�صكاالً  2021. و�ّتخذ �حلديث  �أو��صط �صنة  2020، حتى  �مل�صاحلة، يرتدد منذ مطلع �صنة  حديث 

متعددة، من دعو�ت وطنية د�خلية، �إىل مبادر�ت وعرو�ص �إقليمية ودولية، �إىل تفاهمات ثنائية بني 

�لقوى  �تفاق �حلركتني وجممل  �إىل  �لقرن”،  “�صفقة  �صعبية ملو�جهة  الإد�رة مقاومة  حما�ص وفتح 

فللمجل�ص  لل�صلطة،  فرئا�صية  ت�رشيعية،  متدرجة  �نتخابات  عب  �مل�صاحلة  �إجناز  على  �لوطنية 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهز عليه قر�ر منفرد من رئي�ص  �لذي  �لتحرير وهو �التفاق  �لوطني ملنظمة 

�لفل�صطيني يف طور جديد من �جلمود،  �مل�صهد  باإلغاء �النتخابات، ليدخل  )ومن خلفه حركة فتح( 

وتر�صيخ وظيفة �ل�صلطة، �لتي �صبق وحتدثت قيادتها يف مطلع �صنة 2020 عن تغيريها.

عن  تر�جعاً  �أ�صلها  يف  ��صتية  حممد  حكومة  مثّلت 

�تفاق �ل�صاطئ )2014( بني حركتَي حما�ص وفتح، 

حكومة  وتعيني  �لوطني،  �لوفاق  حكومة  باإقالة 

جديدة ير�أ�صها ع�صو يف �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �الأمر �لذي يعني �أن �صيا�صات هذه �حلكومة 

معّبة عن حركة فتح، وعاك�صة لالأو�صاع �لعامة يف قيادة �حلركة و�ل�صلطة �لفل�صطينية.

 ثانيًا: حكومة حممد ا�شتية

            فـــي قـلــب االأزمـــــات
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ويكن عّد �ل�صنتني حمّل �لبحث، �الأ�صو�أ بالن�صبة حلكومة حممد ��صتية �صو�ء ب�صبب �النعكا�صات 

�لتطور�ت  ب�صبب  �أم  �ملقا�ّصة،  من  �مل�صتمّر  �الإ�رش�ئيلي  و�القتطاع  كورونا  جلائحة  �القت�صادية 

�لنا�صط  ومقتل  �النتخابات  �إلغاء  بعد  �صيّما  وال  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  و�مليد�نية  �ل�صيا�صية 

�لفل�صطيني نز�ر بنات، وكثافة �حل�صور �الأمني لقو�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �مل�صهد �لفل�صطيني، 

�حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات  من  جمموعة  دعا  ما  وهو   ،2021 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف  يف  وخ�صو�صاً 

�الأهلية، للتحذير  مّما و�صفته بـ“حجم �ل�صقوط نحو �ال�صتبد�د و�ل�صلطوية؛ نتيجة �لتفّرد يف �حلكم 

موؤ�ص�صات  عمل  م�صاحات  وت�صييق  فيها،  متنفّذين  �أفر�د  ل�صالح  �لدولة  موؤ�ص�صات  و�ختطاف 

�ملجتمع، وم�صادرة حرية �لر�أي و�لتعبري و�لتنظيم و�لتجّمع”.

“�مل�صوؤولية  و�حلكومة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  لت  حمَّ قد  �ملوؤ�ص�صات  هذه  وكانت 

قبل  من  �ملرتكبة  �ملو�طنني/�ت  بحق  و�العتد�ء�ت  �خلطرية  �النتهاكات  عن  و�لقانونية  �لوطنية 

�أجهزة �الأمن وعنا�رش بزي مدين”، ودعت الإحالة رئي�ص �حلكومة، ب�صفته رئي�صاً ملجل�ص �لوزر�ء 

حماية  يف  �حلكومة  و�إخفاق  �إخفاقه  “عن  وحما�صبته  مل�صاءلته  للمحاكمة  حينها،  للد�خلية  ووزير�ً 

عن  وعجزه  �لفل�صطيني،  �الأ�صا�صي  �لقانون  مبوجب  مب�صوؤولياته  قيامه  وعدم  �ملو�طنني،  حقوق 

�لر�أي  وحرية  �ل�صلمي،  �لتجمع  يف  و�حلق  �ل�صحفي،  �لعمل  حرية  حماية  ب�صاأن  �لتز�ماته  تنفيذ 

�حلقوق  وحماية  �حلالية،  �الأزمة  �إد�رة  على  �حلكومة  قدرة  وعدم  �ل�صخ�صية،  و�حلرية  و�لتعبري 

عنا�رش  النتهاك  �ل�رشطية،  �لقياد�ت  من  عدد  الإحالة  �ملوؤ�ص�صات  هذه  دعت  كما  و�حلريات”. 

بال�رشب  �ملو�طنني  على  و�العتد�ء  �ل�صلمية،  �لتجّمعات  �إقامة  يف  �ملو�طنني  حّق  لها  تابعة  �رشطية 

�مل�صاركني/�ت  “توقيف  م�صوؤولية  �ملدين  �لعام  �لنائب  حُمّملة  �ملفرطة،  �لقّوة  و��صتخد�م  و�العتقال 

 يف �لتجمعات �ل�صلمية، وتقديهم للمحاكمات على خلفية ممار�صتهم حلقوقهم �لد�صتورية �لو�ردة

8
يف �لقانون �الأ�صا�صي”.

يحيل و�صف �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية حلكومة ��صتية بالعجز، �إىل كون حكومته �أقرب �إىل حكومة 

ت�صيري �الأعمال، من �أن تكون قادرة على �تخاذ �لقر�ر�ت �جلوهرية يف �ل�صاأن �ل�صيا�صي �لد�خلي. فلم 

يتمكن ��صتية يف وقت �صابق من �لوفاء بوعده بدفع خم�ص�صات �الأ�رشى �ملقطوعة، وقال �إّن حّل هذه 

9
�لق�صية لدى �لرئي�ص �لفل�صطيني ومدير جهاز �ملخابر�ت.

 ،2021/9/18-15 بني  �أجري  ��صتطالع  يف  �مل�صاركني  من   %63 �أّن  �إىل  هنا،  �الإ�صارة  وجتدر 

يعتقدون �أن مقتل نز�ر بنات كان عمالً مق�صود�ً من �لقيادة �ل�صيا�صية �أو �الأمنية �لفل�صطينية ولي�ص 

 فردياً، و69% يعتقدون �أن �إجر�ء�ت �ل�صلطة يف مالحقة قتلة بنات غري كافية، و74% يعتقدون 
ً
خطاأ

10
�أن �عتقال �ملتظاهرين �ملطالبني مبحاكمة قتلة نز�ر بنات، هو �نتهاك للحريات و�حلقوق.



29

الو�شع الفل�شطيني الداخلي

كما ظلّت �ملو�قع �الإلكرتونية حمجوبة بقر�ر من حمكمة �ل�صلح بطلب من �لنائب �لعام، يف حني 

 وهو ما يثري �لت�صاوؤل حول �صاحب �لقر�ر �حلقيقي 
11

دعت حكومة ��صتية للرت�جع عن هذ� �لقر�ر،

يف هذ� �الأمر.

نو�ب  بقية  بخالف  مقطوعة،  �ملنحّل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  حما�ص  نو�ب  رو�تب  كذلك،  وظلّت 

باإبطال قر�ر وقف رو�تب نو�ب  �لعليا  �لعدل  �ملجل�ص نف�صه، وقد �صدر قر�ر، موؤخر�ً، من حمكمة 

حما�ص �لتقاعدية، مع وجود خماوف وتقدير�ت بعدم �لتز�م �حلكومة بقر�ر �ملحكمة �لعليا، بالرغم 

�ملالية �صبعة طلبات  �لتنفيذ فور�ً. فقد �صبق ورف�صت وز�رة  للنق�ص، وو�جب  من كونه غري قابل 

��صتخد�م  �إىل  �ملحامون  جلاأ  �أن  بعد  �إال  ت�صتجب  ومل  �لنو�ب،  لرو�تب  ك�صوفات  بتقدمي  للمحكمة 

 ومل يطل �الأمر كثري�ً حتى �أ�صدرت 
12

�لبينة �ل�صفوية، و�ال�صتماع ل�صهادة نو�ب من �لكتل �الأخرى،

�لد�صتورية، وهي �ملحكمة حمّل �جلدل حول �رشعيتها، حكماً ق�صت فيه بعدم د�صتورية  �ملحكمة 

2021، و�لتي  41 ل�صنة  �الإد�رية رقم  �لقر�ر بقانون ب�صاأن �ملحاكم  54 من  �ملادة  �لثالثة من  �لفقرة 

ال  �إد�رية،  حمكمة  ب�صفتها  �لنق�ص،  حمكمة  �لعليا/  �ملحكمة  عن  �ل�صادرة  “�الأحكام  �أن  على  ن�صت 

ما  وهو   ،2021 �صنة  مطلع  من  �صارياً  حكمها  وجعلت  �لطعن”،  طرق  من  طريق  باأي  �لطعن  تقبل 

�إلغاء �إلز�مية حكم �ملحكمة �لعليا لوزير �ملالية بدفع رو�تب نو�ب حركة حما�ص، وعدم  يعني فعلياً 

 وهو ما يعني �ملزيد من �صيا�صات �إخ�صاع �لق�صاء و�لهيمنة عليه ل�صالح 
13

�لنق�ص على هذ� �حلكم.

�ل�صلطة �لتنفيذية.

�لنا�صط نز�ر بنات،  �إىل تعّر�ص حكومة ��صتية النتقاد�ت حادة، بعد مقتل  وقد �صبقت �الإ�صارة 

�لتعاطي  يف  وتلكوؤ�ً  �رتباكاً  �ملر�قبون  باإقالتها وحما�صبتها، وقد الحظ  �لعديد من �جلهات  وطالبت 

بنات، بني �حلديث  �الأخبار، بعد مقتل   وترّددت 
14

بنات. نز�ر  للنا�صط  �أمنية  مع حادثة قتل قو�ت 

 و�حلديث عن تعديل وز�ري كبري يف حكومة 
15

�إقالة ��صتية وتعيني رئي�ص وزر�ء جديد مكانه، عن 

 دون �أن تتمكن �ل�صلطة من �إجر�ء هذ� �لتعديل، ال �لو��صع 
16

��صتية، ثم �حلديث عن تعديل حمدود،

ت�صكيل  منذ  �ل�صاغرَتني  و�الأوقاف  �لد�خلية  وز�رَتي  من  لكل  وزير  تعيني  حتى  وال  �ملحدود،  وال 

حكومة ��صتية، حيث مل تقم �ل�صلطة ب�صغل هاتني �لوز�رتني �إال يف مطلع �صنة 2022. وكان الفتاً يف 

هذ� �ل�صياق نقل مدير جهاز �الأمن �لوقائي زياد هب �لريح ليكون وزير �لد�خلية، دون تعيني بديل 

 مما قد ي�صري �إىل ترتيبات ناجمة عن �لتد�فع بني 
17

عنه يف �جلهاز �ملذكور حني نقله وزير�ً للد�خلية،

مر�كز �لقوى يف حركة فتح، مت�ص �ملوؤ�ص�صة �الأمنية. وكان مر�قبون قد حتدثو� عن مثل هذ� �ل�رش�ع 

�أ�صباب  �أّنه قد يكون من  بني مر�كز �لقوى يف �ل�صلطة وحركة فتح على خالفة �لرئي�ص عبا�ص، كما 

تتجاوز  كي  يكفي  ال  قد  تعديلها  �أّن  مر�قبون  ي�صري  كما  �حلكومة،  �أمر  معاجلة  كيفية  يف  �الرتباك 

18
�ل�صلطة �لفل�صطينية �ملع�صالت �لكبى �لتي تو�جهها، ال �صيّما مع ف�صل م�رشوعها �ل�صيا�صي.
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�إىل  حتذيرية”،  “ر�صالة  �أر�صلت  بايدن  �إد�رة  �أّن  ذكرت  قد  �إ�رش�ئيلية  �إعالمية  م�صادر  وكانت 

حكومة  وتغيري  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �إ�صالحات  باإجر�ء  فيها  تطالبه  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص 

�الأمريكية  �الإد�رة  طالبت  كما  تعبريها،  حّد  على  �لفل�صطينيني،  جميع  متثل  باأخرى  ��صتية  حممد 

عبا�ص، بح�صب �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية، بـ“�لتوقف عن �لتهديد بتعليق �لعمل باالتفاقيات �ملوقعة مع 

حكومة  ت�صكيل  على  و�فقت  �لتي  حما�ص،  حركة  مع  �لتالعب  عن  “للتوقف  باالإ�صافة  �إ�رش�ئيل”، 

تكنوقر�ط ال ُتلزمهم باملو�فقة على �رشوط �لرباعية �لدولية”، بينما ي�رّش �لرئي�ص على �أن تعرتف 

وهو  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل  قبل   Quartet �لرباعية  و�رشوط  �لدولية  بالقر�ر�ت  حما�ص 

�الأمريكي  �لرف�ص  هو  �لوز�ري،  �لتعديل  عن  �الإعالن  تاأجيل  �أ�صباب  من  �أّن  �إىل  ي�صري  �لذي  �الأمر 

و�الأوروبي. فقد قالت �مل�صادر �الإعالمية �إن �لطرح �الأمريكي على �ل�صلطة يتمحور حول “ت�صكيل 

�إد�رة �صاأن قطاع غزة مبا ي�صهل  حكومة تكنوقر�ط مقبولة على حركة حما�ص، تكون قادرة على 

19
عملية �إعادة �الإعمار، و�لرتتيبات �ملالية للم�صاعد�ت �لدولية �أو �لعربية”.

وكانت �صنة 2021 قد قاربت على �النتهاء، مع تز�يد �ملعلومات عن �أزمة مالية تع�صف بال�صلطة 

�لفل�صطينية، بحيث حتتاج �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل 400 مليون دوالر لتجاوز �الأزمة �ملالية، يف ظّل 

رو�تب  من  جزء  القتطاع  و�لتوجه  �ملقبلة  لالأ�صهر  بالتز�ماتها  �الإيفاء  �إمكانية  عدم  من  حتذير�ت 

كما  �صابق.  وقت  يف  “�إ�رش�ئيل”  من  �ل�صلطة  �قرت��ص  من  بالرغم  وذلك   
20

�لفل�صطينيني، �ملوظفني 

�لبنوك  من   2020 �صنة  من  �الأول  �لربع  يف  دوالر  مليون   400 �قرت�صت  قد  ��صتية  حكومة  كانت 

 وكانت مد�خيل �ل�صلطة �ل�رشيبية قد هبطت منذ �صباط/ فب�ير 
21

�ملحلية لتمويل مو�زنة �لطو�رئ.

وحتى �أيلول/ �صبتمب 2020 بن�صبة  70% ، كما هبطت يف �لفرتة نف�صها �مل�صاعد�ت �خلارجية بن�صبة 

 50% ، ما �أدى الرتفاع حجم �لدَّين ل�صالح �لبنوك �ملحلية بـ 7 مليار�ت �صيكل )نحو ملياَري دوالر( 

حتى ذلك �لتاريخ، و4.5 مليار�ت �صيكل )نحو 1.3 مليار دوالر( هي قرو�ص خارجية على �ل�صلطة، 

ول�صندوق  �خلا�ص  للقطاع  متاأخر�ت  دوالر(  مليار�ت   3.8 )نحو  �صيكل  مليار   13 �إىل  باالإ�صافة 

�ل�صلطة  7.1 مليار�ت دوالر( مديونية على  24.5 مليار �صيكل )نحو  �لتقاعد، ومن ثم فهناك نحو 

23
 وهو ما �رتفع �إىل 8 مليار�ت دوالر حتى �آب/ �أغ�صط�ص 2021.

22
حتى ذلك �لتاريخ،

خماوف  لتثري  لالأ�صعار  �رتفاع  مع  �ملوظفني  رو�تب  من  لالقتطاع  و�لتوّجه  �الأزمة  هذه  تاأتي 

خمالفات  وجود  عن  و�ملالية  �الإد�رية  �لرقابة  لديو�ن  تقرير  ن�رش  وبعد   
24

�لفل�صطينيني، �ملو�طنني 

�لف�صاد، و“�صندوق وقفة  �لفل�صطينية، ال �صيّما يف هيئة مكافحة  �ل�صلطة  �لعديد من موؤ�ّص�صات  يف 

 كما �أّن �حلديث عن �أزمة 
25

عز”، �لذي �صّكلته حكومة ��صتية جلمع �لتبعات ملو�جهة �أزمة كورونا،

 مبا يكلّف 
26

مالية، وعن �القتطاع من رو�تب �ملوظفني، ي�صاحبه ��صتمر�ر يف ترقيات �لفئات �لعليا

�مليز�نية عبئاً �صنوياً مّطرد�ً. كما كان من جملة ما عّده �ملر�قبون �إخفاقاً كبري�ً حلكومة ��صتية، �صفقة 

27
�للقاحات قريبة �نتهاء �ل�صالحية �لتي عقدتها مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.
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يف بقانون  قر�ر�ً  �أ�صدر  قد  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  كان  نف�صه،  �ل�صياق   ويف 

 و�أع�صاء �حلكومة 
28

�صباط/ فب�ير 2020 ب�صاأن تعديل قانون مكافاآت �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي،

 
29

و�ملحافظني ورو�تبهم، وقر�ر�ً بقانون �آخر يف ني�صان/ �أبريل 2020 ب�صاأن تعديل قانون �لتقاعد،

 منح �متياز�ت مالية 
30

“ديو�ن �ملظامل”، �لهيئة �مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان  ت�صّمنا، بح�صب ما قالته 

)وغري مالية( �إ�صافية لفئة من كبار موظفي �لدولة، حتديد�ً من هم بدرجة وزير من روؤ�صاء �لهيئات 

و�ملوؤ�ص�صات �لعامة ومن يف حكمهم، من �صاأنها حتميل �ملو�زنة مزيد�ً من �الأعباء، و�مل�صا�ص بالو�صع 

�ملايل لهيئة �لتقاعد �لفل�صطينية، يف �لوقت �لذي تعاين فيه �ملو�زنة �لعامة �أزمة مالية خانقة، وعجز�ً 

خطري�ً نتيجة الإجر�ء�ت �لقر�صنة �الإ�رش�ئيلية، و�أي�صاً نتيجة لالآثار �القت�صادية جلائحة كورونا، 

31
وقد �ألغى �لرئي�ص عبا�ص على �إثر ذلك هذه �لقر�ر�ت.

يف  “�إك�صبو”  معر�ص  يف  ��صتية  حكومة  �صاركت  متناق�ص،  نحو  وعلى  �ل�صيا�صي،  �جلانب  ويف 

�لتي  �مل�صاركة،  هذه  “�إ�رش�ئيل”  ملقاطعة  �لوطنية  �للجنة  �إد�نة  ��صتدعى  �لذي  �الأمر  وهو   
32

دبي،

عّدتها ت�صجيعاً للتطبيع �لر�صمي �لعربي، وخمالفة �رشيحة لقر�ر�ت منظمة �لتحرير �لقا�صية بدعم 

قد  ��صتية  �مل�صاركة بعدما كانت حكومة   وجاءت هذه 
33

�لتطبيع معها. و�إنهاء  “�إ�رش�ئيل”  مقاطعة 

�أعلنت يف �آب/ �أغ�صط�ص 2020 �أّنها لن ت�صارك يف هذ� �ملعر�ص، ليكون هذ� �لرت�جع من�صجماً مع جممل 

تر�جعات �ل�صلطة يف مو�قفها �ل�صيا�صية، كوقف �لتن�صيق �الأمني، �أو �لتحلل من �التفاقيات �ملوّقعة 

مع “�إ�رش�ئيل”.

النتخابات املحلية:

�ملحلية؛  �لهيئات  �نتخابات جمال�ص  باإجر�ء   ،2021/9/6 يف  قر�ر�ً  ��صتية  �أ�صدرت حكومة حممد 

“�ملرحلة �الأوىل” يف 387 هيئة حملية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وهي �لهيئات �ملحلية �مل�صنفة ج 
و�ملجال�ص �لقروية، وتقرر الحقاً ��صتثناء �لهيئات �ملحلية بغزة )عددها 11 هيئة( من �ملرحلة �الأوىل 

و�صّمها للمرحلة �لثانية، �لتي �صدر قر�ر باأن يكون �القرت�ع فيها يوم 2022/3/26، لي�صبح عدد 

�لهيئات �لتي �صتجري فيها �نتخابات �ملرحلة �الأوىل 376 هيئة يف �ل�صفة �لغربية، حيث مّت �القرت�ع 

34
و�لفرز يف هذه �لهيئات يف 2021/12/11.

باإجر�ء  �ل�صلطة  قر�ر  منف�صلني،  بياَنني  يف  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص  حركتا  رف�صت  وقد 

�نتخابات حملّية بعد �إلغاء �النتخابات �لت�رشيعية، كون �لقر�ر مل ينجم عن �تفاق وطني، ودّل على 

 بينما قالت حركة �جلهاد �الإ�صالمي �إّن “�أّي �نتخابات يف ظّل �الحتالل، 
35

��صتمر�ر �صيا�صة �لتفرد،

وفق  �لوطني  �مل�رشوع  بناء  �إعادة  وهو  �الأهّم،  �ال�صتحقاق  من  وهروباً  جديدة،  ملهاة  ت�صّكل  �إمنا 

الإد�رة  �لعدّو من جهة، وت�صكيل مرجعية وطنية  �ل�رش�ع مع  الإد�رة  ��صرت�تيجية جديدة و�صاملة 

36
�ل�صاأن �لد�خلي”.
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نحو  على  �ملحلية،  �لهيئات  من  عدد  يف  �صاركت  مر�قبون،  يالحظ  كما  حما�ص،  حركة  �أّن  بيد 

�الجتماعية  �الأو�صاط  يف  وعنا�رشها  كو�درها  ح�صور  لتعزيز  �ملحلية،  �النتخابات  يف  ر�صمي  غري 

 
37

و�الأهلية، مما يعني �أّن رف�صها هو رف�ص �صيا�صي، لنزع �ل�رشعية عن تفّرد �ل�صلطة يف قر�ر�تها.

يف  �الجتماعية  �لتعقيد�ت  تعك�ص  ما  بقدر  �صيا�صية،  �أحجاماً  تعك�ص  ال  قد  �لنتائج  �أن  يعني  ما  وهو 

�ل�صيا�صي  �حل�صور  جعل  ما  وهو  �لع�صائرية،  �الأو�صاط  يف  �حل�صور  وحجم  �الأهلية،  �ملجتمعات 

وللمبادرة  �ل�صعبية،  للجبهة  جد�ً  حمدود  ح�صوٌر  ُر�ِصد  فقد  �النتخابات.  هذه  يف  �صعيفاً  عموماً 

هذه  باإجر�ء  �ل�صلطة  قر�ر  �أن  ُيالحظ  حني  يف   
38

�لفل�صطيني، �ل�صعب  وحزب  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�النتخابات، كان لتعبئة �لفر�غ �ل�صيا�صي بانتخابات عامة غري مكلفة �صيا�صياً، وُت�صاِعد على حت�صني 

�ملر�حل  ق�ّصمت  �ل�صلطة  �أن  و�ملالحظ  �لعامة.  �النتخابات  �إلغاء  بعد  ودولياً  حملياً  �ل�صلطة  �صورة 

 �النتخابية، بتقدمي �ملجال�ص �لقروية �لتي تتمتع فيها حركة فتح بحظوظ �أعلى من �ملدن �لتي �أجلّتها

39
ملرحلة تالية.

وجاءت نتائج �النتخابات �ملحلية، بخالف ما كانت ترجوه حركة فتح، فقد فازت قو�ئم �مل�صتقلني 

بـ 71%، يف مقابل ح�صول �لقو�ئم �حلزبية على 29%، كما فازت قو�ئم حم�صوبة على حركة فتح 

154 هيئة حملية يف مناطق خمتلفة من �ل�صفة �لغربية جرت فيها  �أن  بالتزكية، ويتبني من �لنتائج 

 وبالرغم من ذلك فاإّن حركة فتح �أعلنت 
40

عملية �القرت�ع، يف حني فازت 162 هيئة حملية بالتزكية،

فوزها يف هذه �النتخابات، �الأمر �لذي ردت عليه �أو�صاط يف حركة حما�ص بقولها �إنه مل يكن هناك 

مناف�صة بني فتح وحما�ص، و�إمنا كانت �ملناف�صة بني قو�ئم فتح وقو�ئم عائلية وم�صتقلة �صارك فيها 

�لفوز  كان  فقد  حما�ص،  يف  �الأو�صاط  بح�صب  ذلك،  ومع  ذ�تية.  مببادرة  حما�ص  من  عنا�رش  بع�ص 

�الأو�صاط  �مل�صارك فيها بع�ص عنا�رش �حلركة، وقد قر�أت هذه  �لعائلية  �مل�صتقلني و�لقو�ئم  لقو�ئم 

�القت�صادية  ل�صيا�صاته  �ل�صعبي  �لرف�ص  على  وموؤ�رش�ً  �ل�صلطة،  لتيار  مدوية  هزية  �لنتيجة 

41
و�ل�صيا�صية و�الجتماعية.

�لفل�صطيني  �لرئي�ص  من  دعو�ت  �صدرت  لقد 

الجتماعات وطنية، تهدف �إىل تن�صيق �جلهود 

�لقرن”، مما كان مبقدوره،  “�صفقة  ملو�جهة 

لو كانت �خلطوة جدية وت�صمح بها بنية �ل�صلطة وطبيعة نخبتها �حلاكمة، �أن ي�صّكل �ملفتاح �حلقيقي 

تفاوؤٌل  �لدعو�ت  هذه  تبع  وقد  �ملرحلة.  تلك  تنا�صب  ن�صالية  وطنية  روؤية  وبناء  �النق�صام،  الإنهاء 

بتجاوز مرحلة �النق�صام، وحديث عن زيارة �لرئي�ص عبا�ص لغزة، ثم زيارة وفد من �ل�صفة �إليها؛ 

�لعادة بني فرتة  للظهور، كما هي  للو�صاطة بني �حلركتني  �الإقليمية و�لدولية  �ملبادر�ت  كما عادت 

وترتيـب امل�شـاحلـة  م�شار   ثالثًا: 

            البــيـــت الفل�شــــطينــي
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وفَدين   ،Sergei Lavrov الفروف  �صريجي  �لرو�صي  �خلارجية  وزير  لقاء  ذلك  ومن  و�أخرى، 

على  �مل�صتجد�ت  و“مناق�صة  �مل�صاحلة”،  ملف  “دفع  بهدف  وحما�ص،  فتح  حركتَي  من  منف�صلنَي 

42
�صعيد �لق�صية �لفل�صطينية”.

�لرو�صية، الإجناز  �لو�صاطة  �أربعة مقرتحات على   2020 �آذ�ر/ مار�ص  �أو�ئل  عر�صت حما�ص يف 

�مل�صاحلة �لفل�صطينية؛ �ملقرتح �الأول متثل يف �نتخابات ت�رشيعية ورئا�صية يتلوها �أخرى للمجل�ص 

ليت�صنّى  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيطرة  عن  بعيد�ً  �أي  �هلل،  ر�م  خارج  وطني  �جتماع  عقد  و�لثاين  �لوطني، 

�لفل�صطينية،  للف�صائل  �لعامني  لالأمناء  �جتماع  عقد  و�لثالث  فيه،  �مل�صاركة  �لفل�صطينية  للف�صائل 

43
و�لر�بع ت�صكيل حكومة وحدة وطنية باالتفاق مع جميع �لف�صائل �لفل�صطينية.

فل�صطينيي  كمبادرة  �ل�صعبي،  �لدفع  جهود  و�لدولية،  �الإقليمية  �مل�صار�ت  عن  بعيد�ً  يكن  ومل 

 وعلى 
45

 ومبادرة �إنهاء �النق�صام �لفل�صطيني، �لتي �أطلقتها “جمموعة �ل�صالم �لعربي”.
44

�أوروبا،

�لرغم من داللة هذه �ملبادر�ت، و��صتمر�ر �لعمل يف هذ� �مللف، فاإّن �الأفكار ذ�تها ظّل يجري تكر�رها، 

�أّن �الأزمة لي�صت يف �الأفكار و�لروؤية  �لتي قدمتها للرو�ص، مما يعني  مبا يف ذلك مقرتحات حما�ص 

�لفل�صطينية،  �حلالة  به  توّرطت  �لذي  �لتعقيد  حجم  ويف  �أي�صاً،  �الإر�دة  يف  و�إمنا  فقط،  و�مل�صار�ت 

ب�صبب م�صار�ت م�رشوع �لت�صوية �لتي �نتهت �إىل تر�صيخ �ل�صلطة �لفل�صطينية كياناً وظيفياً، وهدفاً 

قائماً يف ذ�ته، غري قابل للتحّقق يف دولة فل�صطينية م�صتقلة، حمافظة على �لثو�بت. وقد ز�دت هذه 

�لتعقيد�ت، مع �ل�صيا�صات �لتي تبعت �النق�صام �لفل�صطيني، وما �أفرزته من نخبة حاكمة م�صتفيدة 

من هذ� �لو�قع، و�نعكا�صات ذلك على جممل �حلالة �لوطنية �ل�صيا�صية و�الجتماعية و�القت�صادية، 

و�نعكا�ص ذلك بدوره يف مناه�صة �الإر�دة �لن�صالية وممكناتها.

�أكرث جدّية، وموؤ�ّص�صاً على �حلاجة �ملو�صوعية للفل�صطينيني،  �أّنه �صيكون  �أّن حتوالً، ظهر  بيد 

�إد�رة تر�مب وحلفاوؤها يف �ليمني �الإ�رش�ئيلي وبع�ص  يف مو�جهة م�صار�ت �لت�صفية �لتي تفر�صها 

�أعلن عنها بنيامني نتنياهو،  �لدول �لعربية، وكذلك، وعلى نحو مبا�رش، مو�جهة خّطة �ل�صّم �لتي 

وتهّدد ب�صّم غور �الأردن، ومناطق و��صعة يف �ل�صفة �لغربية.

ظهر هذ� �لتحّول، يف موؤمتر �صحفّي �نعقد، يف 2020/7/2 بني نائب رئي�ص حركة حما�ص �صالح 

و�صياغاته  خطابه  من  وبد�  �لرجوب.  جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  وع�صو  �لعاروري، 

�صعر �ملتابعني هذه 
َ
�أ �أنه  �أنه ناجم عن لقاء�ت وترتيبات �صابقة، �الأمر �لذي ُيفرت�ص به  ومبادر�ته، 

�ملرة بوجود فر�ص �أف�صل خمتلفة عما �صبقها؛ الإنهاء �النق�صام �لفل�صطيني على قاعدة جديدة، غري 

تلك �لتي ظّل يدور عليها طو�ل �صنو�ت �النق�صام �لفل�صطيني.

�أ�صا�ص  �ل�صحفي يقوم على  �ملوؤمتر  �أعلن عنه  �لذي  �التفاق  �ملّرة، يف كون  ياأتي �الختالف هذه 

مو�جهة �لتحديات، مبا تتطلبه من �لعودة لتنظيم �ل�صارع �لفل�صطيني، الإد�رة مقاومة �صعبية، تو�جه 
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46

�لد�خلية وتر�ّصباتها. �لفل�صطينية  �لتناق�صات  �ال�صتيطاين، بعد حتييد  و�لتمدد  �ل�صّم  خمططات 

�الأمر �لذي قد يفتح، و�حلالة هذه، فر�صة لتطوير �لعالقات �لوطنية على �أ�صا�ص �ملو�جهة، ال على 

�أ�صا�ص �ملناف�صة على �صلطة م�صقوفة بهيمنة �إ�رش�ئيلية كاملة، و�إن كان �ملوؤمتر �ل�صحفي بدوره قد 

 مما يعني �لبقاء يف جانب من �حلو�ر يف �لد�ئرة 
47

�آلية لالنتخابات، ن�ّص على �ل�صعي لالتفاق على 

�ملتفائلة يف خطاب  �ل�صعبية، و�لنبة  �ملقاومة  �أّن �حلديث عن  �إال  �لتقليدية حلو�ر�ت حما�ص وفتح. 

�لقياديني يف �حلركتنَي، �أعطى دفعة من �لتفاوؤل للمر�قبني، وهي دفعة مل تاأخذ بعني �العتبار �صرية 

�خلالف بني �حلركتني، وجممل �صيا�صات �ل�صلطة �لفعلية يف �لو�قع، �لتي ال تن�صجم مع هذ� �خلطاب 

وما فيه من تفاوؤل.

يف  قياد�ت  و�أبدت   
48

�النق�صام، الإنهاء  �حلركتني،  بني  �الت�صاالت  ��صتمرت  �للقاء،  هذ�  بعد 

�حلركتني �ملزيد من �لتفاوؤل، و�حلديث عن �لتن�صيق لتنظيم خطو�ت ميد�نية يف �ل�صفة �لغربية وغزة، 

 و�نعك�ص �الأمر على �أ�رشى �حلركتني د�خل �صجون 
49

وترتيب برنامج م�صرتك للمقاومة �ل�صعبية،

عموم  جانب  �إىل  �ل�صجون،  د�خل  م�صرتكة  ن�صالية  خطو�ت  عن  فتح  �أ�رشى  �أعلن  فقد  �الحتالل. 

م�صرتك  بياٌن  فتح  حركة  �أ�رشى  �إعالن  وتال   
50

حما�ص، حركة  �أ�رشى  ذلك  يف  مبا  �الأ�صرية  �حلركة 

قيادة  بني  جمع  �لذي  و�لتفاهم  �لتقارب  “خطو�ت  يبارك  �الحتالل،  �صجون  د�خل  من  للحركتني 

 ومل يكن يحتاج �الأمر لكثري من �ملعلومات، 
51

�حلركتني يف مو�جهة خطة �ل�صم �ل�صهيو-�أمريكية”،

�أ�رشى �حلركتني، غري بعيدة عن ترتيبات قيادة �حلركتني، وال �صيّما حو�ر�ت �أّن خطو�ت   ملعرفة 

�لرجوب - �لعاروري.

 
52

بالرغم من ذلك ظلّت هذه �خلطو�ت رمزية، بح�صب تعبري رئي�ص حركة حما�ص �إ�صماعيل هنية،

�ملبا�رش بني �حلركتني بال و�صاطات،  ��صتمر�ر �حلو�ر  على  ر�آها مهمة على رمزيتها، موؤكد�ً  �لذي 

�أهمية �التفاق �لتف�صيلي على خطو�ت مو�جهة خطة �ل�صّم. ومن ثم جرى �حلديث عن  �إىل  منوهاً 

عبا�ص  يخاطب  كاأن  عملية،  �أكرث  خطو�ت  نحو  لالأمام  ودفعها  �لرمزيات  هذه  لتعزيز  ُتطرح  �أفكار 

 وهو �الأمر �لذي مل يح�صل، �أو �إقامة مهرجان وطني 
53

وهنية �ل�صعب �لفل�صطيني يف موؤمتر �صعبي،

�لرغم   وهو ما مل يتم كذلك، على 
54

�لفل�صطيني، �ل�صعب  يف غزة يخاطب فيه كل من عبا�ص وهنية 

لق�صايا  يرجع  عقده  ر  تاأخُّ �إن  حما�ص  يف  قياد�ت  وقالت  له.  و�لرتتيب  عنه  �حلديث  فرتة  طول  من 

 وذلك يف حني ُنظمت مظاهر�ت �صعبية، يف �ل�صفة �لغربية وغزة، ر�ف�صة للتطبيع 
55

فنية ولوج�صتية،

من  �الإمار�ت،  �تُّهمت  وقد   
56

فيها. م�صاركتهما  عن  �حلركتان  فيها  �أعلنت  �الإ�رش�ئيلي،  �الإمار�تي 

فل�صطيني  �إجماع  وجود  مع   
57

وفتح، حما�ص  حركتي  تقارب  الإف�صال  ب�صعيها  حتديد�ً  فتح  قيادة 

يف  وهنية  عبا�ص  ��صرت�ك  جتلّياته  من  كان  و�لذي  �الإمار�تي،  �لتطبيع  �إد�نة  على  �للحظة  تلك  حتّى 

58
�إد�نته يف �ت�صال هاتفي بينهما.
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تطّورت هذه �جلهود يف خطوة �أكرث جدّية، بانعقاد �جتماع �الأمناء �لعامني للف�صائل �لفل�صطينية، 

وهي   
59

��صتثناء. بال  �لفل�صطينية  �لف�صائل  جميع  مب�صاركة  و�حد،  وقت  يف  وبريوت  �هلل  ر�م  يف 

فكرة قدية، جرى �التفاق عليها �أّول �الأمر يف موؤمتر �حلو�ر �لفل�صطيني يف �لقاهرة يف �آذ�ر/ مار�ص 

2005، وذلك عندما عدَّ �ملوؤمتر �الأمناء �لعاّمني للف�صائل جزء�ً من جلنة ُعرفت فيما بعد مب�صطلح 

�لفل�صطينية، و�أنيط بالرئي�ص عبا�ص  �إعادة بناء منظمة �لتحرير  �لقيادي �ملوؤقت” وظيفتها  “�الإطار 
مرتني  �إال  �ن�رشمت،  �لتي  �ل�صنو�ت  طو�ل  يح�صل  مل  ما  وهو   

60
�للجنة، هذه  �جتماع  لعقد  �لدعوة 

�إعالن  ويف   
62

،2011 �صنة  تفاهمات  يف  �ملوؤقت”  �لقيادي  “�الإطار  فكرة  تكري�ص  جرى  وقد   
61

فقط.

هذه  �لعامني  �الأمناء  �جتماع  لكن   
64

.2014 �صنة  يف  غزة  يف  �ل�صاطئ  و�تفاق   
63

،2012 يف  �لدوحة 

�ملرة )2020( مل ينعقد يف �الإطار �ملن�صو�ص عليه يف تلك �لتفاهمات كلّها، فلم ينعقد لبناء �ملوؤ�ص�صة 

مع  �ل�رش�ع  جتاه  �ل�صيا�صات  عنها  و�ملنبثقة  �الأعلى  �ملوؤ�ص�صة  �أّنها  ُيفرت�ص  �لتي  �لفل�صطينية، 

�لتقارب بني  �إطار تعزيز  �لتحرير، و�إمنا ُعقد يف  �أي منظمة  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �الحتالل وتنظيم 

 �لف�صائل وال �صيّما بني حركتَي حما�ص وفتح، ومتهيد �لطريق �أمام بناء �إجماع وطني على مو�جهة

حتديات �ملرحلة.

�إن �لتجربة �لطويلة، �لتي تعّطل فيها �الإطار �لقيادي �ملوؤقت �لذي ينبغي �أن ي�صمل �الأمناء �لعاّمني 

للف�صائل، ينبغي �أن تدفع للبحث يف جدّية قيادة �ل�صلطة/ حركة فتح، يف عقد هذ� �الجتماع �أخري�ً بعد 

�نتظار �صنو�ت طويلة، و�لنظر �إن كان ينّم عن حتوالت جدّية يف �خليار�ت �ل�صيا�صية لهذه �لقيادة، 

�أم هو مناورة بانتظار �النتخابات �الأمريكية. ومن �صبل هذ� �لبحث، فح�ص خطاب �لرئي�ص عبا�ص يف 

�أثناء �الجتماع �إن كان ت�صّمن حتوالً يف �ل�صيا�صات ت�صتند �إىل هذ� �لغطاء �لوطني. و�حلا�صل �أّنه يف 

خطابه �أّكد على �صيا�صاته نف�صها؛ بالدعوة لعقد موؤمتر دويل لـ“�ل�صالم” حتت مظلّة �الأمم �ملتحدة، 

ر�ف�صاً  �لعربية”،  �ل�صالم  و“مبادرة  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �أ�صا�ص  على  مفاو�صات  عنه  تنبثق 

�أحادية �لو�صاطة �الأمريكية، قارئاً �أزمة �لو�صع �لر�هن وقتئٍذ باأنها جمود �صنعته �الإد�رة �الأمريكية 

لت�صكيل  دعا  نف�صه  �لوقت  ويف  نف�صه،  �مل�صار  يف  �مل�صكلة  يَر  مل  �أنه  مبعنى  �الإ�رش�ئيلية،  و�حلكومة 

65
قيادة موحدة لـ“�ملقاومة �ل�صعبية”.

مل يكن خطاب �لرئي�ص عبا�ص هذ� منف�صالً عن مو�قفه �ملعلنة منذ بد�ية �لتقارب مع حركة حما�ص، 

�ل�صلطة، فقد �صبق للرئي�ص عبا�ص و�أظهر مت�ّصكه بهذ�  �لتحّول يف �صيا�صات  �لنظري عن  و�الإعالن 

2020. وقد  �أغ�صط�ص  “�لقيادة �لفل�صطينية” �ملنعقد يف ر�م �هلل يف �آب/  �مل�صار �ل�صيا�صي، يف �جتماع 

جّدد �لتز�مه مبا �أ�صماه �ل�رشعية �لدولية، و�التفاقات �ملوقَّعة، وقر�ر�ت �لقمم �لعربية و�الإ�صالمية، 

 دون �أن يحّدد مفهومه لـ“�الإرهاب”، و�لذي ُيدرج فيه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 
66

وحماربة “�الإرهاب”،

�لتز�مه  �لرئي�ص  �لتي جّدد  �ملوقَّعة،  �أن �التفاقات  �لفل�صطينية. كما  �ملقاومَة  �لدولية،  �لقوى  وبع�ص 

�أّنه من غري �لو�رد  �إىل  بها، ُتلزم �ل�صلطة �لفل�صطينية مبالحقة �ملقاومة �لفل�صطينية، وهو ما ي�صري 
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ل كهذ�، ولو على  لدى قيادة �ل�صلطة تغيري م�صارها، �أو على �الأقل �أنها غري قادرة على �لتمهيد لتحوُّ

م�صتوى �خلطاب، وباال�صتناد �إىل �إجماع وطني ُيفرت�ص �أن يوفره �جتماع �الأمناء �لعاّمني.

حما�ص،  حركة  رئي�ص  هنية  �إ�صماعيل  خطاب  هناك  كان  عبا�ص،  �لرئي�ص  خطاب  خالف  على 

وزياد �لنخالة �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي. فقد دعا هنية �إىل �نتهاج �ملقاومة �ل�صاملة مبا 

“�لنقاط  حركته  مبادرة  تقدمي   
68

�لنّخالة جّدد  بينما   
67

�أو�صلو؛ �تفاق  من  و�لتحلل  �لع�صكرية،  فيها 

 �لتي �صبق وطرحتها يف �صنة 2016، ودعت �إىل �إلغاء �تفاق �أو�صلو، و�صحب �العرت�ف 
69

�لع�رشة”،

باالحتالل، و�إعطاء �الأولوية للمقاومة، مبا يف ذلك �ملقاومة �مل�صلحة.

�ل�صعبية  �ملقاومة  على  �تُّفق  فقد  قر�ر�ته،  يف  �لنظر  خالل  من  �أي�صاً  �الجتماع  هذ�  قر�ءة  يكن 

خيار�ً للمرحلة، وت�صكيل جلنة وطنية موحدة لقيادتها، وت�صكيل جلنة من �صخ�صيات وطنية ُتقّدم 

خالل  �لتحرير،  منظمة  �إطار  يف  و�ل�رش�كة  �مل�صاحلة  وحتقيق  �النق�صام،  الإنهاء  ��صرت�تيجية  روؤية 

مدة ال تتجاوز خم�صة �أ�صابيع، ثم ُتقّدم تو�صياتها للجل�صة �ملرتقبة للمجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني، 

70
مب�صاركة �الأمناء �لعاّمني.

وقد تبنّى بيان �الجتماع مقرر�ت وثيقة �لوفاق �لوطني ل�صنة 2006، بالتاأكيد على �إقامة �لدولة 

�ملحتلة.  �لقد�ص  1967، وعا�صمتها  �لر�بع من حزير�ن/ يونيو  �ل�صيادة على حدود  �مل�صتقلة كاملة 

كما �أّكد �لبيان على حّل ق�صية �لالجئني، وحّقهم يف �لعودة �إىل ديارهم �لتي ُهّجرو� منها، على �أ�صا�ص 

71
�لقر�ر 194.

كانت �أهمية هذ� �الجتماع، يف فر�دته، فهو �الأول منذ �صنو�ت طويلة، وكانت خطاباته وقر�ر�ته 

فر�صة الكت�صاف �إن كان ثّمة حتّول جّدي يف م�صار�ت �ل�صلطة �أم ال. ولذلك فاإّن �لقر�ر�ت و�خلطابات، 

�لتي ظهرت فيه،  �ملو�قف  دفعت نحو تباين و��صح يف تقييمه، ما بني من يرى فيه، على �ختالف 

فر�صة للبناء على قدر م�صرتك، و��صتثمار �للحظة لبناء مقاومة �صعبية جادة وفاعلة، وبني من ر�أى 

 وب�صكل عام، فاإن مقّرر�ت �الجتماع تبدو نتيجة لتفاهمات 
72

فيه هيمنة خليار م�صار �لت�صوية عليه.

حما�ص وفتح �لثنائية، على نحو، بح�صب بع�ص �ملر�قبني، جعل من نهج �لت�صوية وقيادته، �ملرجعية 

�ل�صيا�صية للعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، كما بد� ذلك يف قول �إ�صماعيل هنية؛ �إن مرجعيّة �للجان �لتي 

�صتت�صّكل هو �لرئي�ص �أبو مازن. كما �أّن هذ� �الجتماع مل ياأِت على مطالبة منظمة �لتحرير ب�صحب 

 بينما �أّكدت حركة �جلهاد �الإ�صالمي على 
73

�عرت�فها بـ“�إ�رش�ئيل”، وال �لتن�ّصل من �ملبادرة �لعربية،

على  �لفل�صطينية  �لدولة  ح�رش  على  �لبيان  �قت�صار  ورف�ص  �لدولتني،  حّل  برف�ص  �لثابت  موقفها 

74
حدود 1967.

ُيفرت�ص  كان  �إذ  �الجتماع،  من  �لتوقعات  قدر  على  هذه،  و�حلالة  �لعملية،  �لنتائج  تكن  ومل 

تر�مب، وخطة  �ل�صم،  )م�رشوع  عقده  نحو  دفعت  �لتي  �لتحّديات  �إىل  بالنظر   باالجتماع، 
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الو�شع الفل�شطيني الداخلي

وموجة �لتطبيع(، �أن ي�صفر عن حتّوالت جدّية، ال �أن يكون موؤمتر�ً خطابياً، يحيل �لقر�ر�ت �ملهمة 

عّرفت  ما  �أ�صدرت  �لعملي،  �الإطار  ففي   
75

نف�صه. �ل�صيا�صي  �مل�صار  على  �لتاأكيد  ويعيد  جلان،  �إىل 

من  لعدد  ودعت   ،2020/9/13 يف  �الأول  بيانها  �ل�صعبية  للمقاومة  �ملوّحدة  �لوطنية  بالقيادة  نف�صها 

 عدم 
77

 وهو ما عك�ص، كما يرى بع�ص �ملر�قبني،
76

�لفعاليات �لرمزّية، يف �أيام 15 و17 و2020/9/18،

�إدر�ك خلطورة �ملوقف وق�صور عن فهم متطلبات �ملقاومة �ل�صعبيّة �جلاّدة. وقد ظهر ذلك يف �صعف 

�ل�صلطة،  �ل�صنو�ت �ملا�صية بفعل �صيا�صات  �أ�صالً خالل  �إ�صعافها  �ل�صعبية، �لتي جرى  �ال�صتجابة 

ك�صف  وقد  �لعام.  �لوطني  �لعمل  �أطر  و�إ�صعاف  �ملقاومة،  ف�صائل  تفكيك  �صمنها،  من  كان  و�لتي 

هذ� �جلانب �لعملي �لباهت عن عدم �جلّدية، و�لتم�ّصك باخلّط �ل�صيا�صي نف�صه، و�ملناورة �ملح�صوبة 

بانتظار �النتخابات �الأمريكية.

جتدر �الإ�صارة هنا �إىل �أنه كان من بني �ملقّدمات �ملمهدة لهذ� �الجتماع؛ �إعالن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

القتطاع  ورف�صاً  �ل�صم،  خّطة  على  رد�ً   ،2020 مايو  �أيار/  يف  �الحتالل  مع  �الأمني  �لتن�صيق  وقف 

�الحتالل �مل�صتمّر من �أمو�ل �ملقا�صة، و�صادت �أجو�ء من �لت�رشيحات �الإيجابية، كما ُعقد �جتماع 

“�لقيادة �لفل�صطينية” يف ر�م �هلل بح�صور حركتَي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، ومّت تنظيم �ملوؤمتر 
�ل�صحفي للقياديَّني �لعاروري و�لرجوب، و�أخري�ً �جتماع �الأمناء �لعاّمني، وما تخلّله من وقف معلن 

للتن�صيق �الأمني. كل ذلك َرَفَع توّقعات بع�ص �ملر�قبني باإمكانية �إحد�ث حتّول يف �حلالة �لفل�صطينية، 

�ل�صلبة  �لوقائع  �أن  �إال   
78

�لكبريتني. �حلركتني  قياد�ت  من  و�الإعالمي  �لدعائي  للدفع  باالإ�صافة 

�مل�صتندة �إىل خلفية �ل�صلطة وبنيتها �لتحتية ودورها �لوظيفي و�صيا�صاتها، كانت ُتخفِّ�ُص با�صتمر�ر 

�صياأتي  كما  �الأمني،  للتن�صيق  �لعودة  ذلك  يف  مبا  �الأحد�ث،  تو�يل  �أّكده  ما  وهو  �لتوقعات،  هذه  من 

��صتعر��صه يف مكانه.

و�نتهى  م�صتمر�ً،  ظّل  وفتح  حما�ص  حركتَي  بني  �لثنائي  �حلو�ر  �أن  �الأحد�ث،  م�صار  من  َتبنيَّ 

�إىل  �ل�صلطة،  وظيفة  وتغيري  �ل�صعبية  �ملقاومة  قاعدة  على  �مل�صاحلة  �إد�رة  من  مف�صلي،  حتّول  �إىل 

�إجر�ء �النتخابات �لعامة. فقد �أعلن �لقيادي يف فتح جبيل �لرجوب يف 2020/9/20 عن �لذهاب نحو 

�نتخابات ت�رشيعية ثم رئا�صية ثم �التفاق على ت�صكيل �ملجل�ص �لوطني، و�التفاق بعد �النتخابات 

 وهو ما يعني �أّن �التفاق يتجاوز، �تفاقات 
79

�لت�رشيعية على �صيغة لت�صكيل حكومة �ئتالف وطني.

�ملجل�ص  وت�صكيل  و�لرئا�صية  �لت�رشيعية  �النتخابات  تز�من  على  ن�ّصت  �لتي  �ل�صابقة،  �مل�صاحلة 

�لوطني، و�أن حركة حما�ص قد تخلّت عن مت�ّصكها بتز�من �النتخابات.

علن الحقاً عن �تفاق حركتَي حما�ص وفتح يف �إ�صطنبول برتكيا، على �إجر�ء �النتخابات 
ُ
وبالفعل، �أ

�لت�رشيعية على �أ�صا�ص �لتمثيل �لن�صبي، يتلوها �نتخابات لرئا�صة �ل�صلطة، و�أخرى لت�صكيل �ملجل�ص 

�ملركزية  �للجنة  �صادقت  حني  ويف  �أنه  �إال   
80

�صهور. �صتة  خالل  مرت�بط”  تدّرج  “وفق  �لوطني، 

�النتخابات  تكون  باأن  وطالبت  عادت  حما�ص  حركة  فاإّن   
81

�إ�صطنبول، تو�فقات  على  فتح  حلركة 
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 وهو �أمر ال بّد و�أّنه ناجم عن عدم 
82

�صاملة ومتز�منة، بخالف ما �تُّفق عليه يف تفاهمات �إ�صطنبول،

�تفاق م�صبق يف �الأطر �لقيادية للحركة على تفاهمات �لعاروري - �لرجوب يف �إ�صطنبول. وبح�صب 

 فاإّن حركة حما�ص قّدمت مطالب جديدة، 
84

 ويف منظمة �لتحرير،
83

ت�رشيحات لقياد�ت يف حركة فتح،

متعلقة باالنتخابات، ومبوظفي قطاع غزة، وهو �الأمر �لذي �أعاد �ل�صجال و�التهامات جمّدد�ً حول 

تعطيل ملف �مل�صاحلة هذه �ملرة، ففي حني حّملت قياد�ت يف فتح حركة حما�ص �مل�صوؤولية عن تعطيل 

 فقد ن�رشت م�صادر �إعالمية، �أخبار�ً تقول �إّن حركة فتح قد �أد�رت ظهرها للم�صاحلة 
85

�مل�صاحلة،

بني  حو�ر  جولة  ف�صلت  وقد   
86

�الأمريكية. بالرئا�صة   Joseph (Joe) Biden بايدن  جو  فوز  بعد 

�حلركتني يف �لقاهرة يف �إنقاذ �ملوقف، وال �صيّما بعدما عادت �ل�صلطة �لفل�صطينية ال�صتئناف �لتن�صيق 

 بعد �أقل من �صتة �صهور على وقفه �ملعلن.
87

�الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي،

وقد ظلّت �حلركتان تتبادالن �التهامات حول تعطيل �مل�صاحلة، حتى كانون �لثاين/ يناير 2021، 

ومت�ّصكت  �صبق  �لذي  �لتز�من  �رشط  دون  �ملتو�لية  �النتخابات  على  وو�فقت  حما�ص  عادت  حينما 

 وتلّقى �لرئي�ص عبا�ص ر�صالة من هنية بهذ� �مل�صمون، وذلك بعد �أن قالت حما�ص �إّنها تلّقت من 
88

به.

�أربع دول، هي م�رش وقطر وتركيا ورو�صيا، �صمانات باأن جُتري �ل�صلطة �لفل�صطينية �النتخابات 

89
�ملتبقية؛ �لرئا�صية، و�نتخابات �ملجل�ص �لوطني، يف غ�صون �صتة �صهور.

 
90

على �صوء ذلك ويف 2021/1/15، �أ�صدر �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، مر�صوماً رئا�صياً،

�نتخابات  ثم   ،2021/5/22 يف  �لت�رشيعي  باملجل�ص  تبد�أ  و�لتي  �ملتو�لية،  �النتخابات  موعد  يحّدد 

�لرئا�صة يف 2021/7/31، و��صتكمال �ملجل�ص �لوطني يف 2021/8/31. وقد تبع هذ� �ملر�صوم، �جتماع 

للف�صائل �لفل�صطينية يف �لقاهرة، يف 8-2021/2/9، �أ�صفر عن بيان ختامي، ��صتند يف تو�صياته �إىل 

مر�صوم �لرئي�ص عبا�ص �إّياه، �الأمر �لذي يعني ت�صليم �لف�صائل، مبرجعيات ذلك �ملر�صوم. فقد رجع 

�لتي  �لد�صتورية  �ملحكمة  قر�ر  �إىل  �ملتو�لية  �النتخابات  مو�عيد  حّدد  �لذي  عبا�ص  �لرئي�ص  مر�صوم 

حلّت �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إىل �لقر�ر بقانون رقم 1 ل�صنة 2007 ب�صاأن �النتخابات �لعامة وتعديالته، 

وهو ما كان يعني تنازالً هائالً من تلك �لف�صائل على وجه �لعموم، ومن حركة حما�ص على وجه 

�خل�صو�ص.

�إقر�ر�ً ب�رشعية حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، وب�رشعية �ملحكمة �لد�صتورية، وقد  �صمنياً، عنى ذلك 

كان ذلك حمّل ت�صكيك قانوين، ال من حما�ص �أو �لف�صائل فح�صب، بل من جممل �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية 

 كما تعامل �لبيان مع �لرئي�ص عبا�ص، وكاأّنه مرجعية �لفرقاء �أو مظلّتهم؛ مثالً، رفع 
91

يف فل�صطني.

�لبيان تو�صية للرئي�ص عبا�ص “للنظر يف تعديل �لنقاط �لتالية لقانون �النتخابات: تخفي�ص ر�صوم 

�صّن  تخفي�ص  �لن�صاء،  م�صاركة  ن�صبة  �ملحكوميات،  عدم  �ال�صتقالة،  طلبات  و�لتاأمني،  �لت�صجيل 

 وذلك بالرغم من كون �لرئي�ص عبا�ص مبا يثّله، رئي�ص حركة فتح، هو �أحد �لفرقاء.
92

�لرت�صح”،
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لقد كان هذ� �لبيان يف جممله يعني �تفاق حركتَي حما�ص وفتح. ومن ثم، ويف حني كانت فتح ت�رّش 

للعملية  �لقانونية  و�ملرجعيات  عبا�ص،  �لرئي�ص  ومرجعية  �النتخابات  تو�يل  حيث  من  روؤيتها  على 

برمتها، كانت حما�ص َتْطَمئّن �إىل وعود قيادة حركة فتح، ولذلك فاإنها ال يف هذ� �الجتماع، وال يف �لذي 

 حّققت �أي مطلب خا�ص بها، كاأن تدفع �ل�صلطة رو�تب �لنو�ب �لذين قطعت 
93

تاله يف 2021/3/16،

رو�تبهم، وهو ما ي�صري �إىل وجود دفع د�خل حركة حما�ص، حينها، الإجناز �النتخابات على قاعدة 

�لتفاهمات �لثنائية بني �حلركتني. فقد حتدثت �أو�صاط متعّددة، عن �تفاق �صمنّي بني �حلركتني على 

 وباأن تدعم حما�ص �لرئي�ص عبا�ص النتخابات �لرئا�صة، 
94

�إجر�ء �النتخابات يف قائمة م�صرتكة بينهما،

�إذ� كان مفهوماً يف حلظة ما، حينما �أعلنت �ل�صلطة �لفل�صطينية وقف �لتن�صيق �الأمني مع  �أمر  وهو 

َيُعْد مفهوماً بعدما عادت ال�صتئناف هذ� �لتن�صيق، ومن ثم �لعودة للم�صار ذ�ته  �الحتالل، فاإّنه مل 

�لذي تتناق�ص به جوهرياً مع حما�ص، ومع �أغلب �لف�صائل وال �صيّما �جلهاد و�ل�صعبية، وهو �الأمر 

 ومن ثم �نف�ّص �ملوقف على �أن ت�صكل كّل كتلة قائمتها على نحو 
95

�لذي مل يكن و�قعياً على �أّي حال،

منف�صل.

�حلريات  لتعزيز  مر�صوماً  عبا�ص  �لرئي�ص  باإ�صد�ر  دفعة  �أخذ  �الأمر  باأّن  هنا،  �لتذكري  ويجدر 

�لعامة، ت�صّمن:

مادة )2(

�لتاأكيد على حظر �ملالحقة، و�الحتجاز، و�لتوقيف، و�العتقال، وكافة �أنو�ع �مل�صاءلة خارج 

�أحكام �لقانون، الأ�صباب تتعلق بحرية �لر�أي و�النتماء �ل�صيا�صي.

مادة )3(

�النتماء  �أو  �لر�أي  خلفية  على  و�ل�صجناء  و�ملعتقلني  و�ملوقوفني  �ملحتجزين  �رش�ح  �إطالق 

�ل�صيا�صي، �أو الأ�صباب حزبية �أو ف�صائلية كافة يف �أر��صي دولة فل�صطني.

مادة )4(

و�لن�رش  كافة،  و�الإلكرتونية  �لتقليدية  باأ�صكالها  �النتخابية  للدعاية  �لكاملة  �حلرية  توفري 

الأحكام  وفقاً  ومتويلها  و�النتخابية  �ل�صيا�صية  و�الجتماعات  �للقاء�ت  وتنظيم  و�لطباعة 

96
�لقانون.

م�صتقلة  بني  ما  قائمة،   36 �صّجلت  لالنتخابات،  نف�صها  ت�صجيل  �النتخابية  �لكتل  ببدء  ثّم 

�أربع قو�ئم رئي�صية، و�نق�صمت  �إىل  �النتخابات  �لفل�صطيني يف هذه  �لي�صار  �نق�صم   وقد 
97

وحزبية.

حركة فتح �إىل ثالث قو�ئم؛ و�حدة تعّب عن تيار �لرئي�ص حممود عبا�ص، و�أخرى عن �لنائب �ملف�صول 

من حركة فتح حممد دحالن، وثالثة عن حتالف بني ع�صَوّي �للجنة �ملركزية يف فتح نا�رش �لقدوة، 

98
ومرو�ن �لبغوثي �الأ�صري يف �صجون �الحتالل، وقد كلّف ذلك �لقدوة ف�صله من حركة فتح.
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عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  بتاأجيل   ،2021/4/30 يف  و�حدة  مرة  �نتهت  �حلما�صة  هذه  �أّن  �إال 

ما  وهو   
99

�لقد�ص، يف  �إجر�ئها  على  �لقدرة  عدم  بذريعة  لالإلغاء،  �أقرب  هي  �صيغة  يف  لالنتخابات، 

رف�صته حركة حما�ص بطبيعة �حلال، وعّدته �نقالباً على م�صار �ل�رش�كة و�لتو�فقات �لوطنية، ورهناً 

للحالة �لوطنية كلّها و�الإجماع �ل�صعبي و�لوطني الأجندة ف�صيل بعينه، د�عية �إىل فر�ص �النتخابات 

�لقر�ر   كما رف�صت 
100

باإر�دة �الحتالل. �لت�صليم  �إىل  �لقد�ص على �الحتالل وبحث �صبل ذلك، ال  يف 

�الأغلبية �ل�صاحقة للف�صائل �لفل�صطينية و�لقو�ئم �النتخابية؛ و�الأغلبية �ل�صاحقة لل�صعب �لفل�صطيني 

يف �لد�خل و�خلارج. وهو ما ت�صبَّب يف فقد�ن عبا�ص وقيادة �ل�صلطة ما تبقى لها من ر�صيد من �لثقة 

و�مل�صد�قية يف �لو�صط �لف�صائلي و�ل�صعبي �لفل�صطيني. ومن �ملفارقات �أن قر�ر تاأجيل �النتخابات 

جاء يف �أثناء هبّة باب �لعامود، حيث كان يكن، بح�صب ما ر�أت �لعديد من �لقوى، ��صتثمار �حلالة 

�لكفاحية يف �لقد�ص لفر�ص �النتخابات يف �لقد�ص، وعلى �أّي حال فقد �تفقت مع حما�ص، يف رف�صها 

102
 و�الأحز�ب �لفل�صطينية.

101
�إلغاء �النتخابات، �لعديد من �لكتل �مل�صتقلة،

حركة  �نق�صام  �إىل  بالنظر  �ملر�قبني،  من  �لعديد  لدى  متوّقعاً  �النتخابات،  تاأجيل  قر�ر  كان  لقد 

�لقو�ئم، يف حني قّدمت حركة حما�ص قائمة  �أ�صو�ت قاعدتها �النتخابية على عدد من  فتح وتوّزع 

و�حدة متما�صكة؛ بعد ف�صل فكرة �لقائمة �مل�صرتكة �لتي كان يكن للرئي�ص عبا�ص بها �صبط �لعملية 

103
�النتخابية وفق ما ي�صمن نتائجها �صلفاً.

وذلك  لالنتخابات،  دعوته  من  عبا�ص  �لرئي�ص  جدّية  يف  ي�صّكك  كان  �ملر�قبني  من  �لعديد  �أن  كما 

بالنظر �إىل جملة عو�مل، منها �لتجربة �لتاريخية يف �لدعوة لالنتخابات دون �لذهاب �لفعلّي نحوها، 

�النق�صام  بعد  من  �ملا�صية  �ملرحلة  خالل  تكّر�صت  �لتي  �حلاكمة  ونخبتها  �ل�صلطة  بنية  وطبيعة 

�ل�صيا�صية  بداللتها  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  ُتق�صي  كانت  �لتي  �ل�صلطة  قر�ر�ت  و�صل�صلة  �لفل�صطيني، 

�ملتمركزة  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �لق�صائية مبا ي�صمن نفاذ قر�ر�ت  �ل�صلطة  و�لتو�فقية، وتعيد هند�صة 

حول �لرئي�ص عبا�ص. باالإ�صافة �إىل �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية مل ُتقِدم على �أّي خطوة فعلية يف �لو�قع 

تدّل على حتّول عملي يف �ل�صيا�صات؛ فقد ظلّت رو�تب نو�ب حركة حما�ص مقطوعة، وكذلك رو�تب 

عدد من �أ�رشى حركة حما�ص، باالإ�صافة �إىل حظر عدد من �ملو�قع �الإلكرتونية �لتابعة حلركة حما�ص، 

وتيار حممد دحالن، ومو�قع �أخرى م�صتقلة.

ور�أى �لعديد من �ملر�قبني �أن �النتخابات لن تكون مدخالً �صحيحاً للم�صاحلة، ب�صبب �حتكام 

جمال �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية بالكامل للهيمنة �الإ�رش�ئيلية، �الأمر �لذي قد يعني تدوير 

�النق�صام من جديد بعد ��صتعادة �ل�صلطة �لفل�صطينية ل�رشعيتها من بو�بة �النتخابات �لت�رشيعية، 

104
دون �مل�صي يف بقية �ال�صتحقاقات �النتخابية.
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لقد كان �إلغاء �النتخابات خامتة لهذ� �مل�صار �لطويل، �لذي بد�أ بالتقارب وتغيري نبة �خلطاب، 

�ل�صجال  ُتِعد  مل  �خلامتة،  هذه  �ملُلغاة.  �النتخابات  و�أخري�ً  �ل�صعبية،  �ملقاومة  على  باالتفاق  مرور�ً 

و�التهامات بني �حلركتني فح�صب، بل �أدخلت �مل�صهد �لفل�صطيني يف �جلمود من جديد، كما جّددت 

�ل�صيا�صية، ال �صيّما و�أنه قد  �لتن�صيق �الأمني، و�لعودة لتكثيف �ملالحقات  �ل�صلطة، بتعزيز  وظيفة 

تبع �إلغاء �النتخابات حدٌث �صخم متثل يف معركة �صيف �لقد�ص �لتي كان لها �رتد�د�ت ملحوظة على 

�مل�صتوى �لوطني، وتد�خالت �لق�صية �لفل�صطينية مع �الإقليم و�لعامل.

لبقية حماور هذ�  �مل�صاحلة و�النتخابات، مبحّطاته وماآالته، مدخالً  �مل�صار، م�صار  ويثّل هذ� 

�لف�صل من �لتقرير، وال �صيّما �الأو�صاع �لد�خلية للف�صائل، وعالقاتها �لبينية، ومو�صوع �لتن�صيق 

�الأمني، وهو ما ت�صّمن حكماً هذ� �ملحور بع�صه، ومبا يلي �لتحّول نحو بحث �لعالقات �لوطنية، 

ثم مو�صوع �لتن�صيق �الأمني خالل �ل�صنتني حمّل �لبحث.

يقّدم �ملحور �ل�صابق، حول م�صار مل�صاحلة 

�لذي  �الأمني  �لتن�صيق  وحمور  �لوطنية، 

ف�صل  �نعكا�ص  عن  ت�صّور�ً  الحقاً،  �صياأتي 

�لعالقات  يف  �صو�ء  �لعامة،  �لوطنية  �حلالة  ترّدي  يف  �الأمني،  �لتن�صيق  وثبات  �مل�صاحلة،  م�صار�ت 

�لوطنية بني �لقوى و�لف�صائل، �أم على جممل �حلالة �لوطنية، مبا يف ذلك �الأو�صاع �لد�خلية للف�صائل 

يقت�رش  مل  �أمر  وهذ�  عموماً.  �لوطنية  �حلالة  جتريف  يف  دور  من  �لعاملنَْي،  لهذين  ملا  �لفل�صطينية، 

�ل�صيا�صي،  �لتوظيف  �إىل  �الأمني،  �لتن�صيق  وظيفة  ويتجاوز  وفتح،  حما�ص  حركتَي  عالقات  على 

�لفل�صطينية، فال �نفكاك بني  �أو �بتز�ز قوى وطنية، بع�صها من�صٍو يف منظمة �لتحرير  �إ�صعاف  يف 

بهما  الت�صاله  �الخت�صار  نحو  على  �ملحور،  هذ�  يف  قوله  يكن  ما  وبني  �إليهما،  �مل�صار  �ملحوَرين 

�ت�صاالً جوهرياً.

كانت قد �صبقت �الإ�صارة �إىل م�صاركة حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، مطلع �صنة 2020، يف �جتماع 

“�لقيادة �لفل�صطينية”، بح�صب تعبري�ت قيادة �ل�صلطة وحركة فتح، وهو �جتماع ينتظم عادة من 
�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�أع�صاء �للجنة �ملركزية حلركة فتح، و�الأمناء 

�أّن  بيد  وفتح.  حما�ص  حركتا  �أحياناً  له  وُتدعى  �الأمنية،  �الأجهزة  وقادة  �لف�صائل،  لبع�ص  �لعاّمني 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، رف�صتا �مل�صاركة يف �جتماع �آخر من هذ� �لنوع، دعت له قيادة �ل�صلطة 

 وهو ما يعك�ص تذبذب م�صار �مل�صاحلة، وطبيعة �لتعاطي معه، 
105

�لفل�صطينية يف �أيار/ مايو 2020.

ومدى �القتناع بجدّية خطو�ت قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية، وجدوى مثل هذه �الجتماعات، �لتي مل 

 رابعًا: العالقات الوطنية للف�شائل

           والقــــوى الفل�شـــطينيـــــة
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 ،2020 �أّن �صنة  �لتحديات �ل�صخمة، بالرغم من  �لو�قع ملو�جهة  يكن ي�صفر عنها خطو�ت فعلية يف 

كانت يف جمملها م�صبعًة بخطاب متفائل حول �إجناز �مل�صاحلة وتوحيد �جلهود ملو�جهة خّطة تر�مب 

ومتعلقاتها.

�لقيادي ملنظمة �لتحرير لالنعقاد لالتفاق على  ويف حني طالبت حما�ص و�جلهاد بدعوة �الإطار 

 وهو ما يعك�ص �صعور �حلركتني 
106

��صرت�تيجية وطنية للت�صّدي خلطة �ل�صّم و�مل�رشوع �الأمريكي،

دون  كهذه  �جتماعات  ح�صورهما  و�أن  �لو�قعية،  �لناحية  من  مثمر�ً  يكن  مل  �ل�صابق  �الجتماع  باأّن 

حتّول يف �لو�قع، ينح �ل�رشعية مل�صار �ملناورة و�النتظار �لذي تنتهجه قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

فاإّن ممثل �جلبهة �ل�صعبية �ن�صحب من هذ� �الجتماع بعد م�صاّدة مع �لرئي�ص عبا�ص. وف�رّشت �جلبهة 

�ل�صعبية �ن�صحابها باأنه كان “رف�صاً للبيان �ل�صيا�صي �لذي ير�وح يف م�صتنقع �ملفاو�صات و�لرهان 

�الأوحد على �ملجتمع �لدويل، و�لتنّكر للمقاومة و�لوحدة”، و�حتجاجاً على ما �صّمته �جلبهة �ل�صعبية 

107
“�لتنمر من قبل �لرئي�ص ومر�فقه”.

بح�صب  �ملتنّفذة”،  “�لقيادة  عليها  تفر�صه  مايل  ح�صار  من  �صكت  قد  �ل�صعبية،  �جلبهة  وكانت 

وثو�بته،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  على  وم�صاومتها  و�بتز�زها،  ك�رشها،  �إىل  يهدف  تعبري�تها، 

عليها، �ملتو�فق  �لوطني  �الإجماع  قر�ر�ت  وتنفيذ  �أو�صلو،  نهج  ملغادرة  �ملتنّفذة”  “�لقيادة   د�عية 

�العتبار  تعيد  ديقر�طية  وطنية  �أ�ص�ص  على  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بناء  “�إعادة  �صيّما  ال 

108
للم�رشوع �لوطني، و�إنهاء حالة �لتفّرد بالقر�ر و�لهيمنة على مقدر�ت �ل�صعب �لفل�صطيني”.

فتحاوية  “حرب  عن  �إعالمية  م�صادر  حتدثت  حني  يف  وفتح،  �ل�صعبية  بني  �ل�صجال  ذلك  كان 

على �ل�صعبية”، وعن حملة م�صتمرة طويلة، من �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أجهزتها �الأمنية �صّد كو�در 

جميع  حول  للمعلومات  دورّي  وتبادٍل  �الحتالل،  مع  �الأمني  “�لتن�صيق  حّد  �إىل  �نتقلت  �ل�صعبية، 

�لرديفة  �أو قيادتها  �لتنظيمية،  �لتي تخ�ّص �جلبهة، �صو�ء على م�صتوى بنيتها وهيكليتها  �لق�صايا 

�لتي تقود �لتنظيم يف �ل�صفة، بعد �العتقاالت �لو��صعة �لتي �أقدم عليها �الحتالل بحّق قياد�ت وكو�در 

�ملالية  �ملو�رد  “جتفيف  �إىل  باالإ�صافة  �آملت �الحتالل”، وذلك  �لتي  و�زنة، خا�صة بعد عملية بوبني 

�لقيادية يف �جلبهة �ل�صعبية خالدة جر�ر لدى �الحتالل  �أن �عتقال  للجبهة”. وذكرت هذه �مل�صادر 

 
109

عبا�ص. حممود  �لفل�صطيني  للرئي�ص  معار�صتها  ثمن  د�فعة  �ل�صياق،  هذ�  يف  جاء  �الإ�رش�ئيلي 

من  �ملالية،  خم�ص�صاتها  بخ�صم  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �تهمت  قد  �ل�صعبية  وكانت 

110
منظمة �لتحرير، و��صفة ذلك، بالقر�صنة على �أمو�لها.

خطابات  فيه  ت�صاع  كانت  �لذي  نف�صه  �لوقت  يف  ياأتي  و�ل�صجال،  �لتوتر،  هذ�  �أّن  �لالفت  من 

�ملو�قف  �نتخابات ت�رشيعية، كما �صبق عر�صه، وهو ما يعّزز  �لتقارب و�مل�صاحلة، و�ل�صعي نحو 

 �لتي كانت ترى يف خطاب �ل�صلطة �لفل�صطينية مرتفع �ل�صقف نحو �الحتالل، �أو �الإد�رة �الأمريكية،
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�أو �مل�صاحلة مع حما�ص، مناورة ل�رش�ء �لوقت، وهو �الأمر �لذي بد� يف �جتماع “�لقيادة �لفل�صطينية” 

�مل�صار �إليه )�أيار/ مايو 2020(، �إذ ذكرت �مل�صادر �الإعالمية �أّن ذلك �الجتماع �صهد م�صاّد�ت كالمية، 

يف  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  رف�ص  وقد  بالقوة،  �ملد�خلة  ��صتكمال  مبنع  وتهديد�ً  �حلديث  من  ومنعاً 

�أثنائه �الإجابة على �الأ�صئلة �لتي ُوّجهت له حول كيفية تنفيذ �لقر�ر�ت �لتي �أعلن عنها، مبا يف ذلك 

وقف �لتن�صيق �الأمني. وباالإ�صافة ملا جرى مع ممثّل �جلبهة �ل�صعبية، فقد ُمنِع ممثّل �لديوقر�طية 

من تقدمي مد�خلته، ومنع عبا�ص زكي، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، من �إكمال مد�خلته �لتي 

111
ترّكز على �خلطو�ت �لعملية لتنفيذ تلك �لقر�ر�ت.

�لعاروري،   - �لرجوب  لقاء�ت  بعد  الحقة  مرحلة  يف  تر�جع  �لوطنية  �لعالقات  يف  �لتوتر  هذ� 

وتفاهمات �إ�صطنبول، و�جتماع �الأمناء �لعاّمني، و�التفاق على �لذهاب �إىل �النتخابات. ثم عاد �لتوّتر 

الحقاً بعد قر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية با�صتئناف �لعالقات مع �الحتالل، مبا يف ذلك �لتن�صيق �الأمني، 

وهو ما ��صتنكرته جميع �لف�صائل �لفل�صطينية. فقد عّدته حركة حما�ص �رشبة لكل �لقيم و�ملبادئ 

�لوطنية وخمرجات �جتماع �الأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، و�أنه يثّل طعنة للجهود �لوطنية 

و“�صفقة  و�لتطبيع،  و�ل�صّم،  �الحتالل،  ملو�جهة  ن�صالية  و��صرت�تيجية  وطنية،  �رش�كة  بناء  نحو 

112
�لقرن”، مطالبة �ل�صلطة �لفل�صطينية بالرت�جع عن هذ� �لقر�ر وترك �ملر�هنة على بايدن.

عودة  يف  ر�أت  �لتي  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  موقف  كان  حما�ص،  ملوقف  مماثل  نحو  وعلى 

وحتالفاً  �لوطنية،  �ل�رش�كة  م�صاعي  كل  على  �نقالباً  باالحتالل،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عالقة  م�صار 

مع �الحتالل بدالً من �لتحالف �لوطني، بح�صب تعبريها، و��صفة هذه �لعالقة باملحرمة و�ملجرمة، 

وباأنها خروج على مقرر�ت �الإجماع �لوطني، وخمرجات �جتماع �الأمناء �لعاّمني للف�صائل، وتعطيل 

�لقوى على رف�صه  �أجمعت  �لذي  �لتطبيع �خلياين  و�أنها تخدم  �لد�خلية،  �مل�صاحلة  جلهود حتقيق 

113
و�لت�صدي له.

مع  �لعالقات  �إعادة  عن  �ل�صلطة،  �إعالن  يف  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  ر�أت  وبدورها 

�الحتالل، �أنه عجز و��صت�صالم، ين�صف قر�ر�ت �ملجل�َصني �لوطني و�ملركزي بالتحلّل من �التفاقيات 

جهود  ويفّجر  بريوت،  يف  ُعقد  �لذي  �لعاّمني  �الأمناء  �جتماع  نتائج  وين�صف  �الحتالل،  مع  �ملوّقعة 

�مل�صاحلة �لتي �أجمعت �لقوى على �أّن �أهم متطلباتها يكمن يف �الأ�صا�ص �ل�صيا�صي �لنقي�ص التفاقات 

�ل�صيا�صي،  �ملوقف  يف  خطري�ً  تدهور�ً  عّدته  ما  لوقف  �لديوقر�طية  �جلبهة  دعت  بينما   
114

�أو�صلو.

ودعت الحرت�م قر�ر�ت �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف دورة �نعقاده �الأخرية �صنة 2018، وقر�ر�ت 

�ملجال�ص �ملركزية، وقر�ر �الجتماع �لقيادي �لفل�صطيني يف 2020/5/19، وخمرجات �جتماع �الأمناء 

115
�لعاّمني يف 2020/9/3.
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��صتمرت �لقوى �لفل�صطينية، مع دخول �صنة 2021، يف �ال�صتعد�د لالنتخابات، ود�رت حو�ر�ت 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  عودة  من  بالرغم  وذلك  م�صرتكة،  قائمة  لت�صكيل  وفتح  حما�ص  حركتَي  بني 

ال�صتئناف عالقتها باالحتالل. ومل ينعك�ص �جلانب �الإيجابي، يف �لعالقات �لوطنية، كامل�صّي نحو 

�النتخابات، على �حلريات و�أجو�ء �لعمل �لعام، فقد �رّشحت �أو�صاط قيادية من حركة حما�ص د�خل 

ومل  م�صتمرة،  �الأفو�ه،  وتكميم  و�العتد�ء�ت،  �ل�صيا�صي،  �العتقال  �صيا�صات  باأّن  �لغربية،  �ل�صفة 

116
تتوقف، وذلك يف حني ي�صتمّر قطع رو�تب �أ�رشى حمّررين، ومالحقة ر�ية حركة حما�ص.

�لفل�صطينية لالنتخابات، وت�صاعد  �ل�صلطة  قيادة  �إلغاء  بعد  �لوطنية تدهورت،  �لعالقات  �أن  �إال 

�لتي جاءت ت�صعيد�ً  �لقد�ص،  �الأبرز يف قيادة معركة �صيف  �لف�صيل  �صعبية حركة حما�ص، لكونها 

�صاحة طالت  �أحد�ث  من  �بتد�ء  �لقد�ص،  يف  �لفل�صطينيني  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  على  �لرد   يف 

�قتحام  حماولة  ثم  جر�ح،  �ل�صيخ  حّي  �صكان  لتهجري  �إ�رش�ئيلية  مب�صاعي  ومرور�ً  �لعامود،  باب 

�مل�صجد �الأق�صى يف �أو�خر �صهر رم�صان 1442هـ، وقد كان الفتاً بعد �نتهاء �ملعركة، تنفيذ �أجهزة 

�أحد�ث  �صياق  يف  خرجو�  �لذين  �ملتظاهرين  من  �لع�رش�ت  م�ّصت  �أمنية،  حملة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

يف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  تتبع  �أمنية  قّوة  يد  على  بنات  نز�ر  �لنا�صط  مقتل  �أ�صهم  كما   
117

�لقد�ص.

ردود  ��صتدعى  ما  وهو  �الأمنية،  �لقّوة  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وجنوح  �لوطنية،  �لعالقات  تدهور 

بعنف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  قمعتها  �لغربية،  �ل�صفة  مدن  يف  �حتجاجية  ومظاهر�ت  �أفعال 

بالغ، وبا�صتخد�م ن�صطاء حركة فتح، وهو ما ر�أى فيه مر�قبون زيادة يف �لفجوة �لتي تعّمق �نعد�م 

 وقد رفع �ملتظاهرون �ملحتّجون �صقف مطالبهم، 
118

�لثقة بني �ل�صارع �لفل�صطيني وقيادة �ل�صلطة.

119
بالدعوة الإ�صقاط “�لنظام”، و�لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص.

��صتمرت �لعالقات �لوطنية بالرتّدي، مع رف�ص �لرئي�ص �لفل�صطيني �حلو�ر مع حركة حما�ص، 

�إذ ��صرتط �لرئي�ص �لفل�صطيني على حركة حما�ص  يف و�صاطة قّدمتها بع�ص �ل�صخ�صيات �مل�صتقلة، 

 ثم لتزد�د �حلملة �الأمنية ت�صاعد�ً، مع ت�صاعد 
120

�العرت�ف مبا �صّماه “قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية”،

�أعمال �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية، وتنامي ظاهرة �ملطاردين و�مل�صلحني يف بع�ص مناطقها، وال �صيّما 

خميم جنني، فقد عادت �ل�صلطة �لفل�صطينية لتالحق جميع �لفعاليات �لوطنية ذ�ت �لطابع �ل�صعبي 

وحدها  حما�ص  حلركة  ولي�ص   
121

�ملعار�صة، �لفل�صطينية  �لف�صائل  جلميع  �ملقاوم،  �أو  و�لرمزي، 

فح�صب.

يرى حمللون �أن هذه �لعودة لال�صتناد �لكامل للقّوة �الأمنية، ناجمة عن تر�جع �صعبية �ل�صلطة، 

�ل�رشعية  �صو�ء  لوجودها،  و�ملّبرة  لها  �ملوؤ�ّص�صة  لل�رشعيات  وفقد�نها  �ل�صيا�صي،  �أفقها  و�ن�صد�د 

يف  و�القت�صادية  �الجتماعية  بوظيفتها  �لقيام  على  قدرتها  �أم  �النتخابية،  �ل�صعبية  �أم  �ل�صيا�صية، 

تعزيز �صمود �لفل�صطينيني، �الأمر �لذي ي�صطرها، �إىل �ال�صتناد لوظيفتها �الأمنية، و�إثبات �أهّميتها 

122
للرعاة �لدوليني و�الإقليميني ولالحتالل �الإ�رش�ئيلي.
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�لتي يجري توظيفها حلماية �خلّط  �ملمار�صات بالتاأكيد على �صعبية حركة فتح،  �نعك�صت هذه 

�لر�صمي لل�صلطة �لفل�صطينية، كما �أنها تزيد من �نحد�ر �صعبية �لقيادة �لر�هنة لفتح، يف مقابل قياد�ت 

��صتطالعات  ُتبيِّنه  ما  وفق  وذلك  �لر�هنة،  �لقيادة  عن  �نحازت  �أخرى  فتحاوية  قياد�ت  �أو  حما�ص 

ر�أي، غري متَّهمة باالنحياز خل�صوم قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية، كما يف ��صتطالع �لر�أي �لذي �أجر�ه 

9–2021/6/12، �أي بعد  �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، يف �لفرتة �لو�قعة ما بني 

�إلغاء �النتخابات، وبعد معركة �صيف �لقد�ص، ففي حني قال ما ن�صبته 77% من �مل�صتطلعة �آر�وؤهم، 

�إن حركة حما�ص خرجت منت�رشة من �حلرب، وقيّم 75% �أد�ءها باأنه ممتاز، فاإّن 13% فقط قال 

�إن �أد�ء حركة فتح كان ممتاز�ً، و11% كان الأد�ء حكومة �ل�صلطة �لفل�صطينية، و8% الأد�ء �لرئي�ص 

عبا�ص، وكان الفتاً يف هذ� �ال�صتطالع �أّن �لذين يعتقدون �أن �أد�ء حما�ص كان ممتاز�ً ن�صبتهم �الأعلى 

123
جاء من �ل�صفة بو�قع 80%، مقارنة بقطاع غّزة �لتي بلغت %67.

ويف �ال�صتطالع نف�صه، عار�ص 65% قر�ر �لرئي�ص عبا�ص تاأجيل �النتخابات، وبينما �أيد ما ن�صبته 

59% �إ�صماعيل هنية رئي�صاً يف حال تر�صح مقابل حممود عبا�ص �لذي حاز على 27% فقط، كما تنال 

كتلة حركة حما�ص يف حال �أجريت �نتخابات برملانية ما ن�صبته 41% مقابل 30% حلركة فتح، و%12 

لكافة �لقو�ئم �الأخرى �لتي �صاركت يف �نتخابات 2006 جمتمعة، كما قال ما ن�صبته 36% �إنهم كانو� 

�صي�صوتون لكتلة حما�ص يف �النتخابات �مللغاة، مقابل 19% حلركة فتح، و9% لقائمة �لتحالف بني 

كان  �لتي  �لقو�ئم  لبقية  وبالن�صبة  دحالن.  حممد  لقائمة  و%3  �لبغوثي،  ومرو�ن  �لقدوة  نا�رش 

يفرت�ص �أن ت�صارك يف �النتخابات �مللغاة؛ فقد ح�صلت قائمة “�ملبادرة �لوطنية” على 2%، و�جتازت 

ن�صبة �حل�صم كل من قائمة “نب�ص �ل�صعب” �لتابعة للجبهة �ل�صعبية، وقائمة “معاً قادرون” بقيادة 

�صالم فيا�ص، وقائمة “�لتغيري �لديقر�طي” برئا�صة �إبر�هيم �أبو حجلة وقائمة “فل�صطني للجميع” 

124
بقيادة مفيد �حل�صاينة، ومل تتمكن بقية �لقو�ئم من �جتياز ن�صبة �حل�صم.

ويت�صح مما �صبق �أن م�رشوع �النتخابات �لت�رشيعية �مللغاة قد �ألقى بظالٍل ثقيلة على حركة فتح، 

�لتي �نق�صمت �إىل ثالث كتل كبرية؛ �الأوىل هي �لكتلة �لر�صمية �ملمثلة لتيار �لرئي�ص حممود عبا�ص، 

�للجنة �ملركزية حلركة فتح، وبني  و�لثانية هي كتلة �لتحالف بني �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي ع�صو 

لت يف �النتخابات  نا�رش �لقدوة ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �لذي توىّل رئا�صتها، وقد ت�صجَّ

با�صم “قائمة �حلرية”، وكان من بني �أع�صائها ع�صو �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح فدوى �لبغوثي، 

 وقّررت 
125

زوج مرو�ن �لبغوثي. وقد كلفت هذه �خلطوة نا�رش �لقدوة ع�صويته يف حركة فتح.

 ثم �أقالت �لقدوة 
126

�ل�صلطة �لفل�صطينية وقف �لدعم عن موؤ�ص�صة يا�رش عرفات �لتي يديرها �لقدوة،

فتح  حركة  من  �ملف�صول  �لنائب  تيار  كتلة  فهي  �لثالثة،  �لكتلة  �أما   
127

�ملوؤ�ص�صة. رئا�صة  من  الحقاً 

“كتلة �مل�صتقبل”، وكان على ر�أ�صها  �ل�صابق فيها، حممد دحالن، و�لتي تر�صحت با�صم  و�لقيادي 

�صمري �مل�صهر�وي، وهذ� باالإ�صافة �إىل توزع عنا�رش �آخرين من حركة فتح على قو�ئم �مل�صتقلني.
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�صاأنه  من  كان  حما�ص،  حركة  وحدة  مقابل  ناخبيها  �أ�صو�ت  وت�صتت  فتح  حركة  �نق�صام  �إن 

من  �لعديد  ر�أت  كما  فتح،  حركة  لقيادة  بالن�صبة  حم�صوبة،  غري  مقامرة  �النتخابات  يجعل  �أن 

 %32.4  وكانت ��صتطالعات ر�أي، قبل �النتخابات �مللغاة، قد منحت حركة حما�ص 
128

�لتحليالت.

من �مل�صتطلعة �آر�وؤهم، بينما منحت �لقائمة �لر�صمية حلركة فتح 17.2%، وقائمة تيار حممد دحالن 

129
13.9%، وقائمة مرو�ن �لبغوثي - �لقدوة %8.6.

ويف حني �صجلت حما�ص قائمة و�حدة با�صم “�لقد�ص موعدنا”، فاإّن �لي�صار �لفل�صطيني، �صّجل 

يف �أربع قو�ئم ر�صمية، على �الأقل، هي قائمة �جلبهة �ل�صعبية با�صم “نب�ص �ل�صعب”، وقائمة �جلبهة 

�لديوقر�طية با�صم “�لتغيري �لديقر�طي”، و�ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية با�صم “�ملبادرة �لوطنية 

�لفل�صطينية للتغيري و�إنهاء �النق�صام”، وحتالف حزب �ل�صعب وحزب فد� با�صم “�لي�صار �ملوحد”. 

ويف ��صتطالع للر�أي �صابق على موعد تلك �النتخابات �مللغاة، قال ما ن�صبته 4.1% �أنهم �صي�صوتون 

لقائمة “نب�ص �ل�صعب” )�جلبهة �ل�صعبية(، وما ن�صبته 3% قالو� باأنهم �صي�صوتون لقائمة “�ملبادرة 

�لوطنية”، كما قال 1.8% باأنهم �صي�صوتون لقائمة “معاً قادرون” )�صالم فيا�ص(، فيما مل حت�صل 

�لوطنية  �حلالة  �إز�ء  �ملجموع  عجز  على  موؤ�رش�ً  ذلك  يعطي   
130

�حل�صم. ن�صبة  على  �لقو�ئم  باقي 

عموماً، وحالة �ال�صتقطاب بني حركتَي فتح وحما�ص، �إذ ما يز�ل �لي�صار �لفل�صطيني غري قادر على 

ال  �لتي  �لدرجة  �إىل  �ل�صعبي  �لتاأييد  عنه  يك�صف  مبا  �مل�صتمر  نزيفه  �إىل  باالإ�صافة  �صفوفه،  توحيد 

ت�صتطيع فيها �جلبهة �لديوقر�طية وحزب �ل�صعب وحزب فد� �لو�صول �إىل ن�صبة �حل�صم.

�النتخابات  و�إلغاء  عموماً،  �ل�صيا�صية  �حلالة  وجتريف  �لت�رشيعية،  �النتخابات  �إلغاء  ومع 

جامعة  �صيّما  وال  �لوجاهي،  �لتعليم  وتعطيل   ،COVID–19 كورونا  جائحة  ب�صبب  �لطالبية 

�ل�صارع  �لفل�صطينية يف  �لقوى  �أحجام  �الأكرث قدرة متثيلية على عك�ص  تعّد  �لتي  بريزيت، �جلامعة 

 �إذ كانت �آخر �نتخابات طالبية فيها يف �صنة 2019، ومنذ �النتقال للتعليم �الإلكرتوين، 
131

�لفل�صطيني،

 فاإّن جمال �لن�صاط �ل�صيا�صي ظّل 
132

ل �إجر�ء �النتخابات، وجمل�ص �لطلبة معّطل فعلياً، وبالتايل تعطَّ

حركة  جمع  حتالف  يف  حب�ص،  نادية  برئا�صتها  فازت  �لتي  �ملهند�صني  نقابة  كانتخابات  حم�صور�ً، 

 و�جلولة �الأوىل من 
133

“قائمة �لعزم �لهند�صية”. حما�ص و�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني با�صم 

�النتخابات �ملحلية �لتي �صبق ��صتعر��صها وحتليل دو�فعها وجمرياتها.       

حما�ص  حركة  باإجر�ء  كان  �الأبرز  �حلدث  فاإّن  �لفل�صطينية،  للقوى  �لد�خلي  �مل�صتوى  على  �أما 

فاأفرزت   ،2021 �صنة  من  �لثالث  �لربع  يف  �نتهت  و�لتي  و�لعامة،  �الإقليمية  �لدورية،  �نتخاباتها 

ثانية،  دورة  يف  �ل�صنو�ر  يحيى  رئا�صته  وتوىّل  عاد  و�لذي  غزة،  قطاع  الإقليم  �لقيادية  مكاتبها 

�ل�صفة  و�إقليم  م�صعل،  خالد  �ل�صابق  حما�ص  حركة  رئي�ص  برئا�صته  فاز  و�لذي  �خلارج  و�إقليم 

لها، �إ�صماعيل هنية رئي�صاً  �لعاروري، و�نتخبت �حلركة جمدد�ً  �لذي عاد لرئا�صته �صالح   �لغربية 



47

الو�شع الفل�شطيني الداخلي

 و�أجنزت �نتخابات �صور�ها �ملركزي، وت�صكيل جلنتها �لتنفيذية 
134

و�صالح �لعاروري نائباً للرئي�ص،

)�ملكتب �ل�صيا�صي(، وتوزيع دو�ئر �لعمل يف �حلركة، وهو ما قد ُيَعّد �إجناز�ً م�صتمر�ً للحركة، و�صط 

�لتي  و�ملالحقة  �حل�صار  ظروف  مع  �صيّما  وال  �لوطنية،  �حلركة  تعانيه  �لذي  �لعام  �جلمود  حالة 

تعانيها حركة حما�ص، و�النف�صال �جلغر�يف �لذي يعانيه �لفل�صطينيون جميعاً.

�لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  موقع  �صبق،  مما  يت�صح 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  �صو�ء  �لعامة، 

جممل  من  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  �أم 

بال�رش�ع  �ملتعلق  ذلك  �لعام،  �ل�صيا�صي  �لظرف 

مع �الحتالل وحتوالت خطاب �ل�صلطة �لفل�صطينية جتاهه، �أو �ملتعلق بالعالقات �لوطنية �لد�خلية، 

�ملوؤ�ّص�صات  هذه  بناء  ليعيد  �النتخابات  م�رشوع  ينطلق  فلم  و�النتخابات.  �مل�صاحلة  م�صار  وف�صل 

كما وعد �ملتحاورون، وال �صيّما من حركتَي فتح وحما�ص، وظلّت حكومة ��صتية حكومة �إ�صكالية، 

�ل�صلطة باال�صتناد  �لت�رشيعي فقد حلّته  �لوطني، كما �صبق بيانه. و�أما �ملجل�ص  ال حتظى بالتو�فق 

ت�صكيل  عيد 
ُ
�أ منفرد  نحو  وعلى  بينما   ،2018 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �لد�صتورية  �ملحكمة  �إىل 

�للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، و�نتخاب عبا�ص رئي�صاً لها، بالت�صاور مع من ح�رش من ف�صائل 

 ويكن �لقول �إّن حال �ملوؤ�ص�صات �لعامة 
135

�ملنظمة، ومقاطعة �جلبهة �ل�صعبية، يف �أيار/ مايو 2018.

بال�صنتني مّرت  �لتي  �ل�صخمة،  و�الأحد�ث  �لتطور�ت  كل  من  �لرغم  على  �حلالة،  هذه  رهني   ظّل 

حمّل �لبحث.

 ،2018/10/28 �لثالثني يف  �لتحرير، �جتماع دورته  �ملركزي ملنظمة  �آخر �جتماع للمجل�ص  كان 

�الأنباء  وكالة  موقع  �أو   
136

�لوطني، �ملجل�ص  موقع  يف  تالية  دور�ت  �أي  عن  معلومات  �أي  توجد  وال 

و�ملعلومات �لفل�صطينية )وفا(، ومل ينعقد �ملجل�ص يف �ل�صنو�ت �لتالية، وذلك بخالف الئحة �ملجل�ص 

�لد�خلية �لتي تن�ّص على �نعقاده دورياً بدعوة من رئي�صه، مرة كل ثالثة �أ�صهر، �أو يف دور�ت غري 

 
137

عادية، بدعوة من رئي�صه، بناء على طلب من �للجنة �لتنفيذية، �أو من ربع عدد �أع�صاء �ملجل�ص.

وكان �ملجل�ص �ملركزي قد �نعقد، بح�صب �ملعلومات �ملن�صورة على موقع وكالة وفا، ثالث مر�ت يف 

�صنة 2018، وذلك بعد �نقطاع قارب �لثالث �صنو�ت، �إذ كانت �آخر �جتماعاته قبل ذلك يف �آذ�ر/ مار�ص 

�لتعطيل  ما يعني بدوره،  �أمر معتاد، وهو  �ملركزي  �ملجل�ص  �أن تعطيل الئحة   مما يعني 
138

،2015

�للجنة  بني  �لو�صيطة  �ملوؤ�ص�صة  هو  �ملركزي،  �ملجل�ص  لكون  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لفعلي 

�لفرتة  يف  �لوطني  للمجل�ص  �نعقاد  �آخر  كان  فقد  �لوطني،  �ملجل�ص  وبني  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 

139
�لو�قعة بني 2018/4/30 و2018/5/3.

 خام�شًا: انعكـــــا�س احلـــــــالــة 

                العامة على موؤ�ش�شات 

              املنظمة وال�شــــــلطة
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فرت�ت  بني  موؤ�ص�صاتها  وُت�صتدعى  �لفعلية،  �لناحية  من  معّطلة  �لتحرير  منظمة  �أن  حني  ويف 

متباعدة يف �صياقات �صيا�صية د�خلية وخارجية، دون �أن يكون لقر�ر�تها �أثر يف �ل�صيا�صات �لعامة، 

كقر�ر �ملجل�ص �ملركزي يف دورته �ل�صابعة و�لع�رشين �ملنعقدة يف يومي 4-2015/3/5، و�لذي ن�ّص 

عدم  �صوء  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صلطة  مع  كافة  باأ�صكاله  �الأمني  �لتن�صيق  “وقف  على:  فيه 

 فاإّن �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �تخذت قر�ر�ً 
140

�لتز�مها باالتفاقيات �ملوقعة بني �جلانبني”،

141
بعقد دورة جديدة للمجل�ص �ملركزي يف موعد �أق�صاه كانون �لثاين/ يناير 2022.

نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  ع�رش�وي  حنان  منها  ��صتقالت  فقد  �لتنفيذية،  �للجنة  �صعيد  وعلى 

2020، �لتي قالت �إّن �للجنة �لتنفيذية تعاين من �لتهمي�ص، ودعت الإجر�ء �إ�صالحات، وتفعيل منظمة 

�لتحرير، و�إعادة �العتبار ل�صالحياتها ومهامها، وَقبِل �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص ��صتقالتها 

142
يف وقت الحق.

مع �لتعطيل �لفعلي ملنظمة �لتحرير، وحّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إعادة ت�صكيل �جلهاز �لق�صائي، 

وكون �حلكومة غري برملانية وال تو�فقية، وهي حكومة �لرئي�ص وير�أ�صها ع�صو يف �للجنة �ملركزية 

للقوة  �ال�صتناد  وزيادة  �النتخابات،  م�رشوع  و�إلغاء  �مل�صاحلة،  م�صار  �نهيار  ومع  فتح،  حلركة 

�الأمنية، فاإنه يكن �لقول �إّن �الجتاه �لعام لنمط �الإد�رة يف �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية هو �جتاه �صمويل 

 وقد كان �ملعنيون بال�صاأن �لعام �لفل�صطيني يحذرون من 
143

�أمني، يرتكز يف عدد حمدود من �الأفر�د.

 وهو ما يعني �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صري باجتاه تكري�ص هذ� �لنمط 
144

هذ� �الجتاه منذ �صنو�ت،

من �الإد�رة، مبا يجعله منطاً بنيوياً ثابتاً.

وكان �لفريق �الأهلي �لفل�صطيني لدعم �صفافية �ملو�زنة �لعامة يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021، قد 

نفَق 
ُ
ك�صف �أّن �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية يحظى باحل�صة �الأكب من ميز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية، فقد �أ

يف �لن�صف �الأول من �صنة 2021 ما يزيد على 50 مليون �صيكل �إ�رش�ئيلي )نحو 16 مليون دوالر( 

1,675 مليون �صيكل  �لقو�ت  �لفل�صطينية. كما تلقت تلك  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمن  �إ�صالح قو�ت  على 

�ص 88% منها  )نحو 538 مليون دوالر(، �أي ما يزيد على 22% من �إجمايل ميز�نية �ل�صلطة، ُخ�صِّ

�الأوىل  �ل�صتة  باالأ�صهر  37 مليون دوالر( مقارنة  115 مليون �صيكل )نحو  بلغت  للرو�تب، بزيادة 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن   %56 ن�صبته  ما  تقول  �أن  حينئذ  �مل�صتغرب  غري  فمن   
145

.2020 �صنة  من 

لل�صعب  �إجناز  �أنها  فقط   %35 ن�صبته  ما  تقول  بينما  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  عبئاً  �أ�صبحت  قد 

146
�لفل�صطيني.

ويبقى من موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية، �ملجل�ص �لت�رشيعي، �لذي حلّته �ل�صلطة. �إال �أّنه ومن 

 حتى بعد 
147

�ملفارقات، ظّل نو�ب حما�ص يف غزة يعقدون �ملجل�ص �لت�رشيعي وي�صدرون �لقر�ر�ت،

�جتاه حركتَي حما�ص وفتح للذهاب �إىل �النتخابات �مللغاة الحقاً، وبالرغم من بيان �جتماع �لف�صائل 
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يف �لقاهرة يف �صباط/ فب�ير 2021، �لذي ��صتند يف تو�صياته �إىل مر�صوم �لرئي�ص عبا�ص حول مو�عيد 

�النتخابات �ملتو�لية. وقد ��صتند هذ� �ملر�صوم بدوره �إىل قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية �لتي حلّت �ملجل�ص 

هذ�  وكان  �لفل�صطينية.  �ل�صاحة  يف  و�ملناكفات  �ملفارقات  حجم  عن  يك�صف  �لذي  �الأمر  �لت�رشيعي، 

�لتقرير قد �صبق �إىل ��صتعر��ص حالة حكومة حممد ��صتية، ومن ثم يت�صح بذلك موقعها من حالة 

�ملوؤ�ص�صات �لوطنية، وجممل �حلالة �لوطنية.

يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أعلن 

ودولة  �لتحرير  منظمة  �ن�صحاب   ،2020/5/19

“من جميع �التفاقات و�لتفاهمات مع  فل�صطني 

�حلكومتني �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية، ومن جميع �اللتز�مات �ملرتتبة على تلك �لتفاهمات و�التفاقات، 

يعني  فاإنه  الإنفاذه،  حقيقية  نيَّة  ثّمة  وكان  بحرفيته،  خذ 
ُ
�أ لو  �إعالن،  وهو   

148
�الأمنية”، فيها  مبا 

من  و�الن�صحاب  “�إ�رش�ئيل”،  بـ  �العرت�ف  �صحب  يقت�صي  فعمومه  باملو�جهة.  قر�ر�ً  بال�رشورة 

�التفاقيات �القت�صادية معها، و�إطالق يد �جلماهري اللتقاط �ملبادرة ملو�جهة �الحتالل، بيد �أّن �صيئاً 

من ذلك مل يح�صل.

بنيامني  �إعالن  بعد  وذلك  �ل�صلطة،  م�رشوع  تخنق  �أزمة  �إىل  َل  حتوَّ �صياٍق  يف  �الإعالن  هذ�  جاء 

ما  وهو  �لغربية،  �ل�صفة  من  �أجز�ء  ل�صّم  م�رشوعه  عن  وقتها،  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  نتنياهو، 

يعني فعلياً �إعالناً بوفاة م�رشوع �لت�صوية، و�إلغاًء ملبر�ت وجود �ل�صلطة، بعد �أن كّر�ص �الحتالل 

ما  لذلك. وهو  �لقانوين  �لرت�صيم  �إال  َيبَْق عليه  �الأر�ص، ومل  �ال�صتعمارية على  �الإ�رش�ئيلي وقائعه 

يعني بال�رشورة �إعالناً عن ��صتحالة �إقامة دولة ذ�ت معنى بال�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص، 

حمتملة  مفاو�صات  الأي  وتفريغاً  �الحتالل،  حماية  يف  لل�صلطة  �لقائم  �لوظيفي  للو�صع  وتكري�صاً 

�لظرف،  هذ�  تر�بط  وقد  �ملفاو�صات.  تلك  مرجعية  هي  �ال�صتعمارية  �لوقائع  �أّن  طاملا  قيمتها،  من 

�لفل�صطينية، ومن ثم كان  �لتطبيع �الإمار�تي �الإ�رش�ئيلي حينها، و�إعالن خطة تر�مب للق�صية  مع 
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�لتقارب مع حما�ص، و�الإعالن عن �لتن�ّصل من �التفاقيات، ووقف ت�صلُّم �ملقا�صة.

�الحتالل  بقر�ر  �ت�صل  بل  فح�صب،  �ل�صيا�صي  باملوقف  �ملقا�صة  �أمو�ل  ت�صلُّم  وقف  يتعلق  مل 

�الإ�رش�ئيلي �القتطاع من �ملقا�صة ما ي�صاوي ما تدفعه �ل�صلطة �لفل�صطينية من خم�ص�صات لالأ�رشى 

�أمو�ل  َت�صلُّم  بوقف  �مل�صتجّد  �ل�صلطة  قر�ر  على  �صابقة  قدية،  م�صكلة  وهي  �ل�صهد�ء،  وعائالت 

ب�صبب   
150

،2019 فب�ير  �صباط/  يف  �ملقا�صة  َت�صلُّم  عن  �ل�صلطة  �متنعت  فقد  �إليه.  �مل�صار  �ملقا�صة 

�قتطاع �الحتالل منها ما ي�صاوي مدفوعات �ل�صلطة لالأ�رشى وعائالت �ل�صهد�ء، وهو �الأمر �لذي 

من   %60 �إىل   %50 من  تدفع  �أن  حينها  و��صطرها  �قت�صادية،  �أزمة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أدخل 

 �شاد�شًا: التن�شــيق االأمنــي بيــن 

             املنـــاورة والتن�شــيـــط
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 لتعود �ل�صلطة تالياً وتت�صلَّم �أمو�ل 
151

رو�تب موظفيها �لتي تزيد عن �ألفي �صيكل )نحو 550 دوالر(،

 فلم يكن 
152

�ملقا�صة منقو�صة، يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019، بالرغم من ��صتمر�ر �القتطاع منها.

جديد�ً �إذ�ً قر�ر �ل�صلطة باالمتناع عن ت�صلم �أمو�ل �ملقا�صة، ثم �لعودة لت�صلُّمها دون تغرّي يف �ل�رشوط 

�الإ�رش�ئيلية، وهو ما تكّرر هذه �ملرة كذلك.

�القت�صادية  �لقدرة  على  بال�رشورة  �صينعك�ص  مبا  �ملقا�صة،  �أمو�ل  ت�صلُّم  لرف�ص  باالإ�صافة 

 ال �صيّما �إذ� �أ�صيف �إىل 
153

للنا�ص، �إذ يرتتب عليه عجز �ل�صلطة �لفل�صطينية عن دفع �لرو�تب كاملة،

�أزمة �ملقا�صة �الأزمة �القت�صادية �لعامة �لناجمة عن �أزمة جائحة كورونا، ومن ثم تر�جع مد�خيل 

�لفل�صطينية قو�تها من  �ل�صلطة  �لتن�صيق �الأمني، متثّل يف �صحب  �ل�صلطة، فاإّن �ملظهر �الآخر لوقف 

�ملناطق ج، وب، �لتي يتطلب وجودها فيها مو�فقة من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وفق �التفاقات �ملوقعة. 

وقد �أعلن حممد ��صتية، رئي�ص وزر�ء حكومة �ل�صلطة �لفل�صطينية، �أّن قر�ر وقف �لعمل باالتفاقيات 

خالل  وذلك  تنفيذه”،  �لر�صمية  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  وبد�أت  �صارياً،  “�أ�صبح  “�إ�رش�ئيل”  مع 

مالدينوف  نيكوالي  �الأو�صط”  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �ملتحدة  �الأمم  “من�صق  مع  لقائه 

154
Nickolay Mladenov يف مدينة ر�م �هلل.

عدم  مع  �صيّما  ال  �الأمني،  �لتن�صيق  وقف  لقر�ر  و�صوحاً  �أكرث  مفاعيل  تظهر  مل  ذلك،  �صوى 

ال  �لتي  �إجر�ء�تها،  بع�ص  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صتمر�ر  ومع  �لو�قع،  يف  ميد�نياً  عمالً  �نعكا�صه 

تن�صجم مع قر�ر وقف �لتن�صيق �الأمني، وال مع خطو�ت �مل�صاحلة، كامتناعها عن دفع رو�تب عدد 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  حما�ص  لنو�ب  �لتقاعدية  �لرو�تب  �رشف  عن  و�متناعها  حما�ص،  �أ�رشى  من 

�ملنحّل. فقد كانت هذه �الإجر�ء�ت تو�كب ب�صكل م�صتمر قر�ر وقف �لتن�صيق �الأمني، ومل يجِر فعلياً 

تفعيل مقاومة �صعبية �صاملة يف �صاحة �ل�صفة �لغربية، ومل يتجاوز ما �أعلن عنه، بيان يتيم ملا �صمي 

بالقيادة �ملوحدة للمقاومة �ل�صعبية، و�لذي بدوره مل يتجاوز حّد �لدعوة لبع�ص �خلطو�ت �لرمزية 

 وهي خطو�ت �صكلية ال يقيم لها 
155

كرفع �الأعالم، ور�يات �حلد�د �ل�صود�ء، و�لوقفات �الحتجاجية،

�الحتالل وزناً.

�قت�رشت مظاهر وقف �لتن�صيق مع �الحتالل، على �المتناع عن ��صتالم �أمو�ل �ملقا�صة، و�صحب 

�لقو�ت من �ملناطق ج، وب، وعدم �لقدرة على جتديد و��صت�صد�ر �لوثائق �ل�صخ�صية للفل�صطينيني، 

و�لذي  �الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  �ملدنية  �ل�صجالت  رفع  ذلك  يتطلب  �إذ  �مليالد،  و�صهاد�ت  كالهويات 

بناء على ذلك، الأي  قيمة عملية،  ثم ال  �لفل�صطينيني وحركتهم، من  يتحكم يف كامل جماالت حياة 

�حلديث  جرى  حني  يف  وذلك   
156

�الحتالل، بها  يعرتف  وال  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ت�صدرها  وثيقة 

عن �متناع �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية عن نقل �ملعلومات الأجهزة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

157
و�إتالفها مللفاتها �ل�رشية خ�صية من م�صادرة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لها يف حال �قتحم مقّر�تها.
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�الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  �ملعلومات  نقل  هو  �الأمني،  �لتن�صيق  ملف  يف  و�الأعمق  �الأهم  �جلانب 

و�لذي بدوره نفى ح�صول �أّي تغرّي يف �لتن�صيق �الأمني على هذ� �مل�صتوى. فقد نقلت بع�ص �مل�صادر 

للرئي�ص  يكن  ال  �أنه  مفادها،  ت�رشيحات  �إ�رش�ئيلية،  �أمنية  م�صتويات  عن  �الإ�رش�ئيلية،  �الإعالمية 

�أن يفيد خ�صومه �ل�صيا�صيني  �لفل�صطيني حممود عبا�ص وقف �لتن�صيق �الأمني، ملا يكن لذلك من 

عدم  �إىل  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمنية  �الأو�صاط  �أ�صارت  كما  و�جلهاد.  حما�ص  �صيّما  ال  �ملعار�صة،  وقوى 

وبني  �لنوع،  هذ�  من  هي  �لتي  ت�رشيحاته  بني  �لتاريخية  و�لفجوة  �لفل�صطيني،  �لرئي�ص  جدّية 

و�إن   
158

وناجعاً، م�صتمر�ً  يز�ل  ما  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  �الأو�صاط  هذه  دت  و�أكَّ �لو�قع؛  يف  ممار�صته 

كانت م�صادر �أخرى يف جي�ص �الحتالل، ذكرت �أّن “قو�ت �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية توّقفت 

�أن  مرّجحة   
159

�إ�رش�ئيل”، مع  �أمنّي  بتن�صيق  تقوم  وال  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  من  مكاملات  تلّقي  عن 

�لت�رشيحات  �أّن  �إال   
160

��صتئنافه قريباً. �ملناف�صة مع حما�ص، ومتوقعة  يكون ذلك تكتيكاً يف �صياق 

�لتي نقلتها �صحيفة �لنيويورك تايز The New York Times، عن ح�صني �ل�صيخ، وزير �ل�صوؤون 

�ملدنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، كما �أكدها �لو�قع، عن كون �ل�صلطة �صتعتقل كّل من يخّطط ملهاجمة 

�لهاتفية من  �لنظر عن �الت�صاالت  �لوظيفي مل يتغرّي، بغ�ص  �لدور  �أّن   مما يعني 
161

�الإ�رش�ئيليني،

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  �أّن  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صادر  ذكرت  وقد  �الإ�رش�ئيلي.  �جلانب  مع  عدمها 

162
�عتقلت خلية حلما�ص يف مدينة �خلليل كانت تخّطط لتنفيذ عملية ع�صكرية �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية.

بال�رشورة  يعني  �إليه،  �مل�صار  و�لعميق  �خلفي  جانبه  يف  �الأمني  للتن�صيق  �حلقيقي  �لوقف  �إّن 

دعا  ما  وهو  �لفل�صطينيني،  عامة  يالحظه  مل  ما  وهو  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  من  فعل  رّد  ��صتدعاء 

بع�ص �ملر�قبني للت�صاوؤل حول جدّية هذ� �لقر�ر، ال �صيّما و�أن وقف �لتن�صيق �الأمني، بح�صب هوؤالء 

163
�ملر�قبني، “يعادل حّل �ل�صلطة �أو �نهيارها”.

�ل�صلطة،  قيادة  تاريخ  �الإ�رش�ئيلية، من  �الأمنية  �الأو�صاط  �إليه  �أ�صارت  ما  �إىل ذلك، وهو  ُي�صاف 

يف عدم تنفيذ قر�ر�ت �أو تهديد�ت من هذ� �لنوع. فمنذ �صنة 2010 و�لرئي�ص �لفل�صطيني يلّوح بحّل 

متاماً  بنقي�صها  للت�رشيح  يعود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  كان  تهديد�ت  وهي   
164

�لفل�صطينية، �ل�صلطة 

�إىل �لعديد من �لقر�ر�ت و�لتو�صيات و�لدعو�ت لوقف �لتن�صيق   هذ� باالإ�صافة 
165

يف �أوقات �أخرى،

�الأمني، �أو �لتحلل من �التفاقيات �ملوقعة مع “�إ�رش�ئيل”، من موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير، بل وحركة 

166
فتح، على �الأقل منذ �صنة 2015.

و�أياً كانت حقيقة وقف �لتن�صيق �الأمني، وم�صتوياته، فاإّن �ل�صلطة �لفل�صطينية، عادت و�أعلنت 

�ملركزية يف حركة فتح،  �للجنة  2020/11/17، على ل�صان ع�صو  �الأمني يف  �لتن�صيق  ��صتئنافها  عن 

�الأمني  للتن�صيق  �لعودة  بّرر  �لذي  �ل�صيخ،  �لفل�صطينية، ح�صني  �ل�صلطة  �ملدنية يف  �ل�صوؤون  ووزير 

باالتفاقيات  �إ�رش�ئيل  �لتز�م  ب�صاأن  �لرئي�ص  �صيادة  بها  قام  �لتي  �الت�صاالت  �صوء  “على  بقوله: 
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�ملوقعة معنا، و��صتناد�ً �إىل ما وردنا من ر�صائل ر�صمية مكتوبة و�صفوية مبا يوؤكد �لتز�م �إ�رش�ئيل 

 ومن ثم �صتعود �ل�صلطة �لفل�صطينية 
167

بذلك. وعليه �صيعود م�صار �لعالقة مع �إ�رش�ئيل كما كان”،

لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  ومديريات  مكاتب  �فتتاح  وتعيد   
168

�الحتالل، من  �ل�رش�ئب  �أمو�ل  لت�صلُّم 

 وهي �ملكاتب �لتي ُتعنى باالت�صال باالحتالل �الإ�رش�ئيلي.
169

�ملدنية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة،

�إ�رش�ئيلياً  ُيعرف  ما  �إىل  ر�صالة   2020/10/7 يف  �أر�صل  قد  كان  �ل�صيخ  ح�صني  �أّن  بعد  فيما  تبنّي 

“م�صوؤول وحدة تن�صيق �أعمال �حلكومة يف �ملناطق”،  باملن�ّصق، وهو بح�صب �لتعريف �الإ�رش�ئيلي 

ت�صّمنت، ر�صالة �ل�صيخ، �صوؤ�ل �ملن�ّصق �إن كانت “حكومة �إ�رش�ئيل ملتزمة باالتفاقيات و�ملعاهد�ت 

بني  �لثنائية  للعالقات  مرجعاً  ت�صكل  و�لتي  ال؟  �أم  �لتحرير  منظمة  مع  �لفل�صطينيني  مع  �ملوقَّعة 

 لريد �ملن�ّصق بقوله:
170

�لطرفني منذ عام 1993”،

عن  �إ�رش�ئيل  تعلن   ،2020 �أكتوبر  من  �ل�صابع  يف  �أر�صلته  �لذي  بخطابك  يتعلق  فيما 

��صتمر�ر �التفاقيات �الإ�رش�ئيلية �لفل�صطينية ثنائية �لقطب لت�صكيل �الإطار �لقانوين �ملطبّق 

�لذي يغطي ت�رشفات كاِل �لطرفني يف �لق�صايا �ملالية و�لق�صايا �الأخرى. و��صتناد�ً على هذه 

�لفل�صطينية. ول�صوء �حلظ،  �ل�صلطة  ل�صالح  �ل�رش�ئب  �إ�رش�ئيل بجمع  ت�صتمر  �التفاقيات، 

171
فاإن �ل�صلطة �لفل�صطينية هي من رف�صت ��صتالم هذه �لتمويالت �ملجموعة من �إ�رش�ئيل.

ُيعّد  �لذي  “�ملن�ّصق”،  ، وهو  �إ�رش�ئيلي متدنٍّ �أّنها كانت مع م�صتوى  �ملر��صلة،  ُيالحظ على هذه 

و�ل�صلطة  �الحتالل  بني  �جلارية  �لعالقة  طبيعة  يك�صف  مّما  �لغربية،  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  �حلاكم 

�ملدنية  �الإد�رة  عن  بديالً  فعلياً  ُتعّد  �لتي  �لتن�صيق”  بـ“وحدة  �عرت�فاً  ذلك  يف  �أّن  كما  �لفل�صطينية. 

�الإ�رش�ئيلية، �لتي ُيفرت�ص حلّها وفق �تفاق �أو�صلو، كما �أّن ر�صالة ح�صني �ل�صيخ للمن�ّصق كانت قبل 

�النتخابات  ت�صفر  حتى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تنتظر  فلم  تقريباً،  ب�صهر  �الأمريكية  �النتخابات  بدء 

�الأمريكية عن �لفائز، مما يعني �أّن قر�ر وقف �لتن�صيق مل يكن ��صرت�تيجياً وال حقيقياً، و�إمنا كان 

 وهو ما ين�صجم مع عدم رغبة �ل�صلطة يف تغيري 
172

مناورة، كما ر�أى �لعديد من �ملر�قبني من �لبد�ية،

�مل�صار �أو �لدخول يف مو�جهة مع �الحتالل، ويدّل يف �لوقت نف�صه، على رغبتها يف �أن تعيد ��صتئناف 

تر�مب، �إد�رة  كانت  �صو�ء  �لقادمة،  �الأمريكية  �الإد�رة  ظهور  مع  بالتز�من  �الحتالل  مع   �لعالقات 

�أم �إد�رة بايدن.

كما ُيالحظ، �أّن �ملر��صلة ت�صّمنت �صوؤ�الً من �ل�صلطة لالحتالل �إن كان �الحتالل ما يز�ل ملتزماً 

باالتفاقيات، مع �أّنه ُيفرت�ص، وكما يف �الإعالن �لر�صمي لل�صلطة، �أّن �ل�صلطة قد حتلّلت من �لتز�مها 

بهذه �التفاقيات، ومن ثم فال معنى ل�صوؤ�ل “�لطرف �الآخر” عن موقفه من �التفاقيات �إن كان ثمة 

خيار ��صرت�تيجي فل�صطيني بالتحلّل منها. وال يقّل عن ذلك كلّه �أهمية توقيت ��صتئناف �لعالقات 

مع �الحتالل، �لذي جاء يف �أثناء حو�ر�ت حما�ص وفتح ال�صتئناف م�رشوع �النتخابات �لت�رشيعية، 
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وهو �أمر يعني �أن �جتاه �ل�صلطة نحو �النتخابات غري موؤ�ّص�ص على حتّول يف �ل�صيا�صة، �الأمر �لذي 

�أثار �ملخاوف من �أن متنح تلك �النتخابات �ل�رشعية مل�صار �ل�صلطة، وبغطاء من حركة حما�ص، دون 

�أن يثمر ذلك م�صاحلة حقيقية، �أو �جتاهاً بتغيري �مل�صار �ل�صيا�صي.

�الأمريكية،  �ملتحدة  بالواليات  �ت�صاالتها  وقف  يف  لل�صلطة  �صابقة  �إىل  هنا،  �الإ�صارة  وجتدر 

�إىل  �ملتحدة  �لواليات  �صفارة  نقل  تر�مب  �إد�رة  قر�ر  بعد   ،2017 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  حتديد�ً 

 وهو ما مّت الحقاً، �أي �إغالق �ملكتب. 
173

�لقد�ص، وعزمها �إغالق مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية،

�تفاق بينهما  �إىل توقيع  �أف�صت  �ل�صلطة تلك، مع حو�ر�ت مع حركة حما�ص،  �إعالنات  وقد تز�منت 

تفجري  �إثر   ،2018/3/13 يف  �نفجر  �أن  لبث  ما  �التفاق  هذ�  �أّن  بيد   
174

،2017/10/12 يف  �لقاهرة،  يف 

�حلركتان  تبادلت  وقد   
175

�هلل. �حلمد  ر�مي  وقتها  �ل�صلطة  حكومة  وزر�ء  رئي�ص  موكب  ��صتهدف 

حتى  و�لت�صعيد،  �لقطيعة  بني  ما  مكانها،  تر�وح  بينهما  �لعالقات  وظلّت  ذلك،  حول  �التهامات 

�لن�صبي �لت�صابه  يف  هنا  �الإ�صارة  �أهمية  �إن  عر�صه.  �صبق  كما   ،2020 �صنة  مطلع  يف  �لتقارب   جاء 

ثم  حما�ص،  مع  و�لتقارب  �خلطاب  �صقف  رفع  حيث  من  و2021/2020،   2018/2017 جتربة  بني 

�لعودة عن ذلك.

ح�صي 
ُ
�أ 2019، �لذي  2020، با�صتئناف �لتن�صيق �الأمني، �ت�صاالً مع �آخر �صنة  لقد �نتهت �صنة 

 
176

�عتقال. حالة   1,079 منها  �ل�صيا�صية،  باحلريات  متعلقة  �ل�صلطة  الأجهزة  �نتهاكات   4,703 فيه 

و�أعلنت يف �ل�صياق نف�صه م�صادر �إ�رش�ئيلية �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �أغلقت يف �صنة 2019 ما يقارب 

�الأمن  جهاز  �أعلن  �ملقابل  ويف   
177

�الإ�صالمية. �حلركات  على  حم�صوبة  وموؤ�ص�صة  جمعية   300

�ل�صلطة  ��صتقر�ر  �أن   Israel Security Agency—ISA )Shabak( )�ل�صاباك(  �الإ�رش�ئيلي  �لعام 

178
�لفل�صطينية م�صلحة �إ�رش�ئيلية، حمّذر�ً من �مل�ّص بها وتاأثري �القتطاع من �أمو�ل �ملقا�ّصة عليها.

مع  ين�صجم  ما  وهو  �الأمني،  �لتن�صيق  على  �لقائم  �لعالقة  منط  �ل�صاباك  موقف  يبنّي  جديد  من 

�أيلول/ �صبتمب  Yair Lapid، �لذي �رّشح يف  ت�رشيحات وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي، يائري البيد 

 ومن ثم فاإّن هذ� 
179

2021، �أن  90%  من عالقة “�إ�رش�ئيل” مع �ل�صلطة تدور حول �لتن�صيق �الأمني.

�لنمط من �لعالقة ��صتمّر على �الأقل حتى �أيار/ مايو 2020، وبرعاية �أمنية �أمريكية، متثَّلت يف زيارة 

 Central Intelligence رشّية �إىل ر�م �هلل، قامت بها رئي�صة وكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية �الأمريكية�

 وهو ما يتناق�ص مع قر�ر وقف �الت�صاالت مع 
180

.Gina Haspel جينا ها�صبل ،Agency )CIA(

�لثاين/  �لعالقة جتّدد يف ت�رشين  �لنمط من  �إّن هذ�  �لقول  ثم يكن  �لذكر،  �صالف  �ملتحدة  �لواليات 

نوفمب مع �إعالن �ل�صلطة ��صتئناف عالقاتها بـ “�إ�رش�ئيل”.

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أبلغت  �إ�رش�ئيلية،  م�صادر  وبح�صب  �الأمني،  �لتن�صيق  ��صتئناف  فبمجرد 

مللف  حالً  جتد  مل  �ل�صلطة  �أّن  غري   
181

�الأ�رشى. رو�تب  قانون  لتعديل  ��صتعد�دها  غربية  م�صادر 
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�إىل  �ل�رشوط  عليهم  تنطبق  ال  من  و�إحالة  و�الأمنية،  �ملدنية  �ملوؤ�ص�صات  يف  بدجمهم  �صوى  �الأ�رشى 

الحق  وقت  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  �أبدى  وقد   .2021 �صنة  مطلع  عبا�ص  للرئي�ص  مر�صوم  وفق  �لتقاعد، 

بينها  ومن  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  مع  فل�صطينياً  و�صائكة  ح�صا�صة  ق�صايا  ملناق�صة  ��صتعد�ده 

 �إىل جانب ذلك، 
182

م�صاألة رو�تب �الأ�رشى، يف حال و�فقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �حلديث معه.

��صتمّرت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف قطع رو�تب عدد من �الأ�رشى �ملحّررين، و�آخرين ما يز�لون د�خل 

 وهو ما يعني �أّن خطو�ت �لتقارب، �أو رفع �ل�صقف �خلطابي جتاه �الحتالل، مل يغرّي 
183

�ل�صجون،

�إيجابياً يف �صيا�صة �ل�صلطة �إز�ء ملف �الأ�رشى �ملقطوعة رو�تبهم.

�لفل�صطينيني  �مل�صوؤولني  بني  �ملتعّددة  �للقاء�ت  رجعت  �الحتالل،  مع  �لعالقات  ��صتئناف  بعد 

��صتئناف  ومنذ  �الأمني،  �ل�صّق  ويف   
184

مثالً. كال�صحة  �ملتنوعة،  �ملدنية  مب�صتوياتها  و�الإ�رش�ئيليني 

�الحتالل  مع  �صعبية  مو�جهاٍت  �ل�صلطة  �أجهزة  منعت   ،2020 �صنة  نهاية  وحتى  �لتن�صيق، 

�الدعاء�ت  عن  �لنظر  بغ�ص  وذلك   
186

�لطعن، عمليات  بع�ص  تنفيذ  و�أحبطت   
185

�الإ�رش�ئيلي،

�الإ�رش�ئيلية �لتي زعمت �أن �لتن�صيق �الأمني مل ينقطع يوماً، و�أن �إعالن قطعه مل يكن �أكرث من �إعالن 

187
�صيا�صي.

ويف حني و�صفت م�صتويات عليا يف �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتن�صيق �الأمني، بعد ��صتئنافه، باأنه نوع 

 فاإن �لدور �الأمني بلغ ذروته بعد �إلغاء �النتخابات �لفل�صطينية، 
188

من �ل�صيادة ودفاع عن �ل�صعب،

�لفل�صطينية،  لل�صلطة  كبى  �إخفاقات  �ملر�قبون  فيها  ر�أى  بع�صها  �صخمة،  �أحد�ث  من  تبعها  وما 

عّززت من �نك�صاف �صعبيتها، وتاآكل �رشعيتها. وينطبق على ذلك �لدور �ل�صلبي لل�صلطة �لفل�صطينية 

�ل�صلطة  بني  �ل�صالحية  �نتهاء  قريبة  لقاحات  و�صفقة  �لقد�ص،  �صيف  معركة  �أثناء  يف  و�ملتباطئ 

�أمنية  قّوة  يد  على  بنات،  نز�ر  �لفل�صطيني  �لنا�صط  ومقتل   
189

�الإ�رش�ئيلي، و�الحتالل  �لفل�صطينية 

�الأمنية  �لقّوة  �لفل�صطينية لالعتماد على  �ل�صلطة  �ملت�صارعة  �لوقائع   فقد دفعت هذه 
190

فل�صطينية.

يف تر�صيخ وجودها، وتاأكيد �أهميتها للقوى �لر�عية، فتحدثت �مل�صادر عن دور لل�صلطة �لفل�صطينية 

 وعن ت�صّدي 
191

يف تتبع منّفذ عملية م�صلحة �صّد قو�ت �إ�رش�ئيلية على حاجز زعرتة قرب نابل�ص،

بح�صب  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  طلبت  �ل�صياق  هذ�  ويف   
192

�صعبية، ملو�جهات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

193
م�صادر �إ�رش�ئيلية، من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تزويدها مبعّد�ت لف�ّص �لتظاهر�ت.

وفيما يبدو �أّنه ��صت�صعاٌر من �لقوى �لدولية، وكذلك �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، للمخاطر �لتي تهّدد 

��صتقر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية بعد معركة �صيف �لقد�ص، فقد ز�ر مدير �ملخابر�ت �ملركزية �الأمريكية 

2021، لبحث دعم  �أغ�صط�ص  �آب/  �هلل يف  �ل�صلطة يف ر�م  William Burns مقر رئا�صة  وليام برينز 

 و�صبقته زيارة م�صاعد 
194

�ل�صلطة �لفل�صطينية �صيا�صياً ومالياً، وقطع �لطريق على حركة حما�ص،

�هلل لر�م  عمرو  هادي  �الإ�رش�ئيلي   - �لفل�صطيني  �مللف  عن  و�مل�صوؤول  �الأمريكي  �خلارجية   وزير 
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 و�لذي �صّدد يف لقاء جمعه باالإ�رش�ئيليني على �أّن “�الأزمة �القت�صادية يف 
195

يف متوز/ يوليو 2021،

�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�الأزمة �ل�صيا�صية �لد�خلية، وغياب �ل�رشعية �لعامة لل�صلطة �لفل�صطينية، يخلق 

و�صعاً خطري�ً وغري م�صتقر”؛ ومن ثمَّ �قرتح “�صل�صلة �إجر�ء�ت �قت�صادية ُيكن الإ�رش�ئيل �تخاذها، 

 وز�ر يف �ل�صياق نف�صه، 
196

لتح�صني �لو�صع �القت�صادي لل�صلطة �لفل�صطينية ب�صكل �رشيع ن�صبياً”.

 Secret Intelligence �خلارجية  �لبيطانية  �ال�صتخبار�ت  مدير  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

بني  لقاء  �لرتتيبات  هذه  جممل  عن  وجنم   
197

.Richard Moore مور  ريت�صارد   Service )MI6(

�لرئي�ص عبا�ص ووزير �حلرب �الإ�رش�ئيلي بني )بنيامني( جانت�ص Benny Gantz، و�لذي �نتهى �إىل 

قر�ر�ت لدعم �ل�صلطة �لفل�صطينية �قت�صادياً، كاإقر��صها 155 مليون دوالر، وزيادة عدد ت�صاريح 

�أّي �أفق �صيا�صي بالن�صبة مل�رشوع �لت�صوية  �لعمل د�خل كيان �الحتالل، دون �أن يكون لذلك حتى 

198
كما تريد �ل�صلطة.

مع  لقاء  �لتحرير  منظمة  كتنظيم  �أخرى،  م�صتويات  يف  تطبيعية  لقاء�ت  من  �مل�صهد،  يخُل  ومل 

�لعامود،  باب  �ملت�صل�صلة،  �لقد�ص  �أحد�ث  عقب  وذلك   
199

�لبرية، مدينة  يف  �إ�رش�ئيلية  �صخ�صيات 

وحي �ل�صيخ جر�ح، و�قتحام �الأق�صى، وما تبعها من معركة �صيف �لقد�ص، ولقاء جلنة �لتو��صل 

 ولقاء �لرئي�ص عبا�ص وفد�ً من حزب مريت�ص 
200

بال�صلطة �لفل�صطينية مع �أدباء وفنانني �إ�رش�ئيليني،

 ،Nitzan Horowitz الإ�رش�ئيلي، برئا�صة وزير �ل�صحة �الإ�رش�ئيلي نيت�صان هوروفيت�ص� Meretz

 وقد ذكرت م�صادر �إعالمية �أن �لرئي�ص عبا�ص طلب 
201

يف مقر �لرئا�صة �لفل�صطينية يف مدينة ر�م �هلل.

 Ayelet �أيليت �صاكيد  �إىل وزيرة �لد�خلية  �أع�صاء حزب مريت�ص �لذين �جتمع بهم، نقل ر�صالة  من 

 وزعمت م�صادر 
202

Shaked، �أعرب من خاللها عن رغبته �للقاء معها، و�لتي رف�صت ذلك بدورها.

�لذين هربو� من �صجن  �الأ�رشى  �لبحث عن  �أن تتعاون يف  �لفل�صطينية و�فقت  �ل�صلطة  �أن  �إعالمية، 

�لثاين/  �لرئي�ص عبا�ص، يف ت�رشين  لقاء  �الأكرث داللة هو  �أّن  بيد   و�عتقلو� جميعاً الحقاً، 
203

جلبوع،

نوفمب 2021، برئي�ص جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �جلديد رونني بار Ronen Bar. وقد عقد �للقاء 

 و�إن مل يكن �الأول من نوعه مع رئي�ص �ل�صاباك من 
204

�رش�ً، وهو �الأول من نوعه مع �لرئي�ص �جلديد،

بعد ��صتئناف �لتن�صيق �الأمني، فقد �لتقى �لرئي�ص عبا�ص، بالرئي�ص �ل�صابق للجهاز، ند�ف �أرغمان 

Nadav Argaman، يف ر�م �هلل يف �آذ�ر/ مار�ص 2021، و�لذي قيل �إنه كان عا�صفاً، لطلب �أرغمان من 

 بيد �أّن �لذي ح�صل هو �إلغاء �النتخابات فعالً، بعد �صهر من 
205

عبا�ص �إلغاء �النتخابات �لت�رشيعية،

هذ� �للقاء.

وقد ربطت م�صادر �إعالمية، ومر�قبون، ت�صاعد حمالت �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمنية يف �ل�صفة 

�لغربية �صّد �لن�صطاء و�لف�صائل �لفل�صطينية، بلقاء �لرئي�ص عبا�ص برئي�ص �ل�صاباك �جلديد، وال �صيّما 

�أن هذ� �للقاء جاء بعد ت�صاعد �أعمال �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية، خ�صو�صاً يف مدينة جنني، و�لتي كان 

و�لقيادي  �الأ�صبق،  �لوزير  ت�صييع  يف  �أخرى  وف�صائل  حما�ص  حلركة  م�صلحني  ظهور  معاملها،  من 
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جنني،  خميم  �قتحام  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  من  قو�ت  حاولت  وقد  قبها.  و�صفي  حما�ص،  حركة  يف 

 وقد عّب نائب حمافظ جنني، عن تخّوف �ل�صلطة، من مظاهر 
206

وو�جهها �صّد �صعبّي د�خل �ملخيم.

 وو�ّصعت �ل�صلطة �لفل�صطينية من منعها لن�صاطات 
207

ت�صييع و�صفي قبها، بقوله �إّنها موؤ�رش خطري.

�أ�صري حمرر  ��صتقبال  �أثناء  �لتهنئة، يف  �لف�صائل، ف�صادرت ر�يات حركة حما�ص، و�أنزلت يافطات 

 من قرية زو�تا بالقرب من نابل�ص، و�صادرت ر�يات حما�ص كذلك يف �أثناء ��صتقبال �أ�صري حمرر من

نف�صه  �ل�صيء  فعلت  فقد  حما�ص،  منا�رشي  على  تقت�رش  مل  �الإجر�ء�ت  هذه  �أن  و�لالفت  �هلل.  ر�م 

�الإ�صالمي يف طمون قرب طوبا�ص، و�صادرت  �أ�صري حمرر من حركة �جلهاد  ��صتقبال  مع موكب 

مع  وذلك   
208

حلم، بيت  يف  �صلطان  �أبو  �أجمد  �ل�صهيد  جثمان  ت�صييع  خالل  �ل�صعبية  �جلبهة  ر�يات 

 وكانت جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني بال�صفة �لغربية قد ر�صدت 
209

��صتمر�ر �العتقال �ل�صيا�صي.

�لعامة  و�حلريات  باحلقوق  تتعلق  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  يد  على  �رتكابها  مّت  �نتهاكاً   2,578

و�لقانون، مبا يف ذلك �العتقال �ل�صيا�صي، خالل �صنة 2021، �لذي و�صفته بـ“�لعام �الأ�صود يف قمع 

 كما �ختتمت �ل�صلطة يف كانون �الأول/ دي�صمب �صنة 2021 بتو�صيع د�ئرة �العتقاالت 
210

�حلريات”.

 و��صتهد�ف قطاعات متنوعة من �لعمل �لعام، كالعمل �لطالبي، �إذ ��صتهدفت �أجهزة 
211

�ل�صيا�صية،

 و�نتقل جهدها �الأمني �إىل لبنان، فقد �تهمت حركة 
212

�ل�صلطة باالقتحام �صكنات �لكتلة �الإ�صالمية.

على  �لنار  باإطالق  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتابع  �لوطني  لالأمن  تابعة  جمموعة  حما�ص، 

م�ّص  به  ت�صبب  �نفجار  يف  تويف  �لذي  �حلركة  كو�در  �أحد  �صاهني،  حمزة  �ل�صهيد  جلنازة  �مل�صيعني 

�أك�صجني( كما  �إ�صطو�نات  كهربائي يف خمزن معّد مل�صتلزمات مو�جهة جائحة كورونا )مبا يف ذلك 

 و�أدى �إطالق �لنار �إىل ��صت�صهاد ثالثة من كو�در حما�ص من �مل�صيعني، باالإ�صافة 
213

قالت حما�ص،

 وتت�صاعد هذه �ل�صيا�صة �الأمنية، مبا تنعك�ص �ل�صيا�صات 
214

�إىل �إ�صابة نحو ع�رشين �آخرين بجر�ح.

�الأمنية �مل�صار �إليها على جممل �حلالة �لوطنية كما �صبق عر�صه يف هذ� �لتقرير، ومبا قد ي�صري �إىل 

حقبة قادمة �أكرث ح�صار�ً للحريات، و�عتماد�ً على �لقوة �الأمنية.

بها  �أقّر  �لتي  �ملرحلة  �رشور�ت  بني  هائل،  بتناق�ص  و2021   2020 �ل�صنتان  �ت�صمت 

من  وقو�ه،  و�ل�صعب  �لق�صية  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لفل�صطينيني،  �لفرقاء  جميع 

خطة تر�مب، وموجة �لتطبيع �لعربي، وم�رشوع �ل�صّم، و�النتهاء �لفعلي مل�رشوع �لت�صوية، وبني 

لل�صلطة  �ل�صيا�صي  �خلطاب  من  �ملرحلة  �رشور�ت  رفعت  فقد  �الأر�ص.  على  و�ملمار�صات  �لوقائع 

مّر  وفتح،  حما�ص  حركتي  بني  للتقارب  حو�ر�ً  وفتحت  بالت�صوية.  ملتزماً  ظّل  �لذي  �لفل�صطينية، 

مبر�حل متعّددة، من �حلديث عن �التفاق على قيادة موّحدة للمقاومة �ل�صعبية، �نتهاء باالتفاق على 

�لذهاب �إىل �نتخابات متتالية، ت�رشيعية، فرئا�صية، و�أخري�ً للمجل�ص �لوطني ملنظمة �لتحرير، �إال �أّن 

خال�شة
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�لتاأّزم  �إىل  �لد�خلي من جديد،  �لفل�صطيني  �مل�صهد  ليعود  كلّه،  �ألغت ذلك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة 

�ملعتاد، و�جلمود، ومر�وحة �ملكان، كما كان د�ئماً منذ �صنة 2007.

وكما رجعت �ل�صلطة عن تفاهماتها مع حما�ص، و�ألغت �النتخابات، فقد رجعت للتن�صيق �الأمني، 

�لذي توّقف على نحو معلن من �أيار/ مايو 2020 وحتى ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020، و�صط ت�صكيك 

�لعامود  باب  من  �ملتدرجة  �لقد�ص  كاأحد�ث  �الأحد�ث،  من  �صخمة  جلملة  وتبعاً  وقفه،  بجّدية  كبري 

�إىل حّي �ل�صيخ جر�ح �إىل �مل�صجد �الأق�صى، فدخول �ملقاومة يف غزة ع�صكرياً على خّط �ملو�جهة مع 

�الحتالل، مما رفع من �صعبية حما�ص و�جلهاد وف�صائل �ملقاومة. فقد ��صتندت �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�إىل �لقّوة �الأمنية يف تثبيت وجودها، ال �صيّما بعد �صل�صلة من �الأحد�ث �ملتعلقة مبمار�صاتها، ك�صفقة 

�للقاحات مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قريبة �نتهاء �ل�صاحلية وقتل �لنا�صط نز�ر بنات.

وبتعطيل �النتخابات، ووقف م�صار �مل�صاحلة، و�لتعطيل �لفعلي ملنظمة �لتحرير، تكون �ل�صلطة 

قد كّر�صت �اللتز�م بنهج �تفاق �أو�صلو، كما كر�صت �ل�صمولية �الأمنية، و�حلكم �الأحادي �ملرّكز يف يد 

نخبة قليلة �لعدد، منطاً لالإد�رة، ت�صوبه �لكثري من �تهامات �لف�صاد وعدم �ل�صفافية، وهو ما ك�صفت 

عنه �الأزمة �ملالية لل�صلطة �لفل�صطينية، و�ل�صيا�صات �ملالية غري �ملفهومة، كالرتقيات يف �لفئات �لعليا، 

مع �خل�صومات من رو�تب �ملوظفني.

�لوطنية، �لقوى  باأكرث  و�ل�صلطة،  فتح  قيادة  عالقة  تاأّزمت  �ملمار�صات،  هذه  جملة   وب�صبب 

�أن�صطتها  �ل�صلطة  قو�ت  الحقت  �لتي  �ل�صعبية،  و�جلبهة  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  �صيّما  وال 

�ل�صلطة  �ل�صعبية  �جلبهة  �تهمت  كما  و�لرمزية.  �ل�صعبية  �الأن�صطة  ذلك  يف  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

�لفل�صطينية بح�صارها مالياً، وذلك يف حني حتالفت �جلبهة �ل�صعبية مع حما�ص يف �نتخابات نقابة 

�ملهند�صني، يف م�صهد فريد من حيث �ملمار�صة �ل�صيا�صية، يف �ل�صنتني حمّل �لبحث، حيث خلتا من �أي 

ممار�صة �صيا�صية، ال �صيّما مع تعطيل �النتخابات �لطالبية ب�صبب جائحة كورونا و�إلغاء �النتخابات 

�لت�رشيعية، بينما قررت �ل�صلطة �آخر �ل�صنة �إجر�ء �نتخابات متدرجة يف �ملجال�ص �ملحلية، قاطعتها 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي �صيا�صياً، و�صاركت فيها قوى �لي�صار على نحو حمدود.

�إّن جممل �صيا�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية �جتهت بها لتكري�ص منط �صمويلّ �أمني من �الإد�رة، مما 

يهّدد بح�صار �حلريات، وجتريف �حلياة �ل�صيا�صية، على نحو �أكرث حّدة، وتعميق ح�صور نخبة �أو 

�أقلية “�أوليغار�صية”، من قوى �الأمن وبع�ص �لنافذين يف فتح وحلفائهم �ملتنفذين �ملحليني، وهو ما 

�صوف َيحول بال�رشورة، دون �إجناز م�صاحلة حقيقية، وي�صتدعي �لكثري من �لتحّفظ و�حلذر عندما 

ترفع قيادة �ل�صلطة ل�صقف خطابها �ل�صيا�صي، �أو تدعو خ�صومها �ل�صيا�صيني للتقارب. �إذ �إنها بذلك، 

ت�صرتي �لوقت، وت�صتدعي �ل�رشعية �ل�صيا�صية، لتعود تالياً �إىل �مل�صار�ت نف�صها. و�الأخطر وطنياً يف 

�لدوليني و�الإقليميني، و�ال�صتقو�ء  �لنخبة، يف ز�وية �الحتماء بالرعاة  �أّنه يح�رش هذه  هذ� �الجتاه، 
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بالوظيفة �الأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية، ومبا قد يفتح �ملجال للمزيد من �الرتباط �لع�صوي بعو�مل 

�لتاأثري �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، و�الإقليمية، و�لدولية.

وب�صبب �نعد�م �ملوؤ�ص�صات، و�نح�صار �الإد�رة يف �لنخبة �ملحدودة، يف ظّل �النق�صام، وباالرتهان 

يكون  �أن  �ملرّجح  فمن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ملجال  �حلاكمة  �الإ�رش�ئيلية  للهيمنة 

�ل�صيا�صي  �مل�صهد  �إد�رة  يف  و��صح  دور  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  خالفة  على  لل�رش�ع 

�ل�صاحة  يف  �لفاعلني  كبى  �أحد�ث  تتجاوز  مل  ما  وذلك  �لقادمتني،  �ل�صنتني  خالل  �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية، فهذ� �الحتمال يبقى قائماً بالنظر �إىل حالة �ل�صيولة �لعاملية و�الإقليمية وجتّدد �لهبّات 

و�ل�صد�مات �لفل�صطينية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

بنيتها، ومنط  �ل�صلطة و�جتاهاتها، وطبيعة  �ل�صابقة، و�صيا�صات  �ملعطيات  �إىل  وعليه، وبالنظر 

و�لنتائج  ببع�صها،  �لوطنية  �لقوى  وعالقات  �لوطنية،  �حلالة  وجممل  وعالقاتها،  �ملتنفذة،  نخبتها 

�لد�خلية �ملرتتبة على معركة �صيف �لقد�ص، يكن ��صت�رش�ف �صنة 2022، على �لنحو �لتايل:

1. ��صتمر�ر �أزمات �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي يكن تلخي�صها فيما يلي:

�أزمة �ل�رشعية �ل�صيا�صية، مع �النغالق �ملطبق يف م�صار م�رشوع �لت�صوية، مما يجعل �ل�صلطة     �أ. 

بال �أفق �صيا�صي، ويحّول �لبقاء يف �ل�صلطة �إىل هدف قائم بذ�ته، ي�صطرها لنهج �أمني قمعي 

لرت�صيخ نف�صها، ويدفعها �أكرث بعيد�ً عن �لتز�م خّط من �ملقاومة �ل�صعبية؛ يوؤطر �جلماهري 

ملو�جهة �لتحديات �ال�صتعمارية �ل�صهيونية �ملتجّددة، ومبا يوّفر �أر�صية لوحدة وطنية على 

�أ�صا�ص �ملو�جهة.

�لقيادي،  �لفل�صطيني  �مل�صهد  ترتيب  �أزمة  من  بذلك،  يت�صل  وما  �النتخابية،  �ل�رشعية  �أزمة  ب. 

�النتخابات  الإلغاء  نظر�ً  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  بعد  ما  ملرحلة  و�ال�صتعد�د 

وتنظيم  �لنفوذ  لتقا�صم  �رشعية  الأغطية  فتح،  حركة  يف  �لقوى  مر�كز  وحاجة  �لت�رشيعية، 

�ل�صلطة  عالقة  على  بال�رشورة  تنعك�ص  �صوف  �الأزمة  هذه  �أّن  كما  عبا�ص،  بعد  ما  مرحلة 

وحركة فتح، مع �جلماهري �لفل�صطينية، و�لقوى �لوطنية.

�الأزمة �القت�صادية �مل�صتحكمة، �لتي ال متلك لها قيادة �ل�صلطة حلوالً جذرية، مما ي�صطرها �إىل   ج. 

ترحيل �الأزمة، باالقرت��ص �لد�خلي و�خلارجي، و�الحتياج �ملتز�يد للت�صهيالت �القت�صادية 

من طرف �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مما يزيد من �رتباط �صيا�صاتها باالأهد�ف �الإ�رش�ئيلية.

2. �صينعك�ص عن �الأزمات �ملذكورة �أعاله:

�الحتماء بالقوى �خلارجية، و�إثبات �جلد�رة لهذه �لقوى من خالل �لوظيفة �الأمنية، و�لتي     �أ. 

�صتكون �الأكرث ظهور�ً خالل �ملرحلة �ملقبلة من بني �أدو�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �إد�رة �مل�صهد 

�لفل�صطيني يف جممل �أبعاده وم�صتوياته.
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خالل  من  �ل�صلطة،  �أطر  يف  �لد�خلي،  �مل�صهد  لرتتيبات  �ل�صيا�صية،  �ل�رشعية  توفري  حماولة  ب. 

�صو�بق  ثمة  وكان  لل�صلطة.  �ملُن�صئة  �الأ�صا�ص  �جلهة  بو�صفها  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

على هذ� �ل�صعيد، كما يف ح�صل �صنة 2009 حينما ��صتُدعى �ملجل�ص �ملركزي ملنح �ل�رشعية 

لكل من �لرئي�ص عبا�ص و�ملجل�ص �لت�رشيعي.

بالرغم من �خلالفات �لد�خلية، �لتي تعيق عقد �ملجل�ص �ملركزي، و�ملوؤمتر �لثامن حلركة فتح  ج. 

وتعبئة �ل�صو�غر يف �للجنة �لتنفيذية يف منظمة �لتحرير، ال �صيّما بعد وفاة �صائب عريقات، 

و��صتقالة حنان ع�رش�وي؛ فاإّن حركة فتح، م�صطرة لعقد هذه �ملوؤ�ص�صات، حل�صم �ل�رش�ع 

د�خلها على قيادة �ملرحلة، ومن ثم فهي بحاجة �إىل ت�صويات تذلّل �لطريق �أمام ذلك. وُيرّجح 

و�أنها  �صيّما  ال  �حلركة،  قيادة  عبا�ص  بالرئي�ص  �ملحيطة  �لنخبة  تت�صدر  �أن  �ل�صدد،  هذ�  يف 

�الأمنية، وبو�بة  �لبو�بة  �ملتحدة، من  �لعالقة مع �الحتالل و�لواليات  �لتي تتوىّل تنظيم  هي 

�لرتتيبات �القت�صادية.

مر�كز  توزيع  يف  ��صتثمارها  من  ومتكنت  �ملوؤمتر�ت،  هذه  عقد  من  �حلركة  متكنت  حال  ويف  د. 

�لقوة و�ل�صلطة بني �أقطابها، فقد يجري تغيري حكومة ��صتية، �أو تعديل و��صع عليها.

من غري �ملتوقع، ح�صول حتّوالت و��صعة �إيجابية على م�صتوى �لعالقات �لوطنية �لد�خلية،  هـ. 

�لثانية من �النتخابات �ملحلية، وذلك يف  �أّن �مل�صهد �ل�صيا�صي قد ال يتجاوز عقد �جلولة  كما 

�لت�صوية منعدم  �ملتم�صك مب�صار  ذ�ته،  �ل�صيا�صي  �لنهج  �ل�صلطة يف  فيه  �لذي ت�صتمر  �لوقت 

�الأفق.

�صوف يعني ما �صبق، �إما �جلمود يف م�صار �مل�صاحلة، �أو �ملزيد من �لتاأزم يف �لعالقات �لوطنية،  و. 

مع �زدياد �نزياح �لقوى �لوطنية، و�لفعاليات �ل�صعبية عن حركة فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية، 

�صعبية  �نك�صاف  و�ت�صاع  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  و�لتمرد  �لتوتر  بوؤر  ظهور  و��صتمر�ر 

�ل�صلطة.

�صهدت �ل�صنتان حمل �لبحث، تقارباً ملحوظاً بني حركة حما�ص من جهة، وبقية �لقوى �لوطنية   .3

�خلطاب  م�صتوى  على  و�أي�صاً  بل  فح�صب،  غزة  يف  �ملقاومة  ميد�ن  يف  لي�ص  �أخرى،  جهة  من 

�ل�صيا�صي، و�تفاق �لروؤى يف نقد �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتعاون �مل�صرتك يف بع�ص �ملجاالت كما 

ما  وهو  �لطالبية.  �حلركة  تخ�ّص  �لتي  �حلو�دث  بع�ص  يف  وكما  �ملهند�صني،  نقابة  �نتخابات  يف 

يكن �لبناء عليه، لت�صكيل �إطار وطني جبهوي، يطّور �لعالقات �لوطنية يف �إطار �ملقاومة ورف�ص 

�خلّط �ل�صيا�صي لل�صلطة �لفل�صطينية، وقد �ت�صعت د�ئرة �الأو�صاط �لتي تتقدم مبثل هذ� �ملقرتح 

من بعد �إلغاء �النتخابات �لت�رشيعية، ثم من بعد معركة �صيف �لقد�ص.

خالل  �مل�صهد  من  تغري  مفاجاآت  نحو  تفتح  قد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملت�صاعدة  �ملقاومة  حالة  �إّن   .4

�ملرحلة �ملقبلة، ومبا قد يلغي بع�ص �لتوقعات �ملذكورة �أعاله، بيد �أّن �الأمر، و�حلالة هذه، رهني 
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�لكفاحية  �حلالة  ومتدد  الت�صاع  بالنظر  قائماً  �حتماالً  تبقى  �أّنها  �إال  �ملتوقعة،  غري  �لتحوالت 

وتعاظم عنا�رش �لتثوير يف �ل�صاحة �لفل�صطينية )�العتد�ء�ت على �مل�صجد �الأق�صى، و�عتد�ء�ت 

�لد�خل �ملحتل، وت�صعيد مع �ملقاومة يف  �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية، و�الأ�رشى، و�أحد�ث يف 

غزة...(، وي�صاف �إىل ذلك تر�جع قدرة �ل�صلطة على �ل�صبط و�لتحكم، �أو على تقدمي �ملزيد من 

�خلدمات �القت�صادية و�لتنموية للفل�صطينيني.

يف حال جناح ف�صائل �ملقاومة و�لقوى �ملعار�صة خلّط �ل�صلطة �ل�صيا�صي، يف ت�صكيل �إطار وطني   .5

جبهوي، ثم قدرتها على ��صتثمار ت�صاعد �ملقاومة �ل�صعبية يف �ل�صفة، و�ال�صتفادة من �نك�صاف 

�صعبية �ل�صلطة وتاآكل �رشعيتها، فاإنه يكن لها �ل�صغط لت�صكيل قيادة موؤقتة، للقيام باالإجر�ء�ت 

�إىل جهة حمايدة متلك �صالحيات  �ل�صالحية  �إحالة هذه  �أو  �لفل�صطيني،  �لبيت  �لالزمة لرتتيب 

كاملة غري قابلة للتعطيل؛  بيد �أّن �إنفاذ ذلك يو�جه حتيات كبرية، الأن �لقوى �لنافذة يف حركة فتح 

�صتقاوم �جتاهاً من هذ� �لنوع، كما �لبيئة �لعربية و�لدولية ما تز�ل تدعم م�صار �لت�صوية و�خلط 

�ل�صيا�صي لفتح، وما ز�لت ترف�ص تقدم تيار �ملقاومة و�لتيار �الإ�صالمي ال�صتالم �لقيادة؛ حيث 

ل الأّي حلول وطنيّة  �إنه يلك حظوظاً قوية يف �لفوز يف �النتخابات. ثم �إن �لعامل �الإ�رش�ئيلي �ملعطِّ

هو عامل مهم، بالنظر �إىل هيمنته �لكاملة على �ملجال �حليوي لل�صلطة �لفل�صطينية، وبالنظر �إىل 

طبيعة �لنخبة �لنافذة يف �ل�صلطة و�صبكة م�صاحلها.
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املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

املوؤ�سرات ال�سكانية واالقت�سادية الفل�سطينية

�إثر  وت�رشيده  نكبته  على  و�ل�صبعني  �لر�بع  عامه  �لفل�صطيني  �ل�صعب   يدخل 

�أر�صه  يف  حقه  على  ُم�رّش�ً  �صابر�ً  و�خلارج  �لد�خل  يف  يز�ل  ما  وهو  1948؛  حرب 

ومقد�صاته، ومتابعاً يف م�صريته باجتاه �لعودة و�لتحرير.

�لد�خل و�خلارج؛  �لفل�صطيني يف  �ل�صعب  �إح�صائية عامة عن  �لف�صل تقدمي �صورة  يحاول هذ� 

حتت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ن�صف  نحو  وقوع  عن  ناجتة  حقيقية  �صعوبات  تكتنفها  �صورة  وهي 

�الحتالل و�حل�صار يف �أر�صه �لتاريخية، بينما �لن�صف �لثاين الجئون وم�رشدون يف بقاع �الأر�ص. 

�إىل  �أنه مّت ��صتخد�م �ملعلومات و�ملعطيات �ملتاحة للو�صول باالأ�صاليب ومناهج �لبحث �لعلمية  غري 

نتائج �أقرب �إىل �لدقة.

�لغربية  �ل�صفة  يف  �القت�صادية  �الأو�صاع  عن  در��صة  �لف�صل  هذ�  من  �لثاين  �جلزء   ويقدم 

وقطاع غزة، حيث يتوفر قدر معقول من �ملعلومات و�ملعطيات، خ�صو�صاً من �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية 

لل�صلطة �لفل�صطينية. 

اأواًل: املوؤ�شرات ال�شكانية:

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل:

يف  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  معطيات  على  بناء  �ملتوفرة،  �لتقدير�ت   ت�صري 

 ر�م �هلل، �إىل �أن عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل بلغ يف نهاية �صنة 2021 نحو 14 مليون فل�صطيني، مقارنة 

بنحو 13.68 مليون نهاية �صنة 2020، بن�صبة زيادة مقد�رها 2.3% )�نظر جدول 2/1(.

ووفق تقدير�ت �صنة 2021، يتوزع �لفل�صطينيون ح�صب مكان �الإقامة �إىل فل�صطينيني يقيمون 

يف فل�صطني �لتاريخية، و�لذين يقدر عددهم بنحو 6.965 ماليني ن�صمة ي�صكلون نحو 49.8% من 

�أي   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ن�صمة  ماليني   5.291 وبو�قع  �لعامل،  فل�صطينيي 

1.674 مليون فل�صطيني يقيمون  37.8% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل، ونحو  ما ن�صبته 

يف �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”، �أي بن�صبة 12% )�نظر جدول 2/1(.

 ،2021 �صنة  نهاية  يف  ن�صمة  ماليني   7.037 بنحو  عددهم  فيقدر  �ل�صتات،  يف  �لفل�صطينيون  �أما 

�لزيتونة  مركز  لباحثي  �ملتوفرة  �ملعطيات  ووفق  �لعامل،  فل�صطينيي  من   %50.2 نحو  ي�صكلون 

مقدمة
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نهاية  يف  عددهم  ُيقّدر  �الأردنية(  �جلن�صية  حتمل  �لعظمى  )وغالبيتهم  �الأردن  يف  �لفل�صطينيني   فاإن 

�لعامل  يف  �لفل�صطينيني  من   %32.1 نحو  ي�صّكلون  ن�صمة،  ماليني   4.493 بنحو   2021 �صنة 

بنحو �لعربية  �لدول  بقية  يف  �لفل�صطينيني  عدد  ويقّدر  �ل�صتات(.  فل�صطينيي  من   %63.8  )نحو 

1.795 مليون ن�صمة، ي�صكلون ما ن�صبته 12.8% من جمموع �لفل�صطينيني يف �لعامل، يرتكز معظمهم 

يف �لدول �لعربية �ملجاورة، �أي يف لبنان و�صورية، وم�رش، ودول �خلليج �لعربي )�نظر جدول 2/1(. 

�الأجنبية  �لدول  يف  �لفل�صطينيني  عدد  يقّدر  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  وبح�صب 

يرتكز  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  جمموع  من   %5.3 ن�صبته  ما  ي�صكلون  ن�صمة،  �ألف   749 بنحو 

دول  وباقي  وبريطانيا،  وكند�،  �لالتينية،  و�أمريكا  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف  معظمهم 

 .European Union الحتاد �الأوروبي�

�إننا  �إذ  �أعد�د تقديرية غري حمّدثة، ولعلها تفتقر للدقة.  �أن هذه �الأعد�د هي  �إىل  وجتدر �الإ�صارة 

�إذ� و�صعنا بعني �العتبار �أعد�د �لفل�صطينيني �لذين غادرو� �لبالد �لعربية يف �لعقود �لثالثة �ملا�صية 

)من دول �لطوق وبلد�ن �خلليج وليبيا(، ومن فل�صطني نف�صها �إىل باقي دول �لعامل، فاإن �لتقدير�ت 

�ل�صابقة حول �لفل�صطينيني يف �لعامل فيها �لعديد من �لتباينات. فمثالً متيل بع�ص �لتقدير�ت �إىل �أن 

عدد فل�صطينيي �أمريكا �جلنوبية هو �أكرث من 600 �ألف منهم 300 �ألف على �الأقل يف ت�صيلي؛ بينما ال 

يقل عدد فل�صطينيي �أوروبا عن 350-400 �ألف، وفل�صطينيي �أمريكا �ل�صمالية عن 300-350 �ألف، 

وال يقلون فيما تبقَّى من بلد�ن �لعامل عن 100 �ألف. ووفق هذه �لتقدير�ت يزيد عدد فل�صطينيي باقي 

دول �لعامل )خارج فل�صطني و�لعامل �لعربي( بنحو مليون عن تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء 

�لفل�صطيني. ولعل �أمام �لباحثني و�ملتخ�ص�صني مهمة �صاقة، ولكن �رشورية، للو�صول �إىل تقدير�ت 

�أكرث دقة للفل�صطينيني يف �لعامل.

�أما يف نهاية �صنة 2020 فبلغ عدد �لفل�صطينيني، بح�صب �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  ن�صمة  ماليني   5.164 منهم  فل�صطيني،  مليون   13.682 نحو  �لعامل  يف 

“�إ�رش�ئيل”، مقارنة  1948 �ملحتلة �صنة  1.635 مليون فل�صطيني يقيمون يف فل�صطني   غزة، ونحو 

�الأردن، يف  فل�صطيني  ماليني   4.388 منهم  �خلارج،  يف  يقيمون  فل�صطيني  ماليني   6.883  بـ 

و1.757 مليون يف باقي �لدول �لعربية. يف حني بلغ عدد �لفل�صطينيني نحو 738 �ألفاً يف �لدول �الأجنبية 

)�نظر جدول 2/1(. 
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1
جدول 2/1: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنتي 2020 و2021 )بالألف ن�شمة(

مكان الإقامة

20202021

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

الأرا�شي املحتلة �شنة 1967

3,086.822.63,154.422.5ال�شفة الغربية

2,077.415.22,136.515.3قطاع غزة

1,634.511.91,673.612الأرا�شي املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”*

6,798.749.76,964.549.8فل�شطينيو الداخل

**
4,38832.14,49332.1الأردن

1,757.212.81,794.612.8الدول العربية الأخرى

738.45.4749.45.3الدول الأجنبية

6,883.450.37,03750.2فل�شطينيو اخلارج

13,68210014,001.6100املجموع الكلي

�حتلت �لتي  �الأر��صي  يف  �ملو�طنني  ت�صمل  ال  فاالأعد�د   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لفل�صطينيني  للمو�طنني  بالن�صبة   * 

�صنة 1967 مبا فيها حمافظة �لقد�ص، وال ت�صمل �لعرب �ل�صوريني �أو �للبنانيني �أو �مل�صيحيني غري �لعرب �أو فئة �الآخرين. يف 

�أن عدد  �لفل�صطيني، حيث جند  �أرقام �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  �أرقاماً تختلف عن  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صاء�ت  �ملقابل تن�رش 

�لفل�صطينيني �لعرب يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 بلغ نحو 1.995 مليون ن�صمة ل�صنة 2021، و�إذ� ما حذفنا عدد مو�طني 

�رشقي �لقد�ص �لذي يبلغ نحو 370 �ألفاً وعدد مو�طني �جلوالن �لذي يبلغ 25 �ألفاً تقريباً، فاإن �لعدد ي�صبح نحو 1.6 مليون 

ن�صمة، بناء على �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية. 

** بالن�صبة لعدد �لفل�صطينيني يف �الأردن، فقد مّت تقديره باالعتماد على �أرقام �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �صنة 2009، 

حيث بلغ عددهم 3,240,473، وباالعتماد على معدالت �لنمو �ل�صنوي �ل�صادرة عن د�ئرة �الإح�صاء�ت �لعامة �الأردنية للفرتة 

http://dosweb.dos.gov.jo/ar :2009-2020 و�لتي ترت�وح بني 3.1% و2.3%. �نظر

ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2021 )%(
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2. اخل�شائ�س الدميوجرافية للفل�شطينيني:

اأ. ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

5.29 ماليني  2021 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 

ن�صمة، منهم نحو 3.15 ماليني يف �ل�صفة �لغربية )59.6%(، و2.14 مليون ن�صمة )40.4%( يف قطاع 

�ل�صفة و�لقطاع  �لفل�صطينيني يف  2.5%، حيث بلغ عدد  �ل�صنوي قد بلغت  �لنمو  �أن ن�صبة  �أي  غزة. 

نحو 5.16 مليون يف نهاية �صنة 2020.

وبالن�صبة لتوزيع �ملو�طنني على حمافظات �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ل�صنة 2021، فاإن �لبيانات 

ي�صكل  ما  �أو  ن�صمة   792,200( �ملو�طنني  من  عدد  �أكب  على  حتتوي  �خلليل  حمافظة  �أن  �إىل  ت�صري 

15% من مو�طني �ل�صفة و�لقطاع(، ومن ثم حمافظة غزة �لتي �صجلت 722,350 ن�صمة �أو %13.7 

 476,949 �لفل�صطينيني فيها  بلغ عدد  �لتي  �لقد�ص  �ل�صفة و�لقطاع، ومن ثم حمافظة  من مو�طني 

�أريحا  حمافظة  �أن  �إىل  �لبيانات  ت�صري  كما  و�لقطاع.  �ل�صفة  مو�طني  من   %9 يقارب  ما  �أو  ن�صمة 

 و�الأغو�ر �صجلت �أدنى ن�صبة لعدد �ملو�طنني حيث بلغت 1% من �إجمايل فل�صطينيي �ل�صفة و�لقطاع.

يف  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  تقدير�ت  ح�صب  �ملو�طنني،  توزيع  يثل   2/2 و�جلدول 

حمافظات �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

ويكننا �أن ن�صف �ملجتمع �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة باأنه جمتمع فتي، حيث 

�إن �أكرث من ثلث �الأفر�د )38%( َتِقل �أعمارهم عن 15 عاماً، مع وجود �ختالف و��صح بني �ل�صفة 

غزة.  قطاع  يف   %41.1 مقابل  �لغربية  �ل�صفة  يف   %35.8 �لن�صبة  بلغت  فقد  غزة؛  وقطاع  �لغربية 

�إىل جمموعتني مت�صاويتني  �أن �لعمر �لو�صيط )�لعمر �لذي يق�صم �ل�صكان  �إىل  وت�صري �الإح�صاء�ت 

�أكب منه( يف  �لثاين  �لعمر، و�لن�صف  �أ�صغر من هذ�  �ل�صكان  �أن ن�صف عدد  �أي  �لعدد،  من ناحية 

عاماً.   21 �إىل  عاماً   16.4 من   2021-2000 �لفرتة  خالل  �رتفع  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

وعند مقارنة �لبيانات بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة كل على حدة خالل �لفرتة نف�صها، ُيالحظ 

22.1 عاماً يف �صنة  2000 �إىل  17.4 عاماً يف �صنة  �أن �لعمر �لو�صيط يف �ل�صفة �لغربية قد �زد�د من 

19.3 عاماً يف  2000 �إىل  14.9 عاماً يف �صنة  2021، �أما يف قطاع غزة فقد �رتفع �لعمر �لو�صيط من 
2

.2021 �صنة 

�لو�صيط  �لعمر  �أن  �إال  �لغربية،  �ل�صفة  �أقل منه يف  �لو�صيط يف قطاع غزة  �لعمر  �أن  وبالرغم من 

يف �لقطاع �رتفع خالل �لفرتة 2000-2019 بن�صبة 29.5%، بينما �رتفع �لعمر �لو�صيط يف �ل�صفة 

3
بن�صبة 27% خالل �لفرتة نف�صها.
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 جدول 2/2: عدد املواطنني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب املحافظة

4
ل�شنتي 2020 و2021 )بالألف ن�شمة(

املحافظة

20202021

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

3,086.859.83,154.459.6ال�شفة الغربية

335.56.5342.46.5جنني

65.21.366.61.2طوبا�س والأغوار ال�شمالية

197.13.8200.63.8طولكرم

411.78419.67.9نابل�س

120.42.31232.3قلقيلية

81.21.683.11.6�شلفيت

351.56.8358.96.8رام اهلل والبرية

52.8153.81اأريحا والأغوار

466.79476.99القد�س

232.34.5237.34.5بيت حلم

772.415792.215اخلليل

2,077.440.22,136.540.4قطاع غزة

410.27.9423.78�شمال غزة

704.713.6722.313.7غزة

298.45.8306.75.8دير البلح

407.77.9419.97.9خانيون�س

256.45263.95رفح

5,164.21005,290.9100ال�شفة والقطاع

من جهة �أخرى ال ت�صكل فئة كبار �ل�صن �أو �مل�صنني �صوى ن�صبة �صئيلة من �ملجتمع �لفل�صطيني، 

فقد بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين �أعمارهم 65 عاماً �أو �أكرث 3.3% من جممل �ل�صكان، بو�قع 3.7% يف 

�ل�صفة �لغربية و2.8% يف قطاع غزة �صنة 2021. وهنا �أي�صاً نالحظ �أن �ملجتمع �لفل�صطيني يف قطاع 

 
5
غزة �أكرث �صباباً من �ملجتمع يف �ل�صفة �لغربية.

فاأكرث(،  عاماً   60( م�ِصّن  �أ�رشة  رّب  ير�أ�صها  �الأ�رش  من   %21 �أن   2020 �صنة  بيانات  و�أظهرت 

بو�قع 23% يف �ل�صفة �لغربية و17% يف قطاع غزة، كما �أ�صارت �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رش �لتي 

م�ِصّن ير�أ�صها  �لتي  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  بلغ  �إذ  ن�صبياً،  �صغري�ً  �لعادة  يف  يكون  م�ِصّن   ير�أ�صها 



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

76

3.4 �أفر�د )بو�قع 3.1 �أفر�د يف �ل�صفة �لغربية و4.3 �أفر�د يف قطاع غزة(، مقابل 5.5 �أفر�د لالأ�رش 
6

�لتي ير�أ�صها غري م�ِصّن.

�أن  �لبيانات  فاأظهرت  فاأكرث(،  عاماً   60( �ل�ِصّن  كبار  على  كورونا  جائحة  لتاأثري  بالن�صبة   �أما 

78% من حاالت �لوفاة ب�صبب �ملر�ص كانت لكبار �ل�ِصّن، كما بلغت ن�صبة �مل�صابني من كبار  نحو 

7
�ل�ِصّن 6% من جممل �مل�صابني يف �ل�صفة و�لقطاع، وذلك حتى 2021/9/25.

وقد �أ�صارت �لبيانات �إىل �أن 34% من كبار �ل�ِصّن )60 عاماً فاأكرث( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

�ل�ِصّن  كبار  ن�صبة  تتجاوز  مل  حني  يف  لالإناث(،  و%47  للذكور   %20( تعليمية  مرحلة  �أي  ينهو�  مل 

�لذين �أنهو� مرحلة �ملتو�صط فاأعلى 15%. مع �لعلم �أن 26% من جممل �ل�صكان �لذين بلغو� 18 عاماً 

28% لالإناث(، وذلك ح�صب بيانات  �ملتو�صط فاأعلى )24% للذكور مقابل  �لدبلوم  فاأكرث يحملون 

 
8
�صنة 2020.

يف   2021 �صنة  نهاية  �لذكور  عدد  بلغ  فقد  �جلن�ص،  ح�صب  �الأفر�د  بتوزيع  يتعلق  فيما  �أما 

�أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها  2.6 مليون  2.69 مليون ذكر مقابل  �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة نحو 

مقابل  ذكر  مليون   1.08 نحو  �لذكور  عدد  بلغ  فقد  غزة  قطاع  يف  �أما  �أنثى.  مئة  لكل  ذكور   103.4

�لذكور يف  �أنثى، يف حني بلغ عدد  102.7 ذكور لكل مئة  �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها  1.05 مليون 

 �ل�صفة �لغربية نحو 1.61 مليون ذكر مقابل 1.55 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.8 ذكور 

 
9
لكل مئة �أنثى.

�لعمل  �ِصّن  يف  �صخ�ص  مئة  لكل  �ملعالني  �الأ�صخا�ص  )عدد  �الإعالة  ن�صبة  �أن  �إىل  �لبيانات  ت�صري 

يف   69.9 �إىل   2000 �صنة  يف   100.6 من  �نخف�صت  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  عاماً(   64–15

�صنة 2021. �أما على م�صتوى �ملنطقة فياُلحظ �أن هناك فارقاً كبري�ً يف ن�صبة �الإعالة لكل من �ل�صفة 

و�لقطاع؛ حيث �نخف�صت يف �ل�صفة �لغربية من 94.3 �صنة 2000 �إىل 64.9 �صنة 2021، �أما يف قطاع 

 كما ت�صري بيانات �صنة 2020 
10

غزة فقد �نخف�صت من 112.8 يف �صنة 2000 �إىل 77.8 �صنة 2021. 

�إىل �أن 11% من �الأ�رش تر�أ�صها �إناث يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، بو�قع 12% يف �ل�صفة �لغربية 

11
و9% يف قطاع غزة.

�لعمر  �رتفاع  �إىل  �لبيانات  فت�صري  �حلياة،  قيد  على  بالبقاء  �ملتعلقة  للموؤ�رش�ت  بالن�صبة  �أما 

 �ملتوقع عند �لوالدة للفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع؛ بحيث �رتفع من 70.7 عاماً يف �صنة 2000 �إىل

 2021 �صنة  يف  عاماً   75.3 �إىل   2000 �صنة  يف  عاماً   72.2 ومن  للذكور،   2021 �صنة  يف  عاماً   73.1

لالإناث، مع وجود �ختالف بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع �لبقاء على قيد �حلياة 

 عند �لوالدة يف قطاع غزة 73.8 عاماً )بو�قع 72.7 عاماً للذكور، و74.9 عاماً لالإناث(، يف حني بلغ
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ومن   .2021 �صنة  لالإناث(  عاماً  و75.7  للذكور،  عاماً   73.4 )بو�قع  عاماً   74.5 �لغربية  �ل�صفة  يف 

�ل�صحي،  �مل�صتوى  ن  حت�صُّ �لوالدة،  عند  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  فرتة  الرتفاع  �لرئي�صية  �الأ�صباب 

و�نخفا�ص معدالت وفيات �لر�صع و�الأطفال )�نظر جدول 2/3(.

حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �خلام  �لوفيات  معدالت  �نخفا�ص  �إىل  �لبيانات  وت�صري 

�نخف�ص �ملعدل من 4.5 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2000 �إىل 3.7 حاالت لكل �ألف من 

�لوفيات  معدل  يف  �صئيالً  فرقاً  هناك  �أن  فياُلحظ  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما   .2021 �صنة  �ملو�طنني 

�ل�صفة  يف   2021 �صنة  �خلام  �لوفيات  معدل  بلغ  حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  لكل  �خلام 

 �لغربية 3.9 حاالت لكل �ألف من �ملو�طنني، مقابل 3.4 حاالت لكل �ألف من �ملو�طنني يف قطاع غزة

)�نظر جدول 2/3(. 

وُيالحظ �نخفا�ص يف معدل �لزيادة �لطبيعية للمو�طنني )�لفرق بني معدالت �ملو�ليد و�لوفيات( 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة من 3.6% �صنة 2000 �إىل 2.4% �صنة 2021. �أما على م�صتوى �ملنطقة، 

فيالحظ �أن معدل �لزيادة �لطبيعية لل�صكان يف قطاع غزة �نخف�ص �إىل 2.8% بينما �نخف�ص �إىل %2.2 

يف �ل�صفة �لغربية )�نظر جدول 2/3(.  

�النخفا�ص،  يف  بد�أ  �لفل�صطينية  �ملر�أة  لدى  �خل�صوبة  معدل  �أن  على  توؤكد  دالئل  هنالك 

�لقريب و�لو�صيط  �الأمد  �أنها تظّل يف  بالرغم من  �لع�رشين،  �لقرن  �الأخري من  �لعقد  منذ  خ�صو�صاً 

�ملوؤ�رش�ت متعدد  �لعنقودي  �لفل�صطيني  �مل�صح  نتائج  �إىل  فا�صتناد�ً  �ليهودية.  مثيلتها  من   �أعلى 

2019-2020، فقد طر�أ �نخفا�ص على معدل �خل�صوبة �لُكليّة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث 

بلغ 3.8 مو�ليد للفرتة 2017–2019 مقابل 5.9 مو�ليد يف �صنة 1999. وعند مقارنة �ل�صفة بالقطاع 

يف   3.8 مقابل  غزة  قطاع  يف   3.9 بلغ  حيث  نف�صها،  �لفرتة  خالل  �خل�صوبة  معدل  تقارب  يالحظ 

�ل�صفة يف �لفرتة 2017-2019، بينما كان هذ� �ملعدل مرتفعاً يف قطاع غزة مقارنة بال�صفة �لغربية يف 

�صنة 1999، حيث بلغ يف قطاع غزة 5.8 مو�ليد يف �صنة 1999، مقابل 4.1 مو�ليد يف �ل�صفة �لغربية 

12
�صنة 1999.

وت�صري بيانات �صنة 2020 �إىل �نخفا�ص يف متو�صط حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

مقارنة مع �صنة 2010، حيث �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة من 5.5 �أفر�د �صنة 2010 �إىل 5.1 �أفر�د 

�إىل   2010 �صنة  �أفر�د   5.2 من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  �نخف�ص  كما   .2020  �صنة 

4.7 �أفر�د �صنة 2020، ومن 6.4 �أفر�د �إىل 5.7 �أفر�د يف قطاع غزة للفرتة نف�صها )�نظر جدول 2/3(. 

�ملو�ليد  معدالت  يف  �نخفا�ص  �أي�صاً  �الأ�رشة،  حجم  متو�صط  �نخفا�ص  �إىل  باالإ�صافة  ويالحظ، 

�ملو�طنني من  �ألف  لكل  مولود�ً   40.9 من  �نخف�ص  حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   �خلام 
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فهناك  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما   .2021 �صنة  �ملو�طنني  من  �ألف  لكل  مولود�ً   29.5 �إىل   2000 �صنة 

تبايٌن يف معدل �ملو�ليد �خلام لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث ُقدر معدل �ملو�ليد �خلام �صنة 

2021 يف �ل�صفة �لغربية بنحو 27.2 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني مقابل 32.9 مولود�ً لكل �ألف من 

�ملو�طنني يف قطاع غزة لل�صنة نف�صها )�نظر جدول 2/3(. 

�إىل   2019 �صنة  بيانات  فت�صري  �لو�حدة(،  �لغرفة  يف  �الأفر�د  )عدد  �ل�صكن  كثافة  بخ�صو�ص  �أما 

 �أن كثافة �ل�صكن يف قطاع غزة مرتفعة مقارنة مع �ل�صفة �لغربية، حيث بلغ متو�صط كثافة �ل�صكن

1.6 فرد�ً/ غرفة يف قطاع غزة، مقابل 1.3 فرد�ً/ غرفة يف �ل�صفة �لغربية. ويبلغ �ملتو�صط �لكلي لل�صفة 

و�لقطاع 1.4 فرد�ً/ غرفة. وبلغت ن�صبة �الأ�رش �لفل�صطينية �لتي تعود ملكية �مل�صكن فيها الأحد �أفر�د 

 
13

�الأ�رشة نحو 87.7%، بو�قع 87.3% يف �ل�صفة �لغربية و88.4% يف قطاع غزة.

وتفيد �لبيانات �إىل �أن 39.5% من �الأ�رش يف �ل�صفة و�لقطاع ي�صتفيدون من خدمات مياه �ل�رشب 

بطريقة �آمنة، حيث بلغت هذه �لن�صبة 66.2% يف �ل�صفة �لغربية و4.3% فقط يف قطاع غزة، وذلك 

 وهو ما يعطي موؤ�رش�ت مقلقة جد�ً حول �صحة �ملو�طنني خ�صو�صاً يف �لقطاع.
14

ل�صنة 2019.

ب�صنة  مقارنة  �لزو�ج  عقود  عدد  �نخفا�ص  �إىل   2020 �صنة  يف  �مل�صجلة  �لزو�ج  حاالت  وت�صري 

2019، حيث �نخف�صت من 44,320 عقد�ً �صنة 2019 �إىل 41,221 عقد�ً �صنة 2020. و�نخف�ص معدل 

 �لزو�ج �لعام �إىل 8.1 حاالت زو�ج لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2020 )بو�قع 6.7 حاالت يف �ل�صفة،

 
15

و10.1 حاالت يف قطاع غزة( مقارنة بـ 10 حاالت زو�ج لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2017.

2020 �إىل �أن ن�صبة �الأفر�د  وبالن�صبة خل�صائ�ص �ل�صكان �ملتعلقة بالتعليم، فت�صري بيانات �صنة 

21.7% يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، و�أن  )15 عاماً فاأكرث( �لذين �أكملو� مرحلة �لتعليم �لثانوية 

�أقل  �ل�صكان، وتعّد من  2.5% من جمموع  فاأكرث ت�صكل  15 عاماً  �لذين بلغو�  �الأمية لالأفر�د  ن�صبة 

�آ�صيا  غرب  دول  يف   %19.7 فاأكرث  عاماً   15 لالأفر�د  �الأمية  معدالت  بلغت  حيث  �لعامل  يف  �ملعدالت 

 UNESCO Institute for Statistics  و�صمال �إفريقيا، ح�صب بيانات معهد �ليوني�صكو لالإح�صاء

�صنة 2019. وُيالحظ �أن ن�صبة �الأمية قد �نخف�صت لدى �الإناث و�لذكور، بالرغم من �أن ن�صبة �الأمية 

لدى �الإناث ظلّت �أعلى عند مقارنتها مع �لذكور، حيث بلغت 3.8% لدى �الإناث و1.2% لدى �لذكور 

يف �صنة 2020، مقارنة بـ 20.3% عند �الإناث و7.8% عند �لذكور يف �صنة 1997، مما ي�صّكل �نخفا�صاً 

�أما على م�صتوى �ملنطقة فبلغ معدل �الأمية بني  20 عاماً، وخ�صو�صاً عند �الإناث.  كبري�ً على مدى 

�ل�صكان �لفل�صطينيني �لذين يبلغون 15 عاماً فاأكرث 2.8% يف �ل�صفة مقابل 2% يف قطاع غزة، وذلك 

16
ل�صنة 2020.
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17
جدول 2/3: ملخ�س لأهم املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة

ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة
قطاع غزة ال�شفة الغربية املوؤ�رش

868 5,773 551 الكثافة ال�شكانية )فرد/كم2( )منت�شف 2021(

2.4 2.8 2.2 معدل الزيادة الطبيعية )2021(

5.1 5.7 4.7 متو�شط حجم الأ�رشة )2020(

73.1 72.7 73.4 توقع البقاء على قيد احلياة )ذكور( )عاماً( )2021(

75.3 74.79 75.57 توقع البقاء على قيد احلياة )اإناث( )عاماً( )2021(

29.5 32.9 27.2 معدل املواليد اخلام )مولود لكل األف من ال�شكان( )2021(

3.7 3.4 3.9 معدل الوفيات اخلام )وفاة لكل األف من ال�شكان( )2021(

12.1 12.7 11.7 معدل وفيات الر�شع )حالة وفاة لكل األف مولود( )2015–2019(

3.6 3.6 3.6 متو�شط عدد الغرف يف امل�شكن )2019(

38 41.1 35.8 ً 0–14 عاما

ن�شبة الأفراد )%( 

)منت�شف 2021(

28.4 28.2 28.6 ً ال�شباب 15–29 عاما

28.3 26.2 29.6 30–59 عاماً 

5.3 4.5 6 امل�شنني 60 عاماً فاأكرث

1.4 1.6 1.3 متو�شط كثافة امل�شكن )فرد/غرفة( )2019(

ن�شبة الأفراد ح�شب الأعمار يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة منت�شف 2021



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

80

ب. فل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”:

�ملقدر يف نهاية  �لفل�صطينيني  �أن عدد  �إىل  �لفل�صطيني  �ملركزي لالإح�صاء  ُت�صري تقدير�ت �جلهاز 

مقارنة  فل�صطيني  مليون   1.67 نحو  بلغ  “�إ�رش�ئيل”   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف   2021 �صنة 

بنحو 1.63 مليون فل�صطيني �صنة 2020. وتظهر �لبيانات �ملتوفرة حول �لرتكيب �لعمري لل�صكان 

�لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” يف �صنة 2020 �أنه جمتمع فتي، حيث بلغت ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً 

32% للذكور و31% لالإناث، يف حني بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث نحو 

4.6% للذكور و5.6% لالإناث )�نظر جدول 2/4(.

بلغت   1948 فل�صطينيات  لدى  �خل�صوبة  ن�صبة  فاإن   ،2020 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات   وح�صب 

2.8 مولود�ً لكل �مر�أة لتت�صاوى تقريباً مع خ�صوبة �ملر�أة �ليهودية، مع مالحظة �أن �ليهود �ملتدينني 

لكل  �أفر�د   4.4 �لفل�صطينية  �الأ�رشة  7 مو�ليد. وبلغ متو�صط حجم  �إىل  لديهم  �ملر�أة  ت�صل خ�صوبة 

�ل�صكان،  من  �ألف  لكل  مولود�ً   21.9 نحو  بلغ  �خلام  �ملو�ليد  معدل  �أن  �إىل  �لبيانات  وت�صري  �أ�رشة. 

�أما بالن�صبة ملعدل �لوفيات �خلام فقد بلغ 3.3 حالة وفاة لكل �ألف من �ل�صكان. وبلغ معدل وفيات 

يف  �لعرب  �ملو�طنني  ت�صمل  ال  �لبيانات  وهذه  �الأحياء.  �ملو�ليد  من  �ألف  لكل  وفاة  حاالت   5 �لر�صع 

ه�صبة �جلوالن �ل�صورية، كما ال ت�صمل �ملو�طنني يف منطقة جي و�حد J1 من حمافظة �لقد�ص، كما 

ال ت�صمل �لعرب �للبنانيني �لذين �نتقلو� لالإقامة �ملوؤقتة يف “�إ�رش�ئيل”، حيث �إن “�إ�رش�ئيل” حُت�صي 

جميع هذه �لفئات �صمن �صكانها و�صمن �لعرب ككل )�نظر جدول 2/4(. 

�ملحتلة فل�صطني  يف  �لقتل  جر�ئم  ن�صبة  �رتفاع  خلف  �لكامنة  �لعو�مل  حول  در��صة   و�أ�صارت 

�صنة 1948، �إىل تز�يد ن�صبة �رتكاب جر�ئم �لقتل يف �صفوف �لعرب �لفل�صطينيني ب�صكل غري م�صبوق، 

عن  %23.3 زيادة  مبعدل  �لد�خل،  فل�صطينيي  من  �صخ�صاً   111 مقتل   2020 �صنة  �صهدت   حيث 

  وبح�صب جمعية “مباَدر�ت �إبر�هيم Abraham Initiatives” فاإن ح�صيلة �صحايا 
18

�صنة 2019.

19
جر�ئم �لقتل يف �صفوف فل�صطينيي 1948 بلغت 126 �صخ�صاً �صنة 2021.

 Central Bureau of Statistics �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  معطيات  وبح�صب 

)CBS( يف نهاية �صنة 2020 )�لتي ت�صم �رشقي �لقد�ص و�جلوالن �أي�صاً( فاإن جممل عدد �مل�صلمني 

�لطائفة  من  �ألفاً   146.8 هناك  بينما   ،%85.4 بن�صبة  مليون   1.671 نحو  يبلغ   48 فل�صطينيي  من 

20 
�لدرزية بن�صبة 7.5%، و137.6 �ألفاً من �مل�صيحيني بن�صبة %7.



81

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

ج. الأردن:

مع  مقارنة  ن�صمة،  ماليني   4.5 بنحو   2021 �صنة  نهاية  يف  �الأردن  يف  �لفل�صطينيني  عدد  ُيقّدر 

4.39 ماليني ن�صمة نهاية �صنة 2020، ومعظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية )�أردنيون من �أ�صول 

فل�صطينية( )�نظر جدول 2/1(.

ويبلغ معدل �لنمو �ل�صنوي لل�صكان 2.4% يف �صنة 2020، وفق بيانات د�ئرة �الإح�صاء�ت �لعامة 

�الأردنية، وهي ن�صبة ت�صمل كافة �الأردنيني، مبن فيهم �الأردنيون من �أ�صول فل�صطينية. كما وت�صري 

معطيات �لد�ئرة �أن معدل �خل�صوبة بلغ 2.7 مو�ليد لكل �مر�أة يف �لفرتة 2017-2018. وبلغ معدل 

وفيات �لر�صع 17 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي، بينما بلغ معدل وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 

 
21

من �لعمر 19 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي للفرتة نف�صها. وهذه �ملعطيات ت�صمل كافة �الأردنيني،

وعلى �الأرجح فاإن �الأردنيني من �أ�صول فل�صطينية يت�صفون باملعدالت نف�صها.

وت�صري در��صة �أعدتها موؤ�ص�صة فافو FAFO Foundation  حول �الأو�صاع �ملعي�صية يف �ملخيمات 

�لفل�صطينية يف �الأردن �صنة 2011، �أن 39.9% من �صكان �ملخيمات هم دون �لـ 15 عاماً من �لعمر، 

�الأ�رشة د�خل  بلغ متو�صط حجم  4.3%. كما  بلغت  فاأكرث  65 عاماً  بلغو�  �لذين  �الأفر�د  ن�صبة  و�أن 

 وال تتوفر حتديثات علمية موثَّقة لهذه �ملعلومات حتى كتابة هذ� 
22

�ملخيمات 5.1 �أفر�د لكل �أ�رشة.

�لتقرير.

وح�صب �إح�صاء�ت وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى 

 2,376,481 2020/12/31، مقارنة مع  2,463,130 الجئاً م�صجالً، وذلك يف  )�الأونرو�( فاإن هناك 

23
الجئاً م�صجالً حتى �صباط/ فب�ير 2019.

د. �شورية:

يف  ن�صمة   655,729 �صورية  يف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  بلغ 

2020/12/31، مقارنة بـ 643,142 حتى �صباط/ فب�ير 2019، ومن �جلدير بالذكر �أن هذه �الأرقام 

 
24

هي �أرقام تقديرية �صارية ب�صبب �الأو�صاع غري �مل�صتقرة يف �صورية.

فبالرغم من �أن �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية كانو� من �أكرث �لتجمعات �لفل�صطينية ��صتقر�ر�ً 

�إال �أن �الأحد�ث �لتي �ندلعت منذ 2011 �أّثرت ب�صكل هائل عليهم، فمن �أ�صل نحو 656 �ألفاً بح�صب 

تقدير�ت نهاية �صنة 2020، ��صطر ملغادرة �صورية نحو 200 �ألف؛ هاجر �أكرث من 120 �ألفاً الأوروبا، 

�أن عدد�ً منهم �صكنو�  �إىل لبنان ع�رش�ت �الآالف غري  �إىل تركيا، وقد غادر  و�نتقل نحو ع�رشة �آالف 

�إىل �صورية؛ بينما بقي يف لبنان نحو  �إىل �خلارج، كما رجع بع�صهم �الآخر  موؤقتاً لرتتيب هجرتهم 

25 �ألفاً.
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يف �لوقت نف�صه، عانى نحو 40% ممن بقي يف �صورية من �لنزوح �لد�خلي )�أكرث من 180 �ألفاً( 

�أن تعر�صت خميماتهم للدمار، خ�صو�صاً خميمات �لريموك ودرعا وحندر�ت وخان �ل�صيخ.  بعد 

وهم يعي�صون حالة ماأ�صاوية من �لبطالة و�لفقر و�لال ��صتقر�ر، مما يتهدد هذ� �ملجتمع مبزيد من 

�لنزيف. وك�صف �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني Philippe Lazzarini �أن 90% من 

 كما �أعلنت �الأونرو� يف بيان لها يف �آذ�ر/ 
25

�لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية يعي�صون حتت خط �لفقر.

مار�ص 2021 �أنه، وبعد ع�رش �صنو�ت من �الأحد�ث، “نزح �أكرث من ن�صف الجئي فل�صطني يف �لبالد 

�ألفاً منهم بحثو� عن �الأمان يف �لبلد�ن �ملجاورة، وخا�صة   120 مرة و�حدة على �الأقل، مبن يف ذلك 

من�صاآتها  من  �لعديد  �إىل  �لو�صول  �الأونرو�  على  يتعذر  �أنه  و�أ�صافت  وخارجها”.  و�الأردن،  لبنان 

د�خل �صورية، مثل �ملد�ر�ص و�ملر�كز �ل�صحية، مع تعر�ص �لكثري منها الأ�رش�ر ج�صيمة منذ بد�ية 

�ل�رش�ع؛ حيث خ�رشت �لوكالة 40% من �ل�صفوف �لدر��صية يف مد�ر�صها، فيما بات نحو 25% من 

�ملر�كز �ل�صحية �لتابعة لها غري �صالح لال�صتخد�م، كما فقدت 19 موظفاً خالل �ل�رش�ع �مل�صتمر منذ 

26
ع�رش �صنو�ت.

فوفقاً  �صورية،  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  على  �إ�صافية  �صغوطاً  كورونا  جائحة  لتاأثري  وكان 

لتقرير وكالة �الأونرو� بعنو�ن “�لند�ء �لطارئ ل�صنة 2021 من �أجل �الأزمة �الإقليمية �ل�صورية”، فاإن 

80% من �لالجئني قامو� بتقلي�ص عدد وجبات �لطعام �مل�صتهلك منذ بدء �جلائحة، و�أح�صى  نحو 

27
�لتقرير �أكرث من 8,600 حالة موؤكدة لالإ�صابة بالفايرو�ص، منها 465 حالة وفاة خالل �صنة 2020.

عليهم،  �لد�خلي  و�ل�رش�ع  �ل�صورية  �الأزمة  �نعكا�صات  من  �صورية  فل�صطينيو  عانى  وقد 

ووثقت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية يف 2021/10/2 �أكرث من 6 �آالف حالة لالجئني 

فل�صطينيني تعر�صو� النتهاكات ج�صدية جر�ء �لعنف �ملتو��صل يف �صورية، منهم نحو 1,800 حالة 

28
�عتقال و�ختفاء ق�رشي، بينهم 110 الجئات فل�صطينيات.

وك�صفت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية يف �صباط/ فب�ير 2022، �أن عدد �لالجئني 

 كما مّت 
29

�لفل�صطينيني �لذين قتلو� �أو ماتو� ب�صبب �ل�رش�ع يف �صورية منذ 2011 بلغ 4,116 الجئاً،

 
30

توثيق قتل 620 الجئ حتت �لتعذيب يف �ملعتقالت �ل�صورية حتى كانون �الأول/ دي�صمب 2020.

“ق�صو� غرقاً على طرق �لهجرة من �لبالد”، منذ بدء  57 الجئاً فل�صطينياً يف �صورية  �أن  و�أ�صافت 

�الأحد�ث، و�أو�صحت �أن غالبية �ملتوفني ق�صو� خالل حماوالتهم �لو�صول �إىل �لدول �الأوروبية، و�أن 

 
31

“�أكرث �ل�صحايا من �لن�صاء، و�الأطفال، وكبار �ل�صن”.

وب�صبب �الأو�صاع �ل�صيا�صية �لر�هنة، و�حلرب يف �صورية، فاإن �لبيانات �ملتوفرة حول �الأو�صاع 

�أن  �إىل  �لبيانات  وت�صري   ،2010-2009 للفرتة  هي  �صورية  يف  للفل�صطينيني  �رشية 
ُ
و�الأ �الجتماعية 
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�ملجتمع �لفل�صطيني يف �صورية هو جمتمع فتي، و�أن ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً بلغت 33.1%، يف 

حني بلغت ن�صبة �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث 4.4%، وذلك ل�صنة 2009. و�أ�صارت �لبيانات 

�إىل �أن معدل �خل�صوبة �لُكلّي للفل�صطينيني يف �صورية بلغ 2.5 مولود�ً لكل �مر�أة، وبلغ معدل �ملو�ليد 

معدل  بلغ  فقد  للوفيات،  بالن�صبة  �أما   .%1.6 �لنمو  ن�صبة  وبلغت  �ألف،  لكل  مولود�ً   29.2 �خلام 

�لوفيات �لُر�ّصع للفل�صطينيني يف �صورية 28.2 حالة وفاة لكل �ألف مولود، بينما بلغ معدل وفيات 

 
32

�الأطفال دون �خلام�صة 31.5 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي.

هـ. لبنان:

لبنان يف   2020/12/31 يف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد   بلغ 

 �إال �أن �الإح�صاء �ل�صكاين 
33

543,284 ن�صمة مقارنة مع 533,885 ن�صمة حتى �صباط/ فب�ير 2019.

 ولو �فرت�صنا 
34

�ألفاً فقط.  174 �أرقاماً بحدود  �أعطى   2017 لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان يف �صنة 

�لتي يكاد يتو�فق عليها معظم  �لتقدير�ت  وجود ن�صبة خطاأ غري ب�صيطة يف هذه �الإح�صاء�ت؛ فاإن 

�لباحثني ترت�وح بني 200 و250 �ألفاً، مع وجود ن�صبة عالية من �ملتبقني ترغب باملغادرة و�لهجرة 

وهو  كبري�ً،  نزيفاً  ويعاين  عانى  لبنان  يف  �لفل�صطيني  �للجوء  �أن  يعني  ما  وهو  ذلك.  لها  �أتيح  �إن 

ومع  �لفل�صطينيني،  وجوه  يف  �لعمل  �أبو�ب  �إغالق  ��صتمر�ر  مع  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  تز�يد  نزيف 

�الأزمات �ل�صيا�صية و�القت�صادية �لتي يعاين منها لبنان. وذكر مدير مكتب “جلنة �حلو�ر �للبناين 

منذ  م�صتمر  �رتفاع  يف  لبنان  من  �لفل�صطينيني  هجرة  “موجة  �أن  �الآيي  �لنا�رش  عبد  �لفل�صطيني” 

�ل�رشعية  �لهجرة  عب  �صو�ء  و2021؛   2020 �الأخريتني  �ل�صنتني  يف  ت�صاعفت  �الأرقام  لكن   ،2005

وغري �ل�رشعية”، و�أ�صاف �أنه “يف 2020 غادر بني 6 �آالف و8 �آالف فل�صطيني لبنان من دون عودة، 

�أما يف 2021 ولغاية نهاية �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر، فقد �ُصجل خروج 12 �ألف م�صافر فل�صطيني 

 
35

مل يعودو� �إىل لبنان، وهو رقم �أعلى من معدل �ل�صنو�ت �ملا�صية”.

وتقدر �حلكومة �للبنانية �أن �لبلد ��صتقبل 1.5 مليون �صخ�ص فرو� من �لنز�ع يف �صورية، منهم 

 United Nations نحو 866 �ألفاً م�صجلني لدى �ملفو�صية �ل�صامية لالأمم �ملتحدة ل�صوؤون �لالجئني

High Commissioner for Refugees، ونحو 28 �ألفاً م�صجلني لدى �الأونرو� كالجئني فل�صطينيني 

 وذكر تقرير وكالة �الأونرو� “�لند�ء �لطارئ لعام 2021” �أن 87% من الجئي فل�صطني 
36

من �صورية.

�لذين فرو� من �صورية �إىل لبنان يعي�صون حتت خط �لفقر، بينما بلغت هذه �لن�صبة 65% من �لالجئني 

�لفل�صطينني يف لبنان. و�أح�صى �لتقرير �أكرث من 104 �آالف حالة موؤكدة لالإ�صابة بالفايرو�ص، منها 

37
�أكرث من �ألف حالة وفاة خالل �صنة 2020.
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عن  عاطلون  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من   %65 �أن  ذكرت  �صاهد  ملوؤ�ص�صة  در��صة  ويف 

�لتي  �الأزمات  ب�صبب  �أعمالهم  من  �لفل�صطينيني  �لعمال  مئات  ف�صل  ر�صد  �إىل  باالإ�صافة  �لعمل، 

�حلدِّ  من  �أقل  دخلها  يبلغ  �لفل�صطينية  �الأ�رش  من   %49 �أن  �لدر��صة  و�أظهرت  لبنان.  منها  يعاين 

�الأدنى لالأجور، و38% من فل�صطينيي لبنان ال يتمتعون باالأمن �لغذ�ئي. و�أ�صافت �أن 72.4% من 

�لالجئني �مل�صتطلعني �أكدو� عدم قدرتهم على دفع فارق فو�تري �لعالج �ل�صحي وفق �لنظام �ملعمول 

 
38

به يف �الأونرو�.

وح�صب بيانات �لتعد�د �لعام لالجئني �لفل�صطينيني يف �ملخيمات و�لتجمعات �لفل�صطينية يف لبنان 

ل�صنة 2017، فاإن ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً بلغت 29%، يف حني بلغت ن�صبة �لذين تبلغ �أعمارهم 

65 عاماً فاأكرث 6.4%. وبلغ متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية يف لبنان 4 �أفر�د، وبلغت ن�صبة �الأ�رش 

يف  �لفل�صطينيات  للن�صاء  �لكلي  �خل�صوبة  معدل  بلغ  �آخر  جانب  من   .%17.5 ن�صاء  تر�أ�صها  �لتي 

�ملخيمات و�لتجمعات �لفل�صطينية يف لبنان 2.7 مولود�ً لكل �مر�أة. 

و. مقارنات عامة بني الفل�شطينيني:

قبل �أن نقارن بع�ص �ملوؤ�رش�ت �لديوجر�فية �لرئي�صية، �مللخ�صة يف جدول 2/4، نود �أن ن�صري 

�إىل �أن بع�ص �ملعطيات تكون �أحياناً ل�صنو�ت خمتلفة، مما قد ُيخّل بعملية �ملقارنة، ولكنها على �أي 

حال تظلُّ مفيدة كموؤ�رش�ت عامة، وفق �أحدث �الإح�صاء�ت �ملتوفرة. �أما �أبرز �ملالحظات فهي: 

�أن ن�صبة �صغار �ل�صنِّ للفل�صطينيني، �أقل من 15 عاماً، هي �أعلى ما تكون يف قطاع غزة و�أدناها يف  	·

لبنان.

�أن �أعلى ن�صبة لكبار �ل�صنِّ �لذين يبلغون 65 عاماً فاأكرث تتو�جد يف لبنان ثم يف فل�صطني �ملحتلة  	·

1948 و�صورية، و�أدنى ن�صبة تتو�جد يف قطاع غزة. 

�ل�صفة  تليها  �الأردن و�صورية،  ثم  �أعلى ما تكون يف قطاع غزة،  �ملو�ليد �خلام هي  �أن معدالت  	·

�لغربية، ثم لبنان، و�أدناها يف فل�صطني �ملحتلة 1948 “�إ�رش�ئيل”. وبالتايل فاإن هذ� �ملعدل يت�صق 

مع �الجتاه �لعام للمو�ليد يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، حيث ظّل قطاع غزة يثل �ل�صد�رة من ناحية 

من  يعاين  و�لذي  �الإمكانيات  �ملحدود  �لقطاع  على  �صكانية  �صغوطاً  ي�صكل  ما  وهو  �ملو�ليد، 

ح�صار خانق. 

3.7 حاالت  �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغت  �ل�صفة  �لوفيات �خلام بقيت مرتفعة يف  �أن معدل  	·

وفاة �صنة 2021، ويعود ذلك ب�صورة �أ�صا�صية �إىل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�إجر�ء�ته و�صيا�صاته 

�لقمعية و�لعن�رشية �ملتعاقبة لعدة عقود، مبا يف ذلك عمليات �لقتل �لتي متار�صها.
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جدول 2/4: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني ح�شب مكان الإقامة

املوؤ�رش
ال�شفة الغربية 

2021
قطاع غزة

2021
جمموع ال�شفة 

والقطاع 2021

فل�شطني املحتلة 

1948 “اإ�رشائيل”
2020

الأردن

2011
�شورية

(2010-2009(

لبنان

2017

ن�شبة الأفراد 15 عاماً 

فاأقل )%(
35.640.937.7

32 ذكور 
31 �إناث

39.933.129

ن�شبة الأفراد 65 عاماً 

فاأكرث )%(
3.72.83.3

4.6 ذكور
5.6 �إناث

4.34.46.4

 ن�شبة اجلن�س 

)ذكر لكل مئة اأنثى(
103.8102.7103.4102.7

(2015)–100.4102

 معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من 

ال�شكان(

27.232.929.521.929.2
(2010)29.225.8

(2010)

 معدل الوفيات اخلام 

)حالة وفاة لكل األف من 

ال�شكان(

3.93.43.73.3–2.8
(2006)–

 معدل اخل�شوبة الكلي 

)مولود لكل امراأة(

3.8
(2019–2017)

3.9
(2019–2017)

3.8
(2019–2017)2.83.3

(2010)2.52.7

 متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية(

4.7
(2020)

5.7
(2020)

5.1
(2020)4.45.14.1

(2010)4

3. الالجئون الفل�شطينيون:

بالرغم من �صعوبة حتديد �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعامل بدقة، �إاّل �أنه يكن �ال�صتفادة من 

عدد من �ملعطيات �لتي يكن �أن ت�صكل �أر�صية للو�صول �إىل �أرقام تقريبية معقولة. ووفق تقدير�ت 

بلغت   2021 �صنة  نهاية  يف  �خلارج  فل�صطينيي  �أعد�د  فاإن  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز 

7.04 ماليني فل�صطيني. كما �أن �جلهاز ذكر �أن ن�صبة �لالجئني من �أبناء فل�صطينيي 1948 �ملقيمني يف 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة هي 42.2% باال�صتناد �إىل �إح�صائيات �صنة 2017؛ وهو ما يعني �أن عدد 

�لالجئني قد بلغ 2.242 مليون نهاية �صنة 2021؛ موزعني على 830 �ألفاً يف �ل�صفة �لغربية بن�صبة 

�الأرقام  وهذه   
40

�صكانه. من   %66.1 بن�صبة  غزة  قطاع  يف  مليون  و1.412  �صكانها،  من   %26.3

قريبة من �أرقام �الأونرو� �لتي ذكرت �أن عدد �لالجئني �مل�صجلني لديها يف �ل�صفة �لغربية كان نحو 

2/5(. ولعل �صبب  1.477 مليون يف قطاع غزة )�نظر جدول  2020، ونحو  �ألفاً يف نهاية �صنة   872

�لفروقات �أن بع�ص �أعد�د �لالجئني قد غادرت �ل�صفة و�لقطاع �إىل خارج فل�صطني. ويف �ملقابل فيوجد 

بني فل�صطينيي �خلارج �أعد�د من �أبناء �ل�صفة و�لقطاع ممن يحملون هوية “�ملو�طنة” وي�صتطيعون 

من  �الأقل  على  �ألفاً   150 نحو  وجود  �إىل  �لتقدير�ت  ت�صري  ثالثة،  جهة  ومن  هناك.  لالإقامة  �لعودة 
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1948 مّمن هجرو� من مدنهم وقر�هم �لتاريخية لكنهم ظلّو� د�خل �حلدود �جلغر�فية  فل�صطينيي 

لفل�صطني �ملحتلة �صنة 1948. 

وعلى ذلك، فاإن جمموع �لالجئني �لفل�صطينيني يبلغ نحو 9.432 ماليني الجئ �أي 67.4% من 

فل�صطينيي �لعامل؛ ح�صب تقدير�ت نهاية �صنة 2021.

ورمبا يكون هناك بع�ص �لتكر�ر يف �حت�صاب بع�ص �الأعد�د، ب�صبب �النتقال من �ملكان �مل�صجل 

�إال ب�صكل  �آخر؛ لكن ذلك ال يوؤثر  �إقامة  �أو  �إىل مكان عمل  �لذي يحمل جو�ز �صفره،  �أو  �لالجئ  فيه 

حمدود على �لن�صبة �لكبرية لالجئني.

�أنف�صهم  �لذين �صجلو�  �لفل�صطينيني  �قت�رشت على  �الأونرو�  �إح�صاء�ت  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

كالجئني يف مناطق عملياتها �خلم�ص، وهي: �ل�صفة �لغربية، وقطاع غزة، و�الأردن، و�صورية، ولبنان. 

وبالتايل، يجب �النتباه �إىل �أن �إح�صائياتها ال تعك�ص بدقة �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعامل، الأنها 

��صتثنت الجئني فل�صطينيني كثريين �أقامو� يف غري مناطق عملها، كما مل ت�صمل كثريين من �ملقيمني 

يف مناطق عملها، الأنهم مل ُي�صجلو� لديها، لعدم حاجتهم خلدماتها. وت�صتثني �إح�صاء�تها �لالجئني 

�لفل�صطينيني �لذين جلاأو� �إثر حرب 1967، كما �أن هناك الجئني ��صطرو� للخروج من فل�صطني حتت 

ظروف خمتلفة )غري �حلرب( وُمنِعو� من �لعودة. وبالتايل يجب �النتباه �إىل �أن �إح�صاء�ت �الأونرو� 

بخ�صو�ص �لالجئني هي �إح�صاء�ت منقو�صة. وال يكن �لتعامل مع �أرقام �الأونرو� كاأرقام حقيقية 

تعّب عن �أعد�د �لالجئني �صنة 1948 )با�صتثناء حالة �صورية ولبنان �إىل حّد ما(، فهي فقط تعّب عن 

�أرقام من �صجلو� �أنف�صهم، ويكن �أن يتلقو� م�صاعد�ت وخدمات من �الأونرو�، ولي�ص كل �لالجئني 

�لفل�صطينيني.

 ،2020/12/31 يف  �خلم�صة،  �الأونرو�  عمليات  مناطق  يف  �مل�صجلني  �لالجئني  عدد  ويقدر 

ونحو  ،%38.6 بن�صبة  �الأردن  يف  مليون   2.463 نحو  على  عون  ُموزَّ ن�صمة،  ماليني   6.389  بنحو 

مليون   1.643(  %42.6 بن�صبة   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  منهم  مليون   2.726

و�لباقي �لغربية(،  �ل�صفة  يف   %16.9 بن�صبة  مليون   1.083 ونحو  غزة،  قطاع  يف   %25.7  بن�صبة 

)1.2 مليون بن�صبة 18.8%( م�صجلون يف �صورية ولبنان. وبلغ عدد �لعائالت �مل�صجلني يف مناطق 

 
41

عمليات �الأونرو� �خلم�ص 1.5 مليون عائلة، مبتو�صط حجم 4.3 �أفر�د لكل عائلة.

وتظلُّ �أعد�د �لالجئني �أعد�د�ً تقديرية، خ�صو�صاً عندما يتعلق �الأمر بفل�صطينيي �خلارج، خارج 

�ملناطق �لتي تعمل فيها �الأونرو�؛ حيث ال توجد �إح�صاء�ت ر�صمية، وال معرفة دقيقة بن�صب �لنمو، 

�أماكن عمل و��صتقر�ر جديدة بينما هو  �إىل  �إ�صكاليات �لتكر�ر حيث ينتقل �لالجئ  مع �صعوبة حّل 

و�أبناء  و�صورية،  ولبنان  �الأردن  فل�صطينيي  مع  يحدث  كما  �الأ�صلي  مكانه  يف  حمت�صب  �أو  م�صجل 

�لد�خل �ملقيمني يف �خلارج.
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جدول 2/5: موؤ�رشات اإح�شائية حول الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت الأونروا ح�شب 

مناطق عملها حتى 422020/12/31

املجموعلبنان�شوريةالأردنقطاع غزةال�شفة الغربية

871,5371,476,7062,307,011568,730479,5375,703,546الالجئون امل�شجلون

211,116166,845156,11986,99964,287685,366اأ�شخا�س م�شجلون اآخرون*

1,082,6531,643,5512,463,130655,729543,2846,388,887جمموع الأ�شخا�س امل�شجلني

278,707358,043558,842192,105145,0781,532,696عدد العائالت

1981091258عدد املخيمات الر�شمية

9627816910265710عدد املدار�س 

45,883286,645119,04750,60937,586539,770عدد التالميذ

4322252327140عدد مرافق الرعاية ال�شحية الأولية

28,563**3,84912,1326,0943,0143,046عدد وظائف املوظفني املحليني

193***1716161313عدد وظائف املوظفني الدوليني

�لقد�ص  منطقتي  يف  �لفقر�ء  من  و�أعد�د  �لالجئني،  غري  و�الأبناء  و�الأزو�ج  �لزوجات  �الآخرين:  �مل�صجلني  باالأ�صخا�ص  يق�صد   *

وغزة،...�إلخ.

** �ملجموع ي�صمل �ملوظفني يف رئا�صة �الأونرو� بعّمان.

*** �ملجموع ي�صمل �ملوظفني �لدوليني يف رئا�صة �الأونرو� بعّمان وموظفي مكاتب �الأونرو� �لتمثيلية.

الفل�شطينيون امل�شجلون يف �شجالت الأونروا حتى 2020/12/31
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عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة حتى 2020/12/31

وت�صري �لبيانات يف �جلدول 2/6 �إىل �أن جمتمعات �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� 

هي جمتمعات فتية، على نحو مماثل للفل�صطينيني ب�صكل عام، حيث �إن 30% من �لالجئني �مل�صجلني 

لديها �أطفال دون �ِصّن 18، �أعالها يف قطاع غزة )41.3%( و�أدناها يف لبنان )%22(.

�لغربية وقطاع غزة هي  �ل�صفة  �لالجئني يف  �أن معدالت �خل�صوبة بني  �إىل  �لبيانات  كما ت�صري 

�الأعلى مقارنة مع باقي مناطق عمل �لوكالة �خلم�ص )3.6 مو�ليد لكل �مر�أة(، كما هو �حلال بالن�صبة 

ملتو�صط حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة و�لقطاع )5.6 �أفر�د لكل �أ�رشة معي�صية(. �أما بالن�صبة ملعدل �الإعالة 

فهي  �مل�صجلني  �لالجئني  لدى   )64–15 �لعمل  �صّن  يف  �صخ�ص  مئة  لكل  �ملعالني  �الأ�صخا�ص  )عدد 

دون �الأ�صخا�ص  بن�صبة  �أ�صا�صي  ب�صكل  مرتبط  وهذ�   ،)75.6( غزة  قطاع  يف  كبري  ب�صكل   مرتفعة 

15 عاماً، ومن �ملهم �الإ�صارة �إىل �أن هذه �لن�صبة ت�صّكل حتدياً كبري�ً يف ظّل �لبطالة �ملرتفعة و�الأو�صاع 

�القت�صادية �ملتدهورة.  

جدول 2/6: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الجتماعية لالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت 

الأونروا ح�شب مناطق عملها 432020

املجموعلبنان�شوريةالأردنال�شفة الغربيةقطاع غزة

41.327.525.828.32230ن�شبة الأطفال دون 18 عاماً )%(

 متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية( )2015(
5.65.65.24.84.75.3

3.63.63.22.72.73.2معدل اخل�شوبة )مولود لكل امراأة(

75.650.546.449.547.554.1معدل الإعالة



89

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

�أما بخ�صو�ص �لتح�صيل �لعلمي، فت�صري �لبيانات �إىل �أن �لالجئني يتقدمون على غري �لالجئني 

يف �لتعليم يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة؛ حيث ي�صل معدل �الأمية �إىل 2.5% بني �لالجئني )15 عاماً 

فاأكرث( مقابل 3% عند غري �لالجئني، كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن ن�صبة �لالجئني �حلا�صلني على درجة 

 
44

�لبكالوري�ص هي �أعلى بنحو 16% مقابل 14% عند غري �لالجئني.

4. اجتاهات النمو ال�شكاين:

�إال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أو�صاط  يف  �لطبيعية  �لزيادة  ملعدالت  �لن�صبي  �لرت�جع  من  �لرغم  على 

�أن هذه �لزيادة تظّل مرتفعة مقارنة بغريه من �ل�صعوب، ومقارنة باملجتمع �ليهودي �ال�صتيطاين 

�جلهاز  تقدير�ت  ح�صب  �لتاريخية،  فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  وباالإ�صارة  فل�صطني.  يف 

بلغ  حني  يف   ،2021 �صنة  نهاية  يف  ن�صمة  ماليني   6.965 نحو  بلغ  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي 

�لفل�صطينيني و�ليهود يف  �ل�صكان  �أن يت�صاوى عدد  6.982 ماليني ن�صمة، فمن �ملتوقع  �ليهود  عدد 

فل�صطني �لتاريخية مع نهاية �صنة 2022، حيث �صيبلغ عدد كل منهم نحو 7.1 ماليني تقريباً. ومن 

�ملتوقع �أن يتجاوز عدُد �لفل�صطينيني عدد �ليهود بنحو 510 �آالف ن�صمة يف �صنة 2029.

 جدول 2/7: عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2029-2020 

45
)بالألف ن�شمة(

ال�شنة
 عدد الفل�شطينيني

يف فل�شطني التاريخية
عدد اليهود

20206,7996,874

20216,9656,982

20227,1327,092

20237,3037,203

20247,4787,316

20257,6577,431

20267,8417,548

20278,0297,667

20288,2227,787

20298,4197,909
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عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2020-2029 )بالألف ن�شمة(

هذه �لتوقعات يف �إطارها �الإيجابي توؤكد على �أن �ل�صعب �لفل�صطيني بالرغم مما عاناه ويعانيه 

نحو بعد  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  و�أن  �أر�صه.  على  �صامد�ً  ز�ل  ما  و�حتالل،  وت�رشيد  قهر   من 

125 عاماً على ن�صاأة �ملنظمة �ل�صهيونية �لعاملية World Zionist Organization، ونحو 74 عاماً 

على �إن�صاء �لكيان �ل�صهيوين يجد نف�صه �أمام حقيقة �أن عدد �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل يتجاوز 

عدد �مل�صتوطنني �ليهود �لذين قام بتجميعهم من �أكرث من مئة بلد حول �لعامل على مد�ر تلك �ل�صنني 

“�لقنبلة  عن  �حلديث  فاإن  �ملقابل،  يف  �ل�صهيوين.  للكيان  مقلقة  حقيقة  �صّك  بال  وهذ�  و�الأعو�م. 

�ال�صرتخاء.  �أو  �النت�صار  بن�صوة  �لفل�صطينيني  ُي�صيب  �أن  ينبغي  ال  �لفل�صطينية  �لديوجر�فية” 

�إن  �إذ  �إن �ل�صمود �لفل�صطيني على �الأر�ص و�لزيادة �ل�صكانية ظاهرة مهمة، ولكنها غري كافية،  �إذ 

�لتجارب �ال�صتعمارية عب �لتاريخ �أظهرت قدرة �ال�صتعمار يف �أحيان عديدة على �لتعامل مع هكذ� 

ظو�هر وجتاوزها. 

ع�رش�ت  منذ  يعملون  �لظاهرة  هذه  خطورة  يدركون  �لذين  �ل�صهاينة  فاإن  ثانية،  ناحية  ومن 

�ل�صفة  يف  خطتهم  وكانت   ،2005 �صنة  غزة  قطاع  من  �ن�صحابهم  فكان  جتاوزها؛  على  �ل�صنو�ت 

معازل  يف  �لفل�صطينيني  و�إبقاء  �ل�صكان،  من  عدد  و�أقل  �الأر�ص  من  م�صاحة  �أكب  ل�صم  �لغربية 

“كانتونات” يف �صكل حكم ذ�تي قد يحمل �صكلياً ��صم دولة؛ وهو ما يحدث فعلياً على �الأر�ص، بعد 
�النهيار �لعملي مل�صار �لت�صوية وحّل �لدولتني. كما �أوجد �الحتالل بيئة حياة طاردة للفل�صطينيني، 

حيث ت�صري بع�ص �الإح�صائيات �إىل مغادرة نحو 415 �ألف فل�صطيني لل�صفة و�لقطاع خالل �لفرتة 

1967–2003، هذ� باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �الآالف من كل من �ل�صفة و�لقطاع يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، 
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حيث ال تتو�فر �إح�صاء�ت دقيقة بذلك. كما �أن ملفات �لتهجري و“�لرت�ن�صفري” ما تز�ل موجودة على 

طاولة �صانع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي، �لذي يزد�د جمتمعه �ل�صهيوين تطرفاً دينياً وقومياً.

وبالرغم من �أن معدالت �لزيادة �ل�صكانية و�صط �ليهود يف فل�صطني �ملحتلة كانت بحدود %1.57 

�صنة 2021، �أي �أقل من معدالت �لزيادة �لفل�صطينية، فاإن جتاوز �أعد�د �لفل�صطينيني الأعد�د �ليهود 

يف فل�صطني �لتاريخية يجب �أن يو�صع يف �إطاره �ملو�صوعي، ويف �إطار �لعديد من �لتحديات و�ملخاطر 

46
�لتي تو�جه �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل.

5. فل�شطينيو اخلارج وحق العودة: 

على  للتاأكيد  �ل�صتات،  يف  �لفل�صطينيون  �لالجئون  به  يقوم  �لذي  �لن�صاط  يوم،  بعد  يوماً  يزد�د 

حق حترير �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، وتثبيت حق �لعودة، ورف�ص �تفاقيات �لتطبيع، و“�صفقة 

�لقرن”، وم�صاريع ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية. وقد ��صتمر فل�صطينيو �خلارج يف �إقامة �لن�صاطات 

و�لفعاليات �لتي توؤّكد على �رتباطهم بفل�صطني وحقوقهم �لتاريخية �لثابتة فيها، وتذكري �الأجيال 

�لنا�صئة باأهمية حق �لعودة و�لتم�صك باالأر�ص.

وقد عُقد موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا �ل�صنوي �لـ 19، يف 2021/9/25، عب �الإنرتنت، حتت �صعار 

“�لقد�ص توحدنا و�لعودة موعدنا”، مب�صاركة �صخ�صيات فل�صطينية وعربية و�أوروبية. وقد طالب 
مو�جهة  على  و�لعمل  �لعبثية”،  “�ملفاو�صات  ووقف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  بـ“�إ�صالح” 

�لتطبيع مع �الحتالل. و�أّكد �ملوؤمتر يف بيانه �خلتامي، على مت�صك �ل�صعب �لفل�صطيني يف كافة �أماكن 

تو�جده بجميع حقوقه �مل�رشوعة، وعلى ر�أ�صها حقه يف �لعودة. وثّمن “�لوحدة �لتي �صطرها �ل�صعب 

فل�صطينيي  موؤمتر  و�نعقد   
47

و�ملقد�صات”. �لقد�ص  على  للعدو�ن  �الأخرية  مو�جهته  يف  �لفل�صطيني 

�أوروبا �الأول، يف لندن �صنة 2003، ثم تنّقل بعد ذلك عب عدٍد من �لعو��صم و�ملدن �الأوروبية ب�صكل 

�صنوي دون �نقطاع، وكان �آخرها موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا �ل�صنوي �لـ 18، يف �لعا�صمة �لفرن�صية 

48
باري�ص يف ني�صان/ �أبريل 2020، و�لذي مّت �إلغاوؤه ب�صبب جائحة كورونا.

2022/1/11، عن ت�صكيل جمموعة  �لوطني”، يف  للعمل  �أوروبا  “مبادرة فل�صطينيي  �أعلنت  كما 

�صغط ل�صالح �لق�صية �لفل�صطينية يف �لقارة �الأوروبية. جاء ذلك يف �أول �جتماع للمكتب �لتن�صيقي 

�لق�صية  ل�صالح  �صغط  جمموعة  “ت�صكيل  على  �التفاق  وجرى   .2022 �صنة  خالل  للمبادرة، 

�لفل�صطينية يف �لقارة �الأوروبية، قائمة على �أع�صاء �ملبادرة �لذين يزيد عددهم على �ملئتي �صخ�صية 

وموزعني على 18 ُقطر”. ُي�صار �إىل �أن “مبادرة فل�صطينيي �أوروبا للعمل �لوطني”، هو جتمع �صارك 

علن عن �إطالقه يف �آذ�ر/ مار�ص 2020، حيث 
ُ
يف تاأ�صي�صه فل�صطينيون من خمتلف �لدول �الأوروبية، و�أ

 وجاء يف �لبيان �لتاأ�صي�صي يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، �أن 
49

يتخذ من مدينة بروك�صل مقر�ً له.

�لفل�صطينية،  �لق�صية  �الأوروبية خلدمة  �لقارة  �لوطنية يف  “توحيد كافة �جلهود  �ملبادرة هو  هدف 
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�إىل حماية  �لوطني مبا يتنا�صب مع حجم �ملخاطر ومبا يحقق منهجية عمل تهدف  �لعمل  وتطوير 

50
�حلقوق �لوطنية �ل�رشعية، و�لدعوة �إىل وحدة وطنية حقيقية”.

�لوطني  �حلو�ر  موؤمتر  �أعمال  �أيام،  ثالثة  مدى  على   ،2021/3/5 يف  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  نّظم  كما 

لفل�صطينيي �خلارج، �لذي ناق�ص �مل�صهد �لقيادي �لفل�صطيني �مل�صتقبلي و�لدور �ملحوري لفل�صطينيي 

51
�خلارج. مب�صاركة �أكرث من مئتي �صخ�صية فل�صطينية من 26 دولة يف �لقار�ت �ل�صت.

و�صارك �الآالف من �أبناء �جلاليات �لفل�صطينية و�لعربية ومت�صامنني مع فل�صطني يف “مهرجان 

 Palestinian Forum in Britain بريطانيا  يف  �لفل�صطيني  �ملنتدى  �أقامه  �لذي   ”2021 فل�صطني 

بن�صخته �لـ 16. حيث �صهد �ملهرجان تكرمي عدد من �ل�صخ�صيات �ملنا�رشة لفل�صطني يف بريطانيا، 

 Labour �لبيطاين  �لعمال  حلزب  �ل�صابق  �لزعيم   ،Jeremy Corbyn كوربن  جريمي  �أبرزهم 

52
.Party

ولل�صنة �لثانية على �لتو�يل، �أقام مركز �لعودة �لفل�صطيني، يف �لعا�صمة �لبيطانية لندن، فعاليات 

لفنانني  لوحات  يعر�ص  فني  معر�ص  خالل  من   ،2021/12/3 يف  �لثاين،  �ل�صنوي  �لعودة  �أ�صبوع 

 و“�أ�صبوع �لعودة” هي فعالية 
53

فل�صطينيني مو�صوعها مت�صك �لالجئني �لفل�صطينيني بحق �لعودة.

حق  لقر�ر  �ل�صنوية  �لذكرى  �إحياء  �إىل  وتهدف   2020 �صنة  مرة  الأول  �لعودة  مركز  �أطلقها  �صنوية 

54
�لعودة �لفل�صطيني رقم 194.

وتت�صع رقعة �لت�صامن مع �لق�صية �لفل�صطينية يف �أمريكا �لالتينية، يف ظّل جهود حثيثة تقودها 

�لتي  باملعاناة  �لقارة  تلك  �صعوب  لتعريف  منها،  �لفل�صطينية  خ�صو�صاً  و�مل�صلمة،  �لعربية  �جلالية 

يتعر�ص لها �ل�صعب �لفل�صطيني، جر�ء ��صتمر�ر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�لتاأكيد على حق �لعودة. 

�لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطينية  �لكونفدر�لية  �إن�صاء  رعت  قد  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وكانت 

 Confederation of Palestinian Organizations in Latin America “كوبالك”  و�لكاريبي 

�الأخرية ب�صبب �صعف  �ل�صنو�ت  �أن فعاليته تر�جعت يف  )and the Caribbean )COPLAC غري 

�الحتاد  بتاأ�صي�ص  �لالتينية  �أمريكا  فل�صطينيو  فقام  �خلارج؛  يف  وتدهوره  و�ل�صلطة  �ملنظمة  �أد�ء 

“Unión Palestina de América Latina ”UPAL يف  “�أوبال”  �لالتينية  �أمريكا  �لفل�صطيني يف 

�صنة 2017 الإعادة تفعيل دور �لفل�صطينيني هناك؛ و�نتخبت �صمعان خوري رئي�صاً.

وتنظم �جلاليات يف بلد�ن �أمريكا �لالتينية فعاليات م�صتمرة حل�صد �لدعم للق�صية �لفل�صطينية، 

حتى   2020/11/27 من  �متد  و�لذي  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  �لت�صامني  �الأ�صبوع  بينها  ومن 

 و�ملنظمون هم: “�ملنتدى 
55

2020/12/2، بالتز�من مع �ليوم �لعاملي للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

�لب�زيلية، و“موؤ�ص�صة  �لفل�صطيني”، وهو منظمة غري حكومية مقرها مدينة �صاوباولو  �لالتيني 

�لفل�صطينيني  �لن�صطاء  من  عدٍد  يِد  على  تاأ�ص�صت  �أرجنتينية  موؤ�ص�صة  وهي  فل�صطني”،  �أ�صدقاء 
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56

.”Middle East Monitor ملقيمني يف �أمريكا �لالتينية، �إ�صافة �إىل موقع “ميدل �إي�صت مونيتور�

كما دعا �ملنتدى �لالتيني �لفل�صطيني، الإطالق حملة لدعم �لعمل �الإن�صاين يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

57
وقطاع غزة، بعد �لتطبيع �الإمار�تي مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

وقد �صهدت �لعديد من �لعو��صم و�ملدن �الأوروبية، ويف �لواليات �ملتحدة وكند� و�لب�زيل ودول 

�أخرى، �لع�رش�ت من �لتظاهر�ت و�لوقفات لفل�صطينيني ومت�صامنني، تاأكيد�ً على حق �لفل�صطيينني 

�لقرن” وتهجري  لـ“�صفقة  �لتي هّجرو� منها، ورف�صاً  �إىل ديارهم  باأر�صهم وعلى عودة �لالجئني 

�لفل�صطينيني يف حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص، وح�صار غزة، وعدو�ن �أيار/ مايو 2021، و�النتهاكات 

�صّد �الأ�رشى. ففي كانون �لثاين/ يناير 2020، �نطلقت �لع�رش�ت من �لتظاهر�ت و�لوقفات، يف دول 

وهولندية  فل�صطينية  موؤ�ص�صات  قامت  كما   
58

�لقرن”. لـ“�صفقة  رف�صاً  �أوروبية،  وغري  �أوروبية 

رف�صاً  الهاي،  مبدينة  �لهولندي  �لبملان  �أمام  بوقفة   ،2020/2/18 يف  �لفل�صطينية،  للق�صيّة  د�عمة 

59
لـ“�صفقة �لقرن”.

ويف 2020/8/7، �نطلقت فعاليات “�أّيام �ملقاومة” يف عّدة مدن وعو��صم يف �أوروبا و�الأمريكيتني 

يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  وفكر  لثقافة  تخليد�ً  جاءت  و�لتي  نف�صه،  �ل�صهر  من  �لتا�صع  حتى  �متدت 

�صارك  كما   
60

و�لتطبيع. �لت�صفية،  وم�صاريع  و�ل�صهيونية،  �ال�صتعمارية،  �ل�صيا�صات  مو�جهة 

ع�رش�ت �الآالف من �لفل�صطينيني و�لعرب و�الأمريكيني و�الأوروبيني، يف �أيار/ مايو 2021، يف وقفات 

للعدو�ن  رف�صاً  وكندية،  �أوروبية  ومدن  �أمريكية،  والياتٍ  بعّدة  ت�صامنيّة  و�أن�صطة  وتظاهر�ت 

 
61

�الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة.

ثانيًا: الو�شع االقت�شادي يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

1. الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية )ال�شفة والقطاع(:

�لن�صاط �لذي قامت به كافة �ملوؤ�ص�صات �ملنتجة لل�صلع و�خلدمات يف  �لناجت ح�صيلة  يعك�ص هذ� 

�النت�صار،  و��صع  موؤ�رش  وهو  و�حد،  عام  �متد�د  على  ما  لبلد  وغريهما  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني 

و�إقليمياً ودولياً وعلى خمتلف �الأ�صعدة. وهو ُيو�ّصح حالة  يجري ��صتخد�مه و�لتعامل به حملياً 

�لفل�صطيني قيا�صه  �ملركزي لالإح�صاء  �القت�صادي من وقت الآخر، ويتوىل �جلهاز  �لتطور و�لنمو 

دورياً وعر�ص بياناته �حلا�رشة وتنبوؤ�ته �مل�صتقبلية.

اأ. معدل منو الناجت املحلي الإجمايل:

�إذ   ،2021-2015 �لفرتة  خالل  �الأ�صو�أ  كانت  فل�صطينياً   2020 �صنة  �أن   2/8 �جلدول  من  يتبني 

تر�جع منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل ب�صكل غري م�صبوق، الأ�صباب عدة �أبرزها: �جلائحة �لوبائية �لتي 
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فر�صت تطبيق حالة �لطو�رئ، و�لقيود على حركة �لن�صاط �القت�صادي، ومز�ولة �لعمل �الإنتاجي 

�ل�صحية  �خلدمات  �إىل  باالإ�صافة  �ل�رشورية،  �الحتياجات  تلبي  �لتي  �الأن�صطة  على  �قت�رش  �لذي 

�لنمو بلغ، كتقدير�ت  2021 حت�صناً ملحوظاً يف  و�ل�رشطية ووحد�ت �حلكم �ملحلي. و�صهدت �صنة 

 %7.1-5.3 بني  تر�وحت  �لتي  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  تنبوؤ�ت  من  يقرتب  وهو   
62

،%6 �أولية، 

63
��صتناد�ً ل�صيناريو �الأ�صا�ص و�ملتفائل.

وباملح�صلة، فاإن �الجتاه �لعام للفرتة 2015-2021 �أظهر منو�ً ن�صبياً حمدود�ً، ومبعدل %1.6 

كمتو�صط عام، ومرجعه �أن �لنمو �تخذ �نعطافة حاّدة يف �مل�صار �القت�صادي منذ �صنة 2017، لينعك�ص 

على �لرت�جع �لكبري للنمو �صنة 2021، ويف �مل�صار �ملتدين لالجتاه �لعام.

وقد جاء �لنمو عب �لفرتة �ملذكورة ح�صيلًة ملا حتقق يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بفروق كبرية 

 ،%2.7 �لبالغ   2023 �صنة  حتى  �لعام،  �الجتاه  يعك�صها  �لتي  �لغربية،  �ل�صفة  ل�صالح  معدالتها  يف 

و-1% لكل من �ل�صفة و�لقطاع على �لتو�يل. مع تر�جع كبري يف �إ�صهام غزة يف �لناجت �ملحلي خالل 

�لفرتة نف�صها من 20.8% �إىل 16.6%، ليعك�ص �ملعيقات �لكبرية �لتي ما تز�ل تو�جه �نطالقة �لنمو 

64
لنحو 40-42%، ��صتناد�ً ملوؤ�رش ح�صة قطاع غزة �إىل جمموع �صكان �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

فوفقاً  �لفل�صطيني؛  �القت�صادي  �لنمو  تكبيل  يف  كبري�ً  دور�ً  �الإ�رش�ئيلية  �ملعيقات  وتلعب  هذ�، 

 United Nations Conference )�الأونكتاد(  و�لتنمية  للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر  �أعده  لتقرير 

�ملختلفة،  ب�صورها  �الإ�رش�ئيلية  �الإغالقات  فاإن   on Trade and Development  )UNCTAD(

�لفرتة  خالل  دوالر  مليار   58 نحو  �لفل�صطيني  �القت�صاد  كبّدت  قد  �الحتالل،  بديومة  و�ملرتبطة 

�أ�صعاف �لناجت   3.7 2.9 مليار دوالر، وهي تعادل نحو  2000-2019، �أي مبتو�صط �صنوي قدره 
65

�ملحلي �لفل�صطيني �صنة 2019.

�أما عن �آفاق �لنمو ل�صنتي 2022-2023 فاإنها تظلُّ رهينة لتدخالت معظمها خارج عن �ل�صيطرة 

�لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  عنها  �أعلن  �لتي  بالتقدير�ت  و��صتئنا�صاً  �لفل�صطينية، 

 وكذلك ��صتناد�ً 
66

ل�صيناريو �الأ�صا�ص و�ملتفائل ل�صنة 2022، و�أن �لنمو �صيرت�وح بني %10.4-2.5،

حمدود�ً   2022 ل�صنة  �لنمو  ف�صيكون  �لفل�صطيني،  و�الإح�صاء  �لنقد  ل�صلطة  �مل�صرتكة  �لتنبوؤ�ت  �إىل 

 
67

ومبعدل 3% فقط.

�النق�صام،  حيث  من  قائمة،  تز�ل  ما  �لفل�صطينية  للحالة  �لر�هنة  �ملعطيات  �أن  منطلق  ومن 

�لوبائية، يقابلها حت�صن  �ال�صتقر�ر يف �حلالة  �ملقا�ّصة، وعدم  و�حل�صار، و�لعو�ئق، و��صتقطاعات 

فيتوقع  وعليه،  �ملحلية.  لل�رش�ئب  �جلبائية  �لقاعدة  �ت�صاع  ويف  �خلارجي،  �لدعم  يف  متوقع  ن�صبي 

�القت�صادي  �ملر�قب  عر�صه  مبا  �ال�صتئنا�ص  ومع  �صيتحقق.  �لنمو  يف  حت�صناً  �أن  تقديرنا  يف 

،1967 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف  �القت�صادية  �لتنمية  �آفاق  حول  �الأونكتاد  تقرير  خالل   من 
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عو�مل  باأن  �لتوقعات  ومع   
68

،%3.7 �إىل  �صي�صل   2023 �صنة  منو  باأن   2025-2019 �لفرتة  خالل 

 ،%4 �إىل  2023 قد ي�صل  �أن منو �صنة  �إيجابية قد تطر�أ، من حيث زيادة وحتفيز �الأد�ء، فاإننا نرى 

بالرغم من وجود توقعات من جهات �أخرى عر�صة لالتفاق �أو �لتباين مع ما قدمناه ��صتناد�ً �إىل ما 

يطرح من معطيات.

 جدول 2/8: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2015-2023 بالأ�شعار الثابتة

69
)باملليون دولر(

البيان
توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

13,97215,21115,42715,61615,82914,03714,87915,32615,939الناجت املحلي الإجمايل

+1.4+1.2+1.4+8.9+3.7معدل النمو ال�شنوي )%(

11.3-6+3+4+

2.7-3.5+

�الأرقام �لو�ردة بناًء على �إح�صاء�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �لتي ال ت�صمل ذلك �جلزء من حمافظة  مالحظة: 

 ،2015 �أن �صنة �الأ�صا�ص هي  1967. كما  �لغربية �صنة  “�إ�رش�ئيل” عنوة بعيد �حتاللها لل�صفة  �لقد�ص �لذي �صّمته 

و�صوف ينطبق هذ� على كافة �جلد�ول �لتالية.

الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2015-2023 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ب. معدل منو الناجت يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

كان هناك تباين ملحوظ يف معدل �لنمو بني �ل�صفة و�لقطاع يف �صنتي 2020 و2021، ففي �لقطاع 

2021؛ مقابل �نخفا�ص يف  2.3% �صنة  2020، و�رتفع بن�صبة  12.6% �صنة  �نخف�ص �ملعدل بن�صبة 

�إ�صهام كل من  �أما عن   .2021 6.8% �صنة  2020، و�رتفاع قدره  11% �صنة  �ل�صفة قدره  �لنمو يف 

�إىل  لتنخف�ص  غزة  ح�صة  يف  �لرت�جع  يف  ��صتمر�ر  فهناك  �ملحلي،  �لناجت  تكوين  يف  و�لقطاع  �ل�صفة 

17.6% ل�صنة 2020، و17% ل�صنة 2021، مما يدلُّ على �صعف وتدين منو �لناجت �ملحلي يف �لقطاع، 
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ة لبذل جهد كبري لزيادة معدل �لنمو �لفل�صطيني زيادة ملمو�صة خ�صو�صاً يف قطاع  لذ� فاحلاجة ما�صَّ

غزة؛ ل�صبط تو�زن �لنمو يف �ل�صفة و�لقطاع. يف �ملقابل، مثَّلت ح�صة �ل�صفة 83% من جمموع �لناجت 

ل�صنة 2021، بالرغم من �أن ح�صتها من جمموع �ل�صكان تقدر بنحو 60% �إىل 40% لقطاع غزة.

جدول 2/9: الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2015–2021 

70
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ال�شنة

ال�شفة والقطاعقطاع غزةال�شفة الغربية

الن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمة

201511,072.379.22,900.120.813,972.4100

201612,046.179.23,164.920.815,211100

201712,505.581.12,921.418.915,426.9100

201812,797.381.92,818.918.115,616.2100

201912,998.882.12,830.217.915,829100

202011,564.182.42,473.317.614,037.4100

202112,349.6832,529.41714,879100

الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2015–2021

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(
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جدول 2/10: معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2015–2021

71
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

البيان
تقديريفعلي

2015201620172018201920202021

ال�شفة 

الغربية

11,072.312,046.112,505.512,797.312,998.811,564.112,349.6القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
4.4+8.8+3.8+2.3+1.6+11–6.8+

قطاع غزة

2,900.13,164.92,921.42,818.92,830.22,473.32,529.4القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
1.4+9.1+7.7–3.5–0.4+12.6–2.3+

ج. مقارنة الناجت املحلي الإجمايل بني ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”:

عند �الطالع على �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي ح�صب �الأ�صعار �جلارية، و�لذي بلغ 407.78 مليار�ت 

�أن هذ� �لناجت يزيد عن  2021، فاإننا نالحظ  481.3 مليار دوالر ل�صنة  2020، كما بلغ  دوالر �صنة 

نظريه �لفل�صطيني باأكرث من 26 �صعفاً �صنة 2020، وباأكرث من 27 �صعفاً �صنة 2021. وهو موؤ�رش 

و��صح على مدى �النعكا�ص �لب�صع لالحتالل �الإ�رش�ئيلي على �القت�صاد �لفل�صطيني، وعلى مدى 

و�إمكاناتهم  طاقاتهم  ��صتخد�م  من  �لفل�صطينيني  ومنعه  �لفل�صطينية،  للمو�رد  �الحتالل  ��صتغالل 

بحريِّة وكفاءة. كما يرجى �أن يوؤخذ بعني �العتبار �أن عدد �ل�صكان يف �لكيان �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 2021 

يبلغ 9.45 ماليني ن�صمة، مقابل 5.29 ماليني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

جدول 2/11: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 2015–2021

72
بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

ن�شبة الناجت الفل�شطيني اإىل الناجت الإ�رشائيلي )%(“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة

201513,972.4300,0404.7

201615,405.4319,0224.8

201716,128355,2634.5

201816,276.6372,9724.4

201917,133.5397,9604.3

202015,531.7407,7773.8

2021*17,562.4481,3063.6

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2021.
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الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 2015–2021

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

2. ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل:

ُيعدُّ هذ� �ملوؤ�رش �نعكا�صاً الإجمايل تطور �لناجت �ملحلي �الإجمايل ومنوه باالأ�صعار �لثابتة، �أي بعد 

��صتبعاد معدالت �لت�صخم ومعدالت منو �ل�صكان، وي�صري �إىل متو�صط ح�صة �لفرد �ملقيم يف �لبالد من 

�إجمايل �لناجت �ملذكور عب �لزمن، و�لتي يجري �إعادة �صياغتها كمتو�صط لن�صيب �لفرد من �لدخل، 

تتاأثر  و�لتي  �لو�حد،  للفرد  متاحة  �رش�ئية  قوة  �إىل  ُيرتجم  �لذي  لالإنفاق،  �ملتاح  �لدخل  من  وكذلك 

بدورها بح�صيلة ما يِرُد من �خلارج من حتويالت، وما يتّم ��صتقطاعه عن �لفرد من خ�صومات. 

�أ. املتو�شط العام لن�شيب الفرد:

يت�صح �أن ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل ل�صنتي 2020-2021 كان مرت�جعاً ومتدنياً 

ب�صكل غري �عتيادي مقارنة بال�صنو�ت �ل�صابقة، كما يظهر يف �جلدول 2/12، فقد بلغ ن�صيب �لفرد 

من �لناجت �ملحلي �الإجمايل نحو 3,025 دوالر�ً �صنة 2021 مقارنة بنحو 2,923 دوالر�ً �صنة 2020، 

و3,378 دوالر�ً �صنة 2019، بن�صبة تر�جع يبلغ متو�صطها 5% ل�صنتي 2020-2021 مقارنة ب�صنة 

 .2019

وقد كان باالإمكان �أن ي�صل ن�صيب �لفرد يف �ل�صفة �لغربية �إىل 6,964 دوالر�ً يف �صنة 2019، غري 

 
73

�ملذكورة. �ل�صنة  44.5% يف  �مل�صتوى بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية كانت �صبباً يف تردي هذ�  �الإغالقات  �أن 

كبرية فجوة  ُت�صكِّل  و�لدخول،  �الإنتاج  م�صتويات  بني  �لكبرية  �لفروق  فاإن  عامة   وب�صورة 
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بني �الأغنياء و�لفقر�ء، وجتعل �لفقر�ء هم �ل�رشيحة �الأعظم يف �لبالد، مع قلّةٍ من �الأغنياء ت�صتحوذ 

على معظم �لرثو�ت.

بنحو  منو  يطر�أ  �أن  �ملتوقع  من  فاإنه   ،2023-2022 �صنتي  لتقدير�ت  �مل�صتقبلية  �لتوقعات  �أما 

يبقى  �لتح�صن  هذ�  �أن  �إال  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  منو  حلالة  ��صتناد�ً  �لتو�يل،  على  و%1.5   %0.5

�نفر�جة  ُيحدث  �أن  �ملتوقع  من  لي�ص  وبالتايل   ،2021 �صنة  مع  مقارنة  متدٍن،  م�صتوى  من  منطلقاً 

�رش.
ُ
ملمو�صة على �لقدر�ت �ل�رش�ئية لالأفر�د �أو �الأ

جدول 2/12: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2023-2015 
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بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

البيان

توقعاتفعلي

2015201620172018 20192020202120222023

3,277.93,489.83,463.13,417.73,378.32,922.53,024.83,039.93,085.5القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
1.4+6.5+0.8-1.3-1.2-13.5-3.5+0.5+1.5+

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2023-2015 

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(
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ب. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شفة والقطاع:

ُيالحظ �أن ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي كان مرتفعاً على م�صتوى �ل�صفة مقارنة بالقطاع �صنة 

1,208 دوالر�ت يف �لقطاع، مع فارق  4,197 دوالر�ً، مقابل نحو  2020، حيث بلغ يف �ل�صفة نحو 

ن�صيب  يف  �رتفاع  فهناك  �لتقدير�ت،  وح�صب  �ل�صابقة.  بال�صنة  مقارنة  منهما  لكل  �لنمو  معدل  يف 

 �لفرد يف �ل�صفة �صنة 2021 �إىل نحو 4,350 دوالر�ً بن�صبة 3.6% عن �صنة 2020، و�نخفا�ص �إىل نحو

1,199 دوالر�ً يف غزة بن�صبة 0.7% )�نظر جدول 2/13(. وهذ� ترجمة حل�صيلة حجم �لناجت �ملحلي 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وما يرتتب على ذلك من فروق هائلة يف ن�صيب �لفرد من هذ� �لناجت؛ �إذ 

كان مرتفعاً يف �ل�صفة بنحو 3.6 �صعفاً مقابل نظريه يف غزة �صنة 2021، وبنحو 2.7 �صعفاً مقارنة 

ب�صنة 2015. كما ظلَّ دون م�صتو�ه مقارنة بال�صنو�ت �ل�صابقة، مع خط �جتاٍه عام متناق�ص وبنمو 

�الأجور، و�ملنع  �لعالية، وتدين م�صتوى  �لبطالة  �نعكا�صاً خل�صو�صية غزة من حيث  ٍ�صالب، وذلك 

من �لعمل د�خل “�إ�رش�ئيل”، وحالتَْي �حل�صار و�النق�صام، مما ينعك�ص ب�صكل حادٍّ على م�صتويات 

�ملعي�صة و�لقدر�ت �ل�رش�ئية و�الحتياجات �ل�رشورية.

على  و�لتَّعرف  �لفجوة،  هذه  �أ�صباب  على  �أكب  ب�صكل  للوقوف  تدعو  �ل�صابقة  �ملوؤ�رش�ت  �إن 

للنهو�ص  �ملالئمة  �القت�صادية  �ل�صيا�صات  �نتهاج  �لرثو�ت وعد�لة توزيعها، و�رشورة  ترّكز  مدى 

مب�صتوى �الإنتاجية و�الأد�ء وت�صويب �الأو�صاع �لر�هنة.

جدول 2/13: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

75
2015–2021 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

البيان

تقديريفعلي

2015201620172018201920202021

ال�شفة 

الغربية

4,350 4,460.84,761.14,8514,854.44,822.54,197.1القيمة

+3.6–13–0.7+0.1+1.9+6.7+2.3معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

قطاع غزة

1,628.91,730.81,556.61,458.31,422.21,207.61,199.3القيمة

–0.7–15.1–2.5–6.3–10.1+6.3–1.4معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(
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متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

2015–2021 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  متو�شط  مقارنة  ج. 

و“اإ�رشائيل”:

ن�صيب  مبتو�صط  يتعلق  فيما  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  بني  كبرية  فجوة  هناك 

نحو  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  يف  �جلارية(  )باالأ�صعار  بلغ  �إذ  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  من  �لفرد 

�لفرد  ن�صيب  بلغ  حني  يف  �لتو�يل،  على  و2021   2020 ل�صنتي  دوالر�ً  و3,570  دوالر�ً   3,234

دوالر�ً  و51,386  دوالر�ً   44,255 �جلارية(  )باالأ�صعار  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �الإ�رش�ئيلي 

بنحو �لفل�صطيني  نظريه  عن  يزيد  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  ن�صيب  متو�صط  يجعل  مما  نف�صها.   للفرتة 

�لنمو  متنع  �لتي  �لتع�صفية  و�صيا�صاته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إىل  �أ�صا�صاً  ذلك  ويعود  �صعفاً.   14

�لطبيعي لالقت�صاد �لفل�صطيني؛ مما يوؤدي �إىل �نخفا�ص م�صتوى �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني، يف �لوقت 

�أعلى مقارنة باجلانب �الإ�رش�ئيلي، وبيئات  �لذي يعي�ص فيه �لفل�صطينيون معدالت �رتفاع �صكاين 

ومن  و�الّدخار.  و�ملعي�صة  �الأجور  م�صتويات  على  �صلباً  ينعك�ص  مما  �الحتالل،  حتت  قا�صية  عمل 

�لتمتع مب�صتوى معي�صي  �الإ�رش�ئيلي  للفرد  ثم فاإن هناك فجوة كبرية تف�صل بني �جلانبني، تتيح 

مرتفع، مقابل م�صتوى معي�صي فل�صطيني متدٍن.
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جدول 2/14: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”

76
2015–2021 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

ن�شبة ن�شيب الفرد الفل�شطيني اإىل ن�شيب الفرد الإ�رشائيلي )%(“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة

20153,277.935,8489.1

20163,534.437,3419.5

20173,620.540,7908.9

20183,562.342,0048.5

20193,656.743,9688.3

20203,233.644,2557.3

2021*3,57051,3866.9

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2021.

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”

2015–2021 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

3. الدَّين العام:

ثم  ومن  �حلكومية  �لنفقات  يف  �لكبري  بالتو�صع  و�خلارجي  �ملحلي  ب�صقيه  �لعام  �لدَّين  �رتبط 

�لدعم �خلارجي وب�صكل ملحوظ ومتتابع مع  للمو�زنة. مع تر�جع كبري يف  �لد�ئم و�ملزمن  �لعجز 

باالإ�صافة  كورونا،  �لوبائية  �جلائحة  على  �ملرتتبة  �اللتز�مات  تز�يد  ثم   
77

،2009 �صنة  منذ  �لتقلب 

ُميَّ�رش  كمالٍذ  لال�صتد�نة،  دوماً  تتجه  �ل�صلطة  كانت  بحيث  �جلائرة،  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتقطاعات  �إىل 

�لتقاعد  هيئة  ذلك  يف  مبا  �لعامة،  و�لهيئات  �مل�رشيف  كاجلهاز  �ملحلية،  �مل�صادر  من  خ�صو�صاً  لها 

�لفل�صطينية. 
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78
جدول 2/15: الدَّين العام حلكومة ال�شلطة الفل�شطينية 2015-2023 )باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

 الدَّين العام

1,4671,4401,5011,3381,5772,3252,5292,8743,199املحلي

 معدل النمو

ال�شنوي )%(
30.1+1.8–4.2+10.9–17.9+

47.4+8.8+13.7+11.3+

28.1+12.5+
الدَّين العام 

اخلارجي
1,0711,0441,0421,0321,2181,3251,3201,3591,397

 معدل النمو

ال�شنوي )%(
1.6–2.5–0.2–1–18+

8.8+0.4–3+2.8+

4.2+2.9+

2,5382,4842,5432,3702,7953,6503,8484,2334,596اإجمايل الدَّين العام

الناجت املحلي 

الإجمايل بالأ�شعار 

اجلارية

13,972.415,405.416,12816,276.617,133.515,531.7*17,562.416,00116,241

اإجمايل الدَّين اإىل 

الناجت املحلي 

الإجمايل )%(

18.216.115.814.616.323.521.926.528.3

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2021.

الدَّين العام حلكومة ال�شلطة الفل�شطينية 2015-2023 )باملليون دولر(
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يت�صح من �جلدول 2/15 �أن �لدَّين �لعام يف جمموعه قد �تخذ م�صاَرين عب �لفرتة 2021-2015، 

�جته �الأول منهما نحو �النخفا�ص حتى �صنة 2018، ثم نحو �الرتفاع لل�صنو�ت 2019-2021؛ وذلك 

مبعدالت 17.9%، و30.6%، و5.5% على �لتو�يل. وقد تاأّثر يف ذلك بحجم �ال�صتقطاعات من �أمو�ل 

�ملقا�ّصة، ومدى تر�جع حجم �مل�صاعد�ت و�ملنح �خلارجية. مما عك�ص عمق �الأزمة �ملالية وتفاقمها، 

�لنحو  �لعامة على  �لقيام بخدماتها  ُبغيَة  فا�صطرت �حلكومة لزيادة �ال�صتد�نة كخياٍر ال مفر منه، 

�مل�صتهدف.

57.8% و65.7% ل�صنتي  �لعام، بن�صبة  �لدين  �الأكب من جمموع  �لدين �ملحلي �جلانب  ل  و�صكَّ

2015 و2021 على �لتو�يل. وكان �جلهاز �مل�رشيف هو �ملزود �الأكب لهذ� �لدين ِبُحكم ما يتوفر لديه 
من �صيولٍة فائ�صة ورغبٍة يف توظيفها، يف ظلِّ �لتز�م �حلكومة بالوفاء بهذه �لديون و�لفو�ئد �لربوية 

�ملحلية  �مل�صارف  يجعل  مما  �ملحلية،  بالعملة  �ال�صتد�نة  هذه  تتّم  كما  مو�عيدها.  يف  عليها  �ملرتتبة 

قادرة على �الحتفاظ ب�صيولة نقدية كافية، هذ� من جهة، ومن جهة �أخرى فاإن ذلك ُيجنّب �ل�صلطة 

�لفل�صطينية خماطر تقلبات �أ�صعار �رشف �لعمالت.

�لتي مُتثل  “�ملتاأخر�ت”  فيما ُيطلق عليه  ُمتمثالً  �ملديونية،  �آخر من جو�نب  ويبقى هناك جانب 

د�د ك�صلوك حكومي من جانب و�حد؛ وهي و�صيلة  ديوناً عاّمة �إ�صافية مل ُيحدَّد لها فرتة ُملِزمة لل�صَّ

�مل�صموح بها قانوناً  �لن�صبة  �لكلي �حلقيقي ملديونياتها، بتجاوز  �ل�صلطة الإخفاء �حلجم  �إليها  تلجاأ 

للجهات  �صارة  �صلبية  �نعكا�صات  �ملتاأخر�ت  لهذه  �أن  �إىل  �إ�صافة   .%40 وهي  �لعامة  لال�صتد�نة 

 وحقوق موردي �ل�صلع 
79

�ملزودة للخدمات �لتي حتتاجها �ل�صلطة؛ كنفقات �لعالج يف �مل�صت�صفيات،

و�رشكات �ملقاوالت وغريها. وقد بلغت �ملتاأخر�ت �حلكومية يف نهاية �لربع �لثاين ل�صنة 2021 نحو 

�لديون  يف  �حلاّد  �لت�صاعد  �إىل  مرجعه  �ملتاأخر�ت  يف  �ل�صديد  �الرتفاع  وهذ�  دوالر،  مليون   5,076
�أزمة  �أعقاب  يف  وذلك   

80
�ل�صنة؛ من  و�لثالث  �لثاين  �لربعني  خالل  وتريتها  �رتفعت  �لتي  �ملحلية، 

�ملقا�ّصة، و�حتجاج �ل�صلطة �لفل�صطينية و�إحجامها عن ��صتالم �ملبالغ �ملح�ّصلة من �ملقا�صة، يف �صوء 

�ال�صتقطاعات �الإ�رش�ئيلية �ملجحفة منها. وهذ� يجعل جمموع �لدَّين �لعام مبا فيه �ملتاأخر�ت ي�صل �إىل 

8,924 مليون دوالر مُمثاّلً نحو 50.8% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، وهي ن�صبة تظلُّ مرتفعة وغري 
م�صبوقة وتتجاوز �ملعدل �مل�صموح به قانوناً مبر�حل، وهو ما يعّمق حجم �أزمة �حلكومة �ملالية مع 

تد�عيات �صلبية ال حمدودة. �إال �أن لال�صتد�نة �ملحلية حدود�ً ق�صوى يتعذر جتاوزها خ�صو�صاً فيما 

�أو�خر  �لعموميني موؤقتاً  �ل�صلطة تلجاأ خلف�ص رو�تب �ملوظفني  يتعلق باجلهاز �مل�رشيف، مما جعل 

81
�صنة 2021.

�لذي  �لفعلي للمو�زنة،  �لعجز  2022-2023 فهي �صتتاأثر بقيمة  �لدَّْين ل�صنتي  �أما عن توقعات 

يتوقف بدوره على منو كل من �الإير�د�ت و�لنفقات �لعامة وكذلك �لدعم �خلارجي، و�أي�صاً على مدى 

توجه �حلكومة نحو �صد�د �ملتاأخر�ت، �لتي يبقى لها حدود يف تاأخري �صد�دها، بحكم تد�عياتها غري 

�ملحدودة على �جلهات �لد�ئنة و�خلدمات �لتي تقدمها. ومع �إمكانية حدوث حت�صن يف �الأد�ء �ملايل؛ 
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يف جمال �لتو�صع �لن�صبي ل�صايف جمموع �الإير�د�ت �ملحلية و�ملقا�ّصة، ومع فر�ص قد تكون متاحة 

يف جمال زيادة �لدعم �خلارجي �لذي ين�صجم مع �لروؤية �الأمريكية و�الأوروبية يف �إطار �العتبار�ت 

 2023-2022 �صنتي  خالل  �لعام  �لدَّين  جمموع  ي�صل  �أن  يتوقع  وعليه،  و�القت�صادية،  �الإن�صانية 

�إىل 4,233 مليون دوالر و4,595.7 مليون دوالر على �لتو�يل، بحيث تتقلّ�ص ن�صبة �لنمو لل�صنتني 

�ملذكورتني �إىل 10% و8.6% على �لتو�يل.

4. املوازنة العامة لل�شلطة الفل�شطينية: 

تعك�ص �ملو�زنة �لعامة �لن�صاط �ملايل �حلكومي لبلد ما يف �صنة معينة؛ وي�صمل �الإير�د�ت و�لنفقات 

كيفية  ثم  ومن  �لعجز،  �أو  �لفائ�ص  حيث  من  �لُكلّي  �لر�صيد  وحالة  �ملختلفة،  و�صورها  باأ�صكالها 

توجيه هذ� �لفائ�ص و��صتخد�مه عند حدوثه، و�ُصبُل تغطية �لعجز عند حتققه. 

 جدول 2/16: املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2015-2023 وفق الأ�شا�س النقدي

82
)باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

9131,3171,2221,3461,2101,2101,537- �إير�د�ت حملية

2,0472,3322,4832,2552,2192,4002,775- �إير�د�ت �ملقا�صة

-91-84-138-138-53-97-68- �إرجاعات �رشيبية

4,348 2,8913,5523,6523,4633,2913,5264,2214,263�شايف الإيرادات العامة

+2+1+19.7+7.1-5-5.2+2.8+22.9-معدل النمو ال�شنوي )%(

1,7601,9271,9541,6581,6781,8911,986- رو�تب و�أجور

1,3521,4211,5331,6881,5901,6591,621- غري �الأجور

301270266268320351373- �صايف �الإقر��ص

33444246735450- خم�ص�صات مدفوعات

4,786 3,4453,6623,7953,6603,6603,9554,0304,473اإجمايل النفقات

+7+11+1.9+08.1-3.5+3.6+6.3-معدل النمو ال�شنوي )%(

-438-191210-429-369-197-143-110-554الر�شيد اجلاري

176216258277200169167209220النفقات التطويرية

-658-24419-598-569-474-401-326-730الر�شيد الكلي قبل الدعم )عجز(

797766720664492464317650800جمموع الدعم

341231142-134-6744031919077الر�شيد الكلي بعد الدعم
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املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2015-2023 وفق الأ�شا�س النقدي )باملليون دولر(

يت�صح من �جلدول 2/16 �أن مالية �حلكومة قد مّرت بتقلبات من حيث �لنمو، ففي �صنة 2020 

�إير�د�ت  يف  كبرية  زيادة  كنتيجة   %7.1 بن�صبة  �الإير�د�ت  �إجمايل  يف  ملحوظة  زيادة  هناك  كانت 

�أي�صاً  �أ�صهر �صابقة. ويف جانب �لنفقات �لُكلّية حدثت  8.1% وذلك الحتجازها لعدة  �ملقا�ّصة بلغت 

429 مليون دوالر، مع  8.1%، مما �صكَّل عجز�ً يف �لر�صيد �جلاري بلغ  زيادة كبرية فيها، بن�صبة 

عجز �أكب يف �لر�صيد �لُكلّي بلغ 598 مليون دوالر بعد �حت�صاب �لنفقات �لتطويرية.

ل �لر�صيد �لُكلّي �إىل فائ�ص قدره 24 مليون دوالر ك�صابقة ��صتثنائية  و�أما يف �صنة 2021، فقد حتوَّ

 نتيجة لزيادة كبرية يف �إير�د�ت �ملقا�ّصة بن�صبة 15.6%، �لنا�صئة عن حجزها �أو تاأخري 
83

�حلدوث،

�رشفها، وزيادة �أكب يف �الإير�د�ت �ملحلية بن�صبة 27%، بالرغم من ��صتمر�ر �لظروف غري �ملو�تية؛ 

بت�صديد  و�اللتز�م  �ملقا�ّصة،  �إير�د�ت  من  كبرية  �أمو�ل  باحتجاز  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمر�ر  حيث  من 

�الأول  �لربعني  �ملرتفعة عنها، و�لتي بلغت يف  �مل�رشيف و�لفو�ئد  �اللتز�مات �حلكومية جتاه �جلهاز 

 %6 من  تقرتب  فائدة  وباأ�صعار  �لتو�يل  على  دوالر  مليون  و34.3  دوالر  مليون   93 نحو  و�لثاين 

 و�لرت�جع �حلاّد يف �أمو�ل �لدعم �لتي هبطت بنحو 31.7% فيما بني �صنتي 2021-2020، 
84

�صنوياً،

وغري ذلك من �الأو�صاع غري �ملو�تية، �إذ حتكمها مقّومات خارجة عن �ل�صيطرة �لفل�صطينية، ما مل 

يتّم �عتماد �صيا�صات حمددة و��صرت�تيجية و��صحة معتمدة ومعززة لالإ�صالح �ملايل.

والأغر��ص �لتو�صع يف �الإير�د�ت وتقلي�ص منو �لنفقات ب�صكل منهجي فاإن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

لديها �لكثري من �خلطو�ت �لتي يكن �تخاذها، كما هو �حلال يف جمال: 

�لوطني  �لنقد  �إ�صد�ر  عدم  عن  �لنا�صئ  �ل�صيادة  ريع  يف  ممثلة  �لفل�صطينية،  باحلقوق  �ملطالبة  	·

�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من   %1.68-0.31 بنحو  �لتقدير�ت  �أدنى  يف  ُيقّدر  و�لذي  �لفل�صطيني، 

85
�صنوياً.
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و�لدخول  �لعالية  �لرثو�ت  �أ�صحاب  بها  �ملكلّف  �ملحلي  �ل�رشيبي  �لتح�صيل  قاعدة  تو�صيع  	·

بعد  �ملقا�ّصة  حل�صيلة   %65.8 مقابل  �الإير�د�ت  �إجمايل  من  فقط   %20.9 بلغت  �إذ  �ملرتفعة، 

86
��صتبعاد �الإرجاعات �ل�رشيبية منها، وذلك �صنة 2020.

�ل�صادر   2016 ل�صنة   19 رقم  بقانون  )قر�ر  �الجتماعي  �ل�صمان  قانون  �إ�صد�ر  �إعادة  	·

�حتياجات  فيها  تر�عي  وعادلة،  مدرو�صة  علمية  �ص�ٍص 
ُ
�أ على  تعديله  بعد   )2016/9/29 يف 

تطبيق  باأن  علماً  حاّدة،  �نتقاد�ت  عقب  به  �لعمل  توّقف  و�لذي  �ل�صلة،  ذ�ت  �الأطر�ف  خمتلف 

�إليه، �صو�ء  �لذين هم يف حاجة ما�صة  �لعمال  �الآالف من  �إليه يوفر حماية ملئات  �مل�صار  �لقانون 

يف ��صتثمارها  يكن  كبرية  عامة  �إير�د�ت  �إىل  �إ�صافة  “�إ�رش�ئيل”،  د�خل  �أم  حملياً   للعاملني 

87
م�صاريع نافعة.

�لقيام مبر�جعة �صاملة لهيكلية �لنفقات ملختلف �لوز�ر�ت و�لهيئات و�ل�صلطات �لعامة، مبا يف ذلك  	·

 2021 �صنة  �لنفقات يف  �إجمايل  22.1% من  �لبالغة  �لفل�صطيني  �لوطني  �لد�خلية و�الأمن  وز�رة 

 �لتي 
89

 يف حني �أنها يف “�إ�رش�ئيل” قد بلغت نحو 13.3% يف مو�زنة 2022،
88

على �أ�صا�ص �اللتز�م.

تتعر�ص لالنتقاد�ت �ل�صديدة كلما �جتهت هذه �ملخ�ص�صات نحو �لزيادة. وعليه، يقت�صي �الأمر 

�إجر�ء تقييمات علمية ملثل هذه �حلاالت، و�صوالً �إىل تخ�صي�صات عادلة ومبرة، مع �ال�صتفادة 

من جتارب �الآخرين.

و�الإد�رية  �ملالية  �لرقابة  كتقرير  عديدة  جهات  عنه  حتدثت  �لذي  �ملايل  �لف�صاد  حاالت  معاجلة   	·

 AMAN-Transparency )�أمان(  و�مل�صاءلة  �لنز�هة  �أجل  من  �الئتالف  وتقارير   ،2020 �صنة 

90
Palestine، وما ن�رش عب و�صائل �الإعالم.

�أعّدت  �ل�صلطة  فاإن  منها،  �أي  �أو  �ل�صابقة  �خلطو�ت  من  �ال�صتفادة  �إمكانية  يف  �لتمعن  من  وبدالً  	·

مر�صوماً بقانون “�رشيبة �لقيمة �مل�صافة �جلديد”، ويت�صمن فر�ص �رشيبة بن�صبة 16% على 

جميع �الأن�صطة �لتجارية، وعلى جميع �ل�صلع، بغ�صِّ �لنظر عن �أهميتها وحيويتها للم�صتهلكني، 

91
وبالتايل، فالعد�لة بنٌد منقو�ٌص يف هذ� �لقانون.

�إ�صالحات  من  �إدخاله  يكن  مبا  مرهونة  فهي   ،2023-2022 ل�صنتي  �لنمو  توقعات  عن  و�أما 

�لعالقة  �لق�صايا  معاجلة  يف  جهد  من  يبذل  وما  للمو�زنة،  �مل�صوؤولية  ومر�كز  هيكلية  على  حقيقية 

�لعامة  باإعد�د تقدير�ت �ملو�زنة  �لبدء  �ملالية؛ خ�صو�صاً  �لف�صاد، و�إعادة �اللتز�م بالقو�عد  وحاالت 

يف  �صيبقى  �لنمو  فاإن  ثم  ومن  جديد.  مايل  عام  كل  بد�ية  من  �أ�صهر  �صتة  قبل  و�عتمادها،  �ل�صنوية 

حققت  �أنها  �إىل  ��صتناد�ً  �لتو�يل،  على  و2023   2022 لل�صنو�ت  لالإير�د�ت  و%2   %1 بنحو  تقديرنا 

 %11 �مل�صتوى نف�صه الحقاً، وللنفقات بنحو  2020-2021 قد ال تتكرر على  قفز�ت خالل �صنتي 

و7% على �لتو�يل، خ�صو�صاً و�أن هناك �لعديد من �اللتز�مات �حلكومية �ملتاأخرة.
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5. العمل والبطالة والفقر:

�صكل  يتخذ  و�لذي  �الإنتاجية،  وعملياته  �القت�صادي،  �لن�صاط  �أ�صا�ص  �لب�رشي  �لعن�رش  ُيثّل 

عمالة متعددة �ملهار�ت، �إذ ي�صمل �حلرفيني و�ملهنيني وذوي �الخت�صا�ص و�خلب�ت يف تخ�ص�صات 

�صتى يف �لقطاع �حلكومي و�لقطاع �خلا�ص و�ملوؤ�ص�صات غري �لربحية، جنباً �إىل جنب مع �لعنا�رش 

�ل�صكان  �أعد�د  مع  مبا�رش�ً  �رتباطاً  �لب�رشي  �لعن�رش  ويرتبط  و�ال�صتثمار�ت.  كاالأر�ص،  �الأخرى 

�لذين يتز�يدون من مرحلة عمرية �إىل �أخرى ليتجهو� الحقاً وتباعاً ل�صوق �لعمل، �أمالً يف �حل�صول 

على فر�صة منا�صبة، وحتا�صياً للبطالة و�لوقوع يف د�ئرة �لفقر.

جدول 2/17: توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب القوى 

92
العاملة والبطالة 2015–2023 )بالألف(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

ال�شفة 

الغربية

7837928208498818679401,0141,318القوى العاملة

6536536707027527308168671,118العاملون

130139150147129137124147200املتعطلون

16.617.518.417.314.615.713.214.515.2ن�شبة البطالة )%(

قطاع غزة

423443456447476424503556723القوى العاملة

276286279254261226278273352العاملون

147157177193215198225283371املتعطلون

34.835.438.843.145.146.644.750.951.3ن�شبة البطالة )%(

ال�شفة 

والقطاع

1,2061,2351,2761,2961,3571,2911,4431,5702,041القوى العاملة

9299399499561,0139561,0941,1401,470العاملون

277296327340344335349430571املتعطلون

2323.925.726.225.325.924.29327.428ن�شبة البطالة )%(

العاملون يف “اإ�رشائيل” 

وامل�شتعمرات
112.3116.8122127133125145

22-22.420.8212223العاملون يف امل�شتعمرات
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 توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة

ح�شب القوى العاملة والبطالة 2015–2023 )بالألف(

املتعطلون الفل�شطينيون يف كّل من ال�شفة والقطاع لل�شنوات 2015–2023 )بالألف(

العاملون الفل�شطينيون يف كّل من ال�شفة والقطاع لل�شنوات 2015–2023 )بالألف(
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اأ. واقع العمل والبطالة:

�إن  �إذ  �ملتعطلني،  عدد  ب�صاأن  ��صتثنائياً  و�صعاً  لت  �صكَّ  2020 �صنة  �أن   2/17 �جلدول  من  يت�صح 

غالبية �الأن�صطة خالل �أزمة كورونا قد تر�جعت قدرتها على توليد وظائف جديدة، بل حدث تقلي�ص 

�آالف   8 بنحو  �الإ�رش�ئيلي  �لعمل  �صوق  تناق�ص  على  عالوة  �لقائمة،  �لوظائف  من  �ألفاً   46 بنحو 

�اللتحاق ب�صوق  �إحجامهم عن  �لكثريين من حيث  �الإحباط �صادت  فر�صة عمل، هذ� مع حالة من 

�صنتي بني  �لبطالة  معدالت  يف  حمدودة  وزيادة  �لعاملني،  �أعد�د  يف  تناق�ص  ذلك  وحم�صلة   �لعمل، 

 يقابل ذلك �نعد�م ر�صم وتنفيذ �صيا�صة حمددة تكفل 
94

2019-2020 من نحو 25.3% �إىل %25.9،

�لتاأثري �إيجاباً يف �صوق �لعمل كّماً وكيفاً، ومن داللة ذلك:

بقيت ن�صبة �لبطالة �مل�صجلة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة من �أعلى �مل�صتويات عاملياً، مع زيادة  	·

معدالتها بني �الإناث لت�صل يف �أو�صاطهن �إىل 40.1%، كما ُتعدُّ �أكرث �رتفاعاً يف �ملخيمات مقارنة 

يف  خ�صو�صاً  �لعمل  �إنتاجية  يف  تر�جعاً  حدث  ذلك،  جانب  �إىل  و�لريفية.  �حل�رشية  بالتجمعات 

95
�الأن�صطة �لكثيفة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ل�صالح �ل�صفة.

�لتباين �لكبري و�لفروق �ل�صا�صعة يف �صوق �لعمل �لفل�صطيني ل�صنو�ت �لدر��صة بني قطاع غزة  	·

2021 على �لتو�يل، و�لناجمة  44.7% و13.2% ل�صنة  �إذ بلغت �لبطالة فيهما  و�ل�صفة �لغربية، 

�أ�صا�صاً عن �لفر�ص �ملتاحة لعمال �ل�صفة للعمل خلف �خلط �الأخ�رش ويف �مل�صتوطنات. كما يتخذ 

معدل �لبطالة يف �لقطاع �جتاهاً متز�يد�ً مقابل ��صتقر�ر ن�صبي عند م�صتوى منخف�ص يف �ل�صفة. 

نحو عددهم  ويبلغ  عاماً،   29-18 �لعمرية  �لفئة  )وهم  �ل�صباب  بني  �لبطالة  معدالت  �رتفاع  	·	

1.16 مليون فرد�ً، ويثلون 22% من جمموع �ل�صكان(، �إذ بلغت 64% لالإناث و33% للذكور، 
96

وهي �أعلى يف �لقطاع )67%( مقارنة بال�صفة )%24(.

عامل  �آالف   410 بو�قع   ،2000 �صنة   
97

�ملنظم غري  �لقطاع  �صمن  ي�صنفون  �لعاملني  �أكرثية  	·

وبن�صبة 62% من جمموع �لعاملني. و�أن 138 �ألف عامل بن�صبة 14% من جممل �لعاملني تغيّبو� 

 
98

عن عملهم خالل �صنة 2020.

��صتمر�ر حالة �لتناق�ص يف جمال �لوظيفة �لعامة �لتي �نبثقت عن �النق�صام بني �ل�صفة �لغربية  	·

�الآالف من �ملوظفني �حلكوميني يف  2007 وما تز�ل. ومن �صورها؛ ع�رش�ت  وقطاع غزة �صنة 

�لقطاع يتقا�صون رو�تبهم من ر�م �هلل وهم لي�صو� على ر�أ�ص عملهم، �إ�صافة �إىل �آخرين ُحِرمو� 

ال  غزة  حكومة  موظفي  من  �الآالف  ع�رش�ت  مقابل  ب�صاأنهم،  �أحكام  �صدور  دون  رو�تبهم  من 

يتقا�صون رو�تبهم كاملة.

�ال�صرت�تيجية  على  �مل�صادقة  يف  متثّلت  �الأو�صاع،  هذه  خ�صم  يف  حكومية،  �صيا�صة  �عتماد  	·

2021-2025 لتكون مرجعية موحدة الأولويات �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي  �لوطنية للت�صغيل 
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 ويبقى �ل�صوؤ�ل 
99

مّت �إعد�دها بو��صطة كافة �ل�رشكاء لتحقيق حتوالت �إيجابية يف �أد�ء �القت�صاد.

حول �الأهد�ف �لتي ت�صّمنتها هذه �ال�صرت�تيجية �لت�صغيلية يف جمال خف�ص �لبطالة، وماذ� حتّقق 

من هذه �الأهد�ف منذ بدء �لعمل بها؟

�ل�صعي لعقد موؤمتر دويل للمانحني، لدعم �لت�صغيل يف �ل�صفة و�لقطاع، �ملتوقَّع �نعقاده يف جنيف  	·

يف �آذ�ر/ مار�ص 2022، بغر�ص �الإ�صهام يف خف�ص معدالت �لفقر و�لبطالة، و�ال�صتجابة ملتطلبات 

100
�ال�صرت�تيجية �لوطنية للت�صغيل.

ب. واقع الفقر وانعدام الأمن الغذائي: 

�لفقرية  �لبلد�ن  يف  منت�رشة  وهي  �صديدة،  معاناة  �لفقر�ء  منها  يعاين  عاملية  م�صكلة  �لفقر  ُيعدُّ 

قر�ر  �صدور  منذ  �لفقر  ملكافحة  عاملياً  يوماً  �لعامل  حّدد  فقد  وخلطورتها  �صو�ء،  حدٍّ  على  و�لغنية 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة General Assembly of United Nations يف كانون �الأول/ دي�صمب 

1992. ثم جتددت �لدعوة ب�صكل �أو�صع يف بد�ية �الألفية �مليالدية �لثالثة، ليجري �عتماد �لهدف �الأول 

للتنمية �مل�صتد�مة وهو �لق�صاء على �لفقر �ملدقع للنا�ص �أجمعني �أينما كانو� بحلول �صنة 2030، وهو 

 
101

يقا�ص حالياً بعدد �الأ�صخا�ص �لذين يعي�صون باأقل من 1.25 دوالر�ً يومياً.

ومن �لطبيعي �أن ترتبط حالة �لفقر مبعدالت �لبطالة وم�صتويات �الأجور �ل�صائدة. وحر�صاً من 

�ل�صلطة �لفل�صطينية على حتديد م�صتوى �أجٍر ُيجنّب �لعاملني �لوقوع يف د�ئرة �لفقر، فقد �أ�صدرت 

قر�ر�ً بتحديد �حلد �الأدنى لالأجور بقيمة 1,450 �صيكل �صهرياً )نحو 448 دوالر�ً(، وبالرغم من ذلك 

فاإن هناك من تقّل �أجورهم عن هذ� �مل�صتوى �الأجري بن�صبة 29% من �مل�صتخدمني باأجر يف �لقطاع 

عادلة،  وغري  متدنيًة  تز�ل  ما  �الأجور  م�صتويات  باأن  �حلكومة  ولقناعة   
102

.2021 ل�صنة  �خلا�ص 

من  تنفيذه  ليجري  دوالر�ً(،   580 )نحو  �صيكل   1,880 �إىل  �الأدنى  �حلدِّ  لزيادة  جمدد�ً  �صعت  فاإنها 

بد�ية ني�صان/ �أبريل 2022. وح�صب �آخر �إح�صائية ر�صمية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، فاإن خط 

�لفقر و�لفقر �ملدقع الأ�رشة تتكون من خم�صة �أفر�د )2 بالغني و3 �أطفال( يبلغ 1,947 �صيكل )نحو 

609 دوالر�ت(، 2,470 �صيكل )نحو 762 دوالر�ً( على �لتو�يل. وعليه ال ُي�صّكل �حلد �الأدنى �جلديد 

جمال  يف  خ�صو�صاً  �ملدقع،  �لفقر  �أو  �لفقر  خط  م�صتوى  يف  هم  ملن  حماية  تطبيقه  حالة  يف  لالأجور 

�حلياة �ملعي�صية و�لقدرة على حتقيق �حلد �الأدنى من �ل�رشوريات �لتي يحتاجها �الإن�صان؛ فخالل 

�رش �لفل�صطينية، مع فروقات 
ُ
�رش �الآمنة غذ�ئياً �أقل من ن�صف جمموع عدد �الأ

ُ
�صنة 2020 كان عدد �الأ

103
�صا�صعة بني �ل�صفة وغزة، ومن حمافظة �إىل �أخرى، ومن جتّمع �صكني �إىل �آخر.

وتبقى م�صكلة �لفقر �أعمق بكثري من خالل قيا�ص معدالتها �لعامة، فقد يكون ن�صيب �لفرد من 

�حت�صاب  )دون  �لفقر  ن�صبة  �أن  �إال  “�إ�رش�ئيل”،  كحالة  مرتفعاً  لالأجور  �الأدنى  و�حلّد  عالياً  �لناجت 
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�النعكا�صات �ملبا�رشة جلائحة كورونا( �رتفعت ب�صكل كبري خالل �لفرتة 2019-2020، �إذ �رتفعت 

�لقا�رشين  36.3%، وبني  �إىل   %32.2 40.8%، وبني �الأفر�د من  �إىل   %36.7 �لفقرية من  للعائالت 

)نحو  5,300 �صيكل  “�إ�رش�ئيل”  لالأجور يف  �الأدنى  يبلغ �حلّد   يف حني 
104

.%40.9 �إىل   %36.5 من 

 وهذ� مثال حلالة �لبلد�ن �لغنية �لتي تزد�د غنى على ح�صاب فقر�ئها. وتنعك�ص 
105

1,636 دوالر�ً(.

م�صتويات �لفقر تلقائياً على �لقدر�ت �ل�رش�ئية و�مل�صتوى �لغذ�ئي، �لذي يحافظ على �ل�صحة �لعامة 

عالجه  وتكلفة  �صديدة،  �ل�صحية  �أ�رش�ره  فاإن  �مل�صتوى  هذ�  ُي�صتوَف  مل  وما  �لبدنية،  و�ل�صالمة 

باهظة.

لالأ�رش  مالية  خم�ص�صات  تقّدم  �لتي  �الجتماعية،  �لتنمية  وز�رة  �هتمام  �جته  �آخر  جانب  ومن 

�إيجابي على  كاأثر  �عتماد م�رشوع تعزيز �حلماية �الجتماعية  �لعامة، نحو  �ملو�زنة  �لفقرية �صمن 

�ل�صجل  باإطالق  وذلك   ،2022-2017 لل�صنو�ت  �لوز�رة  ��صرت�تيجية  مع  ين�صجم  ومبا  �لفقر�ء 

 �إال �أن �الأثر �الإيجابي يف حالة حدوثه يبقى 
106

.The World Bank لوطني وبدعم من �لبنك �لدويل�

جزئياً وحمدود�ً، ال يغطي عموم �لفقر�ء و�ملهّم�صني.

ولي�ص خافياً �رتباط �لفقر باجلوع ونق�ص �لغذ�ء حملياً وعاملياً، و�أن �صوء �لتغذية ي�صبّب �صعف 

�لكفاءة يف مر�حل �الإنتاج، و�لت�صنيع، و�لتوزيع، و�لنز�عات �ملحلية، و�الأحو�ل �ملناخية �لق�صوى، 

حاالته،  و�ت�صاع  �لفقر  بفعل  تفاقمت  �لغذ�ء  �أزمة  �إن  �إذ  �القت�صادي،  و�النكما�ص  �لتباطوؤ  وحاالت 
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وعدم �لعد�لة يف �لدخل، و�لقدرة �الإنتاجية، و�لتعليم، و�ل�صحة، و�لتكنولوجيا.

�الجتاه  حدود  يف  تظلُّ  فاإنها   ،2023-2022 ل�صنتي  �لعاملة  �لقوى  الأو�صاع  �لتوقعات  عن  �أما 

�لعام لنمو �أعد�د �ملتعطلني ومعدالتهم مبا يرت�وح بني 27-28%، مع فارق كبري جد�ً بني معدالتها 

يف �ل�صفة و�لقطاع ل�صالح �ل�صفة، مما يعني ��صتمر�ر تفاقم هذ� �لو�صع �لكارثي بالن�صبة للعاطلني، 

�ال�صرت�تيجية  جدوى  حول  قائماً  �لت�صاوؤل  ويبقى  �لغذ�ئي.  �الأمن  و�نعد�م  �لفقر  حاالت  وتو�صع 

�لوطنية للت�صغيل، وكذلك جدوى �لتعويل على قطاع ريادة �الأعمال يف �إيجاد فر�ص عمل للخريجني 

 �أو جدوى ما يكن �أن يقدمه �ملوؤمتر �لدويل للمانحني يف جمال زيادة 
108

�صمن هذه �ال�صرت�تيجية،

م�صتويات �لت�صغيل وفر�ص �لعمل. وعملياً فاإن هذ� �لتعويل مع �أهميته �إال �أن قدر�ته تظلُّ حمدودة 

على خف�ص معدالت �لبطالة �لعالية، �أما �الإجناز �حلقيقي يف جمال خف�ص �لبطالة وم�صتويات �لفقر 

وطنية  حكومة  و�إقامة  �النق�صام،  ملف  وباإنهاء  �الحتالل،  باإنهاء  �أ�صا�صاً  ر�أينا  يف  فيتحقق  �لعالية 

قائمة على �رش�كة حقيقية ومنبثقة عن �نتخابات وطنية مبختلف م�صتوياتها.
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6. الن�شاط ال�شناعي:

�قرتن �لتطور �القت�صادي �لعاملي بحدوث ثور�ت �صناعية متتابعة، �أ�صهمت يف �إدخال �أ�صاليب 

�أو  �الآالت  وت�صغيل  ت�صنيع  خالل  من  �صو�ء  جديدة،  مبنتجات  �الأ�صو�ق  و�أغرقت  حديثة،  �إنتاجية 

�ملعد�ت، �أم من خالل �لطاقة �مل�صتخدمة يف هذ� �لت�صغيل، باالإ�صافة �إىل �لقدرة على �لتنقيب و�صوالً 

بلد�ن  �لعديد من  �نتقال  �أ�صهم هذ� يف  �ل�صناعة. وقد  �ملعادن و�لنفط و�لغاز وخمتلف مدخالت  �إىل 

�لعامل من حالة الأخرى لت�صبح يف عد�د �لدول �ملتقدمة. ومتتلك �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

1967 �لكثري من مقومات �إحد�ث نه�صة �صناعية حني تتوفر �الإر�دة �حلقيقية للتنمية و�لنه�صة. 

جدول 2/18: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2023-2015

109
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

48.746.44366.768.749.952.653.455.2التعدين وا�شتغالل املحاجر

1,302.41,499.61,756.81,762.81,7791,500.71,583.21,605.41,660ال�شناعات التحويلية

اإمدادات الكهرباء والغاز 

والبخار وتكييف الهواء
158.2158.6171.2165.9164.1138.6146.2148.3153.3

اإمدادات املياه واأن�شطة 

ال�رشف ال�شحي واإدارة 

النفايات

120.4124.8123.261.262.955.258.259.161.1

1,629.71,829.42,094.22,056.62,074.71,744.41,840.31,866.21,929.6املجموع

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
5.3-12.3+14.5+1.8-0.9+15.9-5.5+1.4+3.4+

املجموع اإىل الناجت املحلي 

الإجمايل )%(
11.71213.613.213.112.412.412.212.1
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مقارنة التوزيع الن�شبي لأن�شطة الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي بني �شنتي 2015 و2021 )%( 

 

الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2023-2015 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ويت�صح من �جلدول 2/18 �أن �ل�صناعات �لتحويلية تاأخذ �ملرتبة �الأوىل من حيث �أ�صكال �ل�صناعة، 

منتجات  توليد  على  �لو��صعة  قدر�تها  منطلق  من  �لق�صوى  �أهميتها  على  كداللة   ،%86 وبن�صبة 

جديدة، ودورها يف خدمة �لقطاعات �الأخرى خ�صو�صاً �لزر�عة، مع دور و�عد يف �صناعات تدوير 

�لنفايات �ل�صلبة، و�لو�صول �إىل جمتمع تختفي فيه مكبات �لنفايات. تليها �إمد�د�ت �لكهرباء بن�صبة 

بن�صبة  �ملحاجر  و��صتغالل  �لتعدين  و�أخري�ً   ،%3.2 بن�صبة  و�لنفايات  و�ل�رشف  �ملياه  ثم   ،%7.9

2.9%، وذلك ح�صب تقدير�ت �صنة 2021. �أما �نخفا�ص �إ�صهامات �الأن�صطة �الأخرى غري �لتحويلية، 

فهو يعك�ص حالة �لق�صور يف معاجلتها، خ�صو�صاً يف �صوء �أهميتها �ملتز�يدة.

�الحتياطات  من  بالرغم  �ملحاجر،  و��صتغالل  �لتعدين  �صناعات  يف  �نخفا�صاً  هناك  �أن  ويظهر 

�ل�صخمة كاالأحجار و�لرخام و�جلر�نيت، حيث ياأتي هذ� �لبند يف �لرتتيب �الأول لقائمة �أعلى ع�رشة 

�أ�صناف من �ل�صادر�ت �لفل�صطينية. كما يذخر �صاطئ غزة باحتياطات كبرية من �لغاز �لطبيعي، �إذ 

20152021
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جرى �إيقاد �صعلة �آبارها يف �أيلول/ �صبتمب 2000، دون �أن يتمكن �جلانب �لفل�صطيني حتى �الآن من 

�حل�صول على حقه يف �ال�صتفادة منها. 

�إىل �أخرى، وبقي  �أما عن تطور �لن�صاط �ل�صناعي يف جممله، فقد ظلَّ حمدود�ً ومتقلباً من �صنة 

2015-2019 مقارنة بنحو  12.7% كمتو�صط لل�صنو�ت  �إ�صهامه يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل بحدود 

 وذلك بالرغم مما ُذكر من �عتماد �صيا�صة �النفكاك 
110

،2004-2000 15.4% كمتو�صط لل�صنو�ت 

للمدن  �ال�صتثمارية  �لنافذة  و�عتماد  �لوطني،  �ملنتج  تو�صيع  يف  �لرغبة  َثمَّ  ومن  “�إ�رش�ئيل”،  عن 

�الإير�د�ت  م�صادر  كاأبرز  �ملقا�ّصة،  �أمو�ل  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتماد  يكون  وقد  �ل�صناعية. 

�لعامة، قد حال دون حدوث قفزة ملحوظة يف �لن�صاط �ل�صناعي، �لذي �قرتن باإلغاء وز�رة �ل�صناعة 

�لتي كانت قائمة يف بد�يات قدوم �ل�صلطة �لفل�صطينية.

وبا�صتقر�ء و�قع �ل�صناعة يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية ل�صنة 2021، جند �أنها ُت�صنف يف عد�د 

�ل�صناعات �ل�صغرية �أو �ل�صغرية جد�ً، �إذ يبلغ عدد موؤ�ص�صاتها 21 �ألفاً، ويعمل بها 109 �آالف عامل، 

بانخفا�ص مقد�ره 10% مقارنة ب�صنة 2019، وبو�قع 5.2 عامل/ موؤ�ص�صة، وتعتمد ب�صكل كبري على 

22.6% من �ملجموع  �رشهم نحو 
ُ
�رشي غري مدفوع �الأجر، �إذ �صّكل �أ�صحاب �لعمل و�أ

ُ
�لت�صغيل �الأ

�لُكلّي للعاملني. وخالل �لفرتة 1994-2020 تر�جع �إ�صهام �لن�صاط �ل�صناعي من �لناجت �ملحلي من 

 �أما �لنمو �صنة 2021، فقد �صهد تو�صعاً ن�صبياً بنحو 5.5%، بينما ُتظهر توقعات 
111

22% �إىل %13.
112

�صنة 2022 تر�جعاً لي�صبح هذ� �لنمو حمدود�ً بو�قع 1.4% فقط.

�لفرتة خالل  للنمو  �لعام  �ملتو�صط  حدود  يف   2023 �صنة  يف  �لنمو  يبقى  �أن  �ملتوقع   ومن 

ل�صنتي  �ل�صناعي  للناجت  �لنمو  معدل  متو�صط  يقارب  و�لذي   ،%3.4 بنحو  وتقدر   ،2022-2015

لـ“�إ�رش�ئيل”  �لتبعية  من  و�لتخل�ص  �النفكاك  �صيا�صة  تطبيق  َتعرثُّ  يعك�ص  ب�صكل   ،2022-2021

و�صيا�صة �لتنمية بالعناقيد، مبا يف ذلك �لعنقود �ل�صناعي، و�لتي ت�صتلزم بدورها �تباع منهجيات 

وتطويره،  �ل�صناعة  قطاع  وتنظيم  �لعامة،  �ال�صتثمار�ت  زيادة  �صيناريوهات  �صمن  مدرو�صة 

�لوطنية لل�صناعة  �الإغر�ق، وتنفيذ �ال�صرت�تيجية  �لوطني، وتطبيق قانون مكافحة  �ملنتج  وحماية 

لل�صنو�ت �لع�رش.

7. الن�شاط الزراعي:

من  لكثري  �لذ�تي  �الكتفاء  حتقيق  يف  مهماً  دور�ً  يز�ل،  وما  �لزمن،  عب  �لزر�عي  للن�صاط  كان 

�ملحا�صيل �لزر�عية، وتغطية �حتياجات �ل�صوق �ملحلية من �ملنتجات �لغذ�ئية و�ل�رشورية، باعتباره 

ن�صاطاً �إنتاجياً تقليدياً مرتبطاً بامل�صاحات �ملتاحة لال�صت�صالح و�ال�صتغالل �لزر�عي، ومدى وفرة 

مياه �لرّي، مع �لقدرة على مو�كبة �لتطور�ت �لتقنية �لقادرة على زيادة �الإنتاجية و�ال�صتفادة من 

�مل�صاحات  كافة  ال�صتغالل  �حلاجة  ت�صتد  �لفل�صطينية  �حلالة  ويف  و�ملحدودة.  �ل�صيقة  �مل�صاحات 
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�لفل�صطينية، و�حلّد من �لهجمة �ال�صتيطانية  �لن�صاط كتثبيت للهوية  �لقابلة للزر�عة، وتكثيف هذ� 

�الآخذة يف �لت�صاعد بال هو�دة، بالرغم من ما يبذله �ملو�طنون من ت�صحيات الإيقاف هذ� �لتمدد على 

ح�صاب �أ�صحاب �الأر�ص �ل�رشعيني.

 جدول 2/19: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2023-2015

113
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

1,035.21,142.91,074.11,091.11,100.71,0019701,0131,054القيمة*

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
4-10.4+6-1.6+0.9+9.1-3-4.4+3.9+

املجموع اإىل الناجت املحلي 

الإجمايل )%(
7.47.57777.16.56.66.6

* ي�صمل �أن�صطة �حلر�جة و�صيد �الأ�صماك.

الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2023-2015 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

�لتقلب من حيث �الرتفاع  �إىل  �لر�هنة متيل  �لزر�عي  �لنمو  �أن �صمة   2/19 ويت�صح من �جلدول 

و�النخفا�ص وبطء �لنمو، مع �جتاه �إ�صهامها يف �لناجت �ملحلي �الجمايل نحو �لرت�جع. وبالرغم من 

�لن�صبة  هذه  �أن  يالحظ  �لزر�عية،  �لعمالة  ت�صغيل  يف  ي�صتوعبه  �أن  �لن�صاط  لهذ�  يكن  �لذي  �لدور 

114
ت�صاءلت، خ�صو�صاً �أنها مثّلت نحو 14.1% �صنة 2008 ثم 6.4% �صنة 2020.
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�أو يف  �إن هذ� �لرت�جع �لذي يعانيه �لقطاع �لزر�عي من حيث �الإ�صهام يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

�عتماد�ت  �صمن  �حلكومية  �ملالية  خم�ص�صاتها  كانخفا�ص  عديدة،  الأ�صباب  يعود  �لعاملني  ن�صبة 

 و�لتو�صع �ال�صتيطاين و�عتد�ء�ته �ملتكررة وحرمان 
115

�ملو�زنة �لعامة �ل�صنوية و�لبالغة فقط %0.9،

�ملز�رعني من زر�عة م�صاحات �صا�صعة من �أر��صيهم.

يحدث هذ� بالرغم من �لقر�ر�ت �ملعتمدة ل�صالح �لفل�صطينيني يف جمال �حلق يف �ل�صيادة �لد�ئمة 

 وبالتايل، فهناك حاجة �صديدة نحو تفعيل هذه �لقر�ر�ت من خالل وحدة 
116

على مو�ردهم �لطبيعية.

�لنهج يف جمال �ملقاومة �ل�صعبية ودعمها، وكذلك يف جمال �لوحدة �لوطنية �ملفقودة.

وتبقى �لزر�عة ن�صاطاً و�عد�ً، �إذ �إنها تتعامل مع �رش�ئح �صتى من �أ�صحاب �الأر�ص و�ملز�رعني 

�ل�صغرية  بامل�صاحات  �لعناية  فيها  مبا  �لعطاء،  يف  حمدودة  ال  قدر�ت  لديهم  تتوفر  �لذين  و�ملهنيني 

و�لد�جنة،  �حليو�نية  و�لرثوة  �ملحا�صيل  من  �صتى  �أ�صناف  بني  متنوع  ن�صاط  يف  �لبيوت،  ود�خل 

و�لتي تلقى �هماماً و��صعاً من �ملوؤ�ص�صات غري �لربحية يف �لد�خل و�خلارج، يف ظلِّ �إدماج �خلب�ت 

117
�لو��صعة و�لطاقات �ملبدعة.

�لن�صاط �لزر�عي، من  �لفل�صطينية لالإقر��ص �لزر�عي يكون لها دور يف نه�صة  ولعلَّ �ملوؤ�ص�صة 

خالل  ومن  مميزة،  متويلية  بخدمات  م�صتد�مة  زر�عية  لتنمية  �ل�صعي  يف  �ملتمثلة  روؤيتها  خالل 

118
ر�صالتها يف حت�صني م�صتوى �الأمن �لغذ�ئي ورفع �إ�صهامه يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل.

لتنبوؤ�ت  وفقاً   ،%4.4 بنحو  تقدر  فهي   2022 ل�صنة  �لزر�عي  �لن�صاط  منو  توقعات  عن  �أما 

عن  و�أما  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  �إىل  �لزر�عي  �لن�صاط  ح�صة  من  �ملنطلقة  �لفل�صطيني  �الإح�صاء 

2023 فتبقى رهناً بتحرك حكومي جاّد يدعم هذ� �لن�صاط بكل �ل�صبل �ملمكنة، ويزيد من  توقعات 

�ل�رشورية، مع  �لنظيفة و�لتعوي�صات  �لري و�لطاقة  �ال�صتثمارية كمياه  خم�ص�صاته و�حتياجاته 

وما  �ال�صتيطان.  وجلم  �لتطوعي  �ل�صبابي  �لعمل  وحتفيز  و�مل�صدرين  �ملز�رعني  �صغار  �حت�صان 

مل تتوفر مثل هذه �ملقومات فاإن توقعات �لنمو تبقى حمدودة وباأقل من �ل�صنة �ل�صابقة عند %3.9.

8. التبادل التجاري اخلارجي:

بع�صها  �لعامل  بلد�ن  تربط  �لتي  �القت�صادية  �الأن�صطة  �أحد  �خلارجي  �لتجاري  �لتبادل  ي�صكل 

ببع�ص، ك�صورة من �صور �لعالقات �لدولية و��صعة �النت�صار. والأهمية هذه �ملبادالت حر�ص �ملجتمع 

�لدويل على تنظيمها مبا يحقق م�صالح خمتلف �الأطر�ف من حيث �نتظام وتطوير هذه �ملبادالت، 

وتذليل �ل�صعوبات �صمن منظمة �لتجارة �لعاملية World Trade Organization. وت�صعى �ل�صلطة 

�لفل�صطينية على �أن تكون جزء�ً من هذه �ملنظومة، من خالل �إبر�م �لعديد من �التفاقيات �لتجارية مع 

كثري من �لبلد�ن �لعربية و�الأجنبية و�ل�صعي لالن�صمام لهذه �ملنظمة. 



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

118

 جدول 2/20: امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 2015–2023

119
بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

7,862 7,755 6,1836,2906,9197,6957,7176,1167,878حجم التبادل التجاري

1,495  1,470 9589261,0651,1551,1041,0941,458ال�شادرات

6,367  6,285 5,2255,3645,8546,5406,6135,0226,420الواردات

-4,872-4,816*-4,962-3,928-5,510-5,384-4,789-4,437-4,268العجز

ن�شبة ال�شادرات من الناجت 

املحلي )%(
6.966.67.16.478.39.29.2

ن�شبة العجز من اإجمايل 

الواردات )%(
81.782.781.882.383.378.277.376.676.5

ن�شبة العجز من الناجت 

املحلي )%(
30.528.829.733.132.225.328.330.130

*هناك فروقات حمدودة ر�جعة للتقريب.

موؤ�رشات التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية 2015–2023 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(
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يت�صح من �جلدول 2/20 �أن موؤ�رش�ت �لتبادل �لتجاري تتجه نحو �لزيادة مع �لتقلب �صو�ء من 

�إىل حالة متدنية   2020 �صنة  �لو�رد�ت. وب�صورة عامة ي�صري حجم �صادر�ت  �أم  �ل�صادر�ت  حيث 

�إىل �صعف تناف�صية �ملنتجات  �أكرث هبوطاً يف قطاع غزة، و�لتي ُتعزى  �إىل �لو�رد�ت، وهي  من�صوبة 

�لفل�صطينية يف �الأ�صو�ق �خلارجية، �إىل جانب �رتفاع تكاليف �الإنتاج، جر�ء معيقات �حلركة و�لتنقل 

�حلجم  ووفور�ت  �الإنتاج  يف  �مل�صتخدمة  �لتقنيات  كم�صتوى  �أخرى  عو�مل  جانب  �إىل  و�لنفاذ، 

120
وغريها.

و�إذ� كان �رتباط �ل�صلطة �لفل�صطينية مع �لعامل �خلارجي متز�يد�ً ب�صكل كبري، �إال �أنه �أكرث �رتباطاً 

مع “�إ�رش�ئيل” وبن�صبة 84% و55% لل�صادر�ت و�لو�رد�ت على �لتو�يل ل�صنة 2020، حيث بلغت 

ويتخذ   
121

دوالر. مليون   3,343 و�لو�رد�ت  دوالر  مليون   886 نحو  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ل�صادر�ت 

�الجتاه �لعام لل�صادر�ت و�لو�رد�ت منو�ً متز�يد�ً مع بع�ص �لتقلب، مما يعك�ص �أهمية هذه �ملبادالت 

و�ملز�يا �ملرتتبة عليها و�لتحديات �لتي تو�جهها؛ �إال �أن �ل�صمة �لغالبة لهذه �لتجارة هي �لعجز �ل�صديد 

يف �مليز�ن �لتجاري �لفل�صطيني، و�أن هذ� �لعجز ُي�صكِّل ن�صبة مرتفعة �إىل �لناجت �ملحلي �الإجمايل. كما 

بقيت ن�صبة �ل�صادر�ت �إىل �لو�رد�ت لل�صنو�ت �ملذكورة عند م�صتوى متدٍن. 

كما  �لبطالة،  معدالت  و�رتفاع  �الإنتاجية  �صعف  على  و��صحة  عالمة  �لعجز  هذ�  ��صتمر�ر  يعدُّ 

�ل�صوق  �حتياجات  تلبية  على  قدرته  وحمدودية  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  �صعف  مو�طن  يعك�ص 

�ملحلي، مما يدفعه �إىل �للجوء للعامل �خلارجي لتوفري �لنق�ص يف �حتياجاته وحتديد�ً مع “�إ�رش�ئيل” 

�لتي ت�صمح ل�صلعها بالتدفق �حلر �إىل �ل�صوق �لفل�صطيني، �صو�ء ب�صورة م�رشوعة �أم غري م�رشوعة، 

مع فر�ص قيود م�صددة على �ل�صادر�ت �لفل�صطينية، ومن ثم حرمان �لفل�صطينيني من �ال�صتفادة 

122
باملز�يا �ملتعددة، �ملتاحة على �متد�د �لكرة �الأر�صية. 

�ل�صلطة  منها  ت�صتورد  �لتي  �لدول  يف  �لثانية  �ملرتبة  تركيا  �حتلت  �جلغر�يف،  �مل�صتوى  وعلى 

يف  �الأردن  فجاءت  لل�صادر�ت  بالن�صبة  �أما   .%6.8 بن�صبة  �ل�صني  ثّم   ،%10.1 بن�صبة  �لفل�صطينية 

�ملرتبة �لثانية من �لدول �لتي ت�صدر �إليها �ل�صلطة بن�صبة 6.5% ل�صنة 2019 )�نظر جدول 2/21(.

ومن �لو��صح �أن �ال�صرت�تيجية �لوطنية للت�صدير ما تز�ل تو�جه �لكثري من �ملعيقات من منطلق 

ما ت�صعى لتحقيقه. �إذ �صبق �أن حتدد لهذه �ال�صرت�تيجية عدة �أهد�ف؛ و�أهمها حتقيق منو �إجمايل يف 

�صادر�ت �لقطاعات �الإنتاجية خالل �لفرتة 2014-2018، بن�صبة 67%، ومبعدل منو �صنوي %13، 

 �إال �أن �لو�صع على �أر�ص 
123

وبحيث تزيد �ل�صادر�ت خالل �لفرتة نف�صها بنحو 722 مليون دوالر.

�لو�قع ال ي�صري �إىل حتقيق �إجناز�ت ملمو�صة يف هذ� �ل�صاأن.
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وقد تكون هذه �لنتائج قد �صّكلت الحقاً حافز�ً للحكومة يف قطاع �لطاقة، �لذي يحظى باالأولوية 

باعتباره من مدخالت �ل�صناعة �ملهمة، ومن �صور ذلك �إن�صاء �رشكة غاز فل�صطني يف 2021/9/6 على 

�أمل حترير قطاع �لطاقة، وت�صهيل ��صتغالل �ملو�رد �لطبيعية، و�إد�رة خطوط �لغاز �لناقلة وخطوط 

 هذ� مع �الهتمام بالطاقة �ملتجددة، و�إعطائها مكانة �الأولوية كرمز �صيادي على �الأر�ص 
124

�لتوزيع.

125
وعلى �ملو�رد، وياأتي ذلك يف �إطار �لتوجهات �لعاملية �خلا�صة بتطوير م�صادر �لطاقة �لنظيفة.

جدول 2/21: ال�شادرات والواردات ال�شلعية وحجم التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية

126
مع دول خمتارة 2018–2019 )بالألف دولر(

البلدان

الواردات الفل�شطينية من:ال�شادرات الفل�شطينية اإىل:حجم التبادل التجاري

201920182019201820192018

4,533,7854,573,307897,563967,4623,636,2233,605,845“اإ�رشائيل”

679,773665,57210,6577,760669,116657,812تركيا

447,470425,407197489447,273424,918ال�شني

367,844272,97571,43073,953296,414199,022الأردن

183,521211,4092,2302,090181,291209,320اأملانيا

114,010111,4151,4281,108112,582110,308اإيطاليا

99,831108,65519,36821,00980,46387,647ال�شعودية

98,97982,66519,83014,53279,14968,134اأمريكا

89,785111,1241,64887888,137110,246فرن�شا

78,25082,03613912778,11181,909اإ�شبانيا

72,76693,79915972,75193,789م�رش

68,69766,65892644467,77166,214الهند

65,95460,26732,40726,41333,54633,854الإمارات

59,59288,594--59,59288,594اأوكرانيا

757,006741,34145,97039,360711,035701,978باقي دول العامل

7,717,2637,695,2241,103,8081,155,6346,613,4546,539,590املجموع
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ال�شادرات ال�شلعية الفل�شطينية اإىل دول خمتارة 2019 )بالألف دولر(

الورادات ال�شلعية الفل�شطينية من دول خمتارة 2019 )بالألف دولر(

�أما عن توقعات �لنمو لل�صنتني 2022-2023، فلي�ص هناك ما ي�صري �إىل �إمكانية حدوث �خرت�ق 

بني  �لكبرية  �لفجوة  يف  خ�صو�صاً  �لتجاري،  �مليز�ن  لعجز  �لر�هنة  �ملعدالت  يتجاوز  مبا  حقيقي 

�التفاقيات  تفعيل  جمال  يف  �صحوة  حدوث  نحو  معقودة  �الآمال  وتبقى  و�لو�رد�ت،  �ل�صادر�ت 

�لتجارية �ملبمة مع ع�رش�ت من بلد�ن �لعامل، وال ياأتي ذلك �إال من خالل جهود كبرية وعمل دوؤوب 
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متو��صل يف مو�جهة �صيا�صات �ملحتل وممار�صاته. وما مل يتحقق ذلك تبقى حركة �لتبادل �لتجاري 

ل�صنة 2022 يف حدود تقدير�ت �الإح�صاء �لفل�صطيني �ملتمثلة يف �لتو�صع يف �ل�صادر�ت بن�صبة %0.8، 

2023 فتتجه نحو حتفيز �ل�صادر�ت ن�صبياً  �أما �لتوقعات ل�صنة   .%2.1 وتقلي�ص �لو�رد�ت بن�صبة 

و�إبقاء منو �لو�رد�ت عند م�صتوى منخف�ص بحيث يتحقق منو مبعدل 1.7% و1.3% على �لتو�يل.

9. الدعم اخلارجي وامل�شاعدات الأجنبية:

حتت  �ل�صلطة  ن�صاأة  مع  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  باحلالة  �لدو�م  على  �خلارجي  �لدعم  �رتبط 

مبخططات  �أ�صا�صاً  �رتبط  �لذي  �لدعم،  هذ�  �إىل  �ملا�صة  وحاجتها  �لقا�صية،  و��صتتباعاته  �الحتالل 

�إىل  قاد  �ملو�زنة  عجز  وتز�يد  �لعام  �الإنفاق  يف  �لتو�صع  �أن  غري  و�الجتماعية،  �القت�صادية  �لتنمية 

توجيه �جلزء �الأكب من هذ� �لدعم نحو تغطية �لعجز �مل�صار �إليه، مع توجيه جزء �أقل �أو حمدود نحو 

�مل�صاريع �لتطويرية. 
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جدول 2/22: تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2015–2023 )باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

707608545506496346186500600دعم املوازنة العامة

118131150200–4*90158175158دعم امل�شاريع التطويرية

797766720664492464317650800جمموع امل�شاعدات الأجنبية

معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي 

ملجموع امل�شاعدات )%(
35.2–3.9–6–7.8–25.9–5.7–31.7–105+23.1+

ح�شة امل�شاريع التطويرية من 

جمموع امل�شاعدات الأجنبية )%(
11.320.624.323.80.8–25.441.323.125

فعٍل  كردِّ  �الأمريكية  �لقن�صلية  �إىل  �ملذكورة(  �ملعطيات  )وفق  دوالر  مليون   125 نحو  باإرجاع  �ملالية  وز�رة  قيام  �إىل  يرجع   *

للخطو�ت �الأمريكية ب�صاأن �لقد�ص. 
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تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2015–2021 )باملليون دولر(

�ل�صنو�ت عب  �لغالبة  �ل�صمة  كان  ب�صقيه  �لدعم  تر�جع  �أن  يت�صح   2/22 �جلدول   ومن 

31.7%، مع تقلب  �إذ مثّل �النخفا�ص نحو   ،2021 2015-2021 مع بلوغه حد�ً غري م�صبوق �صنة 
�صديد يف خم�ص�صات �مل�صاريع �لتطويرية. وكانت وطاأة هذه �لتطور�ت �صديدة من حيث �لقدرة على 

�لوفاء باخلدمات �لعامة �ملوكلة �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية، مع �لتو�صع يف �ال�صتد�نة �ملحلية ب�صكل كبري 

لتعوي�ص هذ� �لنق�ص. وي�صتلزم هذ� �لت�صليم باأن �لدعم �خلارجي غري ملزم للدول �لتي تقدمه؛ �إذ 

يتم طو�عية ويخ�صع لظروف و�صيا�صات �لبلد�ن �ملانحة ذ�تها، من حيث قدر�تها وقناعتها، وهو يف 

معظم �الأحيان يكون ذ� �أجندة �صيا�صية.

فرنى   ،2023-2022 �لقادمتني  لل�صنتني  �لدعم  هذ�  م�صار  م�صتقبل  ب�صاأن  �لتوقعات  عن  �أما 

وطني،  وفاق  �إىل  �لو�صول  يف  �لنجاح  �أو  �لف�صل  حيث  من  للبالد،  �لد�خلي  بامل�صهد  رهناً  تظلُّ  �أنها 

مع ��صتغالل �الحتالل للو�صع �ل�صائد؛ الإجبار �ل�صلطة �لفل�صطينية على تقدمي مزيد من �لتنازالت 

تلبية  نحو  �الأر�ص  على  �مل�صار�ت  تتجه  وعملياً،  �لنهائي.  �حلل  لفر�ص  �ملتاحة  �خليار�ت  م�صار  يف 

عد�ها،  ما  على  كاأولوية  للفل�صطينيني  �القت�صادية  �الأو�صاع  وحت�صني  �الإن�صانية  �الحتياجات 

وك�صيا�صة �أ�صبحت تلقى قبوالً دولياً، ياأخذ يف ح�صبانه �لتو�فق مع “�إ�رش�ئيل”، مع حتفيز �لدول 

يف  لي�صل   ،2023-2022 ل�صنتي  �لدعم  هذ�  زيادة  فيتوقع  وعليه،  �الجتاه.  هذ�  يف  لل�صري  �الأخرى 

تقديرنا لنحو 500 مليون دوالر و600 مليون دوالر على �لتو�يل، ودعم �مل�صاريع �لتطويرية لنحو 

150 مليون دوالر و200 مليون دوالر على �لتو�يل، يف ظلِّ بد�يات م�صجعة للدعم، بد�أت مع بد�يات 
كانون �لثاين/ يناير 2022 من خالل توقيع �تفاقيات مع �لبنك �الإ�صالمي للتنمية بقيمة 33 مليون 

 ويبقى �أن تعزِّز هذه �لقناعة ما قد ت�صفر عنه �لتطور�ت �لالحقة يف جمال 
128

دوالر للبنية �لتحتية.

�جلهود �لفل�صطينية و�جلهود �مل�صاندة لها.

قائمة  �جلز�ئر  ت�صدرت  فقد   ،2021 �صنة  يف  �ملانحة  و�لدول  باجلهات  يتعلق  فيما  �أما 

تليه دوالر،  مليون   48.4 مببلغ  �لدويل  �لبنك  ثم  دوالر،  مليون   97.3 مببلغ   �مل�صاعد�ت 
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2020 فقد ت�صدرت  �أما �صنة  29.9 مليون دوالر.  PEGASE مببلغ  �الأوروبية  �لفل�صطينية  �الآلية 

مببلغ  �لدويل  �لبنك  تالها  دوالر،  مليون   221.1 مببلغ  �ملانحة  �لدول  �الأوروبية  �لفل�صطينية  �الآلية 

خا�صة  منح  �إ�صافة  ويالحظ  دوالر.  مليون   31.3 مببلغ  �ل�صعودية  تبعته  دوالر،  مليون   86.9

مبلغ �إىل  لت�صل  و�رتفعت   ،2020 �صنة  دوالر  �ألف   300 مببلغ  بد�أت  كورونا  جائحة   ملو�جهة 

ليبلغ   ،2020 �لعربي ل�صنة  �لتمويل  2021. كما ُيالحظ �نخفا�ص حاّد يف  83.3 مليون دوالر �صنة 

38.6 مليون دوالر بعد �أن كان قد بلغ 267.9 مليون �صنة 2019 )�نظر جدول 2/23(. 

جدول 2/23: م�شادر التمويل والدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2018–2021 

129
)باملليون دولر(

2018201920202021امل�شدر

305.5267.938.697.3متويل الدول العربية

-222.4176.431.3– �ململكة �لعربية �ل�صعودية

97.3-26.728.7– �جلز�ئر

-526.3-– قطر

-1--– ُعمان

---3.6– م�رش

---52.6– �لكويت

--10.8-– �لعر�ق

210.1275.3317.188.3متويل املجتمع الدويل

183.8196.1221.129.9– �الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية 

10.464.986.948.4– �لبنك �لدويل

10*---– �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

-9.59.49.1– فرن�صا

--6.44.9– تركيا

9.4131.5131–160التمويل التطويري

0.383.3--ِمَنح ملواجهة جائحة كورونا

399.9**675.6533.8487.5املجموع

�صعر  �ختالف  ب�صبب  وذلك  و2/23،   2/22 �جلدولني  بني  �لتطويري  و�لتمويل  �خلارجي  �لدعم  �أرقام  يف  �ختالف  مالحظة:  

�رشف �ل�صيكل �ملعتمد كمعدل �صنوي بني �صلطة �لنقد ووز�رة �ملالية لل�صلطة. 

* دعم م�صت�صفيات �لقد�ص.

�ملنح �ملخ�ص�صة ملو�جهة جائحة كورونا يف 316.6 مليون دوالر، دون �حت�صاب  �لدعم بنحو  �ملالية جمموع   ** ثبّتت وز�رة 

�صنة 2021، و�لذي مّت �حت�صابه يف جمموع �جلدول.
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م�شادر التمويل والدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2021 )باملليون دولر(

10. النعكا�شات القت�شادية للح�شار على قطاع غزة:

يعتمد قطاع غزة �عتماد�ً كبري�ً على �لعامل �خلارجي من خالل �نتظام حركة �ل�صفر، و�ملبادالت 

للحركة  تامٍّ  تقنني  مع  وجو�ً  وبحر�ً  بر�ً  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  �إحكام  �أن  غري  �ملتاحة،  �ملعابر  عب 

�رشيطاً  ُيثّل  غزة  قطاع  �أن  ظّل  يف  �صديدة  وحياتية  �قت�صادية  �نعكا�صات  له  كان  بها؛  �مل�صموح 

32.9 مولود�ً  ٍ بلغ  حدودياً مب�صاحة �صئيلة، ومو�رد حمدودة، وخ�صوبة عالية ومنو �صكاين عال

 مما جعل عدد �ل�صكان نهاية 2021 يقفز �إىل 2.137 مليون ن�صمة. 
130

لكل �ألف ن�صمة،

وعلى �صعيد حركة �الأفر�د فقد جرى منع عمال غزة من �ال�صتغال خلف �خلط �الأخ�رش ب�صكل 

تام منذ 2005، و�لذي كان يقدر بع�رش�ت �الآالف، مع تقنني �ل�صفر �إىل �خلارج ملختلف �الأغر��ص. 

وقد �أدى ذلك �إىل ت�صاعد �أعد�د �لبطالة ومعدالتها ب�صكل كبري، لي�صل عددها نحو 225 �ألف متعطل 

مقرونة  �لدخل،  و�كت�صاب  �لعمل  فر�ص  من  �ل�رشيحة  هذه  حرمان  وبالتايل،   ،2021 �صنة  ح�صب 

بالفقر و�نعد�م �الأمن �لغذ�ئي؛ هذ� �إىل جانب �لكّم �لكبري من �حلاالت �ملتعففة. 

كما �أّثر �حل�صار على �إمد�د�ت �لكهرباء وتوزيعها �لتي ال يتوفر منها �صوى 8 �صاعات يومياً على 

�أكرث تقدير، مع �إحلاق �ل�رشر بامل�صتهلكني و�ملنتجني، وحتملهم الأعباء ونفقات �إ�صافية للح�صول 

�صكان  من   %30 و�أ�صبح  �ل�صحايا.  و�صقوط  �حلريق  حو�دث  وتكر�ر  �لبد�ئل،  من  �أدنى  حدٍّ  على 

غزة حمرومني من حقهم يف �ملياه نتيجة �النقطاع �مل�صتمر للتيار �لكهربائي. هذ� باالإ�صافة �إىل عدم 

�صالحية مياه �ل�رشب بن�صبة تتجاوز 95%، بالرغم من �ال�صتثمار�ت �لتي ُوجهت نحو حتلية مياه 

�لبحر و�ملياه �جلوفية، كما �أن م�صاريع حتلية �ملياه مل متنع �نت�صار �ل�صموم بها، لي�صبح �صكان غزة 
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ن  عر�صة للت�صمم �لبطيء، حيث يظلُّ �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�حل�صار َعقبَة كاأْد�ء يف وجه �أّي حت�صُّ

 
131

نوعي يف �لقطاع.

ولذلك فقد وجهت �صلطة �ملياه وجودة �لبيئة بغزة ند�ء ��صتغاثة، الإيجاد حّل الأزمة �ملياه؛ �لتي 

تعاين من تلوث حادٍّ وخطري ملياه �خلز�ن �جلويف، الأن �أكرث من 97% من �آبار مياه �لبلديات ال تتو�فق 

132
جودة مياهها مع �ملعايري �خلا�صة بجودة مياه �ل�رشب.

ولقد �متدت �نعكا�صات �حل�صار �إىل تدين حالة �لبنية �لتحتية كال�رشف �ل�صحي، �إذ مّت توجيهه 

و�آبار   ،%75 بن�صبة  ملوثة  �لبحر  �صو�طئ  و�أ�صبحت  �جلوفية،  �الأحو��ص  �إىل  وو�صل  �لرتبة  نحو 

من  �ل�صكان  وُحِرم   
133

.%65 بن�صبة  بالبكترييا  �لتحلية  وحمطات   ،%124 بن�صبة  بالنرت�ت  �ملياه 

ق�صاء وقت للتنزه و�ال�صتجمام و�لتخفيف من معاناة �حلياة �ليومية، خ�صو�صاً �صيفاً.

مع  كاأولوية،  �لقطاع  �إىل  نظرته  عن  ُذكر  وما  �الأوروبي،  �الحتاد  دور  من  بالرغم  هذ�  يحدث 

��صتعد�ده لدعم �أي خطوة ناجعة، يف ظلِّ حتديات عديدة مل يتم �لتعامل معها بعد، باعتبار �أن �الإغالق 

134
و�حل�صار �ملطبّق وحالة �النق�صام ت�صاعف من مهمة �لتعايف �لفّعال.

ومن �صور �ملعاناة �الأخرى:

فر�ص �لقيود �مل�صددة على توريد 62 �صنفاً تعدُّها “�إ�رش�ئيل” مزدوجة �ال�صتخد�م، مما ي�صهم  	·

يف تدهور �أو�صاع �لبنية �لتحتية و�القت�صادية و�ل�صحية و�لتعليمية، ونق�ص �مل�صخات، ومعد�ت 

و�ملعد�ت  و�لر�فعات،  �الأخ�صاب،  من  متعددة  و�أنو�ع  �لكبرية،  �لكهرباء  ومولد�ت  �الت�صال، 

135
�لثقيلة، و�مل�صاعد �لكهربائية، و�أجهزة �لت�صوير باالأ�صعة �ل�صينية.

�ل�رشيط  �متد�د  على  خ�صو�صاً  �أر��صيهم،  زر�عة  من  حرمانهم  نتيجة  �ملز�رعون  ت�رشر  	·
136

�حلدودي، فهناك 35% من �الأر��صي �ل�صاحلة للزر�عة حمظور �لعمل فيها.

�جل�صيمة  �الإ�رش�ئيلية  لالنتهاكات  نتيجة  و�الإن�صانية؛  �القت�صادية  �الأو�صاع  تردي  ��صتمر�ر  	·

�إىل  �لغذ�ئي  �الأمن  53%، و�نعد�م  �إىل  48%، و�لفقر  �إىل  �لبطالة  �مل�صدد، لت�صل ن�صبة  و�حل�صار 

137
68%، مما ي�صّكل عقاباً جماعياً ل�صكان �لقطاع.

فر�ص حظر على ت�صدير منتجات �لقطاع، ويف ��صتثناء�ت حمدودة ت�صمح “�إ�رش�ئيل” بت�صدير  	·

كميات �صئيلة من �ل�صلع، معظمها �إىل �ل�صفة و�لقليل �إىل “�إ�رش�ئيل” و�لعامل �خلارجي. وتعادل 

13.8% فقط من حجم �ل�صادر�ت �ل�صهرية  2021 ما ن�صبته  �صادر�ت ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

 
138

قبل فر�ص �حل�صار يف حزير�ن/ يونيو 2007، و�لتي كانت تبلغ 4,500 �صاحنة.

�صاآلة حجم �ل�صادر�ت �لغزّية يف �صنة 2019 مقارنة بحجم �صادر�ت �ل�صفة، �إذ مثّلت 1% فقط  	·
139

وبقيمة 11.1 مليون دوالر لقطاع غزة، و1,092.7 مليون دوالر لل�صفة.
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95%، وبالرغم  ت�رشر �ل�صيادون ب�صكل كبري نتيجة �حل�صار، حيث بلغت ن�صبة �لفقر بينهم  	·

�مل�صموح به من �الحتالل ال يتجاوز �أن  �إال  20 ميالً بحرياً،  �ل�صيد يف حدود  �أن من حقهم   من 
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12 ميالً يف �أح�صن �لظروف.

�قرت�ن �حل�صار ب�صِنّ حروب متتالية، خلّفت دمار�ً هائالً يف �الأبنية، و�الأبر�ج �ل�صكنية، و�ملر�فق  	·

�لعامة و�خلا�صة، و�لبنية �لتحتية، و�ملن�صاآت �لزر�عية و�لتجارية و�ل�صناعية، مع فر�ص قيود 

م�صددة على حركة �الإعمار.

190 مليون  2021 على غزة نحو  �أيار/ مايو  “�إ�رش�ئيل” يف  �لنا�صئة عن عدو�ن  بلغت �خل�صائر  	·

�ملوؤقت  �لغياب  �لناجمة عن  �أ�صا�ص �خل�صائر يف تدفقات �القت�صاد،  دوالر، وهي حم�صوبة على 

لالأ�صول �لتي تعر�صت لل�رشر، �إ�صافة �إىل خ�صائر مادية �أخرى يلزم تغطيتها ال�صتكمال عملية 

�إ�صد�ر  من  بدء�ً  �صهر�ً،   24 �لـ  خالل  دوالر  مليون   485 بنحو  وتقدر  �الإعمار،  و�إعادة  �لتعايف 
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�لتقرير يف حزير�ن/ يونيو 2021.

ما يز�ل هناك عجٌز كبرٌي يف �الأمو�ل �لالزمة الإعادة �الإعمار على �متد�د �حلروب �لثالث �الأوىل  	·

�أو �حلياة،  72% من قيمة �لتعهد�ت، مما جعل قطاع غزة بيئة غري �صاحلة لال�صتثمار  وبنحو 

وجاذبة  �آمنة  بيئة  عن  بحثاً  �خلارج،  �إىل  �أن�صطتهم  نقل  �إىل  �الأعمال  رجال  من  �لكثري  و��صّطر 

لال�صتثمار. وفوق ذلك، فاإن معدالت �لبطالة يف غزة متثل ثالثة �أ�صعاف ما هو �صائد يف �ل�صفة 

�صنة 2020 كدليل على �لفجوة �لو��صعة بينهما، و�لتي تت�صع من وقت الآخر. �إ�صافة �إىل نزوح 

�ل�صباب نحو �خلارج بحثاً عن فر�ص �لعمل �أفر�د�ً �أو جماعات ويف ظروف غري مو�تية وخماطر 
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كبرية.

هناك موؤ�رش�ت ُتعزِّز �لرغبة يف �لنزوح �أو �لهجرة، ففي �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2021 مثالً  	·

نحو  ن�صبته  بفارق  م�صافر�ً،   8,477 �إليها  وعاد  م�صافر�ً   11,923 رفح  معب  عب  �لقطاع  غادر 
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28.9% بني �ملغادرين و�لعائدين.

“�إ�رش�ئيل”  تفر�صه  �لذي  �جلماعي،  �لعقاب  من  متنوعة  الأ�صكال  �صحايا  غزة  �صكان  ز�ل  ما  	·

من خالل �حل�صار، �لذي تتفاقم حدّته دورياً من خالل �لعمليات �لع�صكرية و�أ�صكال �لعدو�ن 
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�ملختلفة.

�لغالبية  جعلت  و�حلروب،  و�النق�صام  �القت�صادي  �حل�صار  الأ�رش�ر  �ملبا�رشة  �لرتجمة  �إن 

�لعظمى من �ل�صكان تعتا�ص على بر�مج �حلماية �الجتماعية ومكافحة �لفقر، فخالل �لن�صف �الأول 

من   %70 نحو  يثلون  فرد�ً،  مليون   1.5 نحو  بو�قع  �أ�رشة،  �ألف   297 ��صتفادت   2021 �صنة  من 

جمموع �صكان �لقطاع بتكلفة بلغت 107 ماليني دوالر، ومبتو�صط نحو 360 دوالر�ً فقط لالأ�رشة 

 هذ� بخالف �رش�ئح �أخرى متعففة، ال تقلُّ حاجة عن هذه �لفئات مل 
145

�لو�حدة خالل �صتة �أ�صهر.
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ت�صتفد من هذه �ملخ�ص�صات على �لرغم من �صاآلتها، يف ظلِّ �أن قطاع غزة يبقى �صجناً كبري�ً ال تتوفر 

فيه �حلقوق �الأ�صا�صية �لتي تكفلها �لقو�نني �ملحلية و�لدولية لل�صجناء.

11. التوقعات القت�شادية لأداء ال�شلطة الفل�شطينية 2023-2022:

�إن �لوقائع �حلا�رشة الأد�ء �ل�صلطة وما �صبقها على �متد�د م�صريتها منذ �أو�صلو، مُتثّل �أحد �أبرز 

�قت�صادي  نهج  عن  خروٌج  هناك  كان  �لبد�ية  فمنذ  �مل�صتقبلي،  �الأد�ء  حول  توقعات  لبناء  �لركائز 

�لفل�صطيني  �لوطني  لالقت�صاد  �الإمنائي  “�لبنامج  يف  جتلى  �لذي  �لتنموي  �لتخطيط  على  قائم 

1994-2001”، �لذي �أعّده خب�ء ومتخ�ص�صون باإ�رش�ف �لد�ئرة �القت�صادية يف منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية يف تون�ص �صنة 1993 قبيل �إن�صاء �ل�صلطة، على �أمل �أن يكون نب��صاً مل�صار ��صرت�تيجي 

�قت�صادي و�جتماعي، �إال �أنه جرى �ال�صتعا�صة عنه بب�مج وخمططات تعتمد ب�صكل �أ�صا�صي على 

�لعون �خلارجي لدعم �ملو�زنة �لعامة �ل�صنوية وجزء من �حتياجات �مل�صاريع �لتطويرية.

35.4 مليار دوالر حتى  25 عاماً، فاإن �ل�صلطة قد ح�صلت على دعم جتاوز  وعلى �متد�د نحو 

ه نحو معاجلة �مل�صاكل �جلوهرية، كالبطالة و�لفقر و�صيق   �إال �أن هذه �الأمو�ل مل ُتوجَّ
146

�صنة 2017.

 يف 
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فر�ص �لعمل و��صطر�ر نحو 22 �ألفاً من عمالة �ل�صفة للعمل د�خل �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية،

ظلِّ تو�صع ��صتيطاين حمموم، بجانب تفاقم �لدين �لعام ومتاأخر�ته ليتجاوز 50.8% وبلوغه حدود�ً 

غري م�صبوقة، مع جتاوز�ت عديدة وغياب دور رقابي فاعل، وتعطيل �ل�صلطة �لت�رشيعية.

وكان من �ملوؤ�رش�ت �ل�صلبية غياب ��صرت�تيجية و��صحة ملزمة بالبناء على ما �صبق، و�لتاأ�صي�ص 

له عب ح�صد جهود وطاقات، مع �رشعة تغيري �مل�صار كلّما ��صتجدت حكومة جديدة. ومن �صور 

كانون  2017-2022” يف  �أوالً  “�ملو�طن  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لوطنية  �ل�صيا�صات  �أجندة  �إعد�د  ذلك 

�الأول/ دي�صمب 2016 كخطة وطنية ر�بعة، و�متد�د�ً للخطط �لثالث منذ �صنة 2008، مبا يقود نحو 

توظيف �ملو�رد �ملتاحة بكفاءة وفعالية لالرتقاء بنوعية حياة �ملو�طنني، مع حتديد ع�رش �أولويات، 
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و�لتنمية. �ل�صمود  على  قادر  مبجتمع  وتنتهي  �الحتالل،  و�إنهاء  �مل�صتقلة  �لدولة  بتج�صيد  تبد�أ 

غري �أن �حلكومة �حلالية جتاهلت هذه �الأجندة، و�جتهت عو�صاً عنها �إىل ��صرت�تيجية �النفكاك عن 

“�إ�رش�ئيل” و�لتنمية بالعناقيد، �لتي و�كبها �أد�ء �قت�صادي متدٍن. 

هناك �لكثري من �لق�صايا �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل” حول �ملقا�ّصة و�ال�صتقطاعات منها، �إذ ما تز�ل 

�صلطات �الحتالل ت�صتويل على ماليني �لدوالر�ت مبا يعادل خم�ص�صات �جلرحى و�الأ�رشى وذوي 

�ل�صهد�ء، �إ�صافة �إىل ��صتقطاعات من جانب و�حد دون �إطالع �جلانب �لفل�صطيني، مما يكلف �خلزينة 

خ�صائر كبرية و�أمو�الً باهظة.
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 وهناك �أي�صاً جتاهٌل تامٌّ للقو�نني �ل�صارية، مثل قانون �ل�صلك �لديبلوما�صي رقم 13 ل�صنة 2005،

�لذي ُيحّدد �أق�صى مدة يحق للديبلوما�صي �أن يق�صيها يف �خلارج ال تتجاوز خم�صة �أعو�م يف دولة 

و�حدة. ولكن هناك خمالفات �رشيحة ومبالٌغ فيها يف �لعديد من �لدول؛ ومنها متثيل �صفارة فل�صطني 
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يف �إير�ن �لذي �متد نحو 39 عاماً، ويف �ل�صني نحو 30 عاماً.

تاآكل  و�أبرزها:  �حلكم،  نز�هة  �أمام  وتعاظمها  �لتحديات  ��صتمر�رية  �حلايل  �لو�صع  وي�صود 

على  �صلباً  �أّثر  مما  و�لق�صائية،  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية  �لثالث  �ل�صلطات  بني  �لف�صل  مبد�أ  �حرت�م 

�لنز�هة، و�أ�صعف من ثقة �ملو�طنني، و�أعاق جهود مكافحة �لف�صاد، و�أبقى �ل�صلطة �لتنفيذية دون 
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رقابة وم�صاءلة حقيقية.

وياأتي هذ� �الإقر�ر �ل�رشيح من جانب �الئتالف من �أجل �لنز�هة و�مل�صاءلة )�أمان( بحقيقة �لو�صع 

“دولة فل�صطني” قد وقَّعت على �التفاقية �لدولية ملكافحة �لف�صاد، وعلى ر�أ�صها  �لر�هن، يف ظّل �أن 

 ومنها ت�صكيل عديد من 
151

قانون حقوق �حل�صول على �ملعلومات و�ملزيد من �ل�صفافية و�النفتاح.

جلان �لتحقيق يف ق�صايا متنوعة، ومت�صي �أ�صهر و�صنو�ت، دون �أن ُيبَّت باأيٍّ منها.

�النق�صام  على  عاماً   14 من  و�أكرث  و�لتد�خالت،  و�لت�صابك  �الحتالل  من  �ل�صنو�ت  ع�رش�ت  �إن 

�أوجدت بيئة متكاملة، ترعرعت فيها جماعات م�صالح يهّمها بقاء �لو�صع على حاله، الأن تغيريه 

وُيكرث   
152

و�الحتالل. �النق�صام  ظلِّ  يف  عليها  ح�صلت  �لتي  و�لرثو�ت  و�ملنا�صب  �لنفوذ  يفقدها 

�إىل  �إنقاذها  �الأمريكيون و�الأوروبيون من �لتحذير باأن �ل�صلطة على و�صك �النهيار، ليوكلو� مهمة 
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“�إ�رش�ئيل” �لتي �صارعت باال�صتجابة �رشيطة �البتعاد عن �أّي �إ�صار�ت �صيا�صية �أو لفظية.

جوهر  حيث  من  �صبقها  عّمن  �صيا�صتها  يف  تختلف  ال  �جلديدة  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  ويظهر 

�أّي تنازالت يف جمال تغّول �ال�صتيطان  �ل�صغط عليها لقبول  لـ“�إ�رش�ئيل”، وعدم  �لكاملة  �مل�صاندة 

و�ال�صتيالء على �الأر�ص، و�صوالً �إىل حالة ��صتحالة تطبيق حّل �لدولتني، و��صطر�ر �ل�صلطة لقبول 

ما يعر�ص عليها من �إعانات و�إغاثات وت�صهيالت بديالً عن �لق�صايا �لرئي�صية، مع بقائها متم�صكة 

ومن�صغلة بطرح عقد موؤمتر دويل قد يخرج بتو�صيات ال تتجاوز قر�ر�ت للجمعية �لعامة، تتجدد 

�صنوياً دون �أن تلقى �هتماماً من �أّي طرف.

وباملجمل، فاإن �أد�ء �ل�صلطة �لفل�صطينية ممثلة باحلكومة �حلالية قد و�كبه تر�جع ملمو�ص ومنو 

�صالب، و�صل ذروته �صنة 2020 لنحو 11.3%، مبا له من تد�عيات على �رش�ئح �ملجتمع �ملختلفة. 

خ�صو�صاً يف جمال �حلياة �ملعي�صية و�لقدرة على �إ�صباع �حلد �الأدنى من �ل�رشوريات �لتي يحتاجها 

�جل�صم.
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على  �ل�صعب  و“من  باملرتدي،  و�ملادي  �القت�صادي  �لو�صع  يو�صف  �لدويل  �مل�صتوى  وعلى 

�ل�صلطة تغطية نفقاتها بحدها �الأدنى، ناهيك عن توظيف ��صتثمار�ت حا�صمة يف �القت�صاد و�ل�صعب 
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�لفل�صطيني”.

هذ�  فاإن  معطيات،  من  عر�صه  مّت  ما  �صوء  وعلى   ،2023-2022 �ل�صلطة  �أد�ء  توقعات  وعن 

�لنمو  معدالت  كبطء  �جلوهرية  بالق�صايا  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً  جممله،  يف  متدنياً  �صيظلُّ  �الأد�ء 

�القت�صادي، و�لبطالة �لعالية، وم�صتويات �لفقر، و�نعد�م �الأمن �لغذ�ئي. هذ� �إىل جانب �ت�صاع فجوة 

خمالفة  حالة  وجتاهل  ومتاأخر�ته،  �لعام  �لدين  وت�صاعد  �لعامة،  �ملو�زنة  وعجز  �لتجاري،  �لعجز 

وهروب  و�ل�صباب،  �الأر�ص  �أ�صحاب  ونزوح  �ال�صتيطان  تغول  و��صتمر�ر  و�لت�رشيعات،  �الأنظمة 

�لت�صهيالت يف  بتقدمي  �الكتفاء  �لفاعلة على  �الأطر�ف  �آمنة، مع حر�ص  بيئة  �ال�صتثمار�ت بحثاً عن 

�ملجاالت �الإن�صانية و�القت�صادية بعيد�ً عن ق�صايا �حلل �لنهائي.

�لق�رشي  �للجوء  بيئات  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ن�صف  نحو  وجود  من  بالرغم 

�أر�صه  على  �صموده  و��صل  �لتاريخية،  فل�صطني  يف  �ملتبقي  �لن�صف  �أن  �إال  و�ل�صتات؛ 

يف مو�جهة �الحتالل و�حل�صار �الإ�رش�ئيلي. وتز�يدت �أعد�ده مبا ي�صري وفق �لتوقعات و�لدر��صات 

نهاية مع  �لتاريخية  فل�صطني  يف  �ليهود  �أعد�د  �صتتجاوز  �لفل�صطينيني  �أعد�د  �أن  �إىل   �الإح�صائية 

نحو بعد  حتى  �الأر�ص  �صكان  هوية  ح�صم  يف  ف�صلو�  �ل�صهاينة  �أن  يعني  ما  وهو   .2020  �صنة 

125 عاماً على �نطالق م�رشوعهم �ل�صهيوين، وبعد 74 عاماً على �إن�صاء كيانهم �الإ�رش�ئيلي. وبالرغم 

من �أن ثلثي �ل�صعب �لفل�صطيني يعانون من حالة �للجوء يف �لد�خل و�خلارج، �إال �أن معظم فل�صطينيي 

�خلارج ما ز�لو� يقيمون يف �لبلد�ن �ملحيطة بفل�صطني، مما يدّل على �لت�صاقهم باأر�صهم وتطلّعهم 

للعودة. ومع ذلك، فاإن �لقر�ءة �لعلمية الأعد�د �لفل�صطينيني ومنوهم وتو�جدهم �ل�صكاين، ت�صري �إىل 

�نخفا�ص تدريجي يف ن�صبة �ملو�ليد و�لزيادة �ل�صكانية، كما ت�صري �إىل حالة “�لنزيف” �لب�رشي �لذي 

�لتي يعي�صونها؛ وهو  �ل�صعبة  �ال�صتثنائية  �لظروف  يعاين منه فل�صطينيو �صورية ولبنان، نتيجة 

ما ي�صتدعي بذل كافة �جلهود لدعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني، ورفع كافة �أ�صكال �ملعاناة عنه يف 

�لد�خل و�خلارج.

ال�صتمر�ر  �نعكا�ص  فهي  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �القت�صادي  �لو�صع  موؤ�رش�ت  �أما 

�أنها  �الإ�رش�ئيلي؛ كما  �لتبعية لالقت�صاد  �لهيمنة وتكري�ص حالة  �الإ�رش�ئيلي يف  �صيا�صات �الحتالل 

�أو�صلو �ملجحفة  �نعكا�ص حلالة �ال�صتنز�ف �لتي يعاين منها �القت�صاد �لفل�صطيني، نتيجة �تفاقات 

�أن يعتمد �لتبادل  وبروتوكول باري�ص �لذي كّر�ص حالة �لظلم و�لتبعية. ولذلك، فلم يكن م�صتغرباً 

�إير�د�ت  �الإ�رش�ئيلي، و�أن تكون معظم  �أ�صا�صي على �جلانب  �لفل�صطينية ب�صكل  لل�صلطة  �لتجاري 

خال�شة
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�ل�صلطة خا�صعة للمز�ج �الإ�رش�ئيلي لكونها �إير�د�ت “مقا�صة” يجمعها �الحتالل، و�أن يكون �لناجت 

�الإ�رش�ئيلي �لفرد  دخل  يكون  و�أن  �لفل�صطيني،  �ملحلي  �لناجت  �صعف   26 نحو  �الإ�رش�ئيلي   �ملحلي 

�لدعم  يف  �لكبري  �لرت�جع  هو  تعقيد�ً،  �الأمور  ز�د  ما  �أن  غري  �لفل�صطيني.  �لفرد  دخل  �صعف   14

�خلارجي لل�صلطة، مما جعلها يف نهاية �ملطاف عاجزة عن �لقيام باأي م�صاريع تنموية حقيقية، هذ� 

�إىل جانب عجزها عن دفع كامل رو�تب موظفيها.

يف �لوقت نف�صه، ُتقّدم غزة بالرغم من �حل�صار �خلانق، وبالرغم من �لن�صب �لعالية جد�ً يف �لفقر 

و�لبطالة، مدر�صًة يف �ل�صمود ويف ��صتخد�م �ملو�رد �ملتاحة، ويف توظيف �لطاقات و�الإمكانات لدعم 

برنامج �ملقاومة. وهو ما ي�صتدعي جهود�ً كبرية فل�صطينياً وعربياً و�إ�صالمياً ودولياً لفكِّ �حل�صار 

�لظامل عن قطاع غزة، ودعم �صموده.
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 2021 الثاين  الربع  القت�شادي:  املراقب  �لفل�صطينية،  �ملال  ر�أ�ص  �صوق  وهيئة  �لفل�صطينية،  �لنقد  و�صلطة   �لفل�صطيني، 
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�القت�صاد  �الأد�ء  ي�صتعر�صان  �لفل�صطيني  �لفل�صطينية و�الإح�صاء  �لنقد  �صلطة  �نظر:   ،2022-2021 لل�صنو�ت  بالن�صبة  �أما 

�لفل�صطيني للعام 2021، و�لتنبوؤ�ت �القت�صادية لعام 2022، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2021/12/29.

فل�صطني  يف  �مل�صافة  �لقيمة  فل�صطني،  يف  �لربعية  �لقومية  �حل�صابات  موؤ�رش�ت  �نظر:   ،2020–2015 �ل�صنو�ت  �إىل  بالن�صبة   
70

ح�صب �لن�صاط �القت�صادي و�لربع لالأعو�م 2000-2021 باالأ�صعار �لثابتة، �جلهاز �ملركز لالإح�صاء �لفل�صطيني.

�لفل�صطيني  �لفل�صطيني ي�صتعر�صان �الأد�ء �القت�صاد  �لفل�صطينية و�الإح�صاء  �لنقد  2021، �نظر: �صلطة  �أما بالن�صبة ل�صنة 

للعام 2021، و�لتنبوؤ�ت �القت�صادية لعام 2022، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2021/12/29.

فل�صطني  يف  �مل�صافة  �لقيمة  فل�صطني،  يف  �لربعية  �لقومية  �حل�صابات  موؤ�رش�ت  �نظر:   ،2020–2015 �ل�صنو�ت  �إىل  بالن�صبة   
71

ح�صب �لن�صاط �القت�صادي و�لربع لالأعو�م 2000-2021 باالأ�صعار �لثابتة، �جلهاز �ملركز لالإح�صاء �لفل�صطيني.

�القت�صاد  �الأد�ء  ي�صتعر�صان  �لفل�صطيني  �لفل�صطينية و�الإح�صاء  �لنقد  �صلطة  �نظر:   ،2022-2021 لل�صنو�ت  بالن�صبة  �أما 

�لفل�صطيني للعام 2021، و�لتنبوؤ�ت �القت�صادية لعام 2022، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2021/12/29.

بالن�صبة للناجت �ملحلي �لفل�صطيني لل�صنو�ت 2015–2019، �نظر: موؤ�رش�ت �حل�صابات �لقومية �لرئي�صية يف فل�صطني لالأعو�م   
72

2019، 2020 باالأ�صعار �جلارية، �جلهاز �ملركز لالإح�صاء �لفل�صطيني، يف:

https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/NA_Current-94-2020-Published(1).xlsx

التقرير ال�شحفي للتقديرات الأولية  �لفل�صطيني،  2020-2021، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  �أما بالن�صبة لل�صنو�ت 

�الأول/  كانون  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   )2021 الثالث  )الربع  الربعية  القومية  للح�شابات 

 https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_28-12-2021-NA-ar.pdf:دي�صمب 2021(، يف

�أما بالن�صبة للناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي لل�صنو�ت 2015–2021، �نظر:

CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2022/yarhon0122/f1.pdf

�نظر: “�أونكتاد”: 58 مليار دوالر خ�صائر �القت�صاد �لفل�صطيني جر�ء �الإغالقات �الإ�رش�ئيلية، وكالة وفا، 2021/11/24.  
73

فل�صطني  يف  �مل�صافة  �لقيمة  فل�صطني،  يف  �لربعية  �لقومية  �حل�صابات  موؤ�رش�ت  �نظر:   ،2020–2015 �ل�صنو�ت  �إىل  بالن�صبة   
74

ح�صب �لن�صاط �القت�صادي و�لربع لالأعو�م 2000-2021 باالأ�صعار �لثابتة، �جلهاز �ملركز لالإح�صاء �لفل�صطيني.

�لفل�صطيني  �لفل�صطيني ي�صتعر�صان �الأد�ء �القت�صاد  �لفل�صطينية و�الإح�صاء  �لنقد  2021، �نظر: �صلطة  �أما بالن�صبة ل�صنة 

للعام 2021، و�لتنبوؤ�ت �القت�صادية لعام 2022، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2021/12/29.

فل�صطني  يف  �مل�صافة  �لقيمة  فل�صطني،  يف  �لربعية  �لقومية  �حل�صابات  موؤ�رش�ت  �نظر:   ،2020–2015 �ل�صنو�ت  �إىل  بالن�صبة   
75

ح�صب �لن�صاط �القت�صادي و�لربع لالأعو�م 2000-2021 باالأ�صعار �لثابتة، �جلهاز �ملركز لالإح�صاء �لفل�صطيني.
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بالن�صبة للناجت �ملحلي �لفل�صطيني لل�صنو�ت 2015–2019، �نظر: موؤ�رش�ت �حل�صابات �لقومية �لرئي�صية يف فل�صطني لالأعو�م   
76

2019، 2020 باالأ�صعار �جلارية، �جلهاز �ملركز لالإح�صاء �لفل�صطيني.

التقرير ال�شحفي للتقديرات الأولية  �لفل�صطيني،  2020-2021، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  �أما بالن�صبة لل�صنو�ت 

للح�شابات القومية الربعية )الربع الثالث 2021(.

�أما بالن�صبة للناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي لل�صنو�ت 2015–2021، �نظر:

CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2022/yarhon0122/f1.pdf

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، الن�رشة الإح�شائية الربعية، الربع الثالث 2019 )ر�م �هلل:   
77

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، كانون �لثاين/ يناير 2020(، �ص 39-38.

بالن�صبة �إىل �لدَّين �لعام ل�صنة 2015، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، التقرير ال�شنوي   
78

2019 )ر�م �هلل: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، متوز/ يوليو 2020(.
�لنقدية،  و�ل�صيا�صات  �الأبحاث  د�ئرة  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة  �نظر:   ،2020–2016 لل�صنو�ت  �لعام  �لدَّين  �إىل  بالن�صبة  �أما 

التقرير ال�شنوي 2020 )ر�م �هلل: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، متوز/ يوليو 2021(.

وبالن�صبة �إىل �لدَّين �لعام ل�صنة 2021، �نظر: �لتقارير �ملالية �ل�صهرية ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2021، �ل�صلطة �لوطنية 

http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2021/Dec.2021.ar.pdf  :لفل�صطينية، وز�رة �ملالية، يف�

فل�صطني  يف  �لرئي�صية  �لقومية  �حل�صابات  موؤ�رش�ت  �نظر:   ،2019–2015 لل�صنو�ت  �لفل�صطيني  �ملحلي  للناجت  وبالن�صبة 

لالأعو�م 2019، 2020 باالأ�صعار �جلارية، �جلهاز �ملركز لالإح�صاء �لفل�صطيني.

التقرير  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2021-2020 لل�صنو�ت  �لفل�صطيني  �ملحلي  للناجت  بالن�صبة  �أما 

ال�شحفي للتقديرات الأولية للح�شابات القومية الربعية )الربع الثالث 2021(.

قال   .2021/12/15 القد�س،  �لعاجل،  بالتدخل  �لرئي�ص  ومنا�صدة  �لنجاح  م�صت�صفى  م�صتحقات  ب�رشف  �حلكومة  مطالبة   
79

�لرئي�ص �لتنفيذي د. كمال حجازي �إن �إجمايل �لديون �مل�صتحقة على �حلكومة للم�صت�صفى و�صل �إىل 420 مليون �صيكل )نحو 

129.3 مليون دوالر(.
الثاين  الربع  احلكومي،  والدين  العامة  املالية  تطورات  �لنقدية،  و�ل�صيا�صات  �الأبحاث  د�ئرة  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة   

80

2021 )ر�م �هلل: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، �آب/ �أغ�صط�ص 2021(، �ص 7 و15.
رو�تب �ملوظفني �ليوم بن�صبة 80%، القد�س، 2022/1/5.   

81

بالن�صبة لل�صنو�ت 2015-2020، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، الن�رشة الإح�شائية   
82

الربعية، الربع الثاين 2021 )ر�م �هلل: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021(، �ص 39-38. 

�أما بالن�صبة ل�صنة 2021، �نظر: �لتقارير �ملالية �ل�صهرية ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2021، �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، 

وز�رة �ملالية.

يتحقق هذ� �لفائ�ص على �لرغم من �لتقدير�ت �حلكومية ملو�زنة 2021 �لتي كانت قد قدرت حدوث عجز بنحو 1,135 مليون   
83

دوالر. �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، التقرير ال�شنوي 2020، �ص 27. 

الثاين  الربع  احلكومي،  والدين  العامة  املالية  تطورات  �لنقدية،  و�ل�صيا�صات  �الأبحاث  د�ئرة  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة   
84

2021، �ص 14. 

املراقب  �لفل�صطينية،  �ملال  ر�أ�ص  �صوق  وهيئة  �لفل�صطينية،  �لنقد  و�صلطة  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  ما�ص،   
85

القت�شادي: الربع الأول 2021، �لعدد 65، �ص 49.

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، الن�رشة الإح�شائية الربعية، الربع الثاين 2021، �ص 39.  
86

قر�ر بقانون رقم )19( ل�صنة 2016 ب�صاأن �ل�صمان �الجتماعي، 2016/9/29، موقع �ملقتفي: منظومة �لق�صاء و�لت�رشيع يف   
87

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16861 :فل�صطني، معهد �حلقوق، جامعة بريزيت، �نظر

�لتقارير �ملالية �ل�صهرية ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2021، �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة �ملالية.  
88

 ميز�نيات �لوز�ر�ت �الإ�رش�ئيلية، القد�س، 2021/11/8. 
89

برنامج تليفزيوين يفتح �لنار على ف�صاد جديد وجتاوز�ت كبرية ل�صخ�صيات بال�صلطة، �صحيفة ال�شتقالل، 2021/10/31.  
90
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املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

�الإ�رش�ر �لذي يلني، القد�س، 2022/1/14.  
91

القوى  م�شح  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2020-2015 لل�صنو�ت  و�لبطالة  �لعاملة  للقوى  بالن�صبة   
92

يف:   ،)2021 مايو  �أيار/  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2020 ال�شنوي  التقرير  الفل�شطينية:  العاملة 

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2562.pdf

�الإح�صاء  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2020-2015 و�مل�صتعمر�ت  “�إ�رش�ئيل”  يف  للعاملني  وبالن�صبة 

http://www.pcbs. يف:   ،2017/2/16  ،2016 للعام  فل�صطني  يف  �لعاملة  �لقوى  مل�صح  �الأ�صا�صية  �لنتائج  يعلن  �لفل�صطيني 

�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  LF-ar.pdf-12-gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_16-2017؛ 

http://www.pcbs.gov.ps/ يف:   ،2019/2/13  ،2018 للعام  �لعاملة  �لقوى  م�صح  نتائج  يعلن  �لفل�صطيني  �الإح�صاء 

LF-y-ar.pdf-2-portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-2019؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء 

http://www.pcbs.gov. 2020/2/13، يف:   ،2019 للعام  �لعاملة  �لقوى  نتائج م�صح  بياناً �صحفياً حول  �لفل�صطيني ي�صدر 

�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  LF2019-ar.pdf-2-ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-2020؛ 

https://www. 2021/2/23، يف:   ،2020 �لعاملة للعام  �لقوى  �لفل�صطيني ي�صدر بياناً �صحفياً حول نتائج م�صح  �الإح�صاء 

2021-LF-ar.pdf-2-pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_23

�أما بالن�صبة ل�صنة 2021، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، م�شح القوى العاملة: دورة )ت�رشين اأول - كانون 

اأول 2021( الربع الرابع 2021 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �صباط/ فب�ير 2022(، يف:

https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_15-2-2022-LF-ar.pdf

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   ،2022 لعام  �القت�صادية  �لتنبوؤ�ت  �إىل  باالإ�صافة   ،2021 عام  خالل  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �أد�ء   
93

�لفل�صطيني، 2021/12/29، ص 3.

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، التقرير ال�شنوي 2020، �ص 14.  
94

�ملرجع نف�صه، �ص 16-15.  
95

�الإح�صاء �لفل�صطيني ي�صتعر�ص �أو�صاع �ل�صباب يف �ملجتمع �لفل�صطيني ع�صية �ليوم �لعاملي لل�صباب 2021/8/12، �جلهاز   
96

�ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2021/8/11، �نظر: 

https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_11-8-2021-youth-ar.pdf

كاحلرفيني،  �ملخت�صة؛  �جلهات  من  �لالزمة  �لرت�خي�ص  على  �حل�صول  دون  مز�ولته  يتم  �لذي  هو  �ملنظم  غري  �لقطاع   
97

و�لعاملني باالأ�صغال �ليدوية، و�لذين يعملون حل�صابهم �خلا�ص، �صو�ء ب�صكل فردي �أم جماعي، ومن �أمثلتهم �أي�صاً �لباعة 

�جلائلني �ملنت�رشين يف �الأزقة و�الأ�صو�ق، وكذلك غري �ملدرجني �صمن جتمع ما �أو �حتاد عمايل �أو �صناعي �أو نقابي، وبالتايل 

ال يتمتعون باأي حقوق تن�ص عليها �أنظمة وت�رشيعات �لعمل.

مبنا�صبة   2020 لعام  �لفل�صطيني  �لعمايل  �لو�قع  ت�صتعر�ص  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  رئي�صة  عو�ص،  عال  د.   
98

�ليوم �لعاملي للعمال )�الأول من �أيار(، 2021/4/29، �نظر:

https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_29-4-2021-workers-ar.pdf

جمل�ص �لوزر�ء يقر �ال�صرت�تيجية �لوطنية للت�صغيل لالأعو�م �خلم�ص �لقادمة، موقع مكتب رئي�ص �لوزر�ء، دولة فل�صطني،   
99

 http://www.palgov.ps :2020/11/30، �نظر

موؤمتر دويل للمانحني لدعم �لت�صغيل يف فل�صطني، ال�شتقالل، 2021/9/7.  
100

�لهدف رقم 1: �لق�صاء على �لفقر، �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �نظر:   
101

https://www.pcbs.gov.ps/SDGsAr.aspx?pageId=1

 ،2021 للعام  �لعاملة،  �لقوى  �الأ�صا�صية مل�صح  �لنتائج  �لفل�صطيني يعلن  �لفل�صطيني، �الإح�صاء  �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء   
102

https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_15-2-2022-LF-year-ar.pdf :2022/2/15، يف
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ما�ص،  معهد  فل�صطني،  يف  �لغذ�ئي  �الأمن  �أو�صاع  تدهور  عن  يك�صف   2020 �لغذ�ئي  �الأمن  م�صوح  �أحدث  �صحفي:  بيان   
103

2021/12/20، �ص 2، يف:

https://www.mas.ps/files/server/2021/sfsec_Press_Release/SEFSEC_Press_Release_ARB.pdf

تقدير�ت �لتاأمني �لوطني �الإ�رش�ئيلي: �رتفاع ن�صبة �لفقر يف �لعام 2021، القد�س، 2021/12/30.  
104

�أرقام وحقائق �صادمة حول �حلد �الأدنى لالأجور يف فل�صطني، ال�شتقالل، 2021/12/20.  
105

�لبنك �لدويل م�صتمر بدعم قطاع �حلماية �الجتماعية بقيادة وز�رة �لتنمية، القد�س، 2021/11/12.  
106

�لغذ�ئي  �الأمن  “حالة  بعنو�ن  �أخرى  �أممية  ومنظمات  للفاو  تقرير  عن  عاملياً،  �لغذ�ء  �أزمات  �أ�صو�أ  تو�جه  عربية  دول   3  
107

و�لتغذية يف �لعامل 2021”، القد�س، 2021/11/28.

��صتية: نعول على قطاع ريادة �الأعمال يف خلق فر�ص عمل للخريجني، القد�س، 2021/12/29.  
108

�مل�صافة يف فل�صطني  �لقيمة  �لربعية يف فل�صطني،  �لقومية  �نظر: موؤ�رش�ت �حل�صابات   ،2020–2015 �ل�صنو�ت  �إىل  بالن�صبة   
109

ح�صب �لن�صاط �القت�صادي و�لربع لالأعو�م 2000-2021 باالأ�صعار �لثابتة، �جلهاز �ملركز لالإح�صاء �لفل�صطيني.

�أما بالن�صبة ل�صنة 2021، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية و�الإح�صاء �لفل�صطيني ي�صتعر�صان �الأد�ء �القت�صاد �لفل�صطيني 

للعام 2021، و�لتنبوؤ�ت �القت�صادية لعام 2022، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2021/12/29؛ ول�صنة 2022، �نظر: 

لالإح�صاء  �ملركزي  2022، �جلهاز  لعام  �القت�صادية  �لتنبوؤ�ت  �إىل  باالإ�صافة   ،2021 �لفل�صطيني خالل عام  �القت�صاد  �أد�ء 

�لفل�صطيني، 2021/12/29.

موؤ�رش�ت �حل�صابات �لقومية �لربعية يف فل�صطني، �لقيمة �مل�صافة يف فل�صطني ح�صب �لن�صاط �القت�صادي و�لربع لالأعو�م   
110

2000-2021 باالأ�صعار �لثابتة، �جلهاز �ملركز لالإح�صاء �لفل�صطيني.

�ليوم  مبنا�صبة  �ل�صناعي  �لقطاع  و�قع  ي�صتعر�صان  �لوطني  �القت�صاد  ووز�رة  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
111

�لوطني للمنتج �لفل�صطيني، 2021/11/1، �نظر:

https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_1-11-2021-ind.pdf 

لالإح�صاء  �ملركزي  2022، �جلهاز  لعام  �القت�صادية  �لتنبوؤ�ت  �إىل  باالإ�صافة   ،2021 �لفل�صطيني خالل عام  �القت�صاد  �أد�ء   
112

�لفل�صطيني، 2021/12/29، �ص 3 و6.

�مل�صافة يف فل�صطني  �لقيمة  �لربعية يف فل�صطني،  �لقومية  �نظر: موؤ�رش�ت �حل�صابات   ،2020–2015 �ل�صنو�ت  �إىل  بالن�صبة   
113

ح�صب �لن�صاط �القت�صادي و�لربع لالأعو�م 2000-2021 باالأ�صعار �لثابتة، �جلهاز �ملركز لالإح�صاء �لفل�صطيني.

�أما بالن�صبة ل�صنة 2021، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية و�الإح�صاء �لفل�صطيني ي�صتعر�صان �الأد�ء �القت�صاد �لفل�صطيني 

للعام 2021، و�لتنبوؤ�ت �القت�صادية لعام 2022، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2021/12/29؛ ول�صنة 2022، فهي 

تقديرية باالعتماد على ن�صبة �إ�صهام �لن�صاط �لزر�عي يف �لناجت �ملحلي )6.6%( �لذي ن�رش يف تقرير د. عال عو�ص، �نظر: 

لالإح�صاء  �ملركزي  2022، �جلهاز  لعام  �القت�صادية  �لتنبوؤ�ت  �إىل  باالإ�صافة   ،2021 �لفل�صطيني خالل عام  �القت�صاد  �أد�ء 

�لفل�صطيني، 2021/12/29.

�لتوزيع �لن�صبي للعاملني ح�صب �لن�صاط �القت�صادي 1995-2021، �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، �نظر:  
114

https://www.pma.ps/Portals/0/Users/002/02/2/Time%20Series%20Data%20New/Labor_Force/

distribution_of_labour_force_by_economic_activity.xlsx 

�لتقارير �ملالية �ل�صهرية ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2021، �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة �ملالية.  
115

القد�س،  �لطبيعية،  مو�ردها  على  �لد�ئمة  �ل�صيادة  حول  فل�صطني  ل�صالح  قر�ر  م�رشوع  تعتمد  �لعامة  �جلمعية  �نظر:   
116

.2021/12/18

�الإغاثة �لزر�عية تنظم موؤمتر ريادة �الأعمال �لزر�عية “�ل�صباب و�البتكار نحو روؤية م�صتقبلية”، القد�س، 2022/1/12.  
117

�نظر:   ،2021/10/25 معا،  وكالة  للتنمية،  �الإ�صالمي  �لبنك  من  وفد�  ت�صتقبل  �لزر�عي  لالإقر��ص  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صة   
118

https://www.maannews.net/news/2052584.html



139

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

اخلارجية التجارة  اإح�شاءات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2019-2015 لل�صنو�ت  بالن�صبة   
119

 

املر�شودة - ال�شلع واخلدمات، 2019: نتائج اأ�شا�شية )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، ت�رشين �الأول/ 

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2537.pdf :أكتوبر 2020(، �ص 35، �نظر�

علماً باأن هذه �الإح�صاء�ت ال ت�صمل �لتجارة غري �ملر�صودة وتعتمد على فو�تري �ملقا�صة ل�رشيبة �لقيمة �مل�صافة يف وز�رة 

�ملالية و�لتخطيط كم�صدر رئي�صي لبيانات �لتبادل �لتجاري مع “�إ�رش�ئيل”، و�العتماد على م�صادر �أخرى لبيانات �لتبادل 

�لتجاري مع بلد�ن �لعامل.

و�لو�رد�ت  لل�صادر�ت  �الأولية  �لنتائج  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2021-2020 ل�صنتي  وبالن�صبة 

�ل�صلعية �لفل�صطينية �ملر�صودة و�صايف �مليز�ن �لتجاري ح�صب �ل�صهر و�لربع 2011-2021، يف:

https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/trade-MonthlyArabic-2011-2021.xlsx

�لفل�صطيني  �القت�صاد  �الأد�ء  ي�صتعر�صان  �لفل�صطيني  و�الإح�صاء  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  �نظر:   ،2022 ل�صنة  وبالن�صبة 

للعام 2021، و�لتنبوؤ�ت �القت�صادية لعام 2022، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2021/12/29.

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، التقرير ال�شنوي 2020، �ص 9.  
120

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �إجمايل قيمة �ل�صادر�ت و�لو�رد�ت �لفل�صطينية �ملر�صودة ح�صب �ملجموعات �لدولية   
121

https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/DetailedIndicatorsArabic.xlsx :للفرتة 1996-2020، يف

للمزيد �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، التقرير ال�شنوي 2020، �ص 33-32.  
122

2015 )ر�م �هلل: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية،  �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، التقرير ال�شنوي   
123

متوز/ يوليو 2016(، �ص 43.

قر�ر �حلكومة باإن�صاء �رشكة غاز فل�صطني، القد�س، 2021/9/7.   
124

�صل�صلة لقاء�ت حو�رية يف ر�م �هلل 2021، القد�س، 2021/9/9.  
125

 :2019 ال�شلع واخلدمات،  املر�شودة -  التجارة اخلارجية  اإح�شاءات  �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء  �نظر: �جلهاز   
126

نتائج اأ�شا�شية، �ص 35.

بالن�صبة لل�صنو�ت 2015-2020 �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، الن�رشة الإح�شائية   
127

دي�صمب  �الأول/  كانون  ل�صهر  �ل�صهرية  �ملالية  �لتقارير  �نظر:   ،2021 ول�صنة  38-39؛  �ص   ،2021 الثاين  الربع  الربعية، 

2021، �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة �ملالية.

توقيع 4 �تفاقيات دعم من �لبنك �الإ�صالمي للتنمية بقيمة 33 مليون دوالر، القد�س، 2022/1/13.  
128

�نظر: �لتقارير �ملالية �ل�صهرية ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب لل�صنو�ت 2018-2021، �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة   
129

http://www.pmof.ps/pmof/internal.php?var=11&tab=01 :ملالية، يف�

�لعاملي  �ليوم  مبنا�صبة  فل�صطني  يف  �ل�صكان  �أو�صاع  ي�صتعر�صان  لل�صكان  �ملتحدة  �الأمم  و�صندوق  �لفل�صطيني  �الإح�صاء   
130

لل�صكان، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2021/7/11، �نظر:

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4023

موقع  لل�رشب،  �صاحلة  غري  �ملياه  من  و%97  ببطء  يت�صممون  غزة  �صكان  �الإن�صان:  حقوق  ملجل�ص  �الأورومتو�صطي   
131

https://euromedmonitor.org/ar :الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، 2021/10/4، �نظر�

خالل موؤمتر �صحفي باملكتب �الإعالمي �حلكومي �صلطة �ملياه وجودة �لبيئة ت�صدر بيانها �ال�صتغاثي حول �أزمة �ملياه يف   
132

قطاع غزة، موقع �صلطة �ملياه وجودة �لبيئة، غزة، 2022/2/2؛ و�نظر: د. عو�ص رئي�صة �الإح�صاء �لفل�صطيني ت�صتعر�ص 

�أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني من خالل �الأرقام و�حلقائق �الح�صائية يف �لذكرى �لثالثة و�ل�صبعني لنكبة فل�صطني، �جلهاز 

�ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2021/5/10، �ص 5، يف:

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3984

تقرير �صلطة �لبيئة، القد�س، 2021/10/18.  
133

يورغ�رشوف ممثل �الحتاد �الأوروبي يف �الأر��صي �ملحتلة، القد�س، 2021/11/26.  
134



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

140

حالة �ملعابر يف قطاع غزة 2021/11/1–2021/11/30، موقع �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �نظر:   
135

https://pchrgaza.org/ar/

خنُق وعزلة: 15 �صنة من �حل�صار �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة، �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، �نظر:  
136

https://euromedmonitor.org/ar/gaza

غزة قطاع  يف  و�الإن�صانية  �القت�صادية  �الأو�صاع  على  �مل�صدد  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  �آثار  حول:  حقائق  ورقة   
137

 

10 مايو – 14 يونيو، 2021، موقع مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، �ص 6، �نظر:

http://mezan.org/uploads/files/1623741528120.pdf

�ملرجع نف�صه.  
138

2019: نتائج  اإح�شاءات التجارة اخلارجية املر�شودة - ال�شلع واخلدمات،  �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،   
139

اأ�شا�شية، �ص 35.

خنُق وعزلة: 15 �صنة من �حل�صار �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة، �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان.   
140

)1 ميل بحري = 1.852 كم(

املراقب  �لفل�صطينية،  �ملال  ر�أ�ص  �لفل�صطينية، وهيئة �صوق  �لنقد  �لفل�صطيني، و�صلطة  �ملركزي لالإح�صاء  ما�ص، و�جلهاز   
141

القت�شادي: الربع الأول 2021، �لعدد 65؛ و�نظر:

 World Bank Group, European Union and United Nations (UN), Gaza Rapid Damage and Needs

Assessment: June 2021 (Washington: The World Bank, 2021), p. 16, https://documents1.worldbank.
org/curated/en/178021624889455367/pdf/Gaza-Rapid-Damage-and-Needs-Assessment.pdf

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، م�شح القوى العاملة الفل�شطينية: التقرير ال�شنوي 2020.  
142

حالة �ملعابر يف قطاع غزة 2021/11/1–2021/11/30، �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �ص 5.  
143

�صخ�صيات دولية تطالب بال�صغط على “�إ�رش�ئيل” لرفع �حل�صار عن �لقطاع، القد�س، 2022/1/18.  
144

وز�رة �لتنمية �الجتماعية غزة، تقرير �الأن�صطة و�الإجناز�ت للن�صف �لثاين 2021، القد�س، 2021/8/9.  
145

35.4 مليار دوالر م�صاعد�ت دولية منذ تاأ�صي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، وكالة �الأنا�صول، 2019/2/13.  
146

الربع   )2021 اأول  كانون   - اأول  )ت�رشين  دورة  العاملة:  القوى  م�شح  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   
147

الرابع 2021، �ص 7.

“�أجندة �ل�صيا�صات �لوطنية 2017-2022: �ملو�طن �أوالً”، دولة فل�صطني، كانون �الأول/ دي�صمب 2016، �ص 17 و43، �نظر:   
148

https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_2017_Printed.pdf

�لتعيينات �لدبلوما�صية، القد�س، 2021/12/26.  
149

موؤمتر �أمان �ل�صنوي 2021 “�لتجربة �لفل�صطينية يف نز�هة �حلكم ومكافحة �لف�صاد �ل�صيا�صي”، �الئتالف من �أجل �لنز�هة   
150

 https://www.aman-palestine.org/political-corruption21 :و�مل�صاءلة )�أمان( ، �نظر

عبد �لقادر �حل�صيني رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ئتالف �أمان يحتفي باليوم �لعاملي ملكافحة �لف�صاد، القد�س، 2021/12/23.  
151

هل تتحول �لهبة �ل�صعبية �إىل �نتفا�صة، القد�س، 2021/12/28.  
152

�مل�صهد �ل�صيا�صي لي�ص تعرث�ً و�إمنا �نقالباً، القد�س، 2021/7/25.  
153

يف  �ل�رشيع  للتدهور  للت�صدي  يدعو  �أممي  تقرير  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �ملتحدة  �الأمم  من�صق  مكتب   
154

�لو�صع �القت�صادي، القد�س، 2021/11/12.



الف�سل الثالث

االأر�س واملقد�شات





143

 االأر�س واملقد�شات

االأر�س واملقد�سات

د�صن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب معركة ح�صم هوية �لقد�ص باإعالنه �العرت�ف 

على  عاٍم  مئة  مرور  مع  متز�مناً  جاء  و�لذي  �ل�صهيوين،  للكيان  عا�صمًة  بالقد�ص 

�الحتالل �لبيطاين للقد�ص، وعلى فتح باب �ل�رش�ع على �أر�ص فل�صطني، وعلى هوية مدينة �لقد�ص 

�ل�صنو�ت �الأربع �ملا�صية، �صهدت  �لديني و�حل�صاري لهذ� �ل�رش�ع. وعلى مدى  باعتبارها �ملركز 

معركة �حل�صم م�صار�ً متعرجاً، �إذ متكَّن �الحتالل من �لتقدم يف جبهاتٍ حمددة، و��صطر باملقابل �إىل 

�لرت�جع يف جبهاتٍ �أخرى.

تقدم  �لقد�ص  �صهدت  �ل�صابق،  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  غطاها  �لتي   2019-2018 �صنتي  خالل 

�مل�رشوع �ل�صهيوين لتهويدها على ثالث جبهات هي: �رشب رموز �لوجود �ل�صيادي �لفل�صطيني 

يف �لقد�ص، وتنفيذ جمازر هدٍم كبى يف و�دي �حلم�ص وخميم �صعفاط، و�إقر�ر م�رشوعاٍت تهويدية 

كبى مثل م�رشوع �لتلفريك �ملحيط بالبلدة �لقدية للقد�ص، قابلها تر�جع �صهيوين ُفر�ص على ثالثة 

�ملدينة  �رشقي  �الأحمر  �خلان  �إخالء  يف  �لف�صل  مع  �لقد�ص  حدود  تعديل  عن  �لرت�جع  هي:  م�صار�ت 

حتت �ل�صغط �لدويل و�ل�صعبي، و�لف�صل يف ق�صم مبنى باب �لرحمة وفر�ص �لتق�صيم �ملكاين للم�صجد 

�الأق�صى �ملبارك �أمام �لهبّة �ل�صعبية �لتي متكنت من �إعادته �إىل �أ�صله �لتاريخي كم�صلى، و�لرت�جع 

عن م�رشوع �ل�صيطرة على مقبة باب �لرحمة �لتي ت�صكل �لبو�بة �ل�رشورية لل�صيطرة على �مل�صلى 

و�لتمهيد لفتح �الأبو�ب �ملغلقة باحلجارة.

��صتمرَّ هذ� �مل�صار �ملتعرج ما بني �لتقدم و�لرت�جع يف �صنتي 2020 و2021، حيث متكَّن �الحتالل 

�لتجمع  ومنع  �ل�صعبية  �الإر�دة  لو�أد  كورونا  جائحة  توظيف  هي:  جبهات  خم�ص  على  �لتقّدم  من 

 ،2019 �صنة  يف  بلغته  عما  ن�صبياً  تر�جعت  و�إن  مرتفعة  بوترية  �لهدم  و��صتمر�ر  �الأدنى،  حّده  يف 

و�مل�صي يف فر�ص �لطقو�ص �لتور�تية يف �الأق�صى و�إ�صفاء �صكل من �مل�رشوعية �لقانونية عليها عب 

�ملحاكم، وفر�ص م�رشوع “ت�صوية �الأمالك” و�لبدء بتطبيقه، وهو م�رشوع من �صاأنه �أن يجعل بلدية 

�الحتالل �رشيكة يف معظم �مللكيات �ملقد�صية حتت �صيف “قانون �أمالك �لغائبني”، و�ل�صيطرة على 

مدخل �ملقبة �ليو�صفية وجتريف قبور �مل�صلمني وحتويلها �إىل حديقة. يف �ملقابل، ��صطر �الحتالل 

�أمام  �لعامود  باب  �صاحة  �إغالق  حماولة  عن  �لرت�جع  هي:  كبى  م�صار�ت  ثالثة  على  �لرت�جع  �إىل 

�الإر�دة �ل�صعبية، و�لرت�جع عن تهجري عائالت حي كرم �جلاعوين يف �ل�صيخ جر�ح، وف�صل �ملحاولة 

�لكبى القتحام �الأق�صى يف يوم 28 رم�صان 1442هـ �ملو�فق 2021/5/10.

مقدمة
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�صتة،  على  وتر�جعاً  جبهات  ثماين  على  �صهيونياً  تقدماً  كانت  �الأربع  �ل�صنو�ت  حم�صلة 

و��صتع�صاء للح�صم يف �مللفات �الأهم وهي: هوية �مل�صجد �الأق�صى، وتهجري �أحياء �لن�صيج �ملركزي، 

وتعديل حدود �لقد�ص، مع �لتقدم على �جلبهات �لتي تتعلق بتكبيد �ملقد�صيني �أثماناً �أكب للمو�جهة 

�لبيوت، وت�صوية �الأمالك. لقد كانت �ملعركة على مدى �ل�صنو�ت �الأربع بني حماوالت  وهي: هدم 

معه  وت�صافرت  �أ�صا�صاً،  �ل�صعبي  �لفعل  حملها  �لتي  �حل�صم  منع  و�إر�دة  جهة،  من  �لهوية  ح�صم 

�ملقاومة �مل�صلحة و�لتحركات �لدولية يف بع�ص �ملحطات، و�ل�صفحات �لتالية ت�صتعر�ص وقائع هذه 

�ملو�جهة ب�صكل تف�صيلي.

اأواًل: املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية:

1. امل�شجد الأق�شى املبارك:

ي�صتهدف �ليمني �ل�صهيوين و“جماعات �ملعبد” �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك باأجندة �إحالل ديني، 

كامل  وعلى  مكانه  يف  �ملزعوم  �ملعبد  و�إقامة  �لوجود،  من  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �إز�لة  �إىل  تتطلع 

 ومع 
1
Temple Institute ور�صوماته وجم�صماته. �أدبيات معهد �ملعبد  م�صاحته، كما هو ظاهر يف 

�الأن�صطة  �ملا�صية  �صنة  �لع�رشين  يف  خ�صو�صاً  ت�صاعدت  �حلكم،  على  وهيمنته  �ليمني  ت�صاعد 

و�لب�مج و�ل�صغوط من “جماعات �ملعبد” لتحقيق �لتق�صيم �لزماين و�ملكاين على �الأق�صى، وفر�ص 

�ل�صيطرة عليه؛ و��صتفادت من �لدعم �الأمريكي خ�صو�صاً يف عهد تر�مب. غري �أنها ُووجهت مبقاومة 

بطولية من �أبناء �لقد�ص، �أف�صلت �أو َعوَّقت �لكثري من خمططاتها.

ز على �لتاأ�صي�ص �ملعنوي  ومنذ �صنة 2019، �صعت “جماعات �ملعبد” �إىل بلورة خطة مرحلية ُتركِّ

�ملبارك وكاأنه  �الأق�صى  �مل�صجد  �الأق�صى، و�لتعامل مع  �لتور�تية يف  �لطقو�ص  للمعبد بفر�ص كامل 

�إن كان  �إ�صالمية، وحتى  �أبنيته ما تز�ل  قد بات �ملعبد �ل�صهيوين �ملزعوم بالفعل، حتى و�إن كانت 

نة الأد�ء تلك  �لتق�صيم �ملكاين قد ُمني ب�رشبة موجعة مل ت�صمح له بتخ�صي�ص م�صاحة خا�صة موؤمَّ

�لطقو�ص �لتور�تية، وما تبلور بو�صوح كم�صار خالل �صلوك “جماعات �ملعبد” �ملتطرفة على مدى 

�صنتي 2021-2020.

اأ. ال�شيطرة على اإدارة امل�شجد: 

• تعزيز م�شار ال�شعود ال�شيا�شي لـ“جماعات املعبد”:

 2020 مار�ص  �آذ�ر/  يف  كانت  �الأوىل  �نتخابيتني،  حمطتني  �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  �صهدت 

وح�صلت “جماعات �ملعبد” خاللها على كتلة و�زنة بو�قع 21 مقعد�ً يف �لكني�صت Knesset، �أي �أنها 
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��صتحوذت على 17.5% من مقاعده، و29% من �ملقاعد �لـ 73، �لتي تاأ�ص�ص عليها �الئتالف �حلكومي 

 ونظر�ً للطبيعة �الئتالفية للحكومة و�ت�صاع قاعدتها �لبملانية 
2
بني نتنياهو وجانت�ص يف 2020/5/17.

فقد تر�جعت �لكتلة �حلكومية لـ“جماعات �ملعبد” �ملتطرفة من 19 وزير�ً يف حكومة ت�صيري �الأعمال 

3
�لثانية لنتنياهو �إىل 13 وزير�ً يف هذه �حلكومة �الئتالفية.

�حلكومي  �لتحالف  عقد  �نفر�ط  �إثر   2021 مار�ص  �آذ�ر/  يف  جاءت  فقد  �لثانية،  �النتخابات  �أما 

�لكني�صت،  25 مقعد�ً يف  �ملتطرفة على  �لهيكل  بني نتنياهو وجانت�ص، ونتج عنها ح�صول جماعات 

ملا  2022/6/13 وفقاً  ت�صكيل �حلكومة يف  لكن   
4
تاريخها. لتلك �جلماعات يف  نيابية  كتلة  �أكب  وهي 

يعرف بـ“�لقانون �لرنويجي” �أدى �إىل تر�جع تلك �لكتلة �إىل 23 مقعد�ً، بعد �أن ��صتقال بع�ص �أع�صاء 

“جماعات  �أحز�بهم جاوؤو� من خارج  لبد�ئل من  �ملجال  ليف�صحو�  �لذين دخلو� �حلكومة  �لكني�صت 

�لناجت   22 �لـ  �لكني�صت  يف  �صابقاً  �مل�صجل  �الأكب  للرقم  م�صاوية  لت�صبح  �لكتلة  تلك  فعادت  �ملعبد”، 

 �لتغيري �الأهم هنا هو �أن كتلة �ملعبد )�لهيكل( عاد معظمها �إىل 
5
عن �نتخابات �أيلول/ �صبتمب 2019.

لة  مقاعد �ملعار�صة الأول مرة منذ دخولها الأول مرة �إىل �حلكومة يف �حلكومة �ل�صهيونية 33 �مل�صكَّ

�لدينية  و�ل�صهيونية   Likud �لليكود  حزَبي  يف  �أع�صائها  من   19 بات  �إذ   ،2013 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

�الئتالفية  �حلكومة  يف  �حلكم  �إىل  �أع�صائها  من   4 دخل  فيما  �ملعار�صة،  يف   Religious Zionism

�أع�صاء  �أحد   ،Naftali Bennett بينيت  نفتايل  برئا�صة   Yamina يينا  حزب  هما  بحزَبني  ممثلنَي 

�صاعر  جدعون  قيادة  حتت  �لليكود  عن  �ملن�صق   New Hope جديد  �أمل  وحزب  �جلماعات،   تلك 

 .Gideon Sa'ar

ببنية  تتعلق  �الأوىل  مفارقتان؛  تبز  �ملتطرفة  �ملعبد”  لـ“جماعات  �حلكومي  �لنفوذ  حتليل  ويف 

ل رئي�صها بينيت �صابقة باعتباره رئي�ص �لوزر�ء ذو �لكتلة �الأ�صغر يف تاريخ  �حلكومة ذ�تها، �إذ �صجَّ

يف  ت�صكَّل  �لذي   
6
�حلكومي، �الئتالف  حجم  من   %10 عن  يزد  مل  كتلته  فحجم  �ل�صهيوين،  �لكيان 

معظمه من قوى �ملركز �لقومية �ل�صهيونية مع ر�أ�ص ييني �صغري، يقع على يني �لليكود من حيث 

تطرفه، وهو ما يجعلها مهياأة لالنحالل �ل�رشيع، وما يجعل �لعدو�ن على �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك 

�لكم و�لنوع؛  �لثانية فهي مفارقة  �ملفارقة  �أما  �أن تفجر تناق�صاتها.  �لتي يكن  �لعناوين  �أبرز  �أحد 

فهذه �حلكومة �صهدت �لتطور �لنوعي �الأهم لـ“جماعات �ملعبد” يف تاريخها �ل�صيا�صي بو�صول �أحد 

تلك  ممثلي  معظم  بر�صى  يحَظ  مل  �ئتالٍف  خالل  من  ذلك  فعل  لكنه  �لوزر�ء،  رئا�صة  �إىل  �أع�صائها 

�جلماعات، �لتي ما تز�ل ترى يف نتنياهو حليفها �الأهم ور�عي �صعودها �ل�صيا�صي، فكان ح�صورها 

من حيث �لعدد مقت�رش�ً على خم�ص حقائب فقط.
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7
جدول 3/1: م�شار ال�شعود ال�شيا�شي لـ“جماعات املعبد” املتطرفة يف الكني�شت واحلكومة

الن�شبة )%(حقائب كتلة املعبداحلكومةالن�شبة )%(كتلة املعبدالكني�شتالتاريخ

20031621.730--

20061732.531--

20091875.832--

2013191310.833517

341547 - �أ�صا�ص2015201714.2

211310.8ني�شان/ اأبريل 2019
34 - فرتة ت�صيري 

�الأعمال �الأوىل
1650

222319.2اأيلول/ �شبتمرب 2019
34 - فرتة ت�صيري 

�الأعمال �لثانية
1960

232117.5351335اآذار/ مار�س 2020

242319.236515اآذار/ مار�س 2021

• التاأ�شي�س املعنوي للمعبد: اخلطة املرحلية الثالثة:

�أحاط �الحتالل �قتحام �الأ�صحى يف 2019/8/11 مبو�قف �صيا�صية عديدة، تركز على �أد�ء �ليهود 

 Gilad Ardan للطقو�ص �لدينية يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �إذ دعا وزير �الأمن �لد�خلي جلعاد �أرد�ن

يف لقاٍء مع حمطٍة �إذ�عية حملية �إىل تغيري يف �ل�صيا�صة �لعامة جتاه �مل�صجد �الأق�صى “لتحقيق �مل�صاو�ة 

م�صيفاً   
8
للقوة”، �للجوء  دون  �صيا�صي  �تفاٍق  خالل  من  وذلك  و�مل�صلمني...  �ليهود  �مل�صلني  بني 

�أتبع   وقد 
9
�أو مغلق”. �أو جماعية، �صو�ء يف مكان مفتوح  �أن ت�صمح فردية  “�صالة �ليهود يجب  �أن 

نتنياهو ذلك بر�صالة تطميناٍت �أر�صلها ليهود� عت�صيون Yehuda Etzion، موؤ�ص�ص جمعية “�أحياء 

بـ“��صتعادة  معنية  �صغط  كجماعة  تعمل  �لتي   ،”Alive and Well )Chai V’Kayam) وبخري 

حقوق �ليهود” يف �مل�صجد �الأق�صى، قال فيها:

�إن حق �ليهود يف مكانهم �ملقد�ص )�مل�صجد �الأق�صى( غري قابٍل للنقا�ص... و�أعتقد �أن حقهم 

يف �ل�صالة هو �أمر يجب حتقيقه، بل علينا �أن ن�صمن حرية �لعبادة يف �مل�صجد �الأق�صى الأتباع 

كافة �لديانات يف �لقد�ص... لكن تطبيق هذ� �الأمر على �الأر�ص ال بّد �أن يتم بحذر، و�أعتقد �أننا 

10
قادرون على حتقيق ذلك �إذ� ما عدنا الإد�رة �لدولة يف �النتخابات �لقادمة.

ويف ردٍّ على �صوؤ�ٍل حول �ل�صماح لليهود بال�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى، خالل زيارته الأوكر�نيا يف 

11
نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 2019، قال: “ال تقلقو�، �صيحدث ذلك قبل و�صول �مل�صيح”.

كانت �ملحطة �الأوىل �لتي جتلى فيها هذ� �النتقال �إىل فر�ص �لطقو�ص كاأولوية مرحلية �بتد�ء من 

�أبلغ  حيث   ،2019 �صنة  من   Feast of Tabernacles )Sukkot( �لُعر�ص  وعيد  �لعبية  �ل�صنة  ر�أ�ص 
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باأن  تهديد  ب�صيغة   2019/10/10 يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  حّر��ص  �الحتالل  �رشطة  من  �صابط 

 وقد �صهد 
12

�صالة �ليهود يف �الأق�صى باتت مقبولة، و�أن �عرت��صات �حلر��ص عليها لن ي�صتجاب لها،

ذلك �ملو�صم �صلو�ت علنية جماعية بالع�رش�ت، ووثِّقت بال�صوت و�ل�صورة.

2020-2021 �صّكلَت �الأعياد �ليهودية ذرو�ت �لت�صعيد نحو فر�ص �لطقو�ص  على مدى �صنتي 

�لطقو�ص  تفر�ص  �أن  عيد  كل  يف  حتاول  �ملتطرفة  �ملعبد”  “جماعات  وكانت  �الأق�صى،  يف  �لتور�تية 

لكن  �لتالية،  �ل�صنو�ت  لفر�صها يف  لعلها متّهد  �أن تدعو الأد�ئها  �أو  �لعيد،  لذلك  �ملو�صوفة  �لتور�تية 

فر�ص  ر حماوالت  �أخَّ ما  وهو  جائحة كورونا،  �لوقاية من  باإغالقات  قوطعت  �ملرحلية  �خلطة  تلك 

�لطقو�ص، ور�كم �إحباطاً كان �ملتطرفون يحاولون تفريغه بت�صعيد �لعدو�ن على �الأق�صى مبجرد 

رفع تلك �لقيود، وقد جاءت تلك �لفعاليات خالل �صنة 2020 على �ل�صكل �الآتي:

 :)2020/5/22( العربية  القد�س  احتالل  وذكرى   ،)2020/4/15-8( اليهودي  الف�شح  عيد 

جاءت فرتة �الإغالق �ل�صامل ب�صبب جائحة كورونا لت�صملهما، وكان �مل�صجد �الأق�صى مغلقاً خاللهما 

�أمام �أ�صحابه �مل�صلمني. 

�الإغالقات،  موجة  بعد  يهودي  عيد  �أول  لتكون  جاءت   :)2020/7/30( املعبد”  “خراب  ذكرى 

وقد تو�فقت مع يوم عرفة بالتقومي �لهجري. ون�رشت “جماعات �ملعبد” �أن ع�صو �لكني�صت �أريل 

كيلرن Ariel Kallner �ت�صل قبيل هذ� �لعيد بوزير �الأمن �لد�خلي �أمري �أوحانا Amir Ohana مطالباً 

�َصِهَد   وقد 
14

�الأق�صى. ب�صكٍل علني جماعي يف   
13Shema �ل�صماع  باأد�ء دعاء  للمقتحمني  بال�صماح 

�قتحام يوم عرفة دخول �ملقتحمني يف جمموعات من ع�رشين ز�دت عن خم�صني جمموعة، �أدت كلها 

تقريباً �صالة �ل�صماع ب�صكٍل علني جماعي، كما �صهد �نبطاحاً كامالً، �أو �صجود�ً ملحمياً، لع�رش�ت 

 ولعل هذ� عائد �إىل تعميم 
15

من �ملتطرفني خالل ذلك �لنهار، وقد ُوثِّق �لقليل فقط من ذلك �لعدو�ن.

حر��ص  على  فيه  منع  �خلطيب،  عز�م  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  عام  مدير  من  بيومني  �صبقه 

�الأق�صى وموظفي �الأوقاف ن�رش �أخبار �مل�صجد �الأق�صى على و�صائل �لتو��صل �أو �الإعالم �إال باإذن 

 وهو تعميم ما ز�ل �صاري �ملفعول حتى كتابة هذه �ل�صطور.
16

ر�صمي منه،

حدَّدت   :)2020 اأكتوبر  الأول/  ت�رشين   - �شبتمرب  )اأيلول/  والُعر�س  العربية  ال�شنة  راأ�س 

هذ�  يف  فر�صها  ير�د  �لتي  �لطقو�ص  من  �لتايل  �لهدف  باعتباره  �لبوق  يف  �لنفخ  �ملعبد”  “جماعات 
�ملو�صم؛ وبد�أ �حلاخام �ملتطرف يهود� جليك Yehudah Glick ينفخ يف �لبوق �أمام �أبو�ب �الأق�صى 

�لثانية للجائحة   لكن رياح �ملوجة 
17

�لهدف. 2020/8/25 لتعبئة �ملتطرفني �ل�صهاينة نحو هذ�  منذ 

و�الإغالق �ملر�فق لها هبَّت بعك�ص ما ت�صتهي تلك �جلماعات، �إذ �أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �الإغالق 

 فجاء مو�صم �الأعياد �الأطول كامالً و�صط 
18

�لثاين بدء�ً من �جلمعة 2020/9/18 وملدة ثالثة �أ�صابيع،

هذ� �الإغالق من ر�أ�ص �ل�صنة �لعبية �إىل نهاية �ليوم �لثامن من عيد �لعر�ص.
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�أن هذ� �لعيد  Hanukkah” )10-2020/12/18(: على �لرغم من  “الأنوار - احلانوكاه  عيد 

فته كبديل  ثانوي يف �ملكانة �لدينية، ويف �ملمار�صة �ملر�صودة لـ“جماعات �ملعبد”، �إال �أنها عباأت له ووظَّ

 Jewish عن مو�صم �الأعياد �الأهم �لذي فاتها، و�أطلقت “جماعات �ملعبد” حملة بعنو�ن “�صتاء يهودي

 وهي 
19

Winter” يف �الأق�صى، وخ�ص�صت يوماً لكل و�حد من حاخاماتها ليقود خالله �القتحامات،

�أع�صاوؤها  و�أدى   ،2021 �صنة  �لتالية على مدى  �القتحامات  لكل  �لتي �صتكر�صها يف دعوتها  �ل�صنّة 

�جلزئي  �لرفع  حالة  يف  جاء  كذلك  �لعيد  هذ�  لكن  ��صتطاعو�،  ما  بقدر  �الأق�صى  يف  �لدينية  �لطقو�ص 

للقيود، وقبيل عودة موجة �الإغالقات �لثالثة �لتي بد�أت يف 2020/12/27 و��صتمرت حتى 2021/2/7، 

�صقف  �الأق�صى  �إىل  �ل�صمعد�ن  �إدخال  �ملعبد”  “جماعات  عدَّت  وقد  �الإغالق.  موجات  �أطول  وكانت 

�صنة  منذ  �الأ�صباط  باب  من  قريباً  �لغز�يل  �صاحة  يف  �إ�صعاله  بد�أت  �لتي  وهي  �لعيد،  لهذ�  �أهد�فها 

ه منتدى �ملعبد Temple Forum ر�صالة �إىل رئي�ص �لوزر�ء �ل�صهيوين بنيامني نتنياهو  2018، فوجَّ

 يطالبه برعاية طقو�ص �إ�صعال �ل�صمعد�ن د�خل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، ثم �أ�صعلت �ل�صمعد�ن �أمام

 وهذه 
20

،2020/12/14 2020/12/13، و�لثانية م�صاء  �الأ�صباط مبا�رشة مرتني؛ و�حدة م�صاء  باب 

�أقرب نقطة يبلغها طق�ص �إ�صعال “�صمعد�ن �الأنو�ر” من �مل�صجد �الأق�صى منذ �حتالله.

اإ�شعال “�شمعدان الأنوار” على باب الأ�شباط م�شاء يوم 2020/12/14
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�أما يف �صنة 2021، فقد كانت �الإغالقات �أقل عدد�ً وحّدة، ومل ت�صل �إىل �الإغالق �ل�صامل يف �أي مرة، 

وهو ما �صمح بت�صعيد �أجندة فر�ص �لطقو�ص �ليهودية يف �الأق�صى ب�صكٍل �أكب:

عيد الف�شح العربي )2021/3/28-2021/4/1(: جاء هذ� �لعيد �لذي عادة ما ي�صكل �نطالقة 

بني  ما  �الإغالق  الإجر�ء�ت  �لن�صبي  �لتخفيف  مرحلة  خالل  �ملتتالية،  �لعبية  �الأعياد  مو��صم 

2021/3/7 وحتى 2021/4/18، وذلك بعد موجة �الإغالقات �لثالثة، وكانت �لقيود حت�رش �لتجمع 

�ملعبد” على �ال�صتفادة من  “جماعات   حر�صت 
21

50 �صخ�صاً. �لعامة بعدد ال يزيد عن  �الأماكن  يف 

�لتاريخيني  وقادتها  حاخاماتها  بقيادة  لالقتحام  جدوالً  و�أعلنت  �ملمكن،  قدر  �الإجر�ء�ت  تخفيف 

لتعبئة جمهورها، وحر�صت على �أد�ء �لطقو�ص �جلماعية �لعلنية يف �الأق�صى �صمن هذه �ملجموعات، 

بل �إن �أفر�دها وحاخاماتها �حتفو� بقدرتهم على �أد�ء هذه �ل�صلو�ت �جلماعية �لعلنية دون �عرت��ص 

22
�ل�رشطة �أو �الأوقاف على حّد زعمهم.

ذكرى احتالل القد�س بالتقومي العربي )2021/5/10(: اقتحام 28 رم�شان 1442هـ املوافق 

2021/5/10، وتداعيات اأحداث رم�شان ومعركة “�شيف القد�س”: بحلول ني�صان/ �أبريل 2021، 

بد� و��صحاً �أن �لكيان �ل�صهيوين يتجه نحو ��صتعادة �حلياة �لطبيعية، �إذ بد� �لتعويل و��صحاً على 

�أن حملة �لتطعيم �لو��صعة �ملبكرة ت�صمح بالعودة لفتح كل �ملر�فق و��صتعادة �حلياة �لطبيعية ب�صكٍل 

 ولذلك، تعاملت “جماعات �ملعبد” مع �قتحام “يوم �لقد�ص” 
23

كامل، وهو ما مّت فعلياً يف 2021/4/18.

فيها  ت�صتعيد  �لتي  �لفارقة  �ملحطة  باعتباره  1442هـ،  رم�صان   28 �ملو�فق   2021/5/10 يف  �لو�قع 

�لزخم �لد�فع الأجندة فر�ص �لطقو�ص �لتور�تية يف �الأق�صى، وُتعّو�ص فيه كل ما �أ�صابها من �إحباط 

�لتاأ�صي�ص  م�رشوع  زخم  فقطعت  �الإغالق،  �أجو�ء  عليها  خيمت  �لتي  �ل�صابقة  �لدينية  �ملنا�صبات  يف 

�ملعنوي للمعبد وهو ما يز�ل يف بد�ياته.

�نطالقاً من ذلك؛ نظمت “جماعات �ملعبد” يف 2021/4/4 موؤمتر�ً حت�صريياً لال�صتعد�د القتحام 

 
24

2021/5/10، وهذه �ملرة �الأوىل �لتي ُتعقد فيها هذه �جلماعات “موؤمتر�ً حت�صريياً” القتحاماتها،

�أكده  ما  وهذ�  للمعبد،  �ملعنوي  �لتاأ�صي�ص  الأجندة  فارقة  كمحطة  عليه  �لتعويل  مدى  يو�صح  ما 

جهود  وح�صد  �إليه،  ودعوتهم  فيه  �لتاريخيني  وقادتها  حاخاماتها  كبار  وجود  عن  �إعالنها  الحقاً 

وبت�صلئيل   Itamar Ben-Gvir جفري  بن  �إيتمار  �أمثال  ع�صوياً  �إليها  �ملنتمني  �ل�صيا�صيني  قادتها 

Bezalel Smotrich يف �لدعوة و�لتعبئة، و�لتن�صيق �ملبا�رش مع وزير �الأمن �لد�خلي  �صموتريت�ص 

�أمري �أوحانا لت�صهيل هذ� �القتحام، وبناء على ذلك �أّكدو� �لدعو�ت جلمهورهم باأن �القتحام قائم يف 

 وحر�صها على 
26

 و�لعد�د �لتنازيل �لذي كانت ت�صدره يومياً مع �قرت�ب موعد �القتحام،
25

موعده،

�إىل �الأيام �الأوىل من �لع�رش   ��صتعر��ص ح�صورها يف �الأق�صى يف �قتحامات مطلع رم�صان و�صوالً 

27
�الأو�خر.
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1442هـ،  رم�صان   28 �قتحام  فر�ص  حماولة  يف  كامالً  �رشيكاً  �ل�صهيونية  �حلكومة  كانت 

بني مر�تٍ  ثالث  بالقوة  وفّرقتهم  �مل�صلني  وهاجمت  �الأق�صى  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �قتحمت   �إذ 

25-27 رم�صان 1442هـ �ملو�فق 7-2021/5/9، وحاولت على مدى �صاعات فر�ص �القتحام يوم 

28 رم�صان 1442هـ �ملو�فق 2021/5/10، ثم �أ�رشت على عقد م�صرية �الأعالم مب�صارها �ملحدد من 

�ل�صارع، ولتتفرق  �أن ت�صطر لتغيريه حتت �صغط  �لقدية ع�رش يوم �القتحام، قبل  �لبلدة  د�خل 

�ملظاهرة مع دوي �صفار�ت �الإنذ�ر يف �لقد�ص و�نخر�ط �ملقاومة �مل�صلحة يف �ملو�جهة من قطاع غزة.

مع �إخفاق �القتحام وتر�كم �الإحباط لدى “جماعات �ملعبد” وجمهورها، قامت هي بنقل �رش�رة 

�أهلها من فل�صطينيي  لتفريغ هذ� �الإحباط و�لغ�صب يف  �للد لعلها ت�صكل مكاناً منا�صباً  �إىل  �ملو�جهة 

 Yair �ملتطرف يائري رفيفو  �ل�رش�رة رئي�ص بلديتها  1948، و�صارك يف نقل  �ملحتلة �صنة  �الأر��صي 

 
28

Ravivo �ملقرَّب من بن جفري، و�رشطة �الحتالل �لتي قتلت �ل�صهيد مو�صى ح�صونة يف 2021/5/11،

يف  �ل�صالح  حامالً  له  �صورة   Asaf Farid فريد  �آ�صاف  �ملعبد”  “جماعات  با�صم  �لناطق  ن�رش  فيما 

 ومرًة جديدة 
29

�للد مع رفاقه، يف دعوة جلمهور “جماعات �ملعبد” �ملتطرفة لالنخر�ط يف �ملو�جهة.

جاءت نتيجة �لت�صعيد يف �للد على عك�ص ما ��صتهت “جماعات �ملعبد”، �إذ هبَّ �أهل �ملدينة للدفاع عن 

�ملقاومة  �نتفا�صة عارمة ز�دت يف ترجيح كفة  باأ�رشه يف  �ملحتل  �لد�خل  وجودهم وحياتهم، وهّب 

�لغ�صب  1442هـ، وتفريغ خمزون  �الأق�صى يف رم�صان  �لعدو�ن على  �ملو�جهة، فكانت حماولة  يف 

و�الإحباط عند “جماعات �ملعبد” مت�صي بالكيان �ل�صهيوين من تر�جٍع �إىل �آخر.

�لثالثاء  من  �ليهود  وجه  يف  �الأق�صى  القتحامات  �ملعلن  �الإغالق  متديد  �إىل  �الأحد�ث  هذه  �أدت 

 و�لذي حاول �الحتالل �أن ي�صتثني منه يوم 2021/5/10 وف�صل، حتى 2021/5/23؛ 
30

،2021/5/4

تفريغ  ليحاول   
31

�لنار، �إطالق  وقف  من  يومني  بعد  �القتحامات  �أمام  �لباب  فتح  نتنياهو  �أعاد  �إذ 

معركة �صيف �لقد�ص من �إجناز�تها، لكن فرتة �الإغالق �ملمتدة لـ 19 يوماً كانت وحتت �صغط �ل�صارع 

�لباب يف حزير�ن/  �ل�صهاينة منذ فتح هذ�  �ملقتحمني  �إغالق لالأق�صى يف وجه  �أكب فرتة  و�ملقاومة 

يونيو 2003.

بالتقومي  عرفة(  يوم  ي�صبق  )�لذي  �لرتوية  يوم  و�فق   :)2021/7/18( املعبد  خراب  ذكرى 

�لهجري، وقد بقي �لتاأ�صي�ص �ملعنوي للمعبد هدفاً مركزياً خالل هذ� �لعيد، على �لرغم من �لت�صظي 

�لذي �أ�صاب �لكتلة �ل�صيا�صية �ملنا�رشة لـ“جماعات �ملعبد”، بانتقال معظم �أع�صائها ملقاعد �ملعار�صة 

مقابل ت�صلّم نفتايل بينيت لرئا�صة �لوزر�ء، وهو من �أقرب �ل�صيا�صيني �ل�صهاينة لتلك �جلماعات. كان 

هذ� �القتحام �أقرب �إىل “�قتحام تعوي�صي” عن 28 رم�صان 1442هـ يف �ملمار�صة �ل�صهيونية، فاأّدت 

خالله “جماعات �ملعبد” �لطقو�ص �لدينية �جلماعية يف �الأق�صى بقيادة حاخاماتها وكبار ن�صطائها، 

 فيما �حتفت و�صائل 
32

�لذين ر�أو� ما ح�صل يومها تغيري�ً غري م�صبوق يف �صالة �ليهود يف �الأق�صى،

33
�الإعالم �ل�صهيونية بـ“�لتغيري �لكبري” �لذي مّت يف �الأق�صى.



151

 االأر�س واملقد�شات

�لنية  ع�صية هذ� �القتحام �رّشح بينيت، وللمرة �الأوىل على ل�صان رئي�ص وزر�ئه، مف�صحاً عن 

قال  و�الإجنليزية  بالعبية  بياناً  مكتبه  �أ�صدر  �إذ  �الأق�صى،  يف  �لتور�تية  �لطقو�ص  لفر�ص  �مل�صمرة 

�إد�رتهم  على  �ل�رشطة  ومفو�ص  �لد�خلي  �الأمن  وزير  “ي�صكر  بينيت  نفتايل  �لوزر�ء  رئي�ص  �إن  فيه 

 وهو ت�رشيح 
34

لالأحد�ث يف جبل �ملعبد مب�صوؤولية وعناية، مع توفري حرية �لعبادة لليهود فيه”،

يخالف �ملعمول به �إ�رش�ئيلياً منذ �صنو�ت بالعمل �لفعلي على فر�ص تغيري�ت يف �الأق�صى، مع �لتاأكيد 

يجنّب  دخاين  كغطاء  �لتكتيك  هذ�  و��صتخد�م  تغيري،  كّل  بعد  �لقائم  �لو�صع  �حرت�م  على  �للفظي 

�لكيان �ل�صهيوين ردود �لفعل. وقد جلب هذ� �لت�رشيح �حتجاجاً من �الأردن وتهديد�ً من �ملقاومة، 

ولقَي كذلك معار�صة د�خلية من �أقطاب �الئتالف �حلكومي �ل�صهيوين؛ �إذ �أو�صح وزير �خلارجية 

يائري البيد مبا�رشة �أن “ال تغيري للو�صع �لقائم يف �لقد�ص”، وقد �أ�صدر مكتب بينيت بياناً تو�صيحياً 

 
35

بحيث �ملق�صود حرية �لزيارة لغري �مل�صلمني ولي�ص �ل�صالة”.

و2021/9/16،  ،2021/9/8-7( والُعر�س  والغفران  العربية  ال�شنة  راأ�س  اأعياد   مو�شم 

وت�صري  �الأق�صى،  �صّد  �لت�صعيد  مو��صم  �أطول  هذ�  �الأعياد  مو�صم  ُي�صكِّل  و2021/9/28-21(: 

 وقد �َصِهد هذ� �ملو�صم تكري�صاً غري م�صبوق 
36

�ملالحظة �لتاريخية لوقائعه باأنه يكون �الأعتى و�الأ�صد.

للطقو�ص �لتور�تية يف �مل�صجد �الأق�صى، �إذ �َصِهد حّر��ص �مل�صجد �الأق�صى و�ملر�بطون على �صماع نفخ 

�لبوق د�خل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. وبعد �نتهاء عطلة ر�أ�ص �ل�صنة �لعبية، �أّكدت منظمة “�لعودة 

 �ملتطرفة �أن �أع�صاءها نفخو� �لبوق خالل �ليومني، و�حتفى بذلك قادة “جماعات 
�إىل جبل �ملعبد”37

 وُتعّد هذه 
38

.Tom Nissani وتوم ني�صاين Arnon Segal ملعبد” �ملتطرفة من �أمثال �أرنون �صيجال�

�ملرة �الأوىل �لتي ينفخ فيها �لبوق يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك يف �صياق �مل�صار �حلايل لتهويده وتغيري 

ويف  �حتالله،  عند  فيه  �لبوق  لنفخ  هي  عملياً  �صابقاً  �ملُ�صّجلة  و�ملر�ت   ،1996 �صنة  من  بدء�ً  هويته 

 حيث نفخ حاخام جي�ص 
39

�أثناء �لوجود �لع�صكري �ل�صهيوين فيه ما بني 6/7 وحتى 1967/6/15،

40
�الحتالل �صلومو جورين Shlomo Goren وعدد من �جلنود بالبوق فيه حينها �أكرث من مرة.

�َصِهَد مو�صم �الأعياد هذ� �أد�ء حماكاة لتقدمي “قربان �لغفر�ن” يف 2021/9/16، ونفخ �لبوق مرة 

وُيطّل  �الحتالل،  �صلطات  عليه  ت�صتويل  �لذي  �لتنكزية،  �ملدر�صة  مبنى  يف  �ملقام  �لكني�ص  يف  �أخرى 

 ثم �صهد �إدخال ما ُيعرف 
41

مبا�رشة على �صاحة �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك من جهة �لرو�ق �لغربي،

بـ“�لقر�بني �لنباتية”، �لتي تتكّون من �صعف �لنخل وجذوع �ل�صف�صاف وثمار �الأُترّج، خالل �أيام 

 
42

“عيد �لُعر�ص” �لعبي، حيث و�صل جمموع �ملقتحمني خالل يوَمي �لذروة فيه �إىل 2,400 مقتحم.
�الأعياد  �مل�صبوقة خالل مو�صم  �لطريقة غري  �الأق�صى بهذه  �لتور�تية يف  �لطقو�ص  �إىل جانب فر�ص 

هذ�، كان الفتاً غياب قدرة حر��ص �مل�صجد �الأق�صى و�ملر�بطني على توثيقها، وحتى ما مّت ت�صويره 

منها مّت من م�صافات بعيدة، وهو ما يو�ّصح مدى تر�جع دور �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص، وتقدم 

43
�رشطة �الحتالل يف �مل�صجد، وهو ما وثَّقته موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية يف بيان مف�ّصل.
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�نطالقاً من هذه �لتطور�ت على م�صتوى �ملو�قف �ملعلنة وعلى م�صتوى �ملمار�صة، ُيكن �ال�صتنتاج 

�إىل �عتبار فر�ص �لطقو�ص �لتور�تية  “جماعات �ملعبد” �ملتطرفة و�ليمني �ل�صهيوين قد �نتقلو�  باأن 

�لقربانية يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك خطتهم �ملرحلية �لثالثة بعد �لتق�صيم �لزماين و�ملكاين، وباتو� 

مرحلية  �أهد�فاً  و�لزماين  �ملكاين  �لتق�صيم  �إبقاء  مع  منها،  �نطالقاً  �الأق�صى  على  عدو�نهم  يديرون 

يف  �الجتاه  هذ�  �لقد�ص  يف  �ل�صلح”  “حمكمة  قر�ر  �أّكد  وقد  فيها.  �لتقدم  ��صتطاعو�  حيثما  حا�رشة، 

2021/10/5، �إذ ر�أى �أن “�ل�صالة �ل�صامتة” حقٌّ لليهود يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. وجاء ذلك يف 

�صياق حكمها بوقف �إبعاد �حلاخام �أرييه ليبو Aryeh Lipo، �ل�صكرتري �لعام ملنظمة “�ل�صنهدرين 

�جلديد The New Sanhedrin” �لدينية �ملتطرفة، على �عتبار �أنه مل يك�رش هذه �لقاعدة حني دخل 

�لقاعدة  هذه  �لقد�ص  يف  �ال�صتئناف  حمكمة  �أيَّدت  �ملقابل،  يف  ولكن   
44

�الأق�صى. �مل�صجد  يف  لل�صالة 

“�لقاعدة”، و�أن �صالته كانت  لهذه  حني طبقتها على فعل �حلاخام ليبو من جديد، وعّدته خمالفاً 

45
ملحوظة.

• التناظر الهجري - العربي:

ينبني �لتقومي �لعبي على �صنو�ٍت �صم�صية و�صهوٍر قمرية، وهو ما يقت�صي �إعادة �لتو�فق بني 

�ل�صهور و�ل�صنو�ت وفق �لتقومي �ل�صم�صي، وهو ما يتم عب دور�ٍت تعرف بالـ“�لدور�ت �مليتونية 

ل�صبع  �إ�صايف  �صهر  فيها  ي�صاف  عاماً   19 من  �لو�حدة  �لدورة  تت�صكل  حيث   ،”Metonic cycles

�لتطابق  ويتحقق  �حلو�مل”،  بـ“�ل�صنو�ت  بالعبية  وت�صمى  �لكبي�صة،  �ل�صنو�ت  هي  منها  �صنو�ت 

 وهذ� 
46

�صبه �لتام ما بني �ل�صهور �لقمرية و�لتقومي �ل�صم�صي يف �ل�صنة �لتا�صعة ع�رشة من كل دورة.

لته �إىل حركة �ملنا�صبات �لعبية يف نطاق 33 يوماً من �لتقدم و�لتاأخر مقارنة بالتقومي  يوؤدي يف حم�صِّ

�ل�صم�صي.

باملقابل، فاإن �ل�صنة �لهجرية �الإ�صالمية �صنة قمرية �ل�صنو�ت و�ل�صهور، وهو ما يجعلها تتحرك 

َهَذْين  بني  �الختالف  عاماً.   33 كل  مرة  تكتمل  �ل�صم�صي،  �لتقومي  مقابل  يف  كاملة  د�ئرية  حركة 

�لتقويني يوؤدي �إىل تناظر متكرر يف �ملنا�صبات فيما بينهما، مع كون هذه �لتناظر�ت �صعبة �حل�صاب 

2018/9/10، بد�  5779 يف  و�لتوقع نظر�ً للطبيعة �لهجينة للتقومي �لعبي. مع بد�ية �لعام �لعبي 

�أن تناظر�ً هجرياً - عبياً �صين�صاأ يف نقطتني حمددتني؛ �الأوىل تناظر يوم 28 رم�صان مع  و��صحاً 

 �لذكرى �لعبية ال�صتكمال �حتالل �لقد�ص و�مل�صماة بذكرى “توحيد �لقد�ص”، وقد �أدت �إىل �قتحام

ويوم  عرفة  يوم  ثم  �الأ�صحى  يوم  تناظر  و�لثانية   ،2021 يف  ثم   2019 �صنة  خالل  رم�صان   28

�الأ�صحى يف  �قتحام  �ملعبد”، وقد وقع ب�صببها  “ذكرى خر�ب  �مل�صماة  �لدينية  �لذكرى  �لرتوية مع 

2019/8/11، ثم �قتحام عرفة يف 2020/7/30، و�قتحام يوم �لرتوية يف 2021/7/18.
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5782 يف 2021/8/7، ي�صاف �صهر لل�صنة �لعبية �حلالية، ما ين�صئ  ومع دخول �لعام �لعبي 

جانبَي  على  مهمة  منا�صبات  �أربع  ي�صمل  و2023   2022 �صنتي  مدى  على  ي�صتمر  جديد�ً  تناظر�ً 

�لتناظر هي:

جدول 3/2: التناظر الهجري العربي على مدى �شنتي 2023-2022

نقطة التناظر امليالديةاملنا�شبة العربيةتاريخها الهجرياملنا�شبة الإ�شالمية

عيد �مل�صاخر15 �صعبانالن�شف من �شعبان

2022/3/18–17
2023/3/8–7

�شهر رم�شان
1–30 رم�صان

)�لتقاطع: �الأ�صبوع �لثالث(
عيد �لف�صح

2022/4/22–16
2023/4/12–6

خر�ب �ملعبد10 حمرمعا�شوراء

2022/8/7
2023/7/27

12 ربيع �الأولاملولد النبوي
ما بني �لغفر�ن و�لعر�ص من 

مو�صم �الأعياد �لطويل

2022/10/8
2023/9/27

وبدر��صة �لتناظر �لهجري - �لعبي �ملتوقع على مدى 2022-2023 يكن ��صتنتاج �لتايل:

�أن نقاط �لتقاطع �صتكون �أكرث كثافة، �إذ �صت�صمل 4 نقاط تقاطع �صنوية بدالً من �ثنتني، لكن هذه   .1

�لتقاطعات �صتاأتي يف منا�صبات �إ�صالمية �أقل مركزية من عيد �الأ�صحى �لذي مل يُعد نقطة تقاطع.

�أن �لتقاطع خالل رم�صان بات �أ�صد حدة بفارق، �إذ يحّل �لف�صح �لعبي باأيامه �ل�صبعة متقاطعاً   .2

مع �الأ�صبوع �لثالث من �صهر رم�صان، و�إذ� كان يوُم تناظٍر و�حٍد على مدى �صنتي 2019 و2021 

رمبا  �لرم�صاين  للتقاطع  �ل�صبعة  �الأيام  فاإن  عنا�رشها،  توفرت  �صاملة  مو�جهة  بتفجري  كفيالً 

تكون كفيلة بتجديد �ملو�جهة من �لعام �الأول، خ�صو�صاً و�أن عو�مل �لدفع نحو �النفجار تتز�يد 

فر�صها  �لتي  �جلغر�فية  �لوقائع  تفاوت  من  �لرغم  على  �لتاريخية  فل�صطني  �أنحاء  خمتلف  يف 

�ملحتل.

1929، �لتي  وقد �صبق للتناظر �لهجري - �لعبي �أن كان له دور يف �نطالق ثورة �لب�ق �صنة 

�صهدت تقاطعاً م�صابهاً بني ذكرى خر�ب �ملعبد �لعبية وذكرى �ملولد �لنبوي �لهجرية. 

• توظيف جائحة كوفيد -19 �شّد الأق�شى:

�جتماعاً  �إنه قد عقد  فيه  قال  بياناً  �لقد�ص  �الإ�صالمية يف  �الأوقاف  �أ�صدر جمل�ص   2020/3/22 يف 

طارئاً، و�إنه بعد “�الطالع على تطور�ت �الأو�صاع �ل�صحية �لتي متر بها مدينة �لقد�ص وباقي �لبالد” 

�الأق�صى �مل�صجد  �أبو�ب  جميع  من   2020/3/23 �الإثنني  فجر  من  بدء�ً  �مل�صلني  دخول  “تعليق  ر   قرَّ
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هذ�  �تخاذ  جر�ء  باملر�رة  “ي�صعر  باأنه  موؤكد�ً  و�ملوظفني،  �حلر��ص  تو�جد  ��صتمر�ر  مع  �ملبارك” 

 وقد ��صتمر هذ� �الإغالق لالأق�صى يف وجه �مل�صلني حتى يوم �الأحد 2020/5/31، لي�صفر 
47

�لقر�ر”.

�حلروب  نهاية  منذ  �مل�صلني  وجه  يف  �الأق�صى  للم�صجد  �إغالق  �أطول  عن  �ملح�ّصلة  يف  �لقر�ر  هذ� 

�ل�صليبية، وقد تك�صفت يف حم�ّصلة هذ� �الإغالق �لرت�جعات �لتالية:

التفاو�س على اإدارة الأق�شى: مبا يت�صمنه من �إقر�ر �صمني مب�رشوعية �الحتالل عليه، �إذ وقد   .1

�إد�رة �الأوقاف و�صلطات �الحتالل  2020/3/22 وجود حمادثات بني  نقلت �صحيفة هاآرت�ص يف 

�ليهودية  �لوقت ذ�ته منع �القتحامات  �أمام �مل�صلني، ويف  �الأق�صى  �مل�صجد  �إغالق  لالتفاق على 

 فيما ن�رش موقع �ملونيتور
48

 من خالل �إغالق باب �ملغاربة �لذي ت�صيطر عليه �صلطات �الحتالل،

لالتفاق  رف�صهم  �ملعبد  جمعيات  يف  ن�صطاء  عن  فيه  نقل  مقاالً   2020/4/29 يف   Al-Monitor

�مل�صجد  دخول  من  �ليهود  منع  مبوجبه  مّت  و�لذي  و�الأردن،  �الحتالل  دولة  بني  �ل�صيا�صّي 

 وقد ك�صف موقع عربي 
49

�الأق�صى، معتبين ذلك طعنًة لهم من قبل حكومة بنيامني نتنياهو.

�إغالق �مل�صجد  �أن هناك �تفاقاً على  2020/5/11، عن م�صدر رفيع يف �حلكومة �الأردنية،  21 يف 

ذلك  مبر�ً  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  ووز�رة  �الأردنية  �خلارجية  وز�رة  بني  �ملبارك  �الأق�صى 

حكومة  جو�ب  جاء  وقد   
50

�الإ�رش�ئيليني”. من  �إليهم  �لفريو�ص  �نتقال  من  �مل�صلني  بـ“حماية 

�الحتالل للمحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية يف 2020/5/13 حول وجود هذ� �التفاق ليعزز �صحة هذه 

حل�صا�صية  “نظر�ً  مغلقة  �ال�صتماع  جل�صة  تكون  �أن  �الحتالل  حكومة  طلبت  �إذ  �لت�رشيحات، 

51
]�ملو�صوع[... و�لذي له �نعكا�صات على �الأمن �لقومي و�لعالقات �خلارجية”.

قيود م�شتجدة على الأوقاف: ��صتغلت �رشطة �الحتالل قر�ر �إغالق �مل�صجد �الأق�صى لفر�ص   .2

و�إغالقها  �الأبو�ب  فانتزعت �صالحية فتح  �لقد�ص؛  �الإ�صالمية يف  �الأوقاف   م�صتجدة على 
ٍ
قيود

من �الأوقاف متاماً، و�صمحت بالدخول و�خلروج عب باَبني فقط طو�ل فرتة �الإغالق، هما بابا 

�الأ�صباط و�ل�صل�صلة �ملعززين بح�صور ل�رشطة �الحتالل يف حميطهما، و�أغلقت باب �ملجل�ص �لذي 

يوؤدي �إىل مقر د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص �لقائم يف �ملدر�صة �ملنجكية، و�ألزمت �الأوقاف 

مقام  يف  بذلك  فباتت  لالأق�صى،  بالدخول  لهم  لت�صمح  عملهم  وقو�ئم  مبوظفيها  قائمة  بت�صليم 

“�الإد�رة �الأ�صيلة” للم�صجد، و�لتي ت�صع �الأوقاف حتت �إ�رش�فها، وقد �ُصلّمت لها هذه �لقائمة 
52

بالفعل من قبل �إد�رة �الأوقاف.

�ملبارك حمل  �الأق�صى  للم�صجد  �لطويل  �الإغالق  لقد كان  املتزامن عند فتحه:  الدخول  م�شهد   .3

م�صاحته،  معظم  يف  مفتوح  مكان  �الأق�صى  �مل�صجد  و�أن  خ�صو�صاً  و��صعة،  ومعار�صة  جدٍل 

مببادرة  تباعد  �صالة  �صهد  �لعامل  يف  م�صجد  �أول  �إنه  بل  ومتي�رش،  ممكن  فيه  �لتباعد  وحتقيق 

من م�صليه بدء�ً من يوم 2020/3/18، ومع ذلك فقد بقي مغلقاً حتت �صغط �صهيوين حتى ما 
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بعد �لعيد و�صهر رم�صان �ملبارك، على �لرغم من �أن بلدية �الحتالل رفعت جميع قيود �لتنقل 

 وجاء �ختيار فتح �الأق�صى يف يوم �الأحد لي�صّكل 
53

يف جميع �أ�صو�ق �لقد�ص بدء�ً من 2020/5/10.

�إنفاذ�ً عملياً لوعٍد قطعته �رشطة �الحتالل الإيتمار بن جفري، بعد رّد �اللتما�ص �لذي قدَّمه ملحكمة 

“توحيد  ذكرى  يو�فق  باعتباره   2020/5/22 يف  لليهود  �الأق�صى  بفتح  مطالباً  �لعليا،  �الحتالل 

�لقد�ص” بالتقومي �لعبي. وقد تعهدت �رشطة �الحتالل خالل �لرد عليه “بفتح جبل �ملعبد لليهود 

 وهذ� ما ح�صل بالفعل �إذ ُفتح �الأق�صى �أمام �مل�صلني عند �صالة فجر 
54

فور فتحه للم�صلمني”،

يهود�  �حلاخام  قاد  حيث  ب�صاعتني،  بعدها  للمقتحمني  �ملغاربة  باب  لِيُفتح   ،2020/5/31 �الأحد 

55
جليك �قتحاماً للم�صجد �الأق�صى على ر�أ�ص 150 مقتحماً فور �إعادة �إعالن �فتتاحه.

ومع بدء موجة �الإغالق �لثانية، حاولت �صلطات �الحتالل �أن تفر�ص هذ� �الإغالق على �الأق�صى، 

�الأق�صى  �مل�صجد  �إغالق  ليعلن  �الأوقاف  جمل�ص  على  �ل�صغط  فحاولت  �الإغالق،  جتربة  تكّرر  و�أن 

�ملبارك يف 2020/9/16، لتكرِّ�ص بذلك قاعدة فتح و�إغالق �الأق�صى مبا يتو�فق مع قر�ر�ت �حلكومة 

�ل�صهيونية، ولتوؤكد خ�صوعه ل�صيادتها، ولتحاول �مت�صا�ص �صغوط “جماعات �ملعبد” �ملتطرفة، 

�لتي كانت تعار�ص تز�من هذ� �الإغالق مع مو�صم �الأعياد �ليهودية �لطويل، فجاءت حماولة �إغالق 

�أمام  �صيُقَفل  �الأق�صى  باأن  �ملتطرفة،  لتلك �جلماعات  “تعوي�ص”  �مل�صلمني مبثابة  �الأق�صى يف وجه 

�مل�صلني �مل�صلمني كذلك. وقد �أعلن حامت عبد �لقادر بالفعل قر�ر جمل�ص �الأوقاف بـ“تعليق” دخول 

هذ�  لقيها  �لتي  �ل�صديدة  �ملعار�صة  لكن   
56

�أ�صابيع، ثالثة  ملدة  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �مل�صلني 

 
57

�لقر�ر �صعبياً و�إعالمياً �أّدت �إىل �لرت�جع عنه.

بعد ف�صلها يف فر�ص �إغالق �الأق�صى على �مل�صلمني، كثَّفت �رشطة �الحتالل من توظيف �إجر�ء�ت 

�الإغالق �صّد �مل�صلني مبخالفات �البتعاد عن مكان �ل�صكن �أكرث من �مل�صاحة �مل�صموحة، وخمالفات 

�لكمامات و�لتباعد و�لتجّمع، طو�ل موجتي �الإغالق �لثانية، حيث �أدى �جلمعة 1,200 من �مل�صلني 

59
 وكذلك خالل موجة �الإغالقات �لثالثة.

58
يف 2020/9/25،

• اغت�شاب �شالحيات الرتميم ونظام ال�شماعات املوازي:

تو��صل حماكم �الحتالل متديد قر�ر �إغالق م�صلى باب �لرحمة �لذي يجدد منذ 2003، وي�صّكل 

�الأر�صية �لتي ت�صتند �إليها �رشطة �الحتالل يف عدو�نها على �مل�صلّى، وقد ك�صفت موؤ�ص�صة �لقد�ص 

ل  �لدولية يف 2021/1/26، ��صتناد�ً �إىل م�صادر خا�صة من د�خل �الأوقاف، باأن �رشطة �الحتالل ُتعطِّ

 
60

عمل فرق �الإعمار يف قبة �ل�صخرة ولعدة �أيام ملقاي�صة �الإعمار باإعادة �إغالق م�صلّى باب �لرحمة.

�ملر�بط  �لرحمة؛ وكان  �لتو�جد يف م�صلّى باب  وو��صلت �صيا�صة �عتقال و�إبعاد من ي�رّشون على 

�ملقد�صي نظام �أبو رموز �أحد �أبرز �مل�صتهدفني لهذ� �ل�صبب، �إذ �عتقلته �صلطات �الحتالل من م�صلّى 

�عتقاله  �أعادت  باأيام  �الأق�صى  �إىل   وبعد عودته 
61

�أ�صهر. �أبعدته �صتة  2021/2/7 ثم  �لرحمة يف  باب 
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 ويبدو �أن �صلطات �الحتالل مل ت�صلّم َبعُد بالفتح �لنهائي 
62

من م�صلّى باب �لرحمة يف 2021/8/17.

مل�صلّى باب �لرحمة، وحتافظ على خّط حماولة �إغالقه لعل �لفر�صة تلوح لذلك الحقاً.

وما تز�ل بلدية �الحتالل يف �لقد�ص، يف �لوقت عينه، تو��صل �حتكار �لرتميمات يف �ل�صور �جلنوبي 

�لغربي لالأق�صى للعام �لثالث على �لتو�يل، دون �إطالع �الأوقاف على ما يجري من �أعمال، و�لتي هي 

باالأ�صل �أعمال ح�رشية لها لي�ص ل�صلطات �الحتالل �أي �صلةٍ بها.

يوؤهل  لل�صماعات  نظام  تركيب  كان  �لتقرير  ر�صدها  �لتي  �لفرتة  خالل  �الأخطر  �لتطور  ولعل 

للم�صجد؛  �الأ�صلي  �ل�صماعات  �الأق�صى مبو�ز�ة نظام  �مل�صلني يف  لتوجيه ح�صود  �رشطة �الحتالل 

بت �رشطة �الحتالل �صماعة فوق �صطح ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية غرب مئذنة  2020/9/6 ركَّ ففي 

بت �صماعة ثانيًة فوق �صطح باب �ملطهرة فوق �لرو�ق �لغربي   ثم يف 2020/9/9 ركَّ
63

باب �الأ�صباط،

 وهي �أُ�صيفت ل�صماعة �صبق تركيبها على �صطح �ملدر�صة �لعمرية �صمال �الأق�صى يف 
64

يف �الأق�صى،

�آب/ �أغ�صط�ص 2017. وبذلك بات لالحتالل نظام �صوتي قادر على �لو�صول �إىل �جلهات �ل�صمالية 

و�لغربية لالأق�صى.

و�أعطت  كورونا،  جائحة  حجة  حتت   2021/2/19 يف  �لنظام  هذ�  �الحتالل  �صلطات  فّعلت 

معاً،  مربوطة  �لثالثة  �ل�صماعات  هذه  �أن  ليت�صح  �الجتماعي،  �لتباعد  حول  للم�صلني  “�إر�صاد�ت” 
و�أنها مرتبطة مبركز �ل�رشطة يف �ملدر�صة �لتنكزية على ما يبدو. وقد تعّمدت �ل�رشطة توجيه هذه 

 باملقابل، ومع 
65

�الإر�صاد�ت يف وقتٍ َتقاطَع مع �آذ�ن �صالة �جلمعة ومع �لركعة �لثانية من �ل�صالة.

من  �الأوىل  �لليلة  يف  �لرت�ويح  �صالة  مع  �لب�ق  �صاحة  يف  �لعبي  �ال�صتقالل”  “عيد  �حتفال  تقاطع 

رم�صان 1442هـ، �قتحمت قو�ت �الحتالل �مل�صجد �الأق�صى يف 2021/4/13 وك�رشت باَبي مئذنتي 

يف  ُم�صيّها  �إىل  ُي�صري  ما  وهو   
66

فيها، و�لكهرباء  �ل�صوتيات  �أ�صالك  قطعت  ثم  و�ل�صل�صلة،  �ملغاربة 

�لتعامل باعتبارها هي من تدير �مل�صجد �الأق�صى كمكان.

• تفريغ دور حرا�س امل�شجد الأق�شى املبارك: 

�الأوقاف  �إد�رة  يقو�ص  لكونه  لالحتالل  ثابت  خط  هو  �الأق�صى  حر��ص  دور  ��صتهد�ف  �إّن 

حظر  بعد  خ�صو�صاً  فيه،  �الإ�صالمي  �حل�صور  وي�صعف  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �الإ�صالمية 

�الإ�صالمية  2013-2014 ثم حظر �حلركة  �ملنظم يف �صنتي  �لرباط  �لتي تبنّت م�رشوع  �ملوؤ�ص�صات 

بالكامل يف �صنة 2015، وهو ما �أدى �إىل تر�جع �أعد�د �ملر�بطني نتيجة غياب �ملر�بطني �ملتفرغني، فبات 

�لب�رشية  �لكتلة  �الأردنية،  �لر�صمية  �لبيانات  بح�صب   
67

حار�صاً،  283 نحو  �لبالغ  بعددهم  �حلر��ص 

�ملتفرغة �لوحيدة يف �الأق�صى تقريباً، وهذ� ما ز�د من �صغوط �الحتالل عليهم منذ ذلك �حلني.

حر��ص  بحقِّ  �جل�صدي  و�العتد�ء  �الإبعاد  �إجر�ء�ت  تو��صلت   2021-2020 �صنتي  مدى  على 

�مل�صجد �الأق�صى، وتو��صل �إلز�م �رشطة �الحتالل لهم باالبتعاد عن �ملجموعات �ملقتحمة مب�صافات 
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تزيد عن 60م يف بع�ص �الأحيان، وهو ما ينعهم من توثيق ما تفعله تلك �جلماعات يف �الأق�صى، لكن 

تغيري�ت مهمة يف و�صع �حلر��ص ��صتجدت خالل هذه �لفرتة:

تقدمي لوائح التهام وال�شجن الطويل: حيث تعر�ص �حلار�صان فادي عليان ولوؤي �أبو �ل�صعد   .1

 وكان �عتقال �حلار�ص لوؤي �أبو �ل�صعد على 
68

لالعتقال و�لتحويل �إىل �لزنازين، ثم ُقدِّما للمحكمة،

 
69

�ملبارك، �الأق�صى  للم�صجد  متطرفة  جمموعة  �قتحام  خالل  �الحتالل  ل�رشطة  ت�صديه  خلفية 

و�إن كان هذ� �لتعامل لي�ص م�صتجد�ً، �إال �أن �ملالحظ �أنه هناك ميالً لزيادته خالل 2021-2020.

هدم البيوت: خالل فرتة �لر�صد هدمت �صلطات �الحتالل منزلني حلر��ص يف �مل�صجد �الأق�صى   .2

�إال  �لرتخي�ص”،  “عدم  �ملعتادة  بالذريعة  تذرعت  �أنها  من  بالرغم  عملهما،  خلفية  على  �ملبارك 

يف  مو�قفه  لقاء  قبل  من  بيته  بهدم  عليان  فادي  �حلار�ص  هدَّد  �الحتالل  خمابر�ت  �صابط  �أن 

 ثم �عتقل عليان 
71

بعد عن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك،
ُ
 وبعد هدم منزله بثالثة �أ�صهر �أ

70
�الأق�صى؛

ل يف حي �الأ�صقرية يف  وُحوِّل للمحكمة. كما جرى ت�رشيع ملف هدم منزل �حلار�ص �أحمد �لدالَّ

“موؤ�ص�صة   و�أوقفت 
73

�ملبارك، �الأق�صى  �مل�صجد  بِعد عن 
ُ
و�أ �عتقل   وبعد هدم بيته 

72
بيت حنينا،

ممنهجاً  ��صتهد�فاً  يوؤكد  ما  وهو  �ملري�ص،  �بنه  خم�ص�صات  لالحتالل  �لتابعة  �لوطني”  �لتاأمني 

ل بق�صد ك�رش �إر�دته. للدالَّ

يو�جهون  فاإنهم  �حلر��ص،  على  �ملت�صاعدة  �ل�صغوط  هذه  مو�جهة  يف  احلرا�س:  اأعداد  تراجع   .3

باملقابل مع�صالتٍ معي�صية، تفاقمت مع �رتفاع �صعر �رشف �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي مقابل �لدينار 

بن�صبة تقارب 20% خالل خم�ص �صنو�ت، وهو ما �أدى �إىل تاآكل رو�تبهم �لتي تقع يف خانة �حلدِّ 

�الأدنى قبل هذ� �الرتفاع، حيث ي�صطر معظمهم للعمل بوظيفة �أخرى �إىل جانب عمله حار�صاً يف 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وهو ما �أدى مع �لزمن للجوئهم لالإجاز�ت �لطويلة بدون ر�تب ليتمكنو� 

من �لعمل خارج �الأق�صى وتوفري �لدخل، ما يجعل عدد �حلر��ص يف بع�ص فرت�ت �ملناوبة بالكاد 

 وقد قررت �حلكومة �الأردنية رفع رو�تبهم، �إال �أن �لتعليمات �لنهائية 
74

20 �صخ�صاً، ي�صل �إىل 

 وهو ما يجعلها حمدودة جد�ً 
75

لهذه �لزيادة وزعتها على عامني، وح�رشتها بالر�تب �الأ�صا�صي،

بالن�صبة للحر��ص لكون رو�تبهم �الأ�صا�صية متدنية جد�ً.

�لفعلية  �الأعد�د  يف  �لنق�ص  هذ�  لتعوي�ص  جديد�ً  حار�صاً   50 تعيني  �لقد�ص  �أوقاف  حاولت  وقد 

 وقد �أدى هذ� �إىل �لك�صف عن حقيقة 
76

للحر��ص، لكن �رشطة �الحتالل منعتهم من مبا�رشة عملهم.

�أخرى كان م�صكوتاً عنها على �لرغم من �أنها كانت معروفة للمتابعني، وهي �أن �صلطات �الحتالل 

  
77

متنع �أوقاف �لقد�ص من تعيني �أي حار�ص جديد منذ �صنة 2017.



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

158

ب. الإن�شاءات واحلفريات حتت امل�شجد الأق�شىويف حميطه: 

• الإن�شاءات يف حميط امل�شجد:

و�إيجاد موطئ  للقد�ص  �لقدية  �لبلدة  �أفق  لتغيري  متتالية  2007 خططاً  قدم �الحتالل منذ �صنة 

قدمٍ �أو �صهادة ميالدٍ يهودية فيها، وقدم يف �صبيل ذلك عدة م�رشوعات م�صت يف �جتاهني؛ �الجتاه 

مثل  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  حميط  يف  �لكبى  و�لثقافية  �لدينية  �ليهودية  �ملر�كز  �إن�صاء  �الأول 

�صرت�و�ص بيت  م�رشوع  بهما  وحلق   ،”Burnt House �لتور�ة  “نار  ومتحف  �ملعبد  معهد   مقر 

مببنى تعزيزها  على  جاٍر  و�لعمل  للزو�ر،  ومفتوحة  قائمة  �ملباين  هذه  وكل   ،Strauss House 

�ملر�كز  هذه  عقد  ليُكِمَل  �لب�ق  �صاحة  غرب  �ل�صخم   Beit Haliba )Core House( �جلوهر  بيت 

�ملخططات.  يف  �الأ�صخم  �ملركز  وهو  جنوباً،   Kedem Center )كيدم(  �لِقَدم  ومبركز  �لتهويدية؛ 

تاأ�ص�صت يف �ملوجات  �لتي  �لكن�ص  �إحياء  �أّي  �لتاريخية”،  �لكن�ص  “�إحياء  �لثاين كان حماولة  �الجتاه 

بد�أ  م�رشوع  وهو   ،19 �لـ  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  يف  للقد�ص  �لدينية  �ل�صهيونية  للهجرة  �ملبكرة 

بكني�ص “خيمة �إ�صحق Isaac’s tent” �لقائم فوق وقف حمام �لعني، وهو �أ�صغر هذه �لكن�ص و�فتُتح 

 ،2010 �صنة  يف  و�فتتح  �لكبري  �لعمري  �مل�صجد  �أوقاف  فوق  �لقائم  �خلر�ب  كني�ص  ثم   ،2009 �صنة 

.”Glory of Israel ليبقى �لكني�ص �الأكب و�الأهم، كني�ص “جمد �إ�رش�ئيل

غرب  �إ�رش�ئيل”  “جمد  وكني�ص  �جلوهر  بيت  م�رشوعات  عن  �الإعالن  �أن  من  وبالرغم  �ليوم، 

�الأق�صى، ومركز كيدم جنوب �الأق�صى، قد مّت خالل �لفرتة 2010-2013، �إال �أن هذه �ملباين ما تز�ل 

حتى �ليوم يف مر�حل �حلفر �أو �صّب �الأ�صا�صات يف �أح�صن �الأحو�ل، وهو ما ُيف�صح عن تعرث حقيقي 

فيها،  �لعاملة  �الأطر�ف  وحدة  عدم  بينها  من  كثرية؛  �عتبار�ت  تفر�صه  �مل�رشوعات  هذه  تقدم  يف 

�مل�صهد فيه، و�ملعار�صة �خلارجية  �لذي حتاول تلك �مل�رشوعات تغيري  �ملكان  وح�صا�صية وقد��صة 

و�لد�خلية �لتي تو�جهها مثل هذه �مل�رشوعات.

ويبدو �أن هذ� �لتعرث و�لبطء يف حتقيق �لغايات قد قاد حكومة �الحتالل نحو ��صتك�صاف مقاربة 

خمتلفة، وهي �ملجيء بكثافة ب�رشية يهودية �إىل حميط �مل�صجد �الأق�صى و�لبلدة �لقدية للقد�ص من 

 لعل هذ� ي�صفي �مل�رشوعية الحقاً على م�رشوعات ومر�كز �أكب 
78

خالل تعزيز �صبكة �ملو��صالت،

تخ�صهم، بالرغم من �أن هذه �ملقاربة حتمل بذور �صعفها �أي�صاً، مع بقاء �لبلدة �لقدية وحميطها ذ� 

�أغلبية �صكانية عربية مقد�صية، و�قت�صار �حل�صور �لعددي فيه على �حلي �ليهودي يف �لبلدة �لقدية 

فقط، وبقاء �ليهود يف خانة �لزو�ر ولي�ص �ل�صكان.

 �نطالقاً من ذلك، وحتديد�ً من نقطة تويل �ملتطرف بت�صلئيل �صموتريت�ص حلقيبة �ملو��صالت يف

�صنة 2019، �أخذت م�رشوعات تغيري حميط �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك ترتكز على �لبنى �لتحتية:
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1. م�رشوع قطار القد�س ال�رشيع و“حمطة ترامب”: 

حزير�ن/  �صهر  يف  قدم  قد   Yisrael Katz كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �ملو��صالت  وزير  كان 

يونيو 2019 خطة لربط قطار �لقد�ص �ل�رشيع من حمطته �لقائمة يف �صارع يافا غربي �لقد�ص بال�صور 

هذ�  باأن  متذرعاً  �لب�ق،  �صاحة  عند  جديدة  حمطة  و��صتحد�ث  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �لغربي 

ي�صّكل حالًّ يف �لنقل �لعام ُي�صهل �لو�صول �إىل “حائط �ملبكى”، لكن “جلنة �لبنى �لتحتية �لوطنية” 

رف�صت �ملقرتح بعد مناق�صته بثمانية �أ�صو�ت �صد و�حد، نتيجة لعدم وجود �صغط حقيقي يتطلب 

خط مو��صالت كهذ�.

�ل�صفة  �ملو��صالت يف  لتطوير  ��صرت�تيجية  �لنقل، وو�صعه خطة  مع تويل �صموتريت�ص لوز�رة 

�لغربية لتعزيز �ال�صتيطان وحتويل �لقد�ص �إىل مركز مدين جلميع م�صتوطني �ل�صفة �لغربية، جنح 

يف �إعادة طرح �مل�رشوع �أعاله على جلنة �لبنى �لتحتية من جديد وجنح يف متريره يف 2020/2/17، 

و�أقّرت  �لقرن”،  “�صفقة  �أ�صماها  �لتي  تر�مب  �لرئي�ص  خطة  طرح  من  بال�صبط  �صهر  نحو  بعد  �أي 

�للجنة ��صتحد�ث حمطة قرب �صاحة �لب�ق با�صم “حمطة تر�مب” تقدير�ً جلهود �لرئي�ص �الأمريكي 

 وقد بد�أت �أعمال حفرٍ ��صتك�صافية 
79

دونالد تر�مب يف دعمه لالحتالل ولتغيري هوية مدينة �لقد�ص.

 وقدمت �خلريطة �لتالية مل�صار 
80

ل�صالح �مل�رشوع يف حميط �لبلدة �لقدية يف �صهر �أيار/ مايو 2020،

�لقطار، وتظهر تقاطعاً كبري�ً ما بني م�صار �لقطار و�لتلفريك، وتظهر بالتايل �أن تكر�ر �مل�رشوعات 

بهذه �الجتاهات دون وجود حاجة مو�صوعية ياأتي الأغر��ص تهويدية حم�صة.

81
خريطة 3/1: تقاطع م�شار التلفريك والقطار ال�رشيع املقرتحان جنوب البلدة القدمية
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2. تطورات م�رشوع تلفريك البلدة القدمية:

للبنى  �لوطنية  “�للجنة  باإقر�ر  كبرية  بدفعة  �لقدية  �لبلدة  حميط  يف  �لتلفريك  م�رشوع  حظي 

يف  ثم   ،2019/6/3 يف  عليه  �العرت��صات  جميع  برف�صها  ثم   ،2019/2/1 يف  مل�صاره  �لتحتية” 

2019/11/4 �صادقت عليه �للجنة �لوز�رية ل�صوؤون �ل�صكن، ما جعل �لطريق ممهد�ً لتنفيذه. ونظر�ً 

و�نعد�م  �لتاريخي،  و�إرثها  �لقدية  �لبلدة  باأفق  ُيلِْحقه  �لذي  �ملتعمد  و�لتخريب  �مل�رشوع  خلطورة 

�حلاجة �ملو�صوعية له، فقد تقدمت منظمة “عمق �صبيه Emek Shaveh” �لي�صارية يف 2019/11/27 

وعلماء  �ملعماريني  من   520 مع  باال�صرت�ك  �لعليا،  �الحتالل  حمكمة  �إىل  �مل�رشوع  �صد  �لتما�صاً 

 وقد عقدت �ملحكمة جل�صة ملناق�صة �لق�صية يف 2020/6/29، ثم يف 2020/7/26، 
82

�الآثار �ل�صهاينة.

حكومة  قدمت  �لتاريخ  ذلك  وبحلول   
83

�إجاباتها، لتقدمي   2020/9/6 حتى  للحكومة  مهلة  ومنحت 

�الحتالل وثيقة من 81 �صفحة يبدو �أن �ملحكمة مل تقتنع بها، فاأعادت منح �حلكومة مهلة جديدة يف 

2020/10/1، ثم منحت �ملعرت�صني مهلة حتى 2020/11/22 للرد على مبر�ت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

 
84

للم�رشوع.

بدت �رشكة تطوير �رشقي �لقد�ص The East Jerusalem Development Company، �لذر�ع 

�حلكومية �مل�صوؤولة عن تنفيذ �مل�رشوع، غري �آبهة بهذ� �مل�صار �لق�صائي، فاأعلنت يف 2020/11/4 �أنها 

�صتبد�أ �أعمال حفريات تاأ�صي�صية للتفريك، لكن �ملحكمة �لعليا عادت و�أ�صدرت �أمر�ً �حرت�زياً بوقف 

    
85

�لعمل بامل�رشوع يف 2021/2/23، مما �أعاد وقف �لعمل به من جديد.

• احلفريات:

مل تُعد �الأرقام كافية للتعبري عن حجم �لتطور يف و�صل �صبكة �الأنفاق �ملحيطة بامل�صجد �الأق�صى 

�ملبارك بالبلدة �لقدية للقد�ص، خ�صو�صاً و�أن هذه �الأنفاق و�حلفريات �آخذة بالتمدد و�لتو��صل بعد 

�أن دخلت منذ �صنة 2001 مرحلة تاأهيلها، لتتحول من حفريات تنقيب �إىل مز�ر�ت ال�صتقبال �لزو�ر 

و�ل�صيطرة على �لف�صاء �لتحتي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، وخالل 2020-2021 تو��صل �لعمل يف 

�جتاهني مركزيني، مع ��صتمر�ر �لن�صاط يف خمتلف مو�قع �حلفر �الأخرى:

�لغربية  �الأنفاق  ب�صبكة  �جلنوبية  �الأنفاق  و�صبكة  �لهريودياين  �لطريق  و�صل  الأول:  الجتاه 

حكومة  لدى  �أولوية  حمل  هو  �الجتاه  وهذ�  �لقدية،  �لبلدة  �صور  حتت  من  ير  طويل  نفق  عب 

ي�صمونه  ما  بني  �الأر�ص  حتت  �جلغر�يف  �لتو��صل  يحقق  لكونه  �ملتطرفة،  و�جلماعات  �الحتالل 

“مدينة د�وود”، �لتي يزعمون وجودها حتت حي و�دي حلوة يف �صلو�ن، وبني �صبكة �الأنفاق حتت 
�لقدية. وقد �رّشح مدير عمليات  �لبلدة  �ملبارك و�لو�قعة حتت  �الأق�صى  للم�صجد  �لغربي  �ل�صور 

�إ�رش�ئيل �آثار  لـ“�صلطة  �لتابع   ،Ari Levy ليفي  �آري  �ل�صهيوين  “�الآثاري”  �ملنطقة  هذه  يف   �حلفر 
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Israel Antiquities Authority” باأن عمليات �حلفر جتري على فرتتني يومياً، وهي م�صتمرة من 
86

�ل�صاعة 7 �صباحاً وحتى 10 م�صاء من كل يوم، بو�قع 15 �صاعة عمل يومياً.

�إذ  �الجتاهات،  جميع  يف  �ملبارك  �الأق�صى  للم�صجد  �لغربية  �حلفريات  تو�صيع  الثاين:  الجتاه 

تو�صعت �حلفريات من م�صارها �ملال�صق لل�صور �لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك نحو �لغرب �أكرث 

�إىل عمق  تلك �حلفريات  �لتنكزية، وقد و�صلت  �ملدر�صة  �لغرب من  �إىل  �لو�قع  حتت بيت �صرت�و�ص 

يرت�وح ما بني 7-10 �أمتار، وهو ما يعني تعزيز م�صار�ت �حلفريات �ل�صابقة يف “قنطرة ويل�صون 

حتت  �أخرى  مب�صاحة   ”Chain of Generation Center �الأجيال  و“�صل�صلة   ”Wilson's Arch

 وقد بد�أت �صلطات �الحتالل حفريات عميقة يف �أق�صى �لطرف �لغربي 
87

�الأر�ص حتت بيت �صرت�و�ص،

با�صتحد�ث  مرتبطة  �حلفريات  تلك  �أن  ويبدو   ،2021 �صنة  من  متقطعة  فرت�ت  على  �لب�ق  حلائط 

م�صاحات و��صعة حتت �الأر�ص ل�صالح جممع بيت �جلوهر �لذي �صيُ�صكِّل �ملعلم �ملركزي يف �لطرف 

�لغربي ل�صاحة �لب�ق.

احلفريات حتت جممع بيت �شرتاو�س اإىل الغرب من �شور امل�شجد الأق�شى املبارك

2. املقد�شات الإ�شالمية يف القد�س:

و��صل �الحتالل �خلط �لعام با�صتهد�ف �ملقابر �الإ�صالمية �ملحيطة بالبلدة �لقدية، و�لتي يكن 

�لقول �إنها م�صتهدفة باإحالٍل ديني م�صابه يف �ملبد�أ لالإحالل �لذي ي�صتهدف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، 

�أن مقابر  ب�صيط هو  و�إز�لته، وتاأ�صي�ص معلم يهودي يف مكانه، مع فارق  �الإ�صالمي  �ملعلم  بطم�ص 

جو�ر �لبلدة �لقدية للقد�ص م�صتهدفة بالطم�ص ل�صالح مقبة يهودية �آخذة بالتو�صع على �ل�صفح 

�صنتي  خالل  تغري  ما  تاريخياً.  يهودية  كانت  �ملدينة  هذه  باأن  لالإيحاء  �لزيتون،  جلبل  �جلنوبي 

2020-2021 هو �نتقال ��صتهد�ف �الحتالل من مقبة باب �لرحمة �إىل �ملقبة �ليو�صفية �ملقابلة لها 

من جهة �ل�صمال.
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اأ. املقربة اليو�شفية:

�لبلدة  �صور  يجاور  تاريخي  درٍج  هدم  يف  �الحتالل  بلدية  جر�فات  �رشعت   2020/11/29 يف 

�لتي  �ليو�صفية  �ملقبة  نحو  جنوباً  ويتجه  �للقلق،  برج  قرب  �ل�صمالية  جهته  من  للقد�ص  �لقدية 

�إىل م�صاحةٍ  �أوالً  �لز�ئر  1467م، حيث يدخل  �ململوكي، وحتديد�ً يف �صنة  �لعهد  تاأ�ص�صت يف نهايات 

ملحقة باملقبة ُتعرف بـ“�رشح �ل�صهد�ء”، وهي منطقة م�صجرة فيها �رشٌح حجري �أبي�ص �للون 

�لتي  �ل�صجة  من  وبالرغم   .1967 حرب  يف  ��صت�صهدو�  �لذين  �الأردين  �جلي�ص  �صهد�ء  لذكرى  �أقيم 

عاماً   553 عمرها  تاريخية  مقبة  منافع  و�صمن  وقفية،  �أر�ص  على  وقع  �لذي  �لهدم  حول  ثريت 
ُ
�أ

لتو��صل جتريف   2020/12/14 �الحتالل يف  بلدية  �لقدية، عادت جر�فات  �لبلدة  ل�صور  مال�صقةٍ 

�لدرج و�ملمر حتى باب �ملقبة، وهدم �صور �ملقبة من جهة �ل�رشق، ُمدّمرًة معه جمموعة من �صو�هد 

�لقبور �ملال�صقة لل�صور. 

 ،
2
4,200 م Google Earth؛ فاإن م�صاحة �الأر�ص �مل�صتهدفة تبلغ  �إيرث  بح�صب تطبيق جوجل 

، بلغة 
2
وهو ما يجعلها م�صاحة مهمة يف موقع حيوي، بينما تبلغ م�صاحة �ملقبة �ليو�صفية 36,700 م

10% من �الأر�ص  �ليد على  �أن بلدية �الحتالل حتاول بهذ� �مل�رشوع و�صع  �الأرقام فاإن هذ� يعني 

�لوقفية للمقبة �ليو�صفية. 

88
خريطة 3/2: املقربة اليو�شفية وعليها منطقة �رشح ال�شهيد التي ا�شتهدفت بالتجريف
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�أعمال �لتجريف �الأولية بقر�ر  بالرغم من جناح �ملحاميني مهند جبارة وحمزة قطينة يف وقف 

 Israel Nature إال �أن “�صلطة �لطبيعة� 
89

�حرت�زي من حمكمة �ل�صلح �الإ�رش�ئيلية يف 2020/12/24،

and Parks Authority” �ل�صهيونية جنحت يف تاأمني مو�فقة �ملحكمة على ��صتئناف �أعمال �لتجريف 

من  وبالرغم   
91

.2021/10/10 يف  �لتجريف  �أعمال  و��صتاأنفت   
90

،2021/7/25 يف  بالفعل  �ملقبة  يف 

�ال�صتجابة �ل�صعبية �لفورية باأد�ء �ل�صلو�ت �أمام �ملقبة، و��صتجابة �أهايل �ملدفونني يف ذلك �جلزء من 

�ملقبة، وحماولتهم �لدفاع عن قبورهم، وبلوغ هذ� �حلر�ك ذروته يف �لليلة ذ�تها باإحر�ق كار�فان 

 �إال �أن هذ� �حلر�ك مل ينجح يف �لتحول 
92

)بيت متنقل( للعاملني يف جتريف �ملقبة و�إتالف �أدو�تهم،

�إىل بوؤرة جتمع �صعبي، ما �صمح لطو�قم �صلطة �لطبيعة باال�صتفر�د به ومو��صلة �لتجريف، ليحيط 

2021/10/25، ويتمكن من عزلها ومنع �ملحتجني من �لو�صول  �الحتالل �ملقبة ب�صياج معدين يف 

 وينجز جتريفه لهذ� �جلزء من �ملقبة يف 2021/11/3. 
93

�إليها،

�الحتالل  حماكم  �أمام  �ملقبة  جتريف  �صد  �ال�صتئناف  وقطينة  جبارة  �ملحاميان  حاول  وقد 

�إثارة  يجدد  ما  وهو  �ل�صابق،  موقفها  بخالف  �ال�صتئناف  رف�صت  �ملحكمة  لكن   ،2021/10/17 يف 

�ملوقف  كان  �إذ  �الأوقاف؛  ق�صايا  يخ�ّص  فيما  �الحتالل  حماكم  �إىل  �لتوجه  جدوى  حول  �ل�صوؤ�ل 

هذه  �إد�رة  تتوىل  �لتي  �الأردنية  و�حلكومة  �الإ�صالمية  �الأوقاف  عليه  حافظت  لطاملا  �لذي  �الأ�صيل 

�أو ب�صلطتها على �الأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية يف �لقد�ص  �الأوقاف، باأنها ال تعرتف بهذه �ملحاكم 

�ملحتلة. وهذ� �ملوقف كان �أحد ركائز �ملو�جهة ال�صتعادة باب �لرحمة، ولرف�ص قر�ر�ت �ملحاكم فيما 

“�ل�صالة �ل�صامتة”  �أو من  يخ�ّص متكني �ملتطرفني �ل�صهاينة من �قتحام �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك 

فيه، لكنها تخالفه يف مو�صوع �ملقابر باعتبارها حتت �إ�رش�ف جلنة تابعة لالأوقاف، وهو ما يجب �أن 

يكون حمل مر�جعة يف �صوء وقائع ��صتهد�ف �ملقابر يف �ل�صنو�ت �ملا�صية.  

ب. ا�شتهداف امل�شاجد بالهدم:

2021/12/16 هددت بلدية �الحتالل يف �لقد�ص �لقائمني على م�صجد �لرحمن يف بيت �صفافا  يف 

بهدم �لقبة �لذهبية للم�صجد �لتي ُجددت خالل عمليات ترميمه وتو�صيعه قبل �أربع �صنو�ت، وذلك 

على خلفية �صكاوى �مل�صتوطنني �ملجاورين على م�صهد �لقبة، وهو ما قوبل مبوقف ر�ف�ص لتغيري 

 ويف 2022/1/3 �أخطرت بلدية �الحتالل يف �لقد�ص �لقائمني على 
94

حالة �لقبة �ملذهبة من �أهل �لبلدة.

 
95

بناء م�صجد �لتقوى يف �لعي�صوية بنيّتها هدم �مل�صجد يف �أثناء بنائه.
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م�شجد الرحمن املهدد بهدم قبته يف بيت �شفافا

3. املقد�شات الإ�شالمية يف بقية اأنحاء فل�شطني:

اأ. امل�شجد الإبراهيمي:

 ،1967 �صنة  �حتالله  فور  �الإبر�هيمي  �مل�صجد  تق�صيم  ت�صتهدف  �لتي  �إجر�ء�ته  �الحتالل  بد�أ 

وقد تعززت تلك �الإجر�ء�ت برتكيز �ال�صتيطان �لديني �ل�صهيوين يف �جلهة �ل�رشقية للبلدة �لقدية 

�لدينية يف حميط �مل�صجد �الإبر�هيمي. وبعد  �لبوؤر �ال�صتيطانية و�ملد�ر�ص  للقد�ص، ما عزز ح�صور 

ل�صالح  ع�صكرية  �إجر�ء�ت  �الحتالل  �صلطات  فر�صت   1994/2/25 يف  �الإبر�هيمي  �مل�صجد  جمزرة 

�مل�صتوطنني وتعزيز ح�صورهم يف �مل�صجد �الإبر�هيمي حتت ذريعة �الأمن. وقد �أ�صهم �تفاق �خلليل 

�ل�صهيوين  و�الحتالل  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتاريخية  �لقيادة  بني   1997/1/17 يف  �ملوقع 

تقّدم يف  باعتبارها ر�فعة  لها  �الإ�رش�ئيلي  �الإبر�هيمي و�لتوظيف  �مل�صجد  نتائج جمزرة  يف تكري�ص 

�ملدينة، فق�صم �خلليل �إىل منطقتني �أت�ص 1 �أو H1 و�أت�ص 2 �أو H2؛ تقع �ملنطقة �مل�صماة �أت�ص 2 حتت 

�لقدية،  و�لبلدة  �لرميدة،  وتل  و�حل�صبة،  �ل�صهد�ء،  �صارع  وت�صمل  �لتامة،  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة 

خار�صينا  وجفعات   Kiryat Arbaʻ �أربع  كريات  م�صتوطنتي  �إىل  و�صوالً  �الإبر�هيمي  و�مل�صجد 

 و�ملنطقة �مل�صماة �أت�ص 1 تقع حتت �الإد�رة �لفل�صطينية وت�صمل بقية �أحياء �ملدينة. 
96

،Givat Harsina

�الإبر�هيمي �مل�صجد  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  عدد  بلغ   2021-2020 �صنتي   خالل 

97
1,358 �عتد�ء، مف�صلة كاالآتي:
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جدول 3/3: العتداءات الإ�رشائيلية على امل�شجد الإبراهيمي ل�شنتي 982021-2020

9920211002020العتداء

2828اقتحام وتاأدية طقو�س يهودية داخل امل�شجد

1816حفريات ون�شب اإن�شاءات وتغيري معامل حميطه

1336اإغالق امل�شجد

57عمليات اعتقال من حميط امل�شجد

52اعتداء بال�رشب على امل�شلني واملرابطني

84اعتداءات على البنية التحتية

239تدخل يف عمل الطواقم

32منع فعاليات �شعبية ومنا�شبات دينية

581453منع الآذان

4166عرقلة ومنع و�شول امل�شلني

725633املجموع

�الإبر�هيمي  �مل�صجد  على  �العتد�ء�ت  طبيعة  يف  نوعياً  ت�صعيد�ً   2021-2020 �ل�صنتان  �صهدت 

�حلرب  وزير  �أعطى  و�لذي  للم�صتوطنني،  �لكهربائي  �مل�صعد  م�رشوع  �إقر�ر  �الأول  �جتاهني؛  يف 

 وقد فتحت �صلطات 
101

،2020/2/24 �الإ�رش�ئيلي حينها نفتايل بينيت �ل�صوء �الأخ�رش للعمل به يف 

�لي�صارية  �صبيه”  “عمق  منظمة  �ملقابل  يف  فقدمت   
102

،2020/7/15 يف  به  �لعمل  مناق�صة  �الحتالل 

2020/6/18 �عرت��صاً �صّد م�رشوع �مل�صعد، بالتن�صيق مع بلدية �خلليل و�صكان �لبلدة �لقدية  يف 

 وقد رف�صت جلنة �لتخطيط يف �الإد�رة �ملدنية هذ� �العرت��ص يف 2020/11/19، و�أجازت 
103

للخليل.

يف  للم�صعد  �لتاأ�صي�صية  باحلفريات  �الحتالل  �صلطات  و�رشعت   
104

�مل�صعد، بتنفيذ  �لعمل  م�صي 

�مل�صجد،  حيز  من   
2
91م �خلليل  �إعمار  جلنة  بح�صب  �مل�صعد  م�رشوع  �صيقتطع   

105
.2021/8/10

 �ملالحظ �أنه على غر�ر �صاحة �ل�صالة 
106

 ك�صاحات خارجية وممر�ت موؤدية �إليه.
2
�إ�صافة �إىل 300م

�ملختلطة بجانب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك و�ملمر �ل�صاعد من �حلي �ليهودي �إىل �صاحة �لب�ق، فاإن 

�صلطات �الحتالل تلجاأ �إىل تغليف هذه �مل�رشوعات �لتهويدية بغالف �إن�صاين باعتبارها خم�ص�صة 

لكبار �ل�صن وذوي �الحتياجات �خلا�صة. 
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خمطط م�رشوع م�شعد امل�شجد الإبراهيمي كما ن�رشته �شلطات الحتالل

مركز�ً  �تخاذه  تعمد  فهو  �الإبر�هيمي،  �مل�صجد  على  �لعدو�ن  يف  �لثاين  �خلطري  �لتطور  �أما 

عن  يعّب  �ل�صهيوين  و�ل�صيا�صي  �لديني  �مل�صهد  بني  تد�خل  يف  �ل�صهيوين،  �ل�صيادي  للح�صور 

�أيلول/  �لهيمنة �الجتماعية و�ل�صيا�صية للتيار �لقومي - �لديني �ل�صهيوين؛ فقبيل �نتخابات �صهر 

 وبعده بثالثة 
107

�صبتمب 2019 �قتحم  رئي�ص �لوزر�ء يف حينه بنيامني نتنياهو �مل�صجد �الإبر�هيمي،

“عيد  يف  �صمعة  �آخر  حينه،  يف  �حلرب  وزير  بينيت،  نفتايل  �أ�صعل  حتديد�ً،   2019/12/29 يف  �أ�صهر، 

 وقد عاد نتنياهو �إىل توظيف �قتحامه للم�صجد �الإبر�هيمي 
108

�الأنو�ر” �لعبي يف �مل�صجد �الإبر�هيمي.

يف �صياق �نتخابي، �إذ �قتحمه يف 2020/2/23 قبيل �النتخابات �لتي كانت و�صيكة، موؤكد�ً باأنه يف حال 

 ثم يف 2021/11/28 �نتقلت 
109

فوزه �صيعلن �ل�صيادة �ل�صهيونية على �خلليل يف �إطار �صفقة �لقرن.

�ل�صهيوين  �لرئي�ص  �قتحم  �إذ  �لو�صط؛  تيار  على  �ملح�صوبني  �ل�صهاينة  �لقادة  �إىل  �القتحامات  هذه 

�حتفاالت ليطلق   ،2021/11/28 يف  �الإبر�هيمي  �مل�صجد   Yitzhak Herzog هريتزوج   �إ�صحق 

  
110

“عيد �الأنو�ر” �لعبي منه.

ب. مقربة الإ�شعاف يف يافا: 

�لتاريخية،  يافا  ملدينة  �لبحرية  �لو�جهة  يف  منها  �أجز�ء  بقيت  �لتي  �لقليلة  �الأوقاف  من  وهي 

يافا  يف  �ملتبقية  �لقليلة  �مل�صاجد  �أحد  بيك،  ح�صن  م�صجد  من  1,100م  م�صافة  على  تقع  وهي 

ميد�ن  من  �ل�صمال  �إىل  300م  من  �أقل  م�صافة  وعلى  �لع�رشين،  �لقرن  مطلع  �إىل  بناوؤه  ويعود 

بح�صب  �ملقبة  من  �ملتبقية  �مل�صاحة  وتبلغ  �لتاريخية.  يافا  مدينة  و�صط  يف  �لو�قع  �ل�صاعة  برج 

�آخر  من  و�حدة  كونها  من  �أهميتها  تكت�صب  لكنها  فقط،   
2
670م نحو  �إيرث  جوجل  تطبيق 

خولت  قد  �إ�رش�ئيل”  �أر��صي  “�صلطة  وكانت  ليافا.  �لتاريخي  �ملركز  يف  �ملتبقية  �لوقفية  �الأر��صي 

باعتها  ثم  �الأوقاف،  �أر��صي  مل�صادرة  تاريخي  نهج  �صمن  �صابقاً،  �الأر�ص  هذه  ملكية  نف�صها 
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�صيُ�صتخدم �إنه  �ل�صهيونية  �لبلدية  تقول  فوقها،  �صكني  م�رشوع  لتاأ�صي�ص  عقارية   ل�رشكة 

لـ“�إيو�ء �مل�رشدين”. وجتري حماولة لتجريف هذ� �جلزء من �ملقبة منذ �صنو�ت، �إذ حاولت �ل�رشكة 

لها  2019/4/16، حيث ت�صدى  للمحاولة يف  2018/4/25، ثم عادت  �ل�رشوع يف جتريفها يف  �ملالكة 

 وعادت 
111

�أهل يافا ومن �ن�صم �إليهم من فل�صطينيي �لد�خل �ملحتل باأد�ء �ل�صلو�ت �أمامها و�لتظاهر.

قبل  �ملقبة  �أر�ص  من  كبري�ً  جزء�ً  وجرفت   ،2020/6/8 يوم  �صباح  �أكب  بزخم  �لتجريف  حماولة 

�لهيئة  تقدمت  وقد   
112

�ملقبة. �أمام  و�لتظاهر  �ل�صلو�ت  باأد�ء  ويبدوؤو�  يافا  فل�صطينيو  يتجمع  �أن 

�الإ�صالمية �لعليا يف يافا، وهي هيئة �أهلية منتخبة للدفاع عن �الأوقاف و�ملقد�صات يف �ملدينة، مع مركز 

�مليز�ن حلقوق �الإن�صان، بالتما�ص لوقف �أعمال �لتجريف �أمام �ملحكمة �ملركزية �الإ�رش�ئيلية يف يافا، 

 
113

وح�صلت على قر�ر بتجميد �أعمال �لتجريف و�إلز�م �لبلدية با�صت�صد�ر قر�ر ترخي�ص جديد.

ج. مقربة ال�شتقالل يف حيفا: 

�ل�صهيد �ل�صيخ  فيها  ُدفن  �إذ  �لفل�صطينيني،  لدى  رمزياً  بعد�ً  حتمل  حيفا  يف  �ال�صتقالل   مقبة 

عز �لدين �لق�صام، وهذ� ما يجعلها عر�صة للعدو�ن �مل�صتمر من �ملتطرفني �ل�صهاينة، كان �آخرها يف 

 وخالل هبة �لكر�مة الأهل �لد�خل 
114

2019/8/23، حيث حلق باملقبة و�صو�هد قبورها تخريب كبري.

�ملحتل بالتز�من مع معركة �صيف �لقد�ص، �أ�رشم م�صتوطنون �صهاينة �لنار يف مقبة �ال�صتقالل، يف 

 وقد �أقامت �حلركة �الإ�صالمية �جلنوبية يف �ملقابل، بالتعاون مع جلنة 
115

يوم �الإثنني 2021/5/17،

حتديد  خاللها  �ملتطوعون  �أعاد  حيث  �ملقبة،  �إعمار  الإعادة  تطوعياً  يوماً  �ال�صتقالل  وقف  متويل 

�لقبور وجتديد �ل�صو�هد وطالءها.

مقربة ال�شتقالل بعد حريق �شنة 2019
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مقربة ال�شتقالل بعد ترميمها �شنة 2021

د. املقد�شات يف قطاع غزة خالل حرب 2021: 

يف 2021/5/21، وبعد وقف �إطالق �لنار مبا�رشة، �أعلنت �جلهات �لر�صمية يف قطاع غزة ح�صيلة 

3 م�صاجد تدمري�ً  �خل�صائر �لناجتة عن �لق�صف �ل�صهيوين �ملكثف للقطاع، وكان من بينها تدمري 

116
كامالً، وَتعرُّ�ص 40 م�صجد�ً للهدم �جلزئي، وت�رشر كني�صة و�حدة ب�صكٍل بليغ.

4. املقد�شات امل�شيحية يف القد�س وفل�شطني:

مع تر�جع �أعد�د �مل�صيحيني �لفل�صطينيني ب�صكٍل مطرد، وهيمنة طبقة من رجال �لدين �الأجانب 

�الأكب،  �لطائفة  ي�صكلون  �لذين  �الأرثوذك�ص  على  �ليونان  �لكبى؛  �لثالث  �مل�صيحية  �لطو�ئف  على 

رهبان بعثة حر��صة �الأماكن �ملقد�صة “تري� �صانتا Terra Santa”، ومعظمهم �إيطاليون وفرن�صيون، 

على متثيل قطاع من �لكاثوليك، و�الأرمن �الأرثوذك�ص و�لكاثوليك، فاإن �الأمالك �لكن�صية �لتي ت�صكل 

م�صاحة  مُت�صي  �لبيطاين،  �النتد�ب  �إبان  م�صاحتها  من   %17 تقارب  �لقد�ص  من  كبرية  م�صاحة 

للمقاي�صة وتبادل �مل�صالح لطبقة من �الإكلريو�ص غري �ملنتمني وطنياً �إىل فل�صطني، وال منتمني عربياً 

�إىل ثقافة �الأمة �لعربية و�ل�صعب �لفل�صطيني، ويجد قطاع منهم م�صلحته مع حكومة �الحتالل �لتي 

�الجتاه  وهذ�  طويلة.  لعقوٍد  �لكن�صية  �الأمالك  تلك  منفعة  �رش�ء  �أو  ال�صتئجار  �صخياً  مقابالً  تدفع 

بقي م�صتمر�ً خالل �لفرتة 2020-2021، و�إن كان �الهتمام قد �نتقل هذه �ملرة �إىل بطركية �الأرمن 

�الأرثوذك�ص:
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اأ. ق�شية مدخل دير الأرمن: 

يف 2020/12/20 ك�صف �لكاتب د�وود كتاب عن �صفقة تاأجري متت بني بطرك �الأرمن �الأرثوذك�ص 

نورهان مانوجيان Nourhan Manougian، عب حماميه مازن قبطي، وبلدية �الحتالل يف �لقد�ص. 

�أر�ص  وتاأهيل  �لردم  رفع  �لقد�ص  يف  �الحتالل  لبلدية  تابعة  �رشكة  تتوىل  �أن  على  �التفاقية  وتن�ص 

�لبطركية �لو�قعة خارج �صور �لبلدة �لقدية �ملحاذية لباب �خلليل مبا�رشة من جهة �جلنوب، و�أن 

�لبطركية مبنح  �أن تتعهد  180 �صيارة، مقابل  لـ  يت�صع  لل�صيار�ت  تتوىل متهيدها وحتويلها ملوقف 

 Jerusalem Development حقوق ��صطفاف لـ 90 �صيارة تابعة للبلدية �أو ل�صلطة تطوير �لقد�ص

مليوين  بنحو  و�ملقدرة  ومتهيدها،  �الأر�ص  تنظيف  لقيمة  ك�صد�د  �صنو�ت،  ع�رش  ملدة   Authority

 ب�صيغة �أو�صح، فاإن هذ� �لعقد ين�ص على تاأجري ن�صف �الأر�ص ملدة ع�رش �صنو�ت 
دوالر �أمريكي.117

لبلدية �الحتالل و�صلطة تطوير �لقد�ص، مقابل رفع �لردم منها وتاأهيلها كموقف، و�الأخطر يف هذ� 

رت  جَّ
َ
�لتاأجري �أنه ي�صكل ��صتكماالً الإ�صقاط باب �خلليل، �إذ �أن بطركية �لروم �الأرثوذك�ص كانت قد �أ

من قبل �صاحة عمر، �لتي يطل عليها باب �خلليل د�خل �ل�صور، ومبوجب هذه �التفاقية فقد �أّجرت 

بطركية �الأرمن �الأرثوذك�ص �الأر�ص �ملقابلة �لتي يطل عليها باب �خلليل من خارج �ل�صور.

�لكنائ�ص ب�صاأن  �لعليا ملتابعة �صوؤون  �لرئا�صية  �للجنة  �لوثائق نف�صها عن معرفة  وقد ُك�ِصف يف 

هذه �التفاقية يف �ملر�حل �الأخرية من �لتفاو�ص عليها وقبل دخولها حيز �لتنفيذ، �إذ ر��صل د. رمزي 

خوري رئي�ص �للجنة �لعليا بطريرك �الأرمن مطالباً و�صائر قادة �لكنائ�ص يف 2020/7/7 بعدم �إبر�م 

م�صت  �الأرثوذك�ص  �الأرمن  بطركية  لكن   
118

�لدويل، �لقانون  مبوقف  �لبطركية  و�لتز�م  �ل�صفقة 

“�صد�د  تاأجري، و�عتبته جمرد  �أو  بيع  �أن يكون هذ� عقد  �التفاق وتنفيذه، ونفت الحقاً  يف توقيع 

  
119

لقر�ص” لبلدية �الحتالل مقابل كلفة تنظيف �الأر�ص وجتهيزها.

ب. العتداءات على الكنائ�س والأديرة:

على  �لقائمة  �جلثمانية  �لكني�صة  يف  �ملقام  �لقدَّ��ص  �إىل  �صهيوين  متطرف  ت�صلل   2020/12/4 يف 

�صفح جبل �لزيتون، حامالً معه زجاجة ظّن �حلار�ص �أن فيها ماء، ليت�صح �أنها حتوي مادة �رشيعة 

�ال�صتعال، و�أ�رشم �مل�صتوطن �لنار يف �لكني�صة لكن �حلريق �حتُوي قبل �أن ينت�رش، ومتكن �صابان 

 ويف 2021/2/4 �أقدم متطرف �صهيوين على تك�صري 
120

من جري�ن �لكني�صة من توقيف �مل�صتوطن.

ويف 2021/5/19 
121

باب �لكني�صة �الأرثوذك�صية �لرومانية، وقد �صجلت كامري�ت �ملر�قبة هذ� �العتد�ء.

�عتدى م�صتوطنون متطرفون على ثالثة رجال دين �أرثوذك�ص بال�رشب �ملبح، وقد �أ�صيب �أحدهم 

 ويف �العتد�ء�ت �لثالث، يعتقد باأن منظمة “الهافا Lehava” �ملتطرفة 
122

يف عينه ونقل �إىل �مل�صت�صفى.

وجماعات دفع �لثمن �ال�صتيطانية هي من تقف خلفه يف نهج م�صتمر، ال�صتهد�ف �ملقد�صات و�لرموز 

�مل�صيحية يف �لقد�ص.
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ج. تراجع اأعداد امل�شيحيني العرب يف القد�س:

بحلول نهاية �صنة 2020 كان عدد �مل�صيحيني �لعرب يف �لقد�ص 12,900 مو�طناً، �أي �أنهم �صكلو� 

لهم  �أ�صفنا  ما  و�إذ�  �لقد�ص،  ملدينة  �ل�رشقي  �ل�صطر  �صكان  من  و%2.1  �ملقد�صيني،  عدد  من   %3.4

3,400 م�صيحي غري عربي يعي�صون يف �ملدينة فاإن �لعدد ي�صبح 16,300 )�نظر جدول 3/4(، و�إذ� 

ما ِقي�ص هذ� �لعدد �إىل �إجمايل �صكان �ملدينة ب�صطريها، فاإن ن�صبة �مل�صيحيني يف �ملدينة يف �صنة 2020 

تكون 1.7%، وهي �أدنى ن�صبة ي�صلها �لوجود �مل�صيحي يف �لقد�ص منذ بد�ية �لكني�صة على �أر�صها 

قبل �ألفي عام.

جدول 3/4: الجتاه العام لن�شبة امل�شيحيني اإىل �شكان املدينة 1232020-2010

ن�شبتهم للمدينة ب�شطريها )%(امل�شيحيون عموماًن�شبتهم من املقد�شيني )%(امل�شيحيون العربال�شنة

201011,3564

201111,7204

201212,0084

201312,3004

201412,3003.915,6001.8

201512,6003.915,8001.8

201612,6003.815,8001.8

201712,6003.715,8001.8

201912,9003.616,2001.7

202012,9003.416,3001.7

ثانيًا: ال�شكان يف ظّل االحتالل: 

1. واقع املعركة ال�شكانية:

يف  �ملخت�صني  �أ�صهر   ،Sergio DellaPergola بريجوال  ديال  ن�رش �رشجيو   ، 2001 �صنة  يف 

�لديوجر�فيا �ليهودية حول �لعامل، در��صة مرجعية حول �صكل �لتو�زن �ل�صكاين �ملتوقع يف �لقد�ص 

�ل�صابق،  �ل�صلوك  من  �نطالقاً  �ملتوقع  �ل�صكاين  �لنمو  فيها  ��صتقر�أ   
124

،2020-1995 �لفرتة  خالل 

و�صكلت توقعاته تلك �الأر�صية �لتي بني عليها “خمطط �لقد�ص �لهيكلي 2020”، و�لذي �أعدته بلدية 

�الحتالل يف �لقد�ص يف حينه لي�صّكل خال�صة ت�صورها ل�صكل �لقد�ص بحلول 2020، وقدمت �لن�صخة 

�الأخرية منه يف �صنة 2004.
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�لعرب  �ملقد�صيني  �إن  �لتي كانت تقول  �لهيكلي على توقعات ديال بريجوال  �لقد�ص  ُبنِي خمطط 

�صي�صكلون 40% من �صكان مدينة �لقد�ص ب�صطريها يف �صنة 2020، ومتحور �لتخطيط حول كيفية 

على  مبنية  �ل�صابقة  �خلطط  كانت  �أن  بعد  يهود،   %60  - عرب   %40 ن�صبة  �إىل  �لو�صول  جتنب 

تو�صية �للجنة �لوز�رية ملر�قبة �ل�صكان يف �رشقي �لقد�ص، و�لتي و�صعت �صيا�صة ملزمة للحكومة 

للم�صتوطنني   %70 مقابل   %30 عن  �ملقد�صيني  ن�صبة  زيادة  مبنع  �لكني�صت،  �أقرها  �الإ�رش�ئيلية 

�ليهود، وقد ن�ّصت �خلطة يف �لف�صل �ل�صابع منها �ملعنَون “�ل�صكان و�ملجتمع” على �عتبار “�حلفاظ 

على �أغلبية �صكانية متما�صكة لليهود” باعتباره �لهدف �الأول لل�صيا�صات، و�لذي متحورت عملياً من 

125
حوله معظم مقرتحات �لتطوير يف خمتلف �لف�صول.

يف �ملح�صلة، و�صع ديال بريجوال خم�صة �صيناريوهات، توقع تعد�د �صكان �لقد�ص على �أ�صا�صها، 

حمدودة  يهودية  هجرة  وجود  يفرت�ص  �لذي  �خلام�ص؛  �ل�صيناريو  حينها  �ملح�صلة  يف  ح  رجَّ حيث 

قادمة من �خلارج، مع ��صتمر�ر �لهجرة �لد�خلية يف ��صتنز�ف �مل�صتوطنني �ليهود، وتر�جع �خل�صوبة 

 2021-2019 لل�صنو�ت  بالفعل  �الأرقام  و�صلته  ما  �أما  و�مل�صتوطنني.  �لفل�صطينيني  �لطرفني؛  لدى 

فكانت على �ل�صكل �الآتي:

جدول 3/5: التوازن ال�شكاين يف القد�س 2019–1262021

�رشقي القد�س

)املحتل عام 1967(

غربي القد�س

)املحتل عام 1948(
الإجمايل ل�شطري القد�س

اليهودالعرباليهودالعرباليهودالعرب

2019
354,000227,1004,800350,500358,800577,600العدد

61391.498.638.361.7الن�شبة )%(

581,100355,300936,400الإجمايل

2020
4,900354,600366,800584,400**361,900229,800العدد

61.238.81.498.638.661.4الن�شبة )%(

591,700359,500951,200الإجمايل

*2021
5,000358,850374,900591,400**369,900232,550العدد

61.438.61.498.638.861.2الن�شبة )%(

602,450363,850966,300الإجمايل

2021 باالعتماد على ن�صب �لنمو يف �لقد�ص �لتي ن�رشتها د�ئرة �الإح�صاء �الإ�رش�ئيلية، و�لتي بلغت  * مّت �حت�صاب �أرقام �صنة 

2.2% للعرب، و1.2% لليهود.

** عدد تقريبي.
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ويظهر مما و�صلت �إليه �الأرقام �لفعلية بنهاية 2019 �أن توقعات ديال بريجوال كانت يف مكانها 

تقريباً فيما َيخ�صُّ �ملو�طنني �لعرب، �إال �أن خ�صوبتهم مل ترت�جع بالقدر �لذي توقعه، فالرقم �لذي 

توقعه يف �صنة 2020 حتقق يف �صنة 2019 عملياً. �أما توقعاته لليهود فجاءت �أخف�ص مما توقع بنحو 

26 �ألفاً، �أي �أن �لهجرة �خلارجية كانت �أقل من �الفرت��ص ن�صبياً، حتى مع �إ�صافة �لنمو �ملتوقع ل�صنة 

2020، لكن �الأرقام يف �لعموم جاءت �أقرب �إىل �ل�صيناريو �خلام�ص من توقعاته، و�لذي ر�أى يف حينه 
�أنها �الأرجح.

�لن�صبة  �إىل هذه  �لو�صول  �لتي ُو�صعت ملنع  �لعزل و�لطرد  يف �ملح�صلة، مل تنجح كل �صيا�صات 

�إذ� ما �أخذت حرفياً باعتبارها كانت حتاول منع و�صول �ملو�طنني  �أثر عملياً، وحتى  يف حتقيق �أي 

فقط،  �لن�صبة  هذه  من   %1 باإبطاء  جنحت  فاإنها   ،2020 بحلول  �ملدينة  �صكان  من   %40 �إىل  �لعرب 

ومبوجب معدل �لتغري يف �لن�صبة ل�صالح �لعرب، فاإنه �صيتحقق مع نهاية �صنة 2022.

�لذين  �مل�صلمني  عدد  فاإن  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  ن�رشته  �صحفي  لتقرير  ووفقاً 

ي�صكنون �لقد�ص بلغ نحو 354 �ألفاً، �أي 37.1% من �صكان �ملدينة ب�صقيها �ل�رشقي و�لغربي. و�أ�صار 

�إىل �أنهم جمتمع فتي، حيث �إن 32.9% منهم تقل �أعمارهم عن 14 عاماً، بينما بلغت ن�صبة كبار �ل�صن 

 
127

)65 عاماً فاأكرث( نحو %4.5.

2. حماولت طرد ال�شكان الفل�شطينيني:

اأ. حي ال�شيخ جراح:

كان حي �ل�صيخ جر�ح �أول �أحياء �لقد�ص �جلديدة ن�صاأة، �إذ بد�أت عائالت �لنخبة بتاأ�صي�ص �أحياء 

�ل�صيخ  حي  وكان  �لع�رشين،  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �حلديث  �ملعماري  �لطر�ز  على  مدنية 

جر�ح هو �حلي �لذي �أ�ص�صته �لعائلة �حل�صينية، ثم �ن�صمت لها عائلة �لن�صا�صيبي، وعائلة جار �هلل، 

وبع�ص عائالت �لنخبة �الأخرى يف �لقد�ص، وهذ� ما جعل منه �ملركز �ل�صيا�صي �ملركزي يف �لقد�ص، 

فهو �لذي كان ي�صهد �الجتماعات �لعامة، �أو حتى �نطالق �ملظاهر�ت و�مل�صري�ت يف بع�ص �الأحيان، 

ن�صاأته بعد  جر�ح  �ل�صيخ  حي  يف  �ليهودي  �لوجود  بد�أ  وقد  فيه.  �لقد�ص  مفتي  د�رة  لوجود   نظر�ً 

بعقدين تقريباً. 

جغر�فية  مطابقة  حتاول   1870 �صنة  بعد  ما  �ملبكرة  �لدينية  �ل�صهيونية  �لهجر�ت  �أخذت  لقد 

مّعوه  حممد  �ل�صيخ  قب  �أن  حينه  يف  �ملهاجرين  من  طائفة  فزعمت  �لتور�تي،  �لو�صف  مع  �لقد�ص 

�ل�صعدي، جد عائلة حجازي �ل�صعدي �ملقد�صية، و�ملغارة �مللحقة به و�لتي حتوي قب�ً يعود للعهد 

�لروماين، ُتطابق �لو�صف �لتور�تي لقب �ل�صديق �صمعون، و�لذي تزعم �ملرويات �أنه كان �آخر كهنة 

�ملعبد �لثاين �ملزعوم، فبد�أت بتقدي�ص هذ� �لقب وخ�ّصته بالتقدي�ص يف عيدها �لربيعي �مل�صمى عيد 

�ل�صعلة “الج باعومري Lag BaOmer”، و�لذي يقع عادة يف �صهر �أيار/ مايو من كل عام. وقد كان 
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تلف  �إىل  يوؤدي  �ل�صعدي  حجازي  وقف  يف  �ملزروعة  �الأر��صي  من  �ليهود  �ملهاجرين  هوؤالء  مرور 

�ملح�صول �ل�صيفي للفالحني �لذين يزرعونه، ففر�صو� على هوؤالء �ملهاجرين �ليهود دفع بدل مرور 

لتعوي�صهم عن تلف �ملح�صول، ثم طورت قادة �مل�صتوطنني �لعر�ص ليتحول �إىل �إيجار �صنوي.

بعد حرب 1948 وتوحيد �ل�صفتني ودخول �لقد�ص حتت �حلكم �الأردين، �صنّت �لدولة �الأردنية 

قانوناً قررت مبوجبه حتويل ملكيات �مل�صتوطنني �ليهود �إىل جهاز خا�ص تابع لها �أ�صمته “حار�ص 

�أمالك �لعدو”، ومبوجب ذلك �أخذ وزر�ء �لد�خلية يح�رشون �جلهات و�الأفر�د �ليهود �لذين غادرو� 

�لعدو”  �أمالك  “حار�ص  �إىل  �أمالك  من  بحوزتهم  كان  ما  ويحّولون  �حلرب،  خالل  �لغربية  �ل�صفة 

مبوجب “�أو�مر �إناطة”. ومبر�جعة هذه �الأو�مر تك�صف �أنها كانت قائمة على ح�رش �الأفر�د و�جلهات 

و�ل�صحيحة  �لذرية  �الأوقاف  من  كثري�ً  فاإن  ذلك  ومبوجب  �مللكيات،  �أ�صل  يف  �لتدقيق  على  ولي�ص 

�إىل  تُعد  ومل  ي�صتاأجرونها  بيهود  م�صغولة  كانت  الأنها  �لعدو”  �أمالك  “حار�ص  ت�رشف  �إىل  �أحيلت 

�ل�رشقيني  �ليهود  جلنة  بحوزة  كان  ما  كل  �مللكيات  تلك  بني  ومن  و�جباً.  كان  كما  �الأوقاف  حوزة 

وجلنة �ليهود �لغربيني مبوجب �أمر �الإناطة �ل�صادر �صنة 1954 عن وزير �لد�خلية �الأردين و�صفي 

�ل�صيخ جر�ح، و�ملعروفة با�صم كرم  �ملقد�صية يف  �ل�صعدي  �أر�ص عائلة حجازي  مريز�، ومن بينها 

�جلاعوين، ن�صبة �إىل �لعائلة �لتي تتوىل زر�عتها.

وجتمعات  مبخيمات  عملياتها  نطاق  حتديد  حتاول  �الأونرو�  وكالة  كانت   ،1956 �صنة  بحلول 

�الأردنية، بحيث تخ�ص�ص �حلكومة  بالتعاون مع �حلكومة  28 عائلة  ت�صوية مع  فاأبرمت  حمددة، 

�إيجار�ً  �الأونرو� وحد�ت �صكنية يدفعون مقابلها  لهم  �لعائالت، وتبني  لتلك  �الأر�ص  �الأردنية هذه 

رمزياً، مع وعد بتملكها م�صتقبالً، مقابل �لتنازل عن بطاقات �الأونرو� �لزرقاء و�الحتفاظ بحقهم 

بالعودة. بنت �الأونرو� �لوحد�ت �ل�صكنية، و�نق�صت فرتة �الإيجار �الأويل، لكن بريوقر�طية �حلكومة 

�الأردنية �أدت �إىل عدم �إجناز �لوعد بنقل �مللكيات بحلول �صنة 1967. بعد �الحتالل �ل�صهيوين ل�رشق 

لها  عائدة  �أمالكاً  �لعدو”  �أمالك  “حار�ص  حتت  �مل�صنفة  �الأر��صي  �الحتالل  حكومة  عّدت  �لقد�ص، 

بال�رشورة باعرت�ف �حلكومة �الأردنية، فحولتها �إىل و�صاية “حار�ص �الأمالك �لعامة” �ل�صهيوين، 

فتقدمت  لـ“��صتعادتها”،  �الأر��صي  لتلك  �الأ�صليني  �ملالك  �عتبهم  ملن  �مل�صاحة  بدوره  فتح  �لذي 

�لهيئات �لتي ت�صمي نف�صها “جلنة يهود �لقد�ص �ل�رشقيني” و“جلنة يهود �لقد�ص �لغربيني” بطلب 

�الأمالك  “حار�ص  ف�صجلها  �الأ�صل،  يف  ت�صتاأجرها  كانت  و�لتي  �جلاعوين  كرم  �أر�ص  “��صتعادة” 
�لعامة” �ل�صهيوين با�صم هاتني �للجنتني يف �صنة 1974 دون علم �أهل �حلي، ومن هنا بد�أ ن�صالهم، 

�أهله  مع  وتتعامل  �جلاعوين،  كرم  الأر�ص  �الأ�صلية  �مللكية  نقا�ص  ترف�ص  متعاقبة  �ملحاكم  وكانت 

باعتبارهم م�صتاأجرين حمميني، مبوجب قانون �الإيجار �ملحمي لدى �حلكومة �الإ�رش�ئيلية. 
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 Nahalat باعت �للجنتان �أر�ص كرم �جلاعوين ل�رشكة ��صتيطانية حتمل ��صم نحالت �صمعون 

Shimon، و�لتي رخ�صت بدورها وحد�ت ��صتيطانية مبكان �حلي، ومبا �أنها رخ�صت بناء جديد�ً، 

فقد �أخذت تطالب باإخالء �أهل �حلي مبوجب بنود “قانون �الإيجار �ملحمي”، فهّجرت يف �صنة 2008 

عائلة �أم كامل �لكرد، ثم يف �صنة 2009 عائلتَْي �لغاوي وحنّون.

�إ�صافية  عائالت  �أربع  �الحتالل  حمكمة  �أنذرت   2021 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  يف  الإخالء:  حماولة 

�حلي  �أهل  بقية  مع  �لعائالت  تلك  �أبناء  فاأخذ  �صمعون،  نحالت  ل�رشكة  بيوتهم  وت�صليم  بالتهجري 

و�صائل  ��صتخد�م  �أجادو�  �لذين  �لكرد،  عائلة  �أبناء  بينهم  من  وبرز  مبظلمتهم،  �لتعريف  يعيدون 

�ملحتلة �الأر��صي  و�أهل  �ملقد�صيون  و��صتجاب  �الإعالم،  و�صائل  وخماطبة  �الجتماعي   �لتو��صل 

مدى  على  �حلي  فتحول  لهم،  �ملجاورة  �لعي�صوية  �صباب  ن�رشة  وتكررت  لند�ء�تهم،   1948 �صنة 

�صهرين من �لزمن �إىل بوؤرة للمو�جهة و�لدفاع عن �أهله. قدم �أهل �حلي ��صتئنافاً ملحكمة �الحتالل 

�لعليا، تطلب فيه وقف �الإخالء حلني وقف �لبت يف �أ�صل ملكية �لعقار�ت، وهو ما كانت ترف�ص حماكم 

�الحتالل مناق�صته على مدى �أربعة عقود من �لزمن، لكن هذ� �ل�صغط، �لذي �ن�صمت له �ملقاومة يف 

�أيار/ مايو 2021، بالتهديد مبنع تهجري �أهل �حلي بالقوة �مل�صلحة، �أدى �إىل مماطلة �ملحكمة وطلب 

باأن حكومة  ليقول  �نق�صاء �حلرب  بعد  �لذي عاد  �الإ�رش�ئيلية،  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  ر�أي 

�الحتالل لن تبدي ر�أياً و�صترتك �لق�صية للمحكمة.

حماولة التحايل: بعودة كرة �للهب �إليها، حاولت �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �أن تلعب دور �لو�صيط، 

وقدمت مقرتحاً ل�صكان �حلي و�مل�صتوطنيني، كان �أقرب �إىل �لتحايل؛ �إذ ن�ّص على قبول �أهل �حلي 

موؤقتاً باأنهم م�صتاأجرين حمميني، وت�صديد قيمة �الإيجار ملحامي �ل�رشكة �ال�صتيطانية، حلني �لبّت 

بامللكية من قبل جلان �لت�صوية �لتابعة لوز�رة �لعدل �ل�صهيونية، وهو ما يعني �أن يثبّت �أهل �حلي 

على �أنف�صهم �أنهم م�صتاأجرون، و�أن �ل�رشكة �ال�صتيطانية هي �ملالك �الأ�صلي. وقد كادت تلك �حليلة 

�أن جتّر ق�صية �حلي �إىل تقوي�ص نتائج معركة �صيف �لقد�ص بكل ما فيها من ت�صحيات، لكن جهود�ً 

�ملقد�صيني،  �لقد�ص، وعدد من �حلقوقيني  �لوطني و�الأهلي يف  �لعمل  يد هيئة  ُبذلت على  مار�ثونية 

�لدولية بال�صغط �ملبا�رش على �ملحامني، وتاأكيد  �لقد�ص  لتفادي ذلك، ومن ثم جاء تدخل موؤ�ص�صة 

2021/11/2 حليلة �ملحكمة �ملطروحة عليهم  �أهل �حلي يف  �إىل رف�ص  �لتز�م �لقر�ر �لوطني، لينتهي 

و�إعادة كرة �للهب �إليهم.

حماولة اللتفاف: �أمام ف�صلها يف �لتهجري، كانت �صلطات �الحتالل قد �رشعت مبحاولة لتطويق 

كرم �جلاعوين بح�صم بقية �جلبهات يف حي �ل�صيخ جر�ح من حوله �رشقاً وغرباً، ثم �لعودة �إليه بعد 

�أن ي�صبح �صوكة منفردة، لعل �قتالعه يكون �أ�صهل. يف هذ� �الإطار �رّشعت �صلطات �الحتالل عملها 

على جبهات �ل�صيخ جر�ح �الأربع �الأخرى:
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�لعبية،  �جلامعة  مقابل  ويف  �جلاعوين  كرم  من  �ل�رشق  �إىل  املفتي:  وكرم  املفتي  ق�رش  جبهة   .1

�إذ �رشعت يف �لعمل على بناء �لوحد�ت �ال�صتيطانية يف ق�رش �ملفتي، ويف حتويل كرم �ملفتي �إىل 

حديقة تور�تية.

جبهة اأر�س �شاحلية: وهي �أر�ص مال�صقة لكرم �ملفتي من جهة �لغرب وتبلغ م�صاحتها �صتة   .2

(، وكان فيها منزل وم�صتل عائلة �صاحلية، �لتي هدم �الحتالل منزلها 
2
دومنات )نحو 6,000م

ودّمر �مل�صتل، بدعوى تاأ�صي�ص مدر�صة لذوي الحتياجات �خلا�صة يف كانون �لثاين/ يناير 2022. 

�لتي  �لغرب من حي كرم �جلاعوين مبا�رشة، وهي  �إىل  �لو�قعة  العائلي:  امل�شاع  اأر�س  جبهة   .3

كانت �ملر�بطة �أم كامل �لكرد قد �أقامت عليها خيمة �صمود بعد تهجريها يف �صنة 2008، وجرت 

م�صادرتها بقر�ر نهائي من حمكمة �الحتالل �لعليا يف �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2021، بعد 

�إىل  و�نتهت  لل�صيار�ت،  ومغ�صالً  موقفاً  عليها  يقيم  كان  �لذي  عبيد�ت  كمال  بت�رشف  كانت  �أن 

�مل�صادرة كاأر��صٍ خ�رش�ء مقابل ح�صول م�صتثمرين فل�صطينيني يف �لطرف �لثاين من �الأر�ص 

على رخ�صة فندق.

جبهة اأر�س النقاع: وهي �جلزء �ملتمم لكرم �جلاعوين من وقف عائلة حجازي �ل�صعدي، وتقع   .4

بكبانية �ليوم  وتعرف   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر�ص  حدود  جمابهة  يف  مبا�رشة  منه  �لغرب   �إىل 

“�أم هارون” على ��صم �مر�أة يهودية ��صتاأجرتها، و�أقامت عليها وحد�ت �صكنية لعائالت �ليهود 
للحكومة  �لتابع  �لعدو”  �أمالك  لـ“حار�ص  بدورها  �آلت  وقد   ،19 �لـ  �لقرن  نهاية  يف  �ملهاجرين 

رتها بدورها لتلك �لعائالت، وتقيم فيها 40 عائلة مقد�صية، تو�جه و�قعاً قانونياً  �الأردنية �لتي �أجَّ

�الأردنية، وبعد  �لبيوت بالكامل من �حلكومة  ��صتاأجرت  خمتلفاً عن حالة كرم �جلاعوين الأنها 

�الحتالل �صجلت تلك �لبيوت با�صم جهات ��صتيطانية، وباتو� يعتبون “م�صتاأجرين حمميني”. 

وتبحث �صلطات �الحتالل و�جلمعيات �ليمينية �ملتطرفة عن �أي ثغر�ت ت�صمح باإ�صقاط �حلماية 

عنهم، وقد بد�أت بعائلة فاطمة �صامل باعتبارها مل تكن يف منزل و�لدها حممود �صامل عند وفاته 

ي�صكنون  و�أحفادها  و�أوالدها  �أنها  من  بالرغم  للحماية  م�صتحقة  غري  فاعتُبت   ،1986 �صنة 

�إىل  �لنقاع  �أر�ص  2022 حتّول منزل عائلة �صامل ومنطقة  �ملنزل. وبحلول �صهر �صباط/ فب�ير 

�صاحة جديدة للمو�جهة يف حي �ل�صيخ جر�ح.
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 خريطة 3/4: تو�شيح جبهات حي ال�شيخ جراح ما بني اجلامعة العربية �رشقاً 

128ً
وحدود الأر�س املحتلة �شنة 1948 غربا

ب. �شلوان:

�إذ� كان حي �ل�صيخ جر�ح هو �جلناح �ل�صمايل لالخرت�ق �ال�صتيطاين لن�صيج �لقد�ص �ملركزي، فاإن 

�صلو�ن ت�صكل �جلناح �جلنوبي لهذ� �الخرت�ق للن�صيج �ملركزي ملدينة �لقد�ص، و�لذي ما يز�ل عربياً 

مقد�صياً يف جوهره مع �خرت�قات ��صتيطانية حمدودة. وي�صتهدف �الحتالل �صلو�ن ��صتهد�فاً عميقاً 

لكل و�حد  للقد�ص، بذريعة ومنهج خا�ص  �لقدية  للبلدة  �ملال�صقة  �ل�صتة  �أحيائها  �إىل ق�صم  يهدف 

فيها، لكنها توؤدي يف �ملح�صلة �إىل ق�صم �جلزء �الأكب من �صلو�ن، وهي على �ل�صكل �لتايل:

حي وادي حلوة: وهو �حلي �لو�قع �إىل جنوب �لبلدة �لقدية مبا�رشة، وجتري حماولة �ال�صتيالء   .1

عليه عب تكثيف �حلفريات حتته ب�صكل �أدى �إىل ت�صققات يف عدد كبري من عقار�ته ما تركها غري 

�صاحلة لل�صكن، ومن خالل تكثيف عمليات �ل�رش�ء و�صفقات �لتحايل و�لت�رشيب.

ن �ليوم من نحو 100 عقار ي�صكنها نحو 1,500 �صخ�ص، وكان  حي الب�شتان: �لذي بات يتكوَّ  .2

 قد تلقى يف �صنة 2008 �أمر�ً جماعياً باالإخالء، الأن بلدية �الحتالل عّدت �أر�صه حديقة تاريخية

با�صم “حد�ئق �مللك”، ��صتناد�ً للرو�ية �لتور�تية �ملزعومة للمنطقة.

حي بطن الهوى: وهو �ل�صفح �لو�قع فوق حي �لب�صتان من جهة �جلنوب �ل�رشقي، وي�صتخدم   .3

�الحتالل ذريعة “�إرث يهود �ليمن” فيها. �إذ �أقنعت �ملنظمات �ل�صهيونية �لنا�صئة عدد�ً من يهود 

�ليمن بالهجرة �إىل فل�صطني يف �صنة 1882، لكن �ملجتمع �ال�صتيطاين �لنا�صئ �لذي كان �أوروبياً 

بلدة  يف  و�ملخازن  �خلانات  بع�ص  ��صتئجار  �إىل  وجلاأو�  �ل�صبل،  بهم  فتقطعت  يقبلهم  مل  �رشفاً 

�صلو�ن لل�صكن بني �لعرب �لذين ي�صّكلون عمقهم �لثقايف �لطبيعي، و�أّدت ثورة �لب�ق �صنة 1929 
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 Ateret إىل هجرتهم من �صلو�ن بعد �ال�صتقطاب �لذي ح�صل، فعادت جمعية عطريت كوهانيم�

Cohanim لتدعي ملكيتهم لهذه �لعقار�ت �لتي كانو� ي�صتاأجرونها.

�لبلدة �لقدية من جهة �جلنوب �لغربي، وهو  حي وادي الربابة: وهو �حلي �ملال�صق ل�صور   .4

�آخر �أحياء �صلو�ن قبل جبل �صهيون، �لذي ت�صكل �الأمالك �لكن�صية جزء�ً من م�صاحته �ملتبقية �إىل 

�لغرب، وَتعّد �صلطات �الحتالل جميع �أبنية و�دي �لربابة غري مرخ�صة، وحتاول حتويل مكانه 

�إىل حديقة، وهي تتعمد يف كل عام �لقيام باأعمال جتريف يف حميطه، لعلها تت�صبب يف �نهيار بع�ص 

عقار�ته ب�صبب طبيعة بنائها �لع�صو�ئي �ملكتظ بال�صكان.

حي واد يا�شول: وهو �لو�دي �ملتمم لو�دي �لربابة من جهة �جلنوب �لغربي، وتزعم �صلطات   .5

�الحتالل �أن جميع منازله غري مرخ�صة كذلك، وهي مهددة جميعاً بالهدم.

حي عني اللوزة: وهو �أبعد هذه �الأحياء من �صور �لبلدة �لقدية، ويقع �إىل �جلنوب من جبل بطن   .6

�لهوى، وهو مهدد كذلك بالهدم من �صلطة �لطبيعة �لتي تريد حتويل منازله �إىل حديقة بدعوى 

عدم �لرتخي�ص.

لعل �ملع�صلة �الأبرز يف حالة �الأحياء �ل�صتة يف �صلو�ن هو �أن كالً منها يخو�ص معركته منفرد�ً، 

دون توحيد للجبهات �أو لنقطة �الحتجاج �جلماهريي، ما يجعله �أقل ح�صور�ً من حي �ل�صيخ جر�ح، 

�صخ�ص   300 نحو  جر�ح  �ل�صيخ  يف  �جلاعوين  كرم  ف�صكان  باأ�صعاف،  �أكرث  �صكانه  �أن  من  بالرغم 

و�أر�ص �لنقاع نحو 400 �صخ�ص )700 جمتمعني(، �أما �صكان �أحياء �صلو�ن �ل�صتة �ملهددة بالتهجري 

�أهل حي �ل�صيخ جر�ح من جهة �لعدد. وما  �أ�صعاف  7,500 مقد�صي، ما يجعلهم ع�رشة  فهم نحو 

يجعل جبهتهم �أ�صعب كثري�ً على �الحتالل �إن جرى �لعمل على توحيدها، وتنظيم �ملو�جهة فيها، 

ووقف ت�صتت م�صار�تها �لقانونية �لتي تهدد باالنزالق �ملفاجئ يف �أي منها لغياب �ملرجعية �لوطنية 

يف متابعتها.

ج. جتدد حماولة اإخالء اخلان الأحمر:

تعود حماولة �إخالء �خلان �الأحمر الأمر ع�صكري �أ�صدره �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صنة 2012، لكنه 

كل  يف  �إن�صاءها  يعيدون  �أ�صحابها  كان  �لتي  �لتجمعات  من  عدد  يف  �صعبية  �صمود  باإر�دة  ��صطدم 

�أن  �الحتالل  ظّن  �ل�صهيوين،  للكيان  عا�صمة  بالقد�ص  تر�مب  �عرت�ف  بعد  للهدم.  تتعر�ص  مرة 

�الأحمر  �إخالء �خلان  �لقر�ر، فحاول  ي�صملها هذ�  �لتي  �لد�ئرة �جلغر�فية  لتو�صيع  �لفر�صة مو�تية 

�حلدود  ويعلن  �لقد�ص،  �رشقي  �ال�صتيطانية   Adumim �أدوميم  كتلة  حول  �جلد�ر  ي�صتكمل  لعله 

، فيكون تر�مب بذلك قد �عرتف 
2
�ملو�صعة للمدينة مبا يطابق م�صار �جلد�ر، مب�صاحة تقارب 290 كم

هي  �الأوىل  مركزيتني؛  �صعوبتني  �ملحاولة  تلك  و�جهت  �لكبى”.  “بالقد�ص  بل  فقط  بالقد�ص  لي�ص 
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�لرف�ص �لدويل �ملتمثل �أ�صا�صاً باملوقف �لرو�صي و�الأوروبي بل حتى موقف �حلزب �لديوقر�طي 

�إنهاًء عملياً  �الأردن  �لقد�ص �رشقاً حتى و�دي  �الأطر�ف يف حماولة تو�صيع  �إذ ترى هذه  �الأمريكي، 

فكانت  �الأحمر  �خلان  �إخالء  حماولة  بها  ��صطدمت  �لتي  �لثانية  �لعقبة  �أما  �لدولتني،  حلل  �صامالً 

�حلر�ك �ل�صعبي الأهله، خ�صو�صاً يف جتمع �أبو نو�ر وحميطه، وقد ��صتند هذ� �حلر�ك �إىل كتلة ب�رشية 

 �أما 
129

حمدودة، �إذ �إن �صكان جتمع �أبو نو�ر �لذي كان مركز هذه �ملو�جهة كانو� 180 مو�طناً فقط.

�إجمايل �ملنطقة �ملهددة باالإخالء فيقدر �صكانها بنحو 2,400 �صخ�صاً، لكنه كان حر�كاً مدعوماً من 

�ل�صلطة �لفل�صطينية نظر�ً للح�صا�صية �ل�صيا�صية مللف �خلان �الأحمر، ومن جمموعات من �ملت�صامنني 

�الأجانب، وهو ما �صلب موقفه.

 
130

يف 2018/5/24 �صادقت حمكمة �الحتالل �لعليا على قر�ر نهائي بهدم جتمعات �خلان �الأحمر،

-6/23 �لفرتة  خالل  مر�ت  عدة  وحميطه  نو�ر  �أبو  جتمع  �إز�لة  �الحتالل  جي�ص  جر�فات  وحاولت 

2018/10/19، لكنها مل تتمكن من ذلك حتت �ل�صغوط �ل�صعبية و�لدولية، و�صوالً �إىل �إعالن �ملدعية 

�لعامة للمحكمة �جلنائية �لدولية فاتو بن �صودة Fatou Bensouda يف 2018/10/17 �أنها �صتنظر يف 

 فاأعلنت �حلكومة 
131

كون هدم �خلان �الأحمر جرية حرب و�أنها لن ترتدد باتخاذ �الإجر�ء �ملنا�صب،

132
�الإ�رش�ئيلية تاأجيل م�رشوع هدم �خلان �الأحمر �إىل �أجل غري م�صمى.

حتول هذ� �لرت�جع �إىل عنو�ٍن م�صتمر للمعار�صة �ليمينية لنتنياهو، وكان �صوت رئي�ص �لوزر�ء 

 وهو ما ي�صعه �ليوم حتت 
133

�حلايل نفتايل بينيت هو �الأعلى يف مطالبة نتنياهو بهدم �خلان �الأحمر،

 Regavim صغوط لتفيذ ما كان يطالب به من قبل. يف 2021/7/23، وبعد جتديد منظمة ريجافيم�

�ل�صادر  �لنهائي بالهدم  �لقر�ر  �لعليا ب�رشورة تنفيذ  �لتما�صها ملحكمة �الحتالل  �ليمينية �ملتطرفة 

ردت  وقد   
134

�لهدم. قر�ر  تنفيذ  من  موقفها  لتبيان  مهلة  �الحتالل  حكومة  �ملحكمة  �أعطت  �صابقاً، 

حكومة �الحتالل يف 2022/9/5 بطلب مهلة �إ�صافية ل�صتة �أ�صهر �أخرى تنتهي يف 2022/3/5، وهو ما 

 
135

يهدد بعودة ق�صية �خلان �الأحمر �إىل �لو�جهة من جديد خالل �صنة 2022.

د. �رشوع ت�شوية الأرا�شي:136

“تقلي�ص  عنو�ن  وحمل   3790 �لرقم  حمل  قر�ر�ً  �الحتالل  حكومة  �تخذت   2018/5/13 يف 

�لفجو�ت �الجتماعية و�القت�صادية يف �رشقي �لقد�ص”، وكان �لبند �الأهم فيه هو �إعادة فرز وت�صجيل 

�الأر��صي يف �ملدينة. يف و�قع �الأمر، فاإن هذ� �لقر�ر جاء لي�صتثمر يف عقود متتالية من �صبابية �مللكية، 

وعدم �لت�صجيل، وتفتت �مللكيات بني �لورثة، �إذ �إن 10% من �أر��صي �رشقي �لقد�ص كانت م�صجلة 

يف �لطابو عند �إكمال �حتاللها �صنة 1967، و�أدى قانون “�أمالك �لغائبني” �لذي عّد كل من كان مقيماً 

�لغائبني”، فقد  �أمالك  “حار�ص  �أمالكه حتت  “غائباً” و�صعت  خارج فل�صطني �ملحتلة وقت �حلرب 
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�أحجم �ملقد�صيون عن ت�صجيل �أمالكهم حتى ال ت�صبح �حلكومة �ل�صهيونية �رشيكة فيها، ومبرور 

للتعبري عن بيع �لعقار�ت،  �أ�صلوباً متد�والً  “�لوكالة غري �لقابلة للعزل”  عقود من �لزمن فقد باتت 

كما تفتت �مللكيات بني �أعد�د كبرية من �لورثة، بع�صهم بقي يف �لقد�ص وبع�صهم هاجر، عالوة على 

وجود �لكثري من �مللكيات �لوقفية �ملحكرة �أو �ملوؤجرة �لتي يت�رشف �ملقيمون فيها وكاأنهم مالكني، 

مع �أنهم ال يلكون �أي ورقة �أو وثيقة تثبت �صلتهم بالعقار �صوى �لتقادم. 

جاء قر�ر �الحتالل هذ� ليحاول �ال�صتثمار يف �لو�قع �ملعقد �لذي �صببته �إجر�ء�ته، وهو ما �صي�صمح 

له باإحالة ملكيات كبرية �إىل خزينة �لدولة لعدم ح�صور مالكيها �أو لعدم توفر �أور�ق �الإثبات �لكافية 

معهم، كما �صيحول �ل�صهاينة �إىل �رشيك حمتمل يف حمل كل قريب م�صافر �أو الجئ خارج فل�صطني، 

وقد عملت جلان �لت�صوية �الإ�رش�ئيلية على مناطق ح�صا�صة، من بينها �أر�ص �لنقاع يف �ل�صيخ جر�ح، 

جمعي  موقف  تبني  يحتم  ما  وهو  �صفافا،  وبيت  حنينا  بيت  ويف  باهر  �صور  يف  و��صعة  ومناطق 

�لغائبني” �رشيكاً يف  �أمالك  “حار�ص  للت�صوية وللتعاون مع جلانها، حتى ال ي�صبح  وطني ر�ف�ص 

معظم عقار�ت �ملقد�صيني.

هـ. �شيا�شة الإبعاد:

�أو  �أجز�ء من �لقد�ص،  ف �الحتالل �الإبعاد عن �مل�صجد �الأق�صى، وعن �لبلدة �لقدية، وعن  ُيوظِّ

حتى عن مدينة �لقد�ص عموماً كاأد�ة �أ�صا�صية لقمع �لنا�صطني و�لقياد�ت �ملجتمعية وحماولة حرمانهم 

من �لتاأثري. �إذ ُي�َصكِّل �الإبعاد عن �مل�صجد �الأق�صى بنظر �الحتالل ر�دعاً ُيغرّي �صلوك �ملر�بطني عموماً 

وحتييد�ً  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إىل  �لو�صول  على  قدرتهم  على  حر�صاً  �ملو�جهة  جتنب  �إىل  ويدفعهم 

للعنا�رش �لتي يتهمها “بالتحري�ص” عن م�صهد �مل�صجد �الأق�صى، خ�صو�صاً بعد جتربة �صنة 2015 

�إ�صافة  �لقد�ص.  يف  �لطعن  عمليات  لتنفيذ  د�فعاً  عن�رش�ً  باملر�بطات  �لتنكيل  م�صهد  فيها  كان  �لتي 

بق�صد  �صفر،  ومنع  تو��صل  منع  باأو�مر  �ملقد�صيني  �لنا�صطني  �الحتالل  �صلطات  تخ�ّص  لالإبعاد، 

�لعربي و�الإ�صالمي مبنع  �لغربية، وعن عمقهم  �ل�صفة  �لطبيعي يف  �لفل�صطيني  عزلهم عن عمقهم 

�ل�صفر من �الأ�صا�ص، يف حماولة خلف�ص م�صتوى �لتفاعل �ل�صعبي �لعربي و�الإ�صالمي مع جمريات 

�ملو�جهة يف �لقد�ص.

وينقل مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني عن مركز معلومات و�دي حلوة �الإح�صاء�ت �لتالية 

الأو�مر �الإبعاد ومنع �لتو��صل خالل �لفرتة 2020-2021، و�لتي كانت على �ل�صكل �لتايل:  
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 جدول 3/6: اأوامر الإبعاد عن القد�س وامل�شجد الأق�شى ومنع التوا�شل وال�شفر

بحق املقد�شيني 1372021-2020

الإبعاد

20202021طبيعة اأمر الإبعاد واملنع

315357اإبعاد عن امل�شجد الق�شى

33110اإبعاد عن البلدة القدمية

1531اإبعاد عن مدينة القد�س

363498املجموع

املنع

411منع دخول لل�شفة الغربية

غري متوفر8منع ال�شفر

1211املجموع

3. هدم املنازل واملن�شاآت:

�لفل�صطينية  – �الأر�ص  �أرقام مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(  مبوجب 

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - �ملحتلة 

�ل�صنو�ت  مدى  على  �ملهدومة  �ملن�صاآت  فاإن   ،occupied Palestinian territory )OCHA-oPt(

�الأربع �ملا�صية كانت على �ل�صكل �لتايل:

جدول 3/7: املن�شاآت املهدَّمة يف القد�س 1382021-2018

2018201920202021ال�شنة 

178206175181العدد

�لبالغة  2017-2000 �لفرتة  خالل  من�صاآت  من  هدم  ما  �إىل  �ل�صنو�ت  هذه  ح�صيلة   باإ�صافة 

�لفرتة خالل  �لقد�ص  يف  للمن�صاآت  �الحتالل  �صلطات  هدم  ح�صيلة  فاإن   
139

من�صاأة،  1,352 

2000-2021 تكون 2,092 من�صاأة، تتكون يف معظمها من �ملن�صاآت �ل�صكنية.
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الأعد�د  دقيقة  �أرقام  حتديد  ي�صعب 

�إذ  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ليهود  �مل�صتوطنني 

�الإ�رش�ئيلية عدم ذكر  �الإح�صائيات  تتعمد 

�ل�صفة،  �الأعد�د يف  �لتحفظ عن باقي  �لقد�ص، كما يتم �حلديث ببع�ص  �مل�صتوطنني يف �رشقي  �أعد�د 

تقرير  وذكر  �ال�صتيطانية.  بر�جمها  �صّد  و�لدولية  �لفل�صطينية  �الأفعال  ردود  من  للتخفيف  رمبا 

لـ“حزب  �ل�صابق  و�لرئي�ص  �ال�صتيطان  ب�صوؤون  �ملعني   ،Ya‘akov Katz كات�ص  يعقوب  �أ�صدره 

يف  �ليهود  �مل�صتوطنني  �أعد�د  �أن   ،2021 �صنة  �الإ�رش�ئيلي   ”National Union �لوطني  �الحتاد 

 %2.62 800 �ألف، حيث �زد�دت بن�صبة  �ل�صفة �لغربية �ملحتلة )مبا فيها �رشقي �لقد�ص( بلغ نحو 

�ملدير  �ملقابل، �رشَّح   يف 
140

.)2020-2016( �الأخرية  �ل�صنو�ت �خلم�ص  2020، و17% خالل  �صنة 

�لعام ملعهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج( �ملخت�ص ب�صوؤون �الأر�ص و�ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية، يف 

�ألف   913 نحو  بلغ  �لقد�ص(  �رشقي  فيها  )مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني  عدد  �أن   ،2021/11/1
141

م�صتوطن.

�إذ ت�صري  �أعد�د �مل�صتوطنات �ليهودية يف �ل�صفة �لغربية.  وتنطبق �ل�صعوبة نف�صها على حتديد 

بيانات حركة �ل�صالم �الآن Peace Now �إىل وجود 132 م�صتوطنة كبرية، و141 بوؤرة ��صتيطانية 

 غري �أن معهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج(، بح�صب مديره �لعام، قال �إن عدد �مل�صتوطنات يف 
142

�أخرى.

 بينما حتدث 
143

�ل�صفة بلغ 199 م�صتوطنة، ي�صاف �إليها 220 بوؤرة ��صتيطانية يف �أو�خر �صنة 2021.

تقرير ن�رشته �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم Israel Hayom” عن وجود 150 م�صتوطنة يف �ل�صفة دون 

 وعلى �أي حال، فباالإ�صافة �إىل تعمد �لغمو�ص �لر�صمي 
144

�أن ي�صمل ذلك م�صتوطنات �رشقي �لقد�ص.

�الإ�رش�ئيلي، فثمة �إ�صكالية مرتبطة بتحديد ما ي�صمى “ر�صمياً” يف معايري �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وما 

هو “غري ر�صمي”؛ وما هو بوؤر متنقلة غري م�صتقرة، �أم �أن هذه �لبوؤر �كت�صبت طبيعة د�ئمة وتنتظر 

“�رشعنتها” من جانب �الحتالل. وب�صكل عام، فاإن تقارير �ل�صالم �الآن �الإ�رش�ئيلية متيل عادة �إىل 
�لتَّحفظ وتقليل �الأرقام.

 Higher Planning و�أ�صارت تقارير جمل�ص �لتخطيط �الأعلى �الإ�رش�ئيلي �لتابع لالإد�رة �ملدنية

باجتاه تنفيذ خطط  �أن �الحتالل دفع قدماً  �إىل   Council of the Israeli Civil Administration

�الأول/  ت�رشين  منت�صف  وحتى   2020 �صنة  بد�ية  من  �لفرتة  خالل  �صكنية  وحدة   12,159 لبناء 

 �أما يف �صنة 2021، �أ�صار تقرير ملعهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج( �إىل �أن 
145

�أكتوبر من �ل�صنة نف�صها.

�صلطات �الحتالل قامت باإيد�ع 113 خمططاً ��صتيطانياً يف 62 م�صتوطنة لبناء �أكرث من 17 �ألف وحدة 

�ل�صفة  �الأر��صي، يف  �أبحاث  تقرير مركز   وح�صب 
146

�ألف دومناً.  13 تتعدى  �صكنية على م�صاحة 

�لغربية، فقد مت خالل �صنة 2021 تو�صيع 55 م�صتوطنة، كما �أن�صئت 15 بوؤرة ��صتيطانية جديدة، 

147
ومّت عمل 25 طريقاً �لتفافياً �أو فرعياً جديد�ً.

 ثالثًا: تطور التو�شع اال�شتيطاين 

            فـــــي ال�شفـــــة الغــربيــــة
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وخالل �صنة 2021 تز�يد ما ُيعرف باال�صتيطان �لرعوي، حتت رعاية �الحتالل، وذلك من خالل 

�أو �الأبقار، وفر�ص �صيطرتهم على مناطق و��صعة مفتوحة  قدوم م�صتوطنني بقطعان من �الأغنام 

تتبع �لقرى �لفل�صطينية، بحجة �لرعي. وهو ما يوؤدي �إىل م�صادرة م�صاحات كبرية من �الأر��صي 

148
مقارنة بتو�صع �مل�صتوطنات؛ كما ير�فق ذلك �لكثري من �الإرهاب وتدمري �ملزروعات.

�لغربية؛  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �الأثرية  �ملو�قع  ��صتهد�ف  �الأر�ص  على  �لعدو�ن  ��صتمل  وقد 

موقعاً   601 ��صتهدفت  ع�صكرية  �أو�مر  �الحتالل  جي�ص  �أ�صدر   ،2021 فب�ير  �صباط/  نهاية  ففي 

�أريحا، 219 موقعاً يف حمافظة  �الإعالن  �إ�رش�ئيلية. و�صمل  �أثرية  �أنها مو�قع  بزعم  وتاريخياً   �أثرياً 

149
و117 موقعاً يف حمافظة ر�م �هلل، و117 موقعاً يف حمافظة نابل�ص، و32 موقعاً يف حمافظة �لقد�ص... .

بوؤرة اأفيتار Eviatar ال�شتيطانية املُقامة على جبل �شبيح: 

�ل�صابقة برئا�صة نتنياهو، وبدالً  �لبوؤرة �ال�صتيطانية يف عهد �حلكومة �الإ�رش�ئيلية  ن�صئت هذه 
ُ
�أ

يف  �ملباين  ترك  على  و�فقت  باإخالئها،  بينيت  برئا�صة  �جلديدة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  تقوم  �أن  من 

�إذ�  �ال�صتيطانية  �لبوؤرة  على  �ل�رشعية  باإ�صفاء  وعدت  فيما  حلر��صتها،  جنود�ً  وو�صعت  �ملنطقة 

�ت�صح �أن ذلك ممكن قانونياً. ومنذ ذلك �حلني، يتعر�ص �جلنود لهجمات يومية باحلجارة و�الألعاب 

�جلي�ص  بنري�ن  فل�صطينيني  �صبعة  عن  يقل  ال  ما  و��صت�صهد  �ملتظاهرين،  مع  وملو�جهات  �لنارية، 

150
�الإ�رش�ئيلي.

وقد ��صتغل �مل�صتوطنون “هبّة �لقد�ص” �الأخرية وحرب غزة ليعودو� بحماية �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

�إىل قّمة �جلبل، مبنازل متنقلة �صمن خطة لرت�صيخ وجودهم، وحتويل �ملكان �إىل م�صتوطنة د�ئمة. 

ويقع جبل �صبيح بني ثالثة قرى فل�صطينية هي: قبالن ويتما وبيتا، جنوب نابل�ص، وتعود ملكية 

�جلبل لفل�صطينيني من �لقرى �لثالث، يلكون وثائق ُتثبت ذلك، ولطاملا �أبدو� ��صتعد�دهم لتقديهما 

151
عب �ملحاميني �إىل �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية.

ال�شارع ال�شتيطاين 55:

��صتمر�ر�ً ل�صيا�صات �الحتالل �لد�عمة لالنت�صار �ال�صتيطاين يف �أر��صي �ل�صفة �لغربية، �رشعت 

قو�ت �الحتالل يف 2021/8/16 بتجريف م�صاحات و��صعة من �أر��صي �ملو�طنني �لتابعة ملدينة قلقيلية 

�ل�صارع �ال�صتيطاين  �إىل تو�صيع  �إليا�ص، لتنفيذ خمطط ��صتيطاين يهدف  �لنبي  وبلدة عزون وقرية 

رقم 55، �لر�بط بني مدينتَي قلقيلية ونابل�ص. وقد �صادقت �صلطات �الحتالل على تو�صيع مقطع من 

�صارع 55 �ال�صتيطاين على ح�صاب �أر��صي �ملو�طنني �لزر�عية جنوب مدينة قلقيلية، و�لذي يربط بني 

�مل�صتوطنات �ملقامة على �أر��صي �ملو�طنني يف حمافظة قلقيلية مع �مل�صتوطنات د�خل �خلط �الأخ�رش، 

�مل�صاتل”، ومتنع مركبات  “�صارع  ��صم  لتو�صيعه  �لذي تخطط  �ملقطع  وتطلق قو�ت �الحتالل على 

 
152

�ملو�طنني �لفل�صطينيني من دخول �ل�صارع با�صتثناء �لذين يحملون ت�رشيحاً خا�صاً لذلك.
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�أن مّت �لك�صف عن وجود خمطط لتو�صيع �مل�صتوطنات �ملحاذية لل�صارع �ملذكور، يق�صي  وبعد 

35 فل�صطينياً  �ملقبلة، �عرت�ص على ذلك  �لقليلة  �ل�صنو�ت  ��صتيطانية جديدة يف  5,650 وحدة  ببناء 

يلكون م�صاتل فيه، و�أر��صيهم مهددة بامل�صاَدَرة لتو�صيع هذ� �ل�صارع. ُيذكر �أن �ل�صارع كلّه يقع 

يف �ل�صفة �لغربية، لكن قبل حاجز ع�صكري، ولذلك تتحرك فيه �صيار�ت �إ�رش�ئيلية باالأ�صا�ص. وقد 

ُرف�صت �العرت��صات �لتي قدَّمها �أ�صحاب �الأر��صي و�مل�صاتل، وذلك بعد �أن زعم ما ي�صمى “جمل�ص 

�لتخطيط �الأعلى �الإ�رش�ئيلي �لتابع لالإد�رة �ملدنية” �أن ال �صالحيات لديه لتنفيذ �أي ت�صوية تتعلق 

بامل�صاتل، وتزعم �الإد�رة �ملدنية �أن تو�صيع �ل�صارع يخدم �لفل�صطينيني �لذين ي�صريون فيه، �إال �أن 

هذ�  �أن  و�ل�صحيح  �صيارة.   250 يتجاوز  ال  �ل�صارع  هذ�  يف  ت�صري  �لتي  �لفل�صطينية  �ل�صيار�ت  عدد 

153
�مل�رشوع هو جزء من خمطط �أكب لتو�صيع �ل�صارع رقم 55، و�لذي ُينفذ على مر�حل.

�الأمر   ،55 �ل�صارع  جانب  �إىل  جانبية،  خدمة  �صو�رع  �صّق  من  �مل�صاتل  هذه  �أ�صحاب  ويتخوف 

�أر��صيهم، ما يعني �لق�صاء على هذه �مل�صاتل  �إىل م�صادرة م�صاحة و��صعة جد�ً من  �لذي �صيوؤدي 

منها ويعتا�ص  �لعمال،  مئات  ت�صّغل  زر�عياً،  م�صتالً   14 �ل�صارع  هذ�  جانبي  على  وينت�رش   متاماً. 

154
نحو 500 �أ�رشة، باالإ�صافة �إىل وجود �أربعة �آبار �رتو�زية.

ويكن �لقول باأن �لهدف �الأ�صا�صي من هذ� �مل�رشوع �ال�صتيطاين هو �لف�صل بني قلقيلية وبلدة 

�صابا  لربط مدينة كفار  �ملجال  يفتح  بينهما، وبذلك  �لزر�عية  �الأر��صي  �ال�صتيالء على  حبلة، عب 

د�خل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 مع م�صتوطنة �ألفي من�صيه Alfei Menashe، مبا ينعك�ص �صلباً 

155
على �لوجود �لفل�صطيني فيما بينهما.

م�شادرة الأرا�شي:

�صهدت �ل�صنتان 2020-2021 م�صادرة نحو 41,095 دومناً من �أر��صي �ملو�طنني �لفل�صطينيني 

يف �ل�صفة �لغربية، لدو�عٍ �أمنية، �أو لغايات �إن�صاء م�صتوطنات جديدة �أو تو�صيع م�صتوطنات قائمة، 

�أو لتو�صيع طرق �لتفافية ل�صالح �مل�صتوطنني، �أو لربط �مل�صتوطنات ببع�صها �لبع�ص عب �صبكة من 

�لطرق �اللتفافية �خلا�صة بامل�صتوطنني، �أو لتو�صيع هذه �لطرق. 

�ملو�طنني  �أر��صي  من   
156ً

دومنا  24,750 على  يزيد  ما  م�صادرة  مّت   ،2021 �صنة  ففي 

 �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص ل�صالح �لن�صاط �ال�صتيطاين، بينما مّت م�صادرة ما يزيد عن

و�لبوؤر  �مل�صتوطنات  لتو�صيع  �لزر�عية  �الأر��صي  من  دومناً   1,650 وجتريف  دومناً   16,345
157

�ال�صتيطانية، ح�صب �إح�صائيات �صنة 2020.

ان �لتابعة  وعلى �صبيل �ملثال، جرفت قو�ت �الحتالل يف كانون �لثاين/ يناير 2021 يف خلَّة ح�صَّ

�أ�صجار  و�قتلعت  بامل�صادرة،  �ملهددة  �لزر�عية  �ملو�طنني  �أر��صي  �صلفيت م�صاحة من   – بديا  لبلدة 
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من  م�صاحة  مب�صادرة  يق�صي  ع�صكرياً  �أمر�ً  �الحتالل  قو�ت  �أ�صدرت  كما  و�لعنب.  �لزيتون 

مب�صادرة يق�صي  �آخر  ع�صكرياً  �أمر�ً  و�أ�صدرت  حلم،  بيت  حمافظة  يف  �لو�قعة  �ملو�طنني   �أر��صي 

  كما مّت يف �ل�صهر �لتايل 
158

1,008 دومنات من �أر��صي �ملو�طنني �لقريبة من م�صتوطنة �ألفي من�صيه.

تو�صعة حدود م�صتوطنة يت�صهار Yitzhar من ِقبل جمموعة من �مل�صتوطنني �لذين قامو� باأعمال بناء 

��صتيطانية على م�صاحة من �أر��صي �ملو�طنني هناك. �إ�صافة لقيام قو�ت �الحتالل يف �جلهة �جلنوبية 

 ،Emmanuel عمانوئيل  مل�صتوطنة  �ل�صناعية  �ملنطقة  قرب  و�لو�قعة  قلقيلية،   – �إماتني  قرية  من 

لتو�صيع  باالإ�صافة  �ل�صناعية،  �ملنطقة  م�صاحة  زيادة  بهدف  �ملو�طنني  �أر��صي  يف  جتريف  باأعمال 

�آخر  �أمر�ً  �الحتالل  قو�ت  و�أ�صدرت  �ل�صمالية.  �الأغو�ر  يف  �ملقامة   Maskiot م�صكيوت  م�صتوطنة 

يق�صي مب�صادرة 193 دومناً من �أر��صي بلدة دير دبو�ن وقرية رمون �لو�قعتني �رشقي حمافظة 

159
ر�م �هلل و�لبرية، بهدف �إقامة مكّب نفايات ل�صالح �مل�صتوطنني.

هدم املنازل واملن�شاآت:

يغطيها  �لتي  �لفرتة  خالل  �الحتالل  �صلطات  قبل  من  �لفل�صطينية  و�ملن�صاآت  �ملنازل  هدم  �صهد 

�لتقرير �رتفاعاً كبري�ً، مقارنًة بال�صنو�ت �لتي �صبقتها؛ فخالل �صنة 2020 قامت �صلطات �الحتالل 

تهجري عنها  نتج  فل�صطينيني،  ملو�طنني  تعود  �لتي  و�ملن�صاآت  �ملنازل  من   854 بهدم   �الإ�رش�ئيلي 

و�ملن�صاآت  �ملنازل  من   905 �ل�صلطات  هذه  هدمت  حني  يف  ماأوى،  بال  و�إبقائهم  مو�طن   1,001
160

�لفل�صطينية خالل �صنة 2021 نتج عنها تهجري 1,205 مو�طنني.

�أظهر �لتوثيق �مليد�ين �لذي يقوم به مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية “ �أوت�صا” – 

�الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، �رتفاعاً ملحوظاً يف عمليات �لهدم �لتي تقوم بها دولة �الحتالل ملنازل 

�صلطات  بها  تتذرع  �لتي  �الأ�صباب  �أما عن  �لتقرير،  �لتي يغطيها  �لفرتة  فل�صطينية خالل  ومن�صاآت 

�أو منفِّذي  �أمنية، �أو هدم منازل ذوي �ل�صهد�ء  �أو الأ�صباب  �إما �لبناء دون ترخي�ص،  �الحتالل فهي 

�لعمليات �لفد�ئية كنوٍع من �لعقاب �جلماعي.

روا  جدول 3/8: هدم املنازل واملن�شاآت يف ال�شفة الغربية وعدد املواطنني الذين ُهجِّ

ب�شبب ذلك خالل ال�شنوات 1612021-2017

20172018201920202021ال�شنة

421468628854905عدد املنازل واملن�شاآت التي ُهدِّمت

روا ب�شبب عمليات الهدم 6644729071,0011,205عدد املواطنني الذين ُهجِّ
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جدار الف�شل العن�رشي:

مل ي�صهد �لبناء يف جد�ر �لف�صل �لعن�رشي يف �ل�صفة �لغربية خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير �أي 

تطوٍر ُيذكر، حيث �إن معظم مر�حل �لعمل �الأ�صا�صية كانت قد ��صتُكملت قبل عدة �صنو�ت با�صتثناء 

�أجز�ء قليلة ��صتُكملت يف �ل�صنو�ت �لثالث �ملا�صية، ومل تتم �أي زيادة على م�صار �جلد�ر �لذي يبلغ 

�أو  �لعازل  �جلد�ر  عن  �الحتالل  دولة  تخلّي  �الأحو�ل  من  حاٍل  باأّي  يعني  ال  وهذ�  كم،   708 طوله 

عدولها عنه، �إمنا يرجع �صبب عدم حدوث تطور�ت جديدة بهذ� �خل�صو�ص ب�صبب �كتمال �الأجز�ء 

�الأ�صا�صية �لتي تف�صل مدن �ل�صفة و�لقد�ص عن �لد�خل �لفل�صطيني �ملحتل �صنة 1948 و�صنة 1967، 

�إ�صافة الكتمال عزل م�صتوطنات �ل�صفة �لغربية �ملحتلة عن حميطها. 

بناء جد�ر  ��صتكمال  2021 عن  �الأول/ دي�صمب  كانون  �أعلنت يف �صهر  �الحتالل  �أن دولة  ُيذكر 

�لناطق با�صم  1948، وبح�صب  �ملحتلة �صنة  �الأر��صي  �أمني عازل على طول حدود قطاع غزة مع 

بعد   ��صتكمل  �الحتالل  فاإن جي�ص   ،Ofir Gendelman �أوفري جندملان  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص 

ثالث �صنو�ت ون�صف بناِء �حلاجز �الأمني �لذي يحيط بقطاع غزة، ويتد على طول 65 كم، بهدف 

162
منع عمليات �لت�صلل للد�خل �لفل�صطيني �ملحتل.

احلواجز:

2021 قفزة غري م�صبوقة يف عدد �حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية )مبا فيها نقاط  �صهدت �صنة 

�لتفتي�ص �لثابتة و�ملتحركة( �لتي تقطع �أو�صال �لعمق �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، بحيث 

�لفل�صطينية  و�لبلد�ت  و�لقرى  �ملدن  مر�كز  وبني  جهة،  من  �ل�صفة  حمافظات  بني  �لتو��صل  متنع 

�ملحيطة بها من جهة �أخرى، فقد بلغ عدد �حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 4,210 حو�جز خالل �صنة 

705 حو�جز، وترتكز معظم  2020 نحو  2021، بينما بلغ عدد �حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية يف 

 ويقدم �جلدول 
163

�حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية يف مدن �خلليل ور�م �هلل ونابل�ص ب�صكل خا�ص.

�لتايل ملخ�صاً باأبرز �نتهاكات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وم�صتوطنيه:
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 جدول 3/9: انتهاكات الحتالل الإ�رشائيلي وم�شتوطنيه يف ال�شفة الغربية 

خالل الفرتة 1642021-2020

20202021ال�شنة

1,032 �عتد�ء698 �عتد�ءاإرهاب امل�شتوطنني

20,309 �صجرة10,105 �صجرةقطع اأو حرق اأو تدمري الأ�شجار

م�شادرة اأرا�شي
مّت م�صادرة 16,345 دومناً 

ً وجتريف 1,650 دومنا

24,750 دومناً

عدد املنازل واملن�شاآت التي هدمها الحتالل
854 منزالً ومن�صاأة ي�صكنها نحو 

ً 1,001 مو�طنا
905 منزل ومن�صاأة ي�صكنها 

نحو 1,205 مو�طن

4,210 حو�جز705 حو�جزاحلواجز الع�شكرية

�صعبية مو�جهات  ل�صبع  �ملبا�رش  �النفجار  عنو�ن  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد   كان 

 ،2014 يوليو  متوز/  يف  متتالية  هبات  خم�ص  بينها  من  م�صت،  عاماً   25 مدى  على 

 ،2021 2019، و�أيار/ مايو  2017، و�صباط/ فب�ير  2015، ومتوز/ يوليو  �أكتوبر  وت�رشين �الأول/ 

مبتو�صط فارق بينها 17 �صهر�ً، وهي ما�صية يف هذ� �لن�صق لتزد�د قدرة على ح�صد �لطاقات وعلى 

فر�ص �لرت�جعات يف كل حمطة من حمطاتها. وُت�صكِّل �ملحاولة �ل�صهيونية �ملتو��صلة حل�صم م�صري 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك وفر�ص تغيري�ت جذرية يف هويته عنو�ن �نطالقاتها �ملتتالية. �أمام ��صتمر�ر 

هذ� �ل�صبب �ملركزي �لد�فع، فاإن �لهبّة �لقادمة، وفق هذ� �لن�صق، متوقعة تقريباً يف �صهر �أيلول/ �صبتمب 

2022. لكن ومع ��صتقر�ء �لو�صع �مليد�ين و�لتناظر �لهجري �لعبي، فاإن رم�صان و�الأ�صبوع �لثالث 

منه، �ملتز�من مع �لفرتة 16-2022/4/22 قد تكون فرتة مر�صحة النفجار �لهبّة �لقادمة.

�صّكل �ل�رش�ع على �ل�صيخ جر�ح ومنع تهجريه، ومنع تهجري �صلو�ن كذلك، ومو�جهة �صيا�صات 

�لهدم، و�ل�رش�ع على �حليّز يف باب �لعامود، �لعنا�رش �لد�فعة نحو �ملو�جهة، �إىل جانب �لعقدة �ملركزية 

ما تز�ل م�صتعلة ومتفاعلة،  �لعنا�رش جميعاً  �أن هذه  �ليوم  �ملبارك. و�لو��صح  �الأق�صى  �مل�صجد  يف 

مع �حتمالية �أن ين�صم �إليها �خلان �الأحمر خالل �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2022، لي�صّكلو� بالت�صافر مع 

مو�جهة �ال�صتيطان و�جلد�ر يف �ل�صفة �لغربية، و�أو�صاع �ل�صجون �مل�صتعلة، و��صتمر�ر �حل�صار 

ومنع �الإعمار يف غزة، وتهمي�ص ح�صور �لهوية �لعربية و�الإ�صالمية يف �لد�خل �ملحتل �صنة 1948، 

�لذ�هبة  �ملت�صافرة و�مل�صتبكة  �لعنا�رش  �صبكة من  ُوجوَد  �لنقب،  �أبناء  و��صتمر�ر حماوالت تهجري 

ورمبا  �النطالق،  بد�ية  يف  �الأقل  على  �أحد�ثها  وم�رشح  �رش�رتها  �لقد�ص  تكون  جديدة،  ذروة  نحو 

تتمكن هذه �لهبّات بالرت�كم وطول �لزمن �أن حتقق ما كان يكن النتفا�صة �صعبية منظمة �أن تفر�صه 

من تر�جعات �صهيونية، و�إن كانت على مدًى زمني �أطول.

خال�شة
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الهوام�س

�صكل معهد �ملعبد �ملوؤ�ص�صة �لتي �أر�صت �لقو�عد �ملعرفية لـ“جماعات �ملعبد” �ملتطرفة، �إذ يعمل منذ �صنة 1987 على ت�صور   
1

�صنة  يف  د�صن  وقد  �لكهنة.  ولبا�ص  �لدينية  �لعباد�ت  �أدو�ت  فيه،  �أد�ئها  �لو�جب  و�لطقو�ص  وبنائه  و�صكله  �ملزعوم  �ملعبد 

2008 مقر�ً جديد�ً يف �لطرف �ل�صمايل �لغربي ل�صاحة �لب�ق، وهو مكون من �أربعة طو�بق، وي�صم م�صاحة لعر�ص كل هذه 
�ملج�صمات و�ملقتنيات و�لر�صومات �لتخيلية با�صم “متحف جبل �ملعبد”، �نظر:

Holy Temple Museum, site of Temple Institute, https://templeinstitute.org/holy-temple-museum
لتو�زنات �الأحجام �لتي تاأ�ص�ص عليها �ئتالف نتنياهو - جانت�ص �حلكومي، �نظر:  

2

Ofer Kenig, Israel’s 35th Government: A Portrait, site of The Israel Democracy Institiute, 17/5/2020,
https://en.idi.org.il/articles/31613 

ه�صام يعقوب و�آخرون، عني على الأق�شى: تقرير �شنوي ي�شدر عن موؤ�ش�شة القد�س ويغطي العتداءات الإ�رشائيلية   
3

�لدولية،  �لقد�ص  موؤ�ص�صة  )بريوت:  ع�رش  اخلام�س  التقرير   ،2021/8/1 وحتى   2020/8/1 بني  ما  الأق�شى  امل�شجد  على 

.)2021
�ملرجع نف�صه، �ص 64.  

4

�ملرجع نف�صه، �ص 63.  
5

Ofir Kenig, Israel’s 36th Government – By the Numbers, The Israel Democracy Institute, 9/6/2021, https://  
6

en.idi.org.il/articles/34687 
�جلدول خال�صة توثيق �لباحث. من�صور ب�صكل مف�صل باالأ�صماء و�الأحز�ب يف: ه�صام يعقوب و�آخرون، عني على الأق�شى:   

7

التقرير اخلام�س ع�رش، �ص 70-62.

Israeli Minister Calls for Allowing Jews to Pray at Temple Mount, Jewish Journal, 14/8/2019,  
8
 

https://jewishjournal.com/israel/303001/israeli-minister-calls-for-allowing-jews-to-pray-at-temple-mount/
وزير �إ�رش�ئيلي يدعو لتمكني �ليهود من “�ل�صالة” يف “�الأق�صى”، وكالة �الأنا�صول، 2019/8/13.  

9

 Netanyahu Promises Jewish Prayer on Temple Mount ”Before the Messiah Comes“ But Security Minister  
10

Says Sooner than that, site of Israel365News, 30/8/2019, https://www.israel365news.com/136305/
netanyahus-promises-jewish-prayer-on-temple-mount-before-the-messiah-comes-but-security-
minister-says-sooner-than-that

 Ibid.  
11

توثيق �لباحث نقالً عن �صهود عيان �أفادو� �أن �ل�رشطي �إبر�هيم �صعيد، من �أ�صل عربي، كان ير�فق جمموعة �ملقتحمني ما   
12

بني �ل�صاعة 7-8 �صباحاً، ولدى �عرت��ص عدد من حر��ص �الأق�صى على �أد�ء �مل�صتوطنني طقو�صاً و�صلو�ت د�خل �الأق�صى 

�أبلغهم بلهجة تهديد باأن ما فعله �مل�صتوطنون مقبول، و�أن على �حلر��ص �أن يقبلوه رغماً عنهم، و�أن �عرت��صاتهم على تلك 

�لطقو�ص لن ي�صمع لها. 

يا  “��صمع  ومطلعه  �ل�صمع،  وتعني  بالعبية  “�صماع”  من  وم�صتق  �ليهودية  يف  و�مل�صاء  �ل�صباح  �صلو�ت  به  تفتتح  دعاء   
13

�نظر: �لتثنية.  9 من �صفر  4 وحتى  �الإ�صحاحات من  �لكامل ي�صمل  6-4(، و�لدعاء  )تثنية  �إله و�حد”  �إلهنا  �لرب   ي�رش�ئيل 

)�لقاهرة: و�لفرق  �ملفاهيم  �ليهودية  �خلام�ص:  �ملجلد  وال�شهيونية،  واليهودية  اليهود  مو�شوعة  �مل�صريي،  �لوهاب   عبد 

د�ر �ل�رشوق، 1999(، �ص 229.

�نظر �ملوقع �الإخباري �ليميني “�رشوجيم”، 2020/7/21، يف:  
14

https://www.srugim.co.il/471962-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%AA%D7%9B%D7%9F-
%D7%A9%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A2-
%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%94-

 D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%99% )باللغة �لعبية(
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�نظر مثالً: 1,100 م�صتوطن يقتحمون �الأق�صى يف يوم عرفة و�الأردن يحتج، �جلزيرة.نت، 2020/7/30.   
15

تعميم مدير عام �أوقاف �لقد�ص و�صوؤون �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك رقم 1210/18/4/1 يف 2020/7/28.  
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م�سارات العدوان واملقاومة والت�سوية ال�سلمية

�لذي  �لوقت  يف  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  عدو�نه  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتمر 

ت�صاعدت فيه �أعمال �ملقاومة يف فل�صطني �ملحتلة. وكانت معركة “�صيف �لقد�ص” يف 

�أيار/ مايو 2021 ذروة �لعمل �لفل�صطيني �ملقاوم خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير. كما ت�صاعفت 

دوره  �الحتالل  مع  �الأمني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تن�صيق  وتابع  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �ملقاومة  �أعمال 

�ملعّوق للمقاومة يف �ل�صفة، با�صتثناء فرتة �نقطاع بنحو �صتة �أ�صهر. ومن جهة �أخرى، فاإن م�صار 

ل، مرت�فقاً مع �لف�صل �لعملي حلل �لدولتني، و�صعي دولة �الحتالل  �لت�صوية �ل�صلمية ظّل يف حالة تعطُّ

لفر�ص ت�صور�تها للم�صار �لنهائي للت�صوية على �الأر�ص.

و2021   2020 �صنتي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  تابع 

�لذي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  وعدو�نه  �حتالله 

وبالرغم  �لغربية،  �ل�صفة  ففي  مقاومته.  و��صل 

من �لتن�صيق �الأمني بني �أجهزة �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية وجي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، تز�يدت 

�لعمليات �لفردية، كما ��صتمرت �ملو�جهات �ليومية، و�أ�صكال �ملقاومة �ل�صعبية.

�أما يف قطاع غزة، فقد �َصِهَد �لعمل �ملقاوم �لفل�صطيني تطّور�ً يف �ال�صتناد �إىل ��صرت�تيجية �لهجوم 

طلقت عليها �ملقاومة 
َ
دفاعاً عن مدينة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، و�لتي جتلَّت يف �لعملية �لتي �أ

 Defensive �الأ�صو�ر  “حار�ص  عملية  �إ�رش�ئيلياً  عليها  طلق 
ُ
و�أ �لقد�ص”،  “�صيف  ��صم  �لفل�صطينية 

Shield”، خالل �أيار/ مايو 2021، و�لتي قادتها حركة حما�ص، ومعها ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية. 

ونتيجة لهذه �لعملية، فقد �َصِهد قطاع غزة �رتفاعاً حاد�ً يف عمليات �إطالق �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية يف 

�صنة 2021 باجتاه �لبلد�ت و�ملدن �الإ�رش�ئيلية يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948؛ فقد مّت �إطالق 4,575 

 197 �إطالق  مقابل  �صاروخ(،   4,500( �لقد�ص  �صيف  معركة  يف  معظمها   ،2021 �صنة  يف  �صاروخاً 

 
1
قذيفة �صاروخية وهاون خالل �صنة 2020، وذلك ح�صب معطيات جهاز �الأمن �لعام )�ل�صاباك(.

كذلك ��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �صنتي 2020 و2021 باإغالقها ملعابر قطاع غزة وت�صديدها للح�صار.

و�إذ� كانت �صنة 2020 قد �صهدت �نخفا�صاً يف عمليات �ملقاومة عن �صنة 2019، فاإن �صنة 2021 

يف   ”Attacks “هجمات  مقاوماً  عمالً   1,513 �ل�صاباك  جهاز  ل  �صجَّ فقد  كبري�ً؛  �رتفاعاً  �صهدت  قد 

ل خالل �صنة 2021 يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي  �صنة 2020 مقابل 4,386 عمالً مقاوماً �ُصجِّ

�لقد�ص، وقطاع غزة، ود�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948. وبذلك يكون �ملعدل �ل�صهري 

مقدمة
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ل �ل�صاباك  الأعمال �ملقاومة خالل �صنة 2021 نحو ثالثة �أ�صعاف معدل مثيلتها �صنة 2020. فقد �صجَّ

ل خالل  912 عمالً مقاوماً يف �ل�صفة �لغربية )ما عد� �لقد�ص( يف �صنة 2020 مقابل 1,539 عمالً �ُصجِّ

ل 336 عمالً مقاوماً يف �رشقي �لقد�ص ود�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  �صنة 2021، و�صجَّ

ل خالل �صنة 2021. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن معظم �أعمال  1948 يف �صنة 2020، مقابل 524 عمالً �ُصجِّ

1,516، كما مّت ت�صجيل  2021 يف �ل�صفة �لغربية هي رمي زجاجات حارقة  �ملقاومة �مل�صّجلة �صنة 

245 عملية �إ�رش�م نري�ن، و142 عبوة �أنبوبية، و93 عملية �إطالق نار من �صالح خفيف، و8 عمليات 

دع�ص... وغريها. لكن �لرقم يظّل موؤ�رش�ً على ت�صاعد روح �ملقاومة يف بيئة �أمنية �صعبة ومعقدة 

جتري فيها مطاردة �ملقاومة ب�صكل منهجي منظم منذ �صنو�ت طويلة وبتن�صيق كامل بني �ل�صلطة 

مقابل  2020 �صنة  يف  مقاوماً  عمالً   265 �ل�صاباك  ل  �صجَّ غزة  قطاع  ويف  و�الحتالل.   �لفل�صطينية 

2021 يف قطاع  �مل�صّجلة �صنة  �ملقاومة  �أعمال  2021، وكانت معظم  ل خالل �صنة  �ُصجِّ 2,323 عمالً 

غزة؛ �إطالق قذ�ئف �صاروخية )معظمها يف معركة �صيف �لقد�ص( 2,256 عملية، و37 عملية �إ�رش�م 

نري�ن، و11 عملية �إطالق نار من �صالح خفيف. مع �الإ�صارة �إىل �أن تقارير �ل�صاباك حت�صي �لعمليات 

�لتي تنطلق من �صيناء �مل�رشية مع قطاع غزة، وهي على كل حال قليلة جد�ً بالقيا�ص مع ما ينطلق 

2
من قطاع غزة.

3
جدول 4/1: توزيع اأماكن عمليات املقاومة الفل�شطينية 2020-2021، ح�شب تقرير ال�شاباك 

ال�شنة
ال�شفة الغربية

)ما عدا القد�س(

فل�شطني املحتلة �شنة 1948 

*
و�رشقي القد�س

**
املجموعقطاع غزة

20209123362651,513

20211,5395242,3234,386

2,4518602,5885,899املجموع 

 ذكرت تقارير جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي عمليات �رشقي �لقد�ص مع �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948.
*

 مبا فيها �صيناء.
**

وطريقة  �ملقاومة  �أعمال  �أعد�د  حول  نف�صها  �الإ�رش�ئيلية  �لتقارير  يف  �ختالف  ثمة  �أن  ويبدو 

�لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  نقل  فمثالً  �ل�صعبية.  باملقاومة  �ملرتبطة  تلك  وخ�صو�صاً  ت�صنيفها؛ 

The Institute for National Security Studies (INSS) و�صحيفة �جلريوز�ليم  �الإ�رش�ئيلي 

بو�صت The Jerusalem Post بيانات �صادرة عن جي�ص �الحتالل ت�صري �إىل �أن عدد عمليات �إلقاء 

�حلجارة �صنة 2021 قد بلغت 5,532 حادثة؛ بينما يقول تقرير �ل�صاباك �أن حو�دث �إلقاء �حلجارة 

كانت 10 فقط.
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من جهة �أخرى، فاإن �لتقرير �الإعالمي حلركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، يذكر �أن �أعمال �ملقاومة 

يف �ل�صفة مبا فيها �رشقي �لقد�ص قد بلغت 10,850 عمالً مقاوماً يف �صنة 2021، من بينها 441 عملية 

موؤثرة )م�صلحة(. وي�صري �إىل �أن �لعمليات �ملوؤثرة ت�صاعفت �أربع مر�ت عن مثيلتها يف �ل�صنة �ل�صابقة؛ 

4
بينما مثَّل �إجمايل �لعمليات مبا فيها �ملقاومة �ل�صعبية �صعف عمليات �ملقاومة يف �صنة 2020.

5
جدول 4/2: تطور اأعمال املقاومة يف ال�شفة الغربية 2018-2021 ، ح�شب تقرير حما�س

2018201920202021ال�شنة

*
5,9305,2365,43310,409اأعمال املقاومة ال�شعبية

**
18716797441عمليات موؤثرة

6,1175,4025,53010,850املجموع 

 وت�صمل �ملو�جهات، و�إلقاء �حلجارة و�لزجاجات �حلارقة، و�الإ�رش�بات، و�لتظاهر�ت...
*

 وت�صمل عمليات �إطالق �لنار، و�لطعن، و�لدع�ص...
**

6
جدول 4/3: تطور طبيعة اأعمال املقاومة املوؤثِّرة 2018-2021، ح�شب تقرير حما�س 

2018201920202021ال�شنة

513829191عمليات اإطالق النار

39302741عمليات الطعن اأو حماولت الطعن

22111121عمليات الدع�س اأو حماولت الدع�س

74873055عمليات زرع عبوات نا�شفة اأو اإلقائها

112––1حرق من�شاآت واآليات واأماكن ع�شكرية

Drone 3–––اإ�شقاط طائرة درون

18–1–غريها

18716797441املجموع 

)�أيار/ �أ�صهر  �صتة  لنحو  توّقفه  من  �لرغم  على  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الأمني  �لتن�صيق  ت�صبّب   وقد 

من  �لكثري  و�إحباط  �ملقاومة،  خاليا  من  �لعديد  ك�صف  يف   )2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين   - مايو 

عمليات �ملقاومة.
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�صهد  �لذي  �الأمني،  �لتن�صيق  �أن  �إىل  عديدة،  �إ�رش�ئيلية  وع�صكرية  �أمنية  م�صادر  و�أ�صارت 

�لبنى �لق�صاء على  �لفل�صطينية، ي�صاعد كثري�ً يف   تنامياً كبري�ً خالل رئا�صة حممود عبا�ص لل�صلطة 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  عمليات  تطور  دون  ويحول  �لغربية،  �ل�صفة  يف  حما�ص  حلركة  �لتنظيمية 

 وذكرت �صحيفة �لنيويورك تايز، يف تقرير لها، �إىل �أن مهمة عنا�رش �ل�رشطة �لفل�صطينية 
7
بال�صفة.

�صعبة؛ فهم يو�جهون �تهامات بالعمالة الأنهم يقومون باالأعمال �لقذرة نيابة عن “�إ�رش�ئيل”، ويف 

 
8 

�ملقابل يتعامل معهم �الإ�رش�ئيليون بق�صوة وقلة �حرت�م.

�لتن�صيق  2020 عودة  �لثاين/ نوفمب  �ل�صلطة يف ت�رشين  �إعالن  �لفل�صطينية يف  �لف�صائل  ور�أت 

و�إعادة  �ل�صهيو-�أمريكية،  للهيمنة  �الرتهان  من  “مزيد�ً  �أ�صهر،  �صتة  لنحو  توقيفه  بعد  �الأمني، 

لبناء  �لوطنية  للجهود  وطعنة  حقيقية”،  وحدة  حتقيق  يف  �صعبنا  الآمال  و“طعنة  �لوهم”،  ت�صويق 

 
9
�رش�كة وطنية ملو�جهة �الحتالل وقر�ره �ملتعلق ب�صّم �ل�صفة �لغربية و“�صفقة �لقرن” و�لتطبيع.

�أّن وقف �لتن�صيق �الأمني ال يعني �لكّف  �أن قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية حر�صت على تو�صيح  علماً 

“حماربة �الإرهاب”؛ فقد ذكرت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّددت،  عن 

بالفو�صى و�لعنف، ولن ت�صمح  “غري معنيّة  �أنها  �الإ�رش�ئيلية، على  �إىل �حلكومة  يف ر�صالة ر�صمية 

بخرق �لنظام �لعام و�صيادة �لقانون على �أر��صيها”، حتى يف ظّل �لقر�ر بوقف �لتن�صيق �الأمني؛ وهو 

�ل�صلطة  با�صم رئا�صة  �لتحرير �صائب عريقات، و�لناطق  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  �أمني �رش  �أكده  ما 

10 
�لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة.

عدنان  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  بل�صان  و�لناطق  �لعام  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �ملفو�ص  �أّكد  كذلك 

�لفل�صطينية لعملية كانت ت�صتهدف جنود �الحتالل يف  �الأمن  �أجهزة  �إحباط  �ل�صمريي، تعليقاً عن 

دولية  �تفاقيات  على  توقيع  يف  �لفل�صطينية  “�لدولة  �أن   ،2020 يونيو  حزير�ن/  يف  جنني  �صو�حي 

�صّد �الإرهاب، ونحن ال نخ�صى ذلك؛ ونعتب �أنف�صنا جزء�ً من �ملنظومة �لدولية و�لعربية يف مو�جهة 

 ويف �ل�صياق نف�صه، �أكد حمافظ جنني �للو�ء �أكرم �لرجوب على �أن �لتن�صيق �الأمني مع 
11

�الإرهاب”.

�جلانب �الإ�رش�ئيلي م�صتمر ويتطور، م�صدد�ً على �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية لن ت�صمح بوجود �ل�صالح 

12
�لذي ي�صمى ب�صالح �ملقاومة، الأن هذ� �ل�صالح ي�رش بالعالقة مع “�إ�رش�ئيل”.

�لعامة   12 �لقناة  مع  لقاء  خالل  بدوره،  البيد،  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  �صدَّد   

 
13

�الأمني”. بالتن�صيق  تتعلّق  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �لعالقات  من   %90“ �أن  على  �الإ�رش�ئيلية، 

و�صدَّد �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي مو�صيه �إلعاد Moshe Elad على �أّن “�لتن�صيق م�صتمر منذ �صنة 1995، 

�أن  ومل ينقطع يوماً، ومل يوقف. وحينما ُيعلن عن توقيف �لتن�صيق من �ل�صلطة �لفل�صطينية يجب 

بني  �صاعة   24 مد�ر  على  موجود  “�لتن�صيق  قائالً:  �إلعاد  و�أ�صاف  ذلك؟”.  معنى  ما  �أنف�صنا  ن�صاأل 

�ل�صباط من �جلانبني، فحينما ن�صمع �إعالناً من �ل�صلطة يكون �إعالناً �صيا�صياً، ولي�ص له �أي جذور 

 
14

على �الأر�ص”.
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1. قطاع غزة ما بني العدوان والتهدئة:

�صهدت �صنتا 2020 و2021 �لعديد من جوالت �لقتال و�لت�صعيد ما بني ق�صري ��صتمر ل�صاعات، 

للقذ�ئف  �إطالق  عملية   4,772 �لقطاع  خاللها  �صهد  غزة،  قطاع  يف  يوماً،   12 لـ  ��صتمر  وطويل 

�إ�رش�ئيلياً، و�إ�صابة �لع�رش�ت، وذلك ح�صب معطيات   17 �إىل مقتل  �أدى  �ل�صاروخية و�لهاون، مما 

 ولكن �أبرز تلك �جلوالت كانت معركة �صيف �لقد�ص.
15

جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي،

خالل  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  خا�صتها  �لتي  �لكبى  �لثالث  �ملو�جهات  وبخالف 

�ل�صنو�ت 2008، و2012، و2014، بادرت �ملقاومة هذه �ملرة بالت�صعيد �لع�صكري، رد�ً على �نتهاكات 

�الحتالل للم�صجد �الأق�صى، وحماوالت �إخالء حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص من �أهله �لفل�صطينيني. 

16
وقد مّهد ذلك لرت�صيخ عدد من �ملعادالت، �أبرزها:

�أن مهمة �ملقاومة يف قطاع غزة، ودو�فع ��صتخد�م �صالحها، مل َتُعد مق�صورة على �لقطاع،     �أ. 

ل ن�رشة للقد�ص و�الأق�صى و�ل�صيخ جر�ح، وهو تطور جديد. وما ح�صل �أن �صالح غزة تدخَّ

تثبيت �حلّق �لفل�صطيني يف �لقد�ص، وتفنيد رو�ية �الحتالل باأحقيته يف تهويد �لقد�ص و�أحيائها. ب. 

�أن �ملقاومة هي �لتي بادرت هذه �ملرة، ومل تتدخل فقط لرّد عدو�ن مبا�رش عليها من منطلقات   ج. 

�جلر�أة  عن  يعب  فهو  �ل�رش�ع،  على  مهمة  تد�عيات  له  �لنوع  هذ�  من  متغري�ً  و�إن  دفاعية. 

�لتذكري  وتعيد  و�الإمكانات،  بالنف�ص  ثقة  عن  ت�صدر  و�لتي  �ملقاومة،  بها  تتمتع  باتت  �لتي 

باأ�ص�ص �لق�صية وجوهرها، باأن “�إ�رش�ئيل” و�إن مل تهاجم غزة فهي ما ز�لت حمتلة وظاملة 

وعن�رشية، وهو ما يجعل �ملقاومة و�جباً ولي�ص حقاً فقط.

تر�صيخ معادلة ق�صف تل �أبيب مقابل ��صتهد�ف �ملدنيني يف قطاع غزة مبئات �ل�صو�ريخ.   د. 

دخول كل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948 حتت مرمى نري�ن �ملقاومة �لفل�صطينية،  هـ. 

ب�صاروخ غزة،  من  كم   220 نحو  بعد  وعلى  فل�صطني،  جنوب  ر�مون  مطار   با�صتهد�ف 

ل مفاجاأة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�صالح �جلو  عيا�ص 250، مبدى �أكب من 250 كم؛ و�لذي �صكَّ

�لذي كان يعتقد �أن �ملدى �الأق�صى لل�صو�ريخ �لتي بحوزة حما�ص ي�صل �إىل 160 كم.

توحيد فل�صطني و�لفل�صطينيني يف كل فل�صطني �لتاريخية مبا يف ذلك �الأر��صي �ملحتلة �صنة   و. 

�لعربي  و�لعامل  ولبنان  �الأردن  يف  �لو��صعة  �لت�صامن  مظاهر�ت  وكذلك  و�ل�صتات.   1948

و�الإ�صالمي وبلد�ن �لعامل.

�لعربي و�الإقليمي و�لدويل، ويف �صياق تعزيز  �لفل�صطينية ل�صد�رة �الهتمام  �لق�صية  عودة   ز. 

�لرو�ية �لفل�صطينية وتفنيد �لدعاية �الإ�رش�ئيلية.
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وعلى �لرغم مما �دَّعاه �الحتالل من �إجناز�ت، لكنه تكبَّد خ�صائر ملمو�صة يف تلك �ملو�جهة؛ فقد 

�الإخفاق  حول  و�الإعالمية،  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  دو�ئره  يف  وبعدها  �ملو�جهة  خالل  �لنقا�ص  د�ر 

17
وعلوِّ يد �لفل�صطينيني يف �ملح�صلة، بعد تلك �لنجاحات �لتي حقَّقتها �ملقاومة �لفل�صطينية.

يوم  �لقد�ص  يف  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  �صاروخيًة  �رشبًة  �لق�صام  كتائب  وّجهت  فقد 

�الإثنني 2021/5/10، �ل�صاعة �ل�صاد�صة م�صاًء، رد�ً على جر�ئمه وعدو�نه على �ملدينة �ملقد�صة، بعد �أن 

هت �إنذ�ر�ً لدولة �الحتالل ب�صحب جنودها ومقتحمي �مل�صجد �الأق�صى و�ل�صيخ جر�ح، و�الإفر�ج  وجَّ

18
عن كافة �ملعتقلني يف هبَّة �لقد�ص �الأخرية، قبل �ل�صاعة �ل�صاد�صة من م�صاء ذلك �ليوم.

�أبلغت م�رش، يف  2021/5/21، حيث  وقد ��صتمرت معركة �صيف �لقد�ص حتى فجر يوم �جلمعة 

2021/5/20، �لف�صائل �لفل�صطينية �أنه مّت �لتو�صل �إىل �تفاق لوقف �إطالق �لنار ب�صكل متبادل ومتز�من 

يف قطاع غزة. فقد �أعلن �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت 

Cabinet(، �مل�صادقة باالإجماع، على وقف �إطالق �لنار يف قطاع غزة، و�أنه و�فق على “وقف متبادل 

الإطالق �لنار دون �أي �رشوط”، ما يعني �أن كالً من تل �أبيب وحركة حما�ص �صتكونان يف حّل من �أي 

�لتز�مات ثنائية متبادلة. و�أكد �مل�صت�صار �الإعالمي لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص  طاهر �لنونو على 

�أن �ملقاومة �لفل�صطينية �صوف تلتزم بهذ� �التفاق ما �لتزم به �الحتالل. وهو ما �أكدته كتائب �لق�صام، 

�أمة  عن  نيابة  و�قتد�ر  و�إر�دة  �رشف  بكل  �ملعركة  “خ�صنا  با�صمها:  �ملتحدث  عبيدة،  �أبو  قال  حيث 

باأكملها، و�ملجازر مل توقف مّد مقاومتنا، ومل تكتم بنادقنا ور�جماتنا”، و�أ�صاف: “��صتجبنا لتدخل 

�أن  �لو�صاطات �لعربية وعلَّقنا �ل�رشبة �ل�صاروخية حتى �ل�صاعة �لثانية من فجر �جلمعة”، م�صيفاً 

19
“قيادة �الحتالل �أمام �متحان حقيقي وقر�ر �ل�رشبة �ل�صاروخية على �لطاولة حتى �لثانية فجر�ً”.

ويف تقييم ملعركة �صيف �لقد�ص، كتب �خلبري �لع�صكري يف �صحيفة هاآرت�ص Haaretz �الإ�رش�ئيلية 

عامو�ص هارئيل Amos Harel �إن حما�ص حققت �إجناز�ً ع�صكرياً مهماً خالل �ملعركة، ك�صفت عبه 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  حت�صن  �إن  هارئيل  وقال  �لطرفني.  بني  ما  �صيئاً  يتغري  بد�أ  �لقوى  ميز�ن  �أن 

�مللحوظ يف �إطالق �لنار بعيد �ملدى، و�لعدد �لهائل من �ل�صو�ريخ وقذ�ئف �لهاون �لتي �أطلقتها على 

20
“�إ�رش�ئيل”، كان الفتاً للنظر.

�تفاق وقف  �إعالن  �الإ�رش�ئيلية فقد حافظت حما�ص، بعد  �أجهزة �ال�صتخبار�ت  وبح�صب تقييم 

وترية  و�أن  “�إ�رش�ئيل”،  على  �ل�صو�ريخ  من  كبرية  �أعد�د  �إطالق  على  قدرتها  على  �لنار،  �إطالق 

حيث  �الإطالق،  على  �الأعلى  كانت  �لت�صعيد  خالل  لت  �ُصجِّ �لتي  �لقذ�ئف  وكثافة  �ل�صو�ريخ  �إطالق 

�ل�صاباك  تقارير جهاز  �لقطاع، بح�صب  4,500 �صاروٍخ وقذيفة هاون من  �ملقاومة  �أطلقت عنا�رش 

�الإ�رش�ئيلي، عَب منها �إىل د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 1948 نحو 3,400 �صاروخ 

 وُت�صري �لتقدير�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل بقاء نحو 10 �آالف �صاروخ، لدى كّل ف�صائل �ملقاومة، 
21

وقذيفة.
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 وو�صف رئي�ص حترير �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية
22

 مبا يف ذلك �ملئات من �ل�صو�ريخ بعيدة �ملدى.

�ألوف بن Aluf Benn �ملعركة باأنها �أف�صل و�أحمق حرب ت�صنّها “�إ�رش�ئيل”، قيا�صاً على حرب لبنان 

 
23

“ف�صل ع�صكري وديبلوما�صي خطري”. �أن ما ح�صل  �ل�صابقة، م�صدد�ً على  �لثانية وحروب غزة 

وك�صفت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ف�صل يف خمططه خالل �الأيام �الأوىل من 

24
�لعدو�ن على غزة، و�لتي كان يهدف من خاللها لقتل قادة حما�ص.

�أن  تايز،  �لنيويورك  �صحيفة  يف  له  مقال  يف   ،Thomas Friedman فريدمان  توما�ص  وبنّي 

�حلرب يف قطاع غزة ك�صفت �صعف “�إ�رش�ئيل”، وفاقمته �أمام �لر�أي �لعام �لعاملي. وقال فريدمان �إن 

ته، كان �صبباً يف �إطالق جمموعة  ��صتخد�م “�إ�رش�ئيل” �لقوة �جلوية �ملتقدمة، مهما كان تبيره ودقَّ

�صور و�أ�رشطة فيديو يف عامل من�صات �لتو��صل �الجتماعي، �أ�صعلت حما�ص ُنقاد “�إ�رش�ئيل” حول 

25
�لعامل، ون�ّصطته.

للخدمة الأول  �أدخلتها  �لتي  �الأ�صلحة �جلديدة  �لق�صام �صور�ً ومعلومات حول  ون�رشت كتائب 

مرة خالل معركة �صيف �لقد�ص، ومن �الأ�صلحة �جلديدة، �صاروخ �أ�ص �أت�ص 85 �أو SH85، ن�صبة �إىل 

�ل�صهيد حممد �أبو �صمالة، وي�صل مد�ه 85 كم، ولديه قدرة تدمريية عالية. و�أدخلت �لق�صام طائرة 

 وقال 
26

ة حملية �ل�صنع “�لزو�ري”. �صهاب �النتحارية، �ملُ�صنَّعة حملياً، وطائر�ت ��صتطالع م�صريَّ

قائد فيلق �لقد�ص يف �حلر�ص �لثوري �الإير�ين �إ�صماعيل قا�آين Esmail Qaani �إن معظم �ل�صو�ريخ 

27
�لتي �أطلقتها �لف�صائل �لفل�صطينية خالل �ملعركة �صنعها مقاتلوها باأنف�صهم.

 بينهم 66 طفالً، 
28

وبلغ عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني، خالل معركة �صيف �لقد�ص، 258 فل�صطينياً،

و39 �صيدة )�أربع حو�مل(، و17 م�صناً، فيما �أدت �ملعركة �إىل �إ�صابة �أكرث من 1,948 بجروح خمتلفة، 

 وك�صفت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �لنقاب عن �أن 
29

منها 90 �ُصنِّفت “�صديدة �خلطورة”.

�الحتالل �رتكب 19 جمزرة بحّق عائالت فل�صطينية، خالل غار�ته �لتي بلغت �أكرث من 1,800 غارة، 

 و�أظهرت �صور ن�رشتها كتائب �لق�صام 
30

�أدت �إىل ��صت�صهاد 91 فل�صطينياً، بينهم 41 طفالً، و25 �صيدة.

 فيما مّت �الإعالن عن 
31

عن ��صت�صهاد 61 من عنا�رشها، خالل �ملعركة، من بينهم 8 من قادة �لق�صام،

2,400 حالة  �أكرث من  �أنه �صجل  �لفل�صطيني  �الأ�صري  �لقد�ص، و�أعلن نادي  22 من �رش�يا  ��صت�صهاد 

�الأر��صي  يف  �لعربية  �ملدن  ومن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملعركة  خالل  �الحتالل  قو�ت  ِقبل  من  �عتقال 

32
�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، الفتاً �لنظر �إىل �رتفاع حاالت �العتقال �الإد�ري ب�صكل ملحوظ.

و�أعلنت وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان يف قطاع غزة �أن عدد �لوحد�ت �ل�صكنية �لتي تعر�صت 

للهدم �لكلي ب�صكل كامل خالل �لعدو�ن بلغ 1,800 وحدة �صكنية، فيما بلغ عدد �لوحد�ت �ل�صكنية 

كبرية  �صكنية  �أبر�ج  خم�صة  هناك  باأن  و�أ�صاف  �صكنية.  وحدة   16,800 جزئي  ب�صكل  �ملت�رشرة 

مقر�ً   74 للتدمري  تعر�صت  �لتي  �حلكومية  و�ملقار  �ملر�فق  عدد  بلغ  فيما  �لكلي،  للهدم  تعر�صت 
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�لكلي،  للهدم  م�صاجد   3 وتعر�صت  الأ�رش�ر،  مدر�صة   66 تعر�صت  كما  عامة.  ومن�صاأة  حكومياً 

 و�أعلن وكيل وز�رة �القت�صاد �لوطني يف قطاع غزة ر�صدي 
33

40 م�صجد�ً الأ�رش�ر طفيفة. وقر�بة 

ر  و�دي �أن طائر�ت �الحتالل دمرت 16 م�صنعاً يف �ملدينة �ل�صناعية �رشقي مدينة غزة، ن�صفهم ُدمِّ

34
بالكامل، و�لن�صف �الآخر جزئياً.

 وذكر موقع �ل�صاباك �إ�صابة 168 �إ�رش�ئيلياً 
35

يف �ملقابل، بلغ عدد قتلى �الحتالل 13 �إ�رش�ئيلياً،

 وذكرت 
36

يف �أيار/ مايو 2021، ولكن مل يحدد منها �الإ�صابات �لتي وقعت يف معركة �صيف �لقد�ص.

�صحيفة هاآرت�ص �أن �أعد�د �مل�صتوطنني من �صكان ما ُيعرف بـغالف غزة، ومبا ي�صمل مدينة ع�صقالن، 

خالل  طلبوها  ممن  بكثري  �أعلى  �لقد�ص،  �صيف  معركة  خالل  �لنف�صية  �مل�صاعدة  طلبو�  و�لذين 

�لنف�صي �لعالج  هذ�  تقدمي  مّت  فاإنه  �ل�صحيفة،  وبح�صب   .%54 �إىل  و�صلت  وبن�صبة   ،2014  عدو�ن 

لـ 3,409 ممن تعر�صو� للقلق و�خلوف و�ل�صيق �لنف�صي يف مر�كز “�ل�صمود و�لدعم” �خلم�صة يف 

غالف غزة، فيما عولج يف ع�صقالن 666 م�صتوطناً. وباملقارنة مع عدو�ن 2014، فاإنه مّت تقدمي هذ� 

37
�لعالج لـ 2,200 م�صتوطن.

وبلغت �خل�صائر �القت�صادية لـ“�إ�رش�ئيل” نحو 7 مليار�ت �صيكل )نحو 2.14 مليار دوالر(، وفقاً 

وقف  عن  �الإعالن  عقب  �الإ�رش�ئيلية،  �ملالية  بوز�رة  م�صوؤول  مل�صدر  ر�صمية  غري  �أولية  لتقدير�ت 

�ألف  1,500 �رشكة و400  �لذي يثل نحو  �إ�رش�ئيل”،  �ل�صناعات يف  “�حتاد   وقال 
38

�لنار. �إطالق 

39
عامل، �إن �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية خ�رشت 1.2 مليار �صيكل )نحو 369 مليون دوالر(.

اأنفاق قطاع غزة:

لت �الأنفاق يف قطاع غزة دور�ً حمورياً يف �صمود �ملقاومة، على �لرغم من �حلروب �ملتتالية  �صكَّ

كما  �صفوفها،  يف  �خل�صائر  باأقل  مرة  كل  يف  �ملقاومة  وخرجت  �لقطاع،  على  �الحتالل  �صنّها  �لتي 

�لع�صكري  �لتاريخ  لق�صم  �ل�صابق  �لرئي�ص  وحتدث  �لع�صكرية.  قدرتها  على  �حلفاظ  من  متكَّنت 

 The �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  جمل�ص  لرئي�ص  �ل�صابق  و�لنائب  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  يف 

حتت  “�حلرب  كتابه  يف   ،Shaul Shay �صاي  �صاوؤول   National Security Council (NSC)
�إىل  ر�أيه،  وفق  �صتتحول،  �لتي  �الأنفاق”،  “مع�صلة  عن  لقو�تنا”،  �لهامة  و�لتحديات  �الأر�صية 

م�صت�صهد�ً  غزة،  يف  �ملقاومة  مع  حرب  �أي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  يو�جهها  �لتي  �ملركزية  �مل�صكلة 

مو�جهة يف  هناك  �الأمريكية  �لقو�ت  به  منّيت  �لذي  وبالف�صل  فيتنام،  يف  �لتاريخية   بالتجربة 

40
حتدي �الأنفاق.

�خلد�ع  مناورة  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  د�خلي  حتقيق  ك�صف  �لقد�ص،  �صيف  معركة  وخالل 

�صاعات،  غ�صون  يف  مقاتلة  طائرة   160 عن  يقل  ال  ما  فيها  و��صتخدم  �لطري�ن  �صالح  نفَّذها  �لتي 

ف�صلت يف حتقيق �أهد�فها. ووفقاً لتقرير ن�رشته �صحيفة معاريف Maariv، فاإن �خلطة جنحت يف 
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تدمري عدد من �الأنفاق، لكنها ف�صلت يف �الإيقاع باملقاومة، ومل ُيقتل يف �لعملية �صوى عدد قليل من 

 و�أقر خم�صة �صباط من �لقيادة �جلنوبية جلي�ص �الحتالل بف�صل خطة و�صعت للق�صاء 
41

رجالها.

�الإ�رش�ئيلي من تدمري �صوى جزء �صئيل  يتمّكن �جلي�ص  �لتابعة حلما�ص، ومل  �الأنفاق  على �صبكة 

من �صبكة �الأنفاق، ومل يقتل �صوى عدد قليل من مقاتلي كتائب �لق�صام. ياأتي ذلك، مع تاأكيد رئي�ص 

خالل  يدمر  مل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �ملعركة،  �نتهاء  عقب  �ل�صنو�ر،  يحيى  غزة  يف  حما�ص  حركة 

 
42

�ملو�جهة �أكرث من 3% من �الأنفاق يف غزة.

وقد �صعت �صلطات �الحتالل خالل �صنتي 2020-2021 للحّد من فاعلية هذه �الأنفاق، و�صعت 

�الأول/  كانون  مطلع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن  �الأنفاق  وملو�جهة  �الأر�ص.  باطن  يف  عنها  للبحث 

�صنو�ت  ثالث  نحو  بناوؤه  ��صتمرَّ  �لذي  �حلديدي،  غزة”  “جد�ر  بناء  من  �النتهاء   2021 دي�صمب 

ون�صف �ل�صنة. ويتد �جلد�ر فوق �الأر�ص وحتتها بطول 65 كم، ليغطي �حلدود �لبية و�لبحرية 

��صتخد�م  �الأر�ص. ومّت  �الأمتار حتت  �الأر�ص وعدد�ً �رشياً من  �أمتار فوق   6 للقطاع، ويرتفع نحو 

مليوين مرت مكعب من �لباطون �مل�صلح، و140 طناً من �ألو�ح �حلديد و�لفوالذ. ون�صبت فوقه مئات 

 
43

�لكامري�ت وع�رش�ت �لر�د�ر�ت، وقام باإجنازه 1,200 عامل ومهند�ص.

وقال رئي�ص مديرية �حلدود و�ملدرعات يف �جلي�ص عري�ن �أوفري Eran Ophir �إن تكلفة م�رشوع 

�جلد�ر بلغت 3.5 مليار�ت �صيكل )نحو 1.1 مليار دوالر(، و��صفاً �إياه بـ“�لعملية �ملعقَّدة للغاية من 

�لنو�حي �لت�صغيلية و�لهند�صية و�الأد�ئية، لكنه و�صيلة �أخرى للت�صييج، حيث يحيط �جلد�ر بقطاع 

�الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقال   
44

�أي�صاً”. �لبحر  يف  �جلد�ر  ي�صتمر  �لقطاع  �صمال  ويف  باأكمله،  غزة 

حما�ص  ي�صلب  عليا،  �أهمية  ذو  وعمالين،  تكنولوجي  م�رشوع  وهو  �لعائق،  “هذ�  جانت�ص:  بني 

�إحدى قدر�تها �لتي حاولت تطويرها، وي�صع جد�ر�ً حديدياً، جم�ّصات و�إ�صمنتاً، بينها وبني �صكان 

45
�جلنوب”.

2. ال�شهداء واجلرحى:

�أطفال، و�صيدة   9 4/4(، بينهم  )�نظر جدول  48 فل�صطينياً  2020 ما جمموعه  ��صت�صهد يف �صنة 

 �أما يف �صنة 2021، فقد ��صت�صهد ما
46

 مر�صعة، و�ثنني من ذوي �الحتياجات �خلا�صة، و�أربعة �أ�رشى.

جمموعه 365 فل�صطينياً )منهم 258 خالل معركة �صيف �لقد�ص( من خمتلف مدن وبلد�ت فل�صطني، 

2021، بينما  264 �صهيد�ً، غالبيتهم خالل �حلرب على غزة يف �أيار/ مايو  وقد �رتقى يف قطاع غزة 

�صجلت مدينة نابل�ص �أعلى عدد �صهد�ء من بني حمافظات �ل�صفة فقد �رتقى منها 22 �صهيد�ً، يليها 

�رتقى  كما  �صهد�ء...   9 و�لقد�ص  �صهد�ء،   10 و�خلليل  �صهيد�ً،   16 �هلل  ر�م  ثّم  �صهيد�ً،   20 جنني 

 �صهيد�ن من فل�صطينيي 1948. وكان بني �ل�صهد�ء 18 طفالً، و61 فل�صطينية، ��صت�صهدو� بر�صا�ص
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 وُجرح 2,614 
47

قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني يف كل من قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص.

48
فل�صطينياً يف �صنة 2020، بينما ُجرح �أكرث من 17,042 فل�صطينياً يف �صنة 2021.

ل �جلهاز نف�صه  ل جهاز �ل�صاباك مقتل ثالثة �إ�رش�ئيليني يف �صنة 2020، بينما �صجَّ ويف �ملقابل، �صجَّ

نتيجة عمليات نفَّذها   2021 �لقد�ص( خالل �صنة  15 خالل معركة �صيف  )بينهم  �إ�رش�ئيلياً   18 مقتل 

فل�صطينيون. كما ُجرح 46 �إ�رش�ئيلياً يف �صنة 2020، وذلك مقابل 190 )من بينهم 168 خالل �أيار/ مايو 

49
2021 �لتي ح�صلت فيها معركة �صيف �لقد�ص( يف �صنة 2021 )�نظر جدول 4/4(.

�نتهجت  �لعمد على �حلو�جز بحجج وذر�ئع و�هية، كما  وقد ��صتمرت �صيا�صة �الإعد�م و�لقتل 

دفنها،  �أجل  من  لذويهم  بت�صليمهم  و�ملماطلة  �ل�صهد�ء  جثامني  �حتجاز  �صيا�صة  �الحتالل  �صلطات 

�صنة  �جلثامني  �حتجاز  ل�صيا�صة  �لعودة  منذ  �لثالجات،  يف  جثماناً   90 يحتجز  �الحتالل  يز�ل  وما 

2016، �إ�صافة �إىل �أكرث من 250 جثماناً ل�صهد�ء فل�صطينيني يف مقابر خا�صة، تعرف مبقابر �الأرقام، 

خالل وتفجريها  منازل  �صتة  هدم  مّت  �جلماعي  �لعقاب  �صيا�صة  و�صمن   
50

طويلة. �صنو�ت   منذ 

�صنة 2020، وثالثة منازل خالل �صنة 2021، تعود لعائالت �صهد�ء و�أ�رشى ممن تتهمهم �صلطات 

51
�الحتالل بتنفيذ عمليات �صّدها.

جدول 4/4: القتلى واجلرحى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف

ال�شفة الغربية وقطاع غزة 522021-2017

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

الإ�رشائيليونالفل�شطينيونالإ�رشائيليونالفل�شطينيون

201794188,30066

20183141431,60377

2019149915,28765

20204832,61446

20213651817,042190
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القتلى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2021-2017

اجلرحى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2021-2017

3. الأ�رشى واملعتقلون:

ُتعّد �صنتا 2020 و2021 ��صتمر�ر�ً لل�صنو�ت �لتي �صبقتهما من ناحية ��صتمر�ر معاناة �الأ�رشى. 

 ،2021 �أ�صرٍي يف كانون �الأول/ دي�صمب   4,550 �إىل  �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل  حيث و�صل عدد 

�الأ�رشى  عدد  وبلغ  �لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  نو�ب  و8  طفالً،  و170  �أ�صرية   32 بينهم 

غزة قطاع  �أ�رشى  عدد  وبلغ  �لقد�ص،  �رشقي  من   350 بينهم  �أ�صري�ً،   4,250 �لغربية  �ل�صفة   من 

�أ�صري�ً، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت   70 1948 ما جمموعه  �أ�صري�ً، فيما بلغ عدد �أ�رشى فل�صطينيي   230

�ملعتقلني �لعرب من جن�صيات خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى 500 �أ�صرٍي �ُصنفو� على �أنهم �إّما معتقلون 

ن تعدُّهم �صلطات �الحتالل “مقاتلني غري �رشعيني”  �إد�ريون �أو موقوفون بانتظار �ملحاكمة، �أو ممَّ

)�نظر جدول 4/5(.  
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 4,400 نحو  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  عدد  بلغ  فقد   ،2020 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �أما 

عدد  وبلغ  �لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �أع�صاء  و8  طفالً،  و170  �أ�صريًة،   41 بينهم  �أ�صرٍي، 

�أ�رشى قطاع  �لقد�ص، وبلغ عدد  310 من �رشقي  �لغربية، منهم  �ل�صفة  �أ�صري�ً من   4,075 �الأ�رشى 

غزة 255 �أ�صري�ً، فيما بلغ عدد �أ�رشى فل�صطينيي 1948 ما جممله 70 �أ�صري�ً، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت 

�ملعتقلني �لعرب من جن�صيات خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى 380 �ُصنِّفو� على �أنهم معتقلون �إد�ريون 

)�نظر جدول 4/5(.

ور�صد مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات تز�يد حاالت �العتقال يف �صنة 2021، وبنيَّ �أنها �الأعلى 

 وهي 
53

منذ 18 عاماً، حيث ر�صد �ملركز 8 �آالف حالة �عتقال، بينهم 1,266 طفالً، و118 �مر�أة وفتاة؛

طفالً،   550 بينهم  �عتقال،  حالة   4,700 �صهدت  و�لتي   2020 �صنة  عن   %60 بن�صبة  زيادة  ت�صكل 

54
و178 �مر�أة وفتاة.

و�صملت �العتقاالت خالل �صنتي 2020 و2021، كما يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، كافة �رش�ئح �ملجتمع 

و�ملر�صى،  �ملحرَّرون،  و�الأ�رشى  و�الأكادييون  و�لن�صاء  �الأطفال  فيهم  مبن  وفئاته،  �لفل�صطيني 

�ل�صن، و�لنا�صطون �حلقوقيون، و�الإعالميون و�ل�صحافيون، و�لنو�ب، وُنفذت �العتقاالت  وكبار 

�مل�صت�صفيات،  و�قتحام  �لعمل،  و�أماكن  �ل�صارع،  من  �الختطاف  �أو  �لبيوت،  كاقتحام  عدة  باأ�صكال 

و�ختطاف �ملر�صى و�مل�صابني، �أو عب “وحد�ت �مل�صتعربني”، �أو عب �ملعابر و�حلو�جز �لع�صكرية، 

كما �عتُقل �لع�رش�ت من �ل�صيادين يف عر�ص �لبحر بقطاع غزة.

غري �أن �خلط �لبياين لتلك �العتقاالت كان متعرجاً خالل �أيام و�صهور �صنة 2020، وبلغ متو�صط 

�العتقاالت 392 حالة �صهرياً، ونحو 13 حالة يومياً. �أما يف �صنة 2021 فقد تز�يد متو�صط �العتقاالت 

ب�صكل كبري، حيث بلغ 667 معتقالً �صهرياً، ومبتو�صط يبلغ نحو 22 حالة يومياً.

وكان �لن�صيب �الأكب من �العتقاالت خالل �صنة 2020 ملنطقة �لقد�ص، حيث بلغت 2,000 حالة 

�عتقال، �صكلت نحو 42% من �إجمايل �العتقاالت، بينما كان ن�صيب �خلليل 700 حالة، وقطاع غزة 

�ملر�صى  ومن  حالة،   1,200 �ملحررين  �الأ�رشى  ن�صيب  كان  �العتقال  حاالت  بني  ومن  حالة.   88

72 حالة �عتقال  9 نو�ب من �ملجل�ص �لت�رشيعي. و�صهدت �ل�صنة نف�صها  145 حالة، كما مّت �عتقال 
55

و��صتدعاء و�حتجاز ل�صاعات، �أو �إ�صد�ر قر�ر �إد�ري ل�صحفيني و�إعالميني فل�صطينيني.

وكان �لن�صيب �الأكب من �العتقاالت خالل �صنة 2021 ملنطقة �لقد�ص �أي�صاً، حيث بلغت 2,784 

مدن  �صهدتها  �لتي  �العتقاالت  حملة  �أن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  وبنيَّ   
56

�عتقال. حالة 

�لد�خل �لفل�صطيني وقر�ه خالل معركة �صيف �لقد�ص يف �أيار/ مايو 2021، هي �الأ�رش�ص و�الأكب منذ 

�صنو�ت طويلة، و�صارك فيها �آالف من �أفر�د �رشطة �الحتالل وحر�ص �حلدود وعنا�رش �الحتياط، 

�ملعتقلني  �أعد�د  1,700 فل�صطيني، وهو ما رفع  �عتقال ما يزيد عن  �أيام، و�صملت  و��صتمرت لعدة 
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ب�صكل كبري خالل �ل�صنة. ومن بني حاالت �العتقال كان �الأ�رشى �ملحررين 1,750 حالة، و�ملر�صى 

57
196 حالة، كما مّت �عتقال 7 نو�ب من �ملجل�ص �لت�رشيعي.

و�أ�صدر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 1,100 قر�ر �إد�ري يف �صنة 2020، غالبيتها قر�ر�ت جتديد �عتقال، 

فيما بلغت 1,600 قر�ر �إد�ري خالل �صنة 2021. و�أ�صدرت حماكم �الحتالل خم�صة �أحكام بال�صجن 

2021. و�رتفعت قائمة �صهد�ء  �أحكام بال�صجن �ملوؤبد خالل �صنة  2020، وثالثة  �ملوؤبد خالل �صنة 

58
�حلركة �الأ�صرية �إىل 227 �صهيد�ً، بارتقاء �أربعة �أ�رشى يف �صنة 2020، و�أ�صري و�حد يف �صنة 2021.

و�صهدت �صنتا 2020 و2021 ت�صاعد�ً يف وترية �القتحامات و�لتفتي�صات �لتي نفَّذتها �لوحد�ت 

�خلا�صة الأق�صام �الأ�رشى يف �ل�صجون و�ملعتقالت �الإ�رش�ئيلية، فقد وثَّقت موؤ�ص�صات �الأ�رشى �لعديد 

�لقمع �خلا�صة بال�صجون،  �لذين تعرَّ�صو� العتد�ء�ت وتنكيل على يد قو�ت  من �صهاد�ت �الأ�رشى 

تخللها �عتد�ء مبا�رش بال�رشب و�صوء �صديد باملعاملة يرتقي �إىل �لتعذيب.

�لطبي،  �الإهمال  �صيا�صة  ومنها  �الأ�رشى،  جتاه  �الحتالل  �صجون  �إد�رة  ل�صيا�صة  ونتيجة 

و�النتهاكات، و�العتقال �الإد�ري، و�ملحاكم �جلائرة، ومنع �لزيار�ت، خا�ص �الأ�رشى خالل �صنتي 

�الأ�رشى  �إ�رش�بات  و�صّكلت  و�لفردية.  �جلماعية  �لطعام،  عن  �الإ�رش�بات  من  عدد�ً   2021-2020

و“معارك �الأمعاء �خلاوية” �صالحاً يف فر�ص �لتخفيف من �ل�صيا�صة �جلائرة و�لتع�صفية، و�نتز�ع 

حريتهم وحقوقهم.

وخالل �صنتي 2020 و2021 ناق�ص �الحتالل و�أ�صدر �لعديد من �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لعن�رشية 

�لكني�صت  عليه  �صادق  �لذي   ،)9 رقم  )تعديل  �الأمن”  “خدمات  قانون  �أبرزها  �الأ�رشى،  بحّق 

�إىل ت�صييق �خلناق  2021، و�لذي يهدف  �الأول/ دي�صمب  �لثالث، يف كانون  بالقر�ء�ت  �الإ�رش�ئيلي 

هروب  فعقب  حقوقهم.  �أب�صط  و�صلب  قمعهم،  على  �رشعية  و�إ�صفاء  �لفل�صطينيني،  �الأ�رشى  على 

�صتة �أ�رشى من �صجن جلبوع يف �أيلول/ �صبتمب 2021، جاء هذ� �لتعديل �لقانوين �جلديد لتو�صيع 

وحد�ت  و�أفر�د  قتالية  وحد�ت  من  بجنود  �ل�صجون  م�صلحة  تعزيز  يجيز  باأمر  �لعمل  �صالحيات 

�الحتياط باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي، على �أن يتّم �لعمل بهذه �لتعديالت حتى نهاية كانون �الأول/ دي�صمب 

59
.2022

وكان �صتة �أ�رشى فل�صطينيني من �صجن جلبوع، �صديد �لتح�صني، و�لذي ُيطلق عليه �الحتالل 

و� من �ل�صجن عن طريق  2021/9/6 من �نتز�ع حريَّتهم، وفرُّ نو� يف  “�خلزنة”، قد متكَّ �الإ�رش�ئيلي 

ول�صورة  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  للمنظومة  �رشبة  مثّل  مما  �لزنز�نة،  د�خل  من  حفروه  �أر�صي  نفق 

دولة �الحتالل. ويف 2021/9/19، �أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن متكنه من �عتقال �الأ�رشى �ل�صتة على 

60
فرت�ت متفاوتة.
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جدول 4/5: الأ�رشى واملعتقلون يف �شجون الحتالل 612021-2017

ال�شنة 
املجموع الكلي 

للمعتقلني 
 
*

حمكومون مدى قطاع غزة ال�شفة الغربية

احلياة 
األطفال النساء 

 2017 6,119 5,729 320 525 59 330

 2018 5,450 5,082 298 540 53 215

 2019 5,000 4,634 296 541 41 180

 20204,4004,075255 54341170

 20214,5504,250230 54432170

 �أعد�د تقريبية وفق �إح�صائيات موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان. 
*

العتقال الإداري:

على �لرغم من �أن �العتقال �الإد�ري حمظور يف �لقانون �لدويل، ويخالف �أب�صط حقوق �الإن�صان، 

�رش�ئح  بحّق  �الإد�ري  �عتقال  �أو�مر  �إ�صد�ر  يف  و2021   2020 �صنتي  خالل  �الحتالل  ��صتمر  فقد 

�لفل�صطيني، ون�صطاء حقوق  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء يف  �لفل�صطيني، منهم  �ملجتمع  خمتلفة من 

حتتجزهم  �لذين  �الإد�ريني  �ملعتقلني  عدد  وو�صل  وجتار...؛  وحمامون،  وطلبة،  وعمال،  �إن�صان، 

بينهم  ،2021 دي�صمب  كانون �الأول/  يف  معتقٍل   500 �إىل  حماكمة  �أو  حمددة  تهم  دون   “�إ�رش�ئيل” 
6 نو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، بعد �أن كان عددهم 380 يف نهاية 2020، بينهم 6 نو�ب، 

62
و461 يف نهاية 2019، و495 يف نهاية 2018، و450 يف نهاية 2017.

جدول 4/6: املعتقلون الإداريون 632021-2017

20172018201920202021ال�شنة

450495461380500املعتقلون الإداريون

اإ�رشاب الأ�رشى عن الطعام:

�الحتالل،  بد�ية  منذ  �لطعام  عن  �الإ�رش�ب  معركة  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  من  كبري  عدد  خا�ص 

نتيجة ل�صيا�صة �إد�رة �صجون �الحتالل �لتع�صفية جتاه �الأ�رشى. و�الإ�رش�بات �إما �أن تكون مطلبية 

2020–2021 عدد�ً  �أو �حتجاجية، وقد تكون فردية �أو جماعية، وقد خا�ص �الأ�رشى خالل �صنتي 

من هذه �الإ�رش�بات.

خالل  �الإد�ري  �العتقال  �صّد  وحتديد�ً  فردي،  ب�صل  �الأ�رشى  خا�صها  �لتي  �ملعارك  �أبرز  ومن 

�صنتي 2020-2021 “�الأمعاء �خلاوية”؛ �إ�رش�ب �الأ�صري ماهر �الأخر�ص عن �لطعام، ملدة 103 �أيام، 

�ل�صيخ  �الأ�صري  و�إ�رش�ب   .2020/11/26 يف  عنه  باالإفر�ج  يق�صي  �تفاق  بعد   2020/11/6 يف  �نتهى 
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 ،2021 يونيو  وحزير�ن/  مايو  �أيار/  �صهري  خالل  �ل�صاد�ص،  �إ�رش�به  خا�ص  �لذي  عدنان،  خ�رش 

ملدة 25 يوماً رف�صاً العتقاله �لتع�صفي. و�إ�رش�ب �الأ�صري �لغ�صنفر �أبو عطو�ن، ملدة 65 يوماً، �نتهى 

يف 2021/7/8، و�إ�رش�ب �الأ�صري ناهد �لفاخوري، ملدة 113 يوماً، �نتهى يف 2021/11/11، و�إ�رش�ب 

�الأ�صقر،  لوؤي  �الأ�صري  و�إ�رش�ب   ،2021/11/22 يف  �نتهى  يوماً،   131 ملدة  �لف�صفو�ص،  كايد  �الأ�صري 

�نتهى  32 يوماً،  �الأ�صري ن�صال مازن بلوط، ملدة  2021/11/28، و�إ�رش�ب  �نتهى يف  49 يوماً،  ملدة 

وكذلك، خا�ص �الأ�صري ه�صام �أبو هو��ص �إ�رش�باً مفتوحاً عن �لطعام ملدة 141 
  64

يف 2021/11/29.

يوماً، رف�صاً لالعتقال �الإد�ري، �نتهى يف 2022/1/4 بعد �أن �أعلنت �إد�رة �صجون �الحتالل �أن �الأمر 

65
�الإد�ري �حلايل لالأ�صري �أبو هو��ص ينتهي يف 2022/2/26، ولن يتّم �لتجديد له.

�صنتي خالل  جماعي  ب�صكل  �الأ�رشى  خا�صها  �لتي  �خلاوية”  “�الأمعاء  معارك  �أبرز   ومن 

�الأ�صرية،  �حلركة  باأن   2021/9/12 يف  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �إعالن  2020–2021؛ 

قررت  جلبوع،  �صجن  من  �ل�صتة  �الأ�رشى  فر�ر  عقب  �الأ�رشى  على  �ملتكرر  �لهجوم  على  �عرت��صاً 

�لدفاع عن حّقها وكر�متها يف �حلياة و�حلرية من خالل �ل�رشوع باإ�رش�ب مفتوح عن �لطعام، على 

�صكل دفعات بدء�ً من 2021/9/17، حتت �صعار “معركة �لدفاع عن �حلّق”؛ و�إعالن نحو 250 �أ�صري�ً 

من حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف 2021/10/13 �إ�رش�باً مفتوحاً عن �لطعام، �حتجاجاً على “�الإجر�ء�ت 

�لتنكيلية” �لتي ُتتخذ بحّقهم، و�لتي كانت قد فر�صتها ب�صكل م�صاعف بحّقهم بعد 2021/9/6، تاريخ 

يف  �الحتالل  �صجون  يف  حما�ص  حركة  الأ�رشى  �لعليا  �لقيادية  �لهيئة  و�إعالن  �حلرية.  نفق  عملية 

�لرموز”،  �لقادة  “يتقدمهم  �لطعام،  عن  �إ�رش�ب  يف  �أ�رش�ها  من  �الأول  �لفوج  دخول   2021/12/26
66

�حتجاجاً على �النتهاكات �ملتو��صلة من �إد�رة �صجون �الحتالل بحّق �الأ�رشى.

4. احل�شار الإ�رشائيلي على ال�شعب الفل�شطيني:

يف  �لتو�يل،  على   15 �لـ  لل�صنة  غزة  قطاع  على  ح�صارها  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  و��صلت 

�أطول عملية ح�صار يف �لتاريخ �ملعا�رش، وفر�صت مزيد�ً من �إجر�ء�ت �حل�صار على �ل�صكان، كما 

��صتمرت يف فر�ص قيود م�صددة على حركة �ملعابر �لتجارية وحركة �الأفر�د. ومل يطر�أ خالل �صنتي 

2020 و2021 تغيري هيكلي على �إجر�ء�ت �حل�صار، حيث مل مت�ص �لت�صهيالت �ملزعومة �لتي تعلنها 

عن  جنم  وقد  و�لب�صائع.  لالأفر�د  �حلركة  حرية  على  �ملفرو�صة  �لقيود  جوهر  �الحتالل  �صلطات 

�الإن�صانية و�القت�صادية و�الجتماعية الأكرث من مليوين  �الأو�صاع  ذلك، تدهور خطري يف م�صتوى 

فل�صطيني يعي�صون يف �لقطاع. وقد �رتفعت جر�ء ذلك ن�صب �لبطالة و�لفقر.

�إيريز  على �صعيد حركة �الأفر�د، ما ز�لت �صلطات �الحتالل �ملتمركزة على معب بيت حانون/ 

Erez �صمايل �لقطاع، ترف�ص �ل�صماح ملعظم �صكان �لقطاع �خلروج منه �أو �لعودة �إليه. ويف �ملقابل، 

ت�صمح مبرور بع�ص �لفئات، يف نطاق �صيق جد�ً، كاملر�صى من ذوي �حلاالت �خلطرية ومر�فقيهم، 
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يف  و�لعاملون  �الأجانب،  و�ل�صحفيون  �الإ�رش�ئيلية،  �جلن�صية  حملة  �لفل�صطينيون  و�ملو�طنون 

�الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  يف  �ملعتقلني  و�أهايل  �الأعمال،  ورجال  و�لتجار  �الإن�صانية،  �لدولية  �ملنظمات 

67
وبع�ص �مل�صافرين عب معب �لكر�مة.

�لقليلة  �ال�صتثناء�ت  �إطار  يف  �ل�صفر  يف  �لر�غبني  على  حتى  قيود�ً  �الحتالل  �صلطات  وفر�صت 

�صمن �صيا�صة �الإغالق، و�أغلب �صكان �لقطاع ال تنطبق عليهم هذه �ال�صتثناء�ت. وبح�صب منظمة 

معب عب  �ملغادرين  عدد  معدل  فاإّن  �الإ�رش�ئيلية،  �حلقوقية   Gisha-Maslak  چي�صاه–م�صلك 

يف  �ملغادرين  عدد  معدل  من   %6 نحو  كان   2021 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  يف  �إيريز  حانون/  بيت 

�الأ�صهر �لتي �صبقت ت�صديد “�إغالق �لكورونا” )كانون �لثاين/ يناير و�صباط/ فب�ير 2021(، و�لتي 

�أي بعد عام ون�صف مّت خالله   ،2021 �أغ�صط�ص  2019. ويف �آب/  14,960 �صهرياً خالل �صنة  كانت 

منع �حلركة بغر�ص �لعمل و�لتجارة ب�صكل كامل، �صمحت “�إ�رش�ئيل” مرة �أخرى لعدد �صغري من 

 كذلك منعت �صلطات �الحتالل �لفل�صطينيني 
68

�لتجار مبغادرة قطاع غزة عب بيت حانون/ �إيريز.

�ل�صباب �أبناء �لطو�ئف �مل�صيحية يف قطاع غزة من دخول �لقد�ص وبيت حلم و�لنا�رشة خالل عطلتَي 

�لدينية، وفر�صت قيود�ً على حرية �حلركة  �ل�صعائر  للم�صاركة يف ممار�صة و�أد�ء  �مليالد و�لف�صح 

و�لتنقل و�لدخول لزيارة �الأماكن �ملقد�صة على مئات �مل�صيحيني يف �لقطاع.

�الأيام  “�إ�رش�ئيل” يف  �لتي تفر�صها  �لفل�صطينيني  �ل�صاملة على حركة  �لتقييد�ت  �إىل  وباالإ�صافة 

�لعادية، غالباً ما ُي�صتخدم �إغالق �ملعابر كاإجر�ء عقابي. على �صبيل �ملثال، خالل �لعدو�ن على قطاع 

�إيريز ب�صكل كامل، و��صتمرت يف  “�إ�رش�ئيل” معب بيت حانون/  �أغلقت   ،2021 �أيار/ مايو  غزة يف 

69
فر�ص تقييد�ت �إ�صافية على حركة �الأ�صخا�ص من خالله حتى بعد �لتو�صل �إىل وقف �إطالق �لنار.

�الإن�صانية  �حلاالت  ملغادرة  و2021   2020 �صنتي  خالل  �حلدودي  رفح  معب  فتح  ��صتمر  وقد 

وعودة �لعالقني، غري �أن عمل �ملعب كان حمدود�ً وبوترية بطيئة جد�ً خالل �صنة 2020، و�لتي متكن 

ذ�تها.  �لفرتة  خالل  م�صافر�ً   24,256 عاد  فيما  غزة،  قطاع  مغادرة  من  م�صافر�ً   21,961 خاللها 

�ل�صلطات �مل�رشية عن فتح معب رفح ل�صفر �حلاالت �الإن�صانية من طالب  �أعلنت   ،2021/2/9 ويف 

ومر�صى و�أ�صحاب �إقامات ب�صكل يومي )عد� �الإجاز�ت �الأ�صبوعية و�ل�صنوية( الأجل غري م�صمى، 

للمرة �الأوىل منذ �صنو�ت. وقد متكن 85,642 م�صافر�ً من مغادرة قطاع غزة منذ بد�ية �صنة 2021 

حتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2021، فيما عاد 78,784 م�صافر�ً خالل �لفرتة ذ�تها. وعادة ما 

يعاين �مل�صافرون �لعائدون �إىل �لقطاع من �إجر�ء�ت �لتفتي�ص �لتي تقوم بها �ل�صلطات �مل�رشية، و�لتي 

70
تت�صم بكونها طويلة ومتكررة وغري مبرة.

�صنتي  خالل  �الحتالل  �صلطات  و��صلت  �لتجارية،  و�ل�صلع  �لب�صائع  حركة  �صعيد  وعلى 

مزدوجة  “مو�د  �أنها  على  ت�صنفها  �لتي  �ل�صلع  توريد  على  �مل�صددة  �لقيود  فر�ص  و2021   2020
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�أن هذه �ملو�د، بالرغم من ��صتخد�مها الأغر��ص مدنية، يكن  �ال�صتخد�م”، و�لتي يدعي �الحتالل 

�أن ت�صتخدم يف تطوير �لقدر�ت �لقتالية للمقاومة �لفل�صطينية. وت�صع �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ر�صمياً 

�الأ�صا�صية، ف�صنف  �ل�صلع و�ملو�د  62 �صنفاً؛ حتتوي مئات  �ملو�د مزدوجة �ال�صتخد�م  على قائمة 

مزدوجة  �ملو�د  قائمة  على  �ملدرجة  �ملو�د  وُتعّد  �ل�صلع.  ع�رش�ت  وحده  ي�صمل  �الت�صال”  “معد�ت 
�لبنية  �أو�صاع  �لقيود على توريدها يف تدهور  �ل�صكان، وي�صهم فر�ص  �أ�صا�صية حلياة  �ال�صتخد�م 

�لتحتية، وتدهور �الأو�صاع �القت�صادية، و�ل�صحية، و�لتعليمية، ومن هذه �ملو�د: معد�ت �الت�صال، 

�أقطارها،  بجميع  �حلديد  و�أنابيب  �حلديدية،  و�لق�صبان  �لكبرية،  �لكهرباء  ومولد�ت  و�مل�صخات، 

�الأخ�صاب،  من  متعددة  و�أنو�ع  �للحام،  يف  �مل�صتخدمة  �ل�صهر  وق�صبان  �ملعادن،  حلام  و�أجهزة 

و�أجهزة �لت�صوير باالأ�صعة �ل�صينية، و�لر�فعات، و�ملعد�ت �لثقيلة، و�أنو�ع من �لبطاريات، و�لعديد 

71
من �أ�صناف �الأ�صمدة... .

و��صتمرت �صلطات �الحتالل يف حظر ت�صدير كافة منتجات قطاع غزة �إىل �أ�صو�ق �ل�صفة �لغربية، 

15 على �لتو�يل، ويف ��صتثناء حمدود  �لـ  1948، وللعامل للعام  ولالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

�لغزية، معظمها �صلع زر�عية. وي�صّكل معّدل  �ملنتجات  �صمحت بت�صدير كميات حمدودة جد�ً من 

كمية �ل�صادر�ت �ل�صهرية �لتي �ُصمح بت�صديرها خالل �صنتَي 2020-2021 نحو 7% من �صادر�ت 

�لقطاع قبل فر�ص �حل�صار يف �صنة 2007. و�لتي كانت تبلغ نحو 4,500 �صاحنة �صهرياً. وقد �أدى 

حظر ت�صدير منتجات �لقطاع �إىل تدهور �الأو�صاع �القت�صادية و�إغالق �آالف �مل�صانع، ما �أ�صهم يف 

72
رفع معدالت �لبطالة و�لفقر يف �لقطاع �ملحا�رش.

حيث  غزة،  قطاع  �صو�طئ  �متد�د  على  �لبحري  ح�صارها  فر�ص  �الحتالل  �صلطات  وو��صلت 

�صماحها  من  �لرغم  وعلى  �الأ�صماك.  فيها  تتكاثر  �لتي  �ملناطق  �إىل  �لو�صول  من  �ل�صيادين  َحَرمت 

بتقلي�ص  �الحتالل  �صلطات  قامت  فقد  بحرياً،  ميالً   15-3 بني  ترت�وح  مل�صافة  بالعمل  لل�صيادين 

م�صافة �ل�صيد، �أو �إغالق �لبحر ب�صكل كلي ع�رش�ت �ملر�ت، مدَّعية �أن قر�ر�ت �لتقلي�ص �تُّخذت كرد 

73
فعل على �إطالق �لبالونات �حلارقة و�لقذ�ئف �ل�صاروخية من قطاع غزة.

�لتي  �لفرتة  خالل  �لت�صوية  م�صار  ي�صهد  مل 

يف  بقي  بل  تقدم،  �أو  �خرت�ق  �أي  �لتقرير  يغطيها 

حالة موت. وو�صل هذ� �مل�صار �إىل طريق م�صدود منذ مدة طويلة، يكن �أن توؤرخ بف�صل قمة كامب 

 ديفيد Camp David يف �صنة 2000، ويف �أق�صى �حلاالت يكن تاأريخها بف�صل حماولة جون كريي

وعلى   .2014 �صنة  يف   Barack Obama �أوباما  بار�ك  �إد�رة  يف  �خلارجية  وزير   ،John Kerry

�لعك�ص، �صهدنا تطور�ت ملمو�صة ت�صري �إىل مو��صلة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية برئا�صة بنيامني نتنياهو 

ثانيًا: م�شار الت�شوية ال�شلمية
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لديها  وكاأنه  وت�رشفت  تر�مب،  دونالد  �إد�رة  من  كامل  وبدعم  �خلطى،  فحثَّت  �ل�صابق،  مل�صارها 

فر�صة تاريخية حل�صم �ل�رش�ع من جانب و�حد، ومبا يحقق �حلل �الإ�رش�ئيلي على جثة �لق�صية 

�لفل�صطينية من خالل ت�صفيتها من خمتلف �أبعادها؛ حق �لعودة و�لتعوي�ص، وحق تقرير �مل�صري، 

و�إنهاء �الحتالل و�ال�صتقالل �لوطني، و�مل�صاو�ة �لفردية و�لقومية.

�ل�صاهد �حلي على ما �صبق؛ طرح �صفقة تر�مب يف كانون �لثاين/ يناير 2020، وهي عبارة عن 

ق�صايا  خمتلف  فكفكة  خالل  من  �لفل�صطينية  �لق�صية  لت�صفية  �إ�رش�ئيلية  �أمريكية  م�صرتكة  خطة 

 و�عتمدت 
74

�لو�صع �لنهائي و�إلغائها؛ �لقد�ص، و�مل�صتعمر�ت �ال�صتيطانية، و�حلدود، و�الأمن، و�ملياه.

و�لعربية  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  �الن�صحاب  قبل  �أوالً  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعربي  �لتطبيع  مقاربة 

مع  تعاملت  �أنها  حّد  �إىل  جد�ً  بعيد�ً  �ل�صفقة  وذهبت  �لعربية”،  �ل�صالم  “مبادرة  تن�ص  كما  �ملحتلة، 

�ل�صفة �لغربية كاأر�ٍص “حمرَّرة” من حّق “�إ�رش�ئيل” �لت�رشف بها كما ت�صاء، وخ�صو�صاً م�صادرة 

“�أر�ص  �أنها جزء من  �أ�صا�ص  �لفل�صطينية، وطرد �صكانها، و�إقامة �مل�صتوطنات عليها، على  �الأر�ص 

�إ�رش�ئيل �ملوعودة”، ولي�صت حتى �أر�صاً متنازعاً عليها كما جاء يف �تفاق �أو�صلو.

ع  د تر�مب �صيا�صة �أ�صالفه باالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” كـ“دولة لل�صعب �ليهودي”، وهو ما �صجَّ �أكَّ

جعل  �لذي   ،2018 �صنة  يف  �لعن�رشي  �لقومية  قانون  باإقر�ر  �لدفع  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

�الأمريكية  �ل�صفارة  �ل�صابقون بنقل  �الأمريكيون  �لروؤ�صاء  �لعن�رشية د�صتور�ً، وقام مبا مل يقم به 

�ملقامة  �لقد�ص  يف  �الأمريكية  �لقن�صلية  و�إغالق  “�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة  باأنها  و�العرت�ف  �لقد�ص،  �إىل 

منذ �أكرث من 144 عاماً، و�العرت�ف ب�صم �جلوالن، �إ�صافة �إىل وقف �مل�صاعد�ت �الأمريكية لل�صلطة 

ي�صمل  ال  حتى  �لالجئ  تعريف  وتغيري  بت�صفيتها،  طالب  �لتي  �الأونرو�،  ولوكالة  �لفل�صطينية، 

�صوى �آالف �لفل�صطينيني من �لذين كانو� مقيمني يف فل�صطني حتى وقوع �لنكبة، و�لتنكر الأوالدهم 

و�أحفادهم.

لـ“�إ�رش�ئيل”، و بند�ً يتحدث  30% من م�صاحة �ل�صفة  كما ت�صمنت �ل�صفقة بند�ً ي�صمح ب�صم 

عن �إمكانية �أن يتو�فق �الأطر�ف على �إعادة تر�صيم حدود “�إ�رش�ئيل” مبا يوؤدي �أن تكون جمتمعات 

 ولكن بعد �ختبار ل�صنو�ت 
75

�ملثلث جزء�ً من �لدولة �لفل�صطينية، �لتي ت�صمنت �خلطة بند�ً باإقامتها،

عدة، وبعد تلبية �رشوط من �مل�صتحيل تلبيتها.

ومع كّل ما ت�صمنته �خلطة من تبني كامل للروؤية �الإ�رش�ئيلية، �إال �أنها مل ُتعَر�ص على �حلكومة 

ُتقرها ككل، بل �صتعار�ص بع�ص  لن  �ليمني �حلاكم  و��صعة من  �أو�صاطاً  و�لكني�صت الإقر�رها، الأن 

�لبنود، وخ�صو�صاً �الإ�صارة �إىل �لدولة �لفل�صطينية، حتى و�إن كانت تفتقد الأي من مقومات �لدول، 

وب�صكل خا�ص فقد�نها لل�صيادة؛ �لعن�رش �لرئي�صي �لذي يعطي للدول �ملعنى.
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على  �أو  �صيا�صية  لقاء�ت  �أو  مفاو�صات  �أي  قبلها(  عديدة  )ول�صنو�ت  �لتقرير  فرتة  ت�صهد  مل 

م�صتوى �لقمة، على �لرغم من مطالبة �لرئي�ص حممود عبا�ص با�صتمر�ر با�صتئنافها، و�أبدى مو�فقته 

 لكن �الأخري �أف�صلها با�صتمر�ر.
76

على مبادر�ت فرن�صية ورو�صية لعقد لقاء�ت مع نتنياهو،

�إعادة �أ�صا�ص  على  �لثنائية  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  دعو�ته  تكر�ر  عبا�ص  �لرئي�ص   وو��صل 

 وعب 
77

�العتبار لالتفاقات �ملوقَّعة، ومن خالل طلب تفعيل �للجنة �لرباعية �لدولية كما هي تارة،

يتعلق فيما  جديد  طرح  مع   
78

دويل، موؤمتر  عقد  عب  ثالثة  وتارة  �أخرى،  تارة  لتو�صيعها   �لدعوة 

برف�ص �لرعاية �الأمريكية �النفر�دية للمفاو�صات رد�ً على طرح �صفقة تر�مب �لتي رف�صها ومعه 

متريرها،  يف  كبرية  و�صعوبة  دولية  عزلة  �الأمريكية  �الإد�رة  و�جهت  حيث  �لعامل،  دول  معظم 

�ملعار�صة  حلجم  نظر�ً  تنفذ  مل  لتطبيقه  مو�عيد  حتديد  مّت  �لذي  �ل�صم  ببند  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً 

�لعربية �لبلد�ن  بع�ص  به  قامت  �لذي  بالتطبيع  �أ�صبه  هو  �لذي  بالتطبيع  مقاي�صته  متت  ثم   له، 

ودولة �الحتالل.

 
79

لتف�صري تاأجيل �ل�صم �لقانوين، ال يكن جتاوز حقيقة �لرف�ص �ل�صامل و�ملجمع عليه فل�صطينياً،

د لها �لهبَّات و�ملوجات �النتفا�صية  ما يعني �أن �الإقد�م على �ل�صم �صيوؤدي �إىل �نتفا�صة �صاملة مُتهِّ

�إال لتتو��صل من  �أن تنقطع  �لتي ال تكاد  �مل�صتمرة، و�أ�صكال �ملقاومة و�ملقاطعة مبختلف �الأ�صكال، 

جديد. كما �صيكون له تد�عيات كبرية على �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة.

لقد حمل م�صار �لت�صوية منذ �لبد�ية بذور ف�صله يف ذ�ته. �إذ �إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية مل تكن يف �أي 

وقت جاهزة وال ر�غبة يف �لتو�صل �إىل ت�صوية، وكانت معنية �أ�صا�صاً بت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية. ومل 

ت�صتند �لت�صوية �لتي �نطلقت من موؤمتر مدريد لل�صالم يف �صنة 1991 �إىل مرجعية و��صحة وملزمة، 

ومل تكن عادلة وال متو�زنة. وكان ميز�ن �لقوى خمتالً د�ئماً ل�صالح دولة �الحتالل �ملدعومة من 

�لواليات �ملتحدة. كما كان �تفاق �أو�صلو �صقطة كبى ب�صبب �لتنازالت �لكبرية �لتي قدمها �ملفاو�ص 

�لفل�صطيني وعلى ر�أ�صها �العرت�ف بالكيان �الإ�رش�ئيلي على معظم فل�صطني، ووقف �ملقاومة دون 

�أي �صمانات لتلبية �أي من �حلقوق �لفل�صطينية �الأ�صا�صية.

وبعد   ،1999 مايو  �أيار/  يف  �النتقالية  �ملرحلة  �نتهاء  عند  �لت�صوية  م�صار  عن  �لتخلي  من  وبدالً 

بـ“خريطة  �لفل�صطيني و�لقبول  بال�صقف  �لهبوط  مّت   ،2000 ف�صل مفاو�صات كامب ديفيد يف �صنة 

مقاربة  �عتمدت  عبا�ص  �لرئي�ص  عهد  ويف  �الإ�رش�ئيلي.  �الأمن  �الأ�صا�صية  مرجعيتها  �لتي  �لطريق” 

�أ�صو�أ من �صابقتها بكثري، قائمة على تطبيق �اللتز�مات �لفل�صطينية بغ�ص �لنظر عن �لتز�م �لطرف 

�الإ�رش�ئيلي؛ �لذي تابع “�إد�رة” م�صار �لت�صوية وبناء �حلقائق على �الأر�ص؛ ومو��صلة �ل�صعي ل�صم 

�أكب م�صاحة من �الأر�ص، مع �أقل عدد ممكن من �ل�صكان.
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�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئا�صة  نتنياهو  تويل  منذ  وحتديد�ً  “�إ�رش�ئيل”،  ت�صهده  �لذي  �جلديد 

�لر�مية،  �ملحاوالت  ووقف  �ل�صالم”،  “عملية  �صمي  ما  �إحياء  �أو  �ال�صتمر�ر  رف�ص   ،2009 �صنة  يف 

�إىل  بالتو�صل  وهدف  �أمل  وجود  خالل  من  �رشعية  �ل�صلطة  منح  �إىل  �ل�صكل،  حيث  من  �الأقل  على 

ت�صوية تت�صمن جت�صيد �لدولة �لفل�صطينية، فقد �نتهت مرحلة �لبحث عن ت�صوية، �إذ رف�ص نتنياهو 

بحقوقهم  يعرتف  ال  �لذي  �لفل�صطينيني  مع  �القت�صادي”  “�ل�صالم  منها  بدالً  وطرح  �إحياءها، 

�لعرب،  �إىل  �لفل�صطينيني  عن  فيه  يقفز  �لذي  �الإقليمي  و�حلل  �الأبد،  �إىل  ويبقيه  �الحتالل  وي�رشعن 

�لفل�صطينيني  ��صتخد�م  �لهدف  كان  �أن  بعد  �لفل�صطينيني  لتطويع  �لعرب  ��صتخد�م  �لهدف  لي�صبح 

لك�رش �لتطبيع مع �لعرب، وذلك الأن “�إ�رش�ئيل” �أ�صبحت متحررة من �الأو�صاع �لتي جتعلها تبدو 

ر�غبة يف �لتو�صل �إىل ت�صوية، خ�صو�صاً بعد تد�عيات �لربيع �لعربي، وبعد �صريها �أكرث و�أكرث نحو 

�إ�رش�ئيلية كبرية  باأغلبية  �لتطرف و�لتدين و�لعن�رشية، حيث باتت هناك �صهيونية جديدة تتمتع 

مل  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  لدرجة  با�صتمر�ر،  تتناق�ص  �أقلية  و�لو�صط  و�لي�صار  يينية،  م�صتقرة 

�أمنية ود�خلية، وظهر ذلك يف  تعد يف �صد�رة �هتمامات �حلكومات �الإ�رش�ئيلية، و�أ�صبحت م�صاألة 

 خف�ص م�صتوى �لتعامل مع �جلانب �لفل�صطيني من قمة �لهرم �ل�صيا�صي �إىل م�صتوى وز�ري �إد�ري 

�قت�صادي �أمني.

و�لدليل على ما �صبق، �أن رئي�ص �لوزر�ء �حلايل نفتايل بينيت يرف�ص لقاء �لرئي�ص عبا�ص، متاماً 

مثلما رف�ص نتنياهو، وعندما تعقد �جتماعات يف م�صتويات �أقل بني عبا�ص ووزر�ء �إ�رش�ئيليني، �أو 

�ل�صوؤون  �ملناطق ووزير  ق  ُمن�صِّ �أو بني  �الأمنيني من �جلانبني،  �لقادة  �أمنيني، وبني  بينه وبني قادة 

تدهور  ومنع  �لتوتر،  حدة  خف�ص  وحول  و�أمنية،  �قت�صادية  �أمور�ً  �للقاء  حمور  فيكون  �ملدنية، 

�ملوقف، مبا يحول دون ت�صاعد �ملقاومة، �صو�ء �إىل مقاومة �صعبية تتطور �إىل �نتفا�صة، �أم م�صلحة، 

مبا يف ذلك �حتو�ء �لو�صع يف قطاع غزة، �صمن معادلة تهدئة مقابل �قت�صاد، وبهدف نهائي متعذر 

�لو�صول �إليه حتى �الآن، وهو �لتو�صل �إىل تهدئة طويلة �الأمد مع تخفيف �أو رفع �حل�صار.

�الأخري  �أن  2021/12/29، نالحظ  ُعقد بني عبا�ص وبني جانت�ص يف  �لذي  �للقاء  �أخذنا مثالً  و�إذ� 

ووقف  �ل�صهد�ء،  و�أهايل  �الأ�رشى  رو�تب  دفع  ووقف  �ملقاومة،  ملنع  �ل�صلطة  جهود  زيادة  طلب 

م�صاعي �ل�صلطة يف �ملحافل �لدولية، خ�صو�صاً �ملحكمة �جلنائية �لدولية، ورف�ص تد�ول �أي مو�صوع 

�صيا�صي، بينما طالب عبا�ص بالعودة �إىل �لعملية �ل�صيا�صية و�لتفاو�ص من حيث �نتهت �ملفاو�صات 

 متنا�صياً �أن �لعقبات �لكاأد�ء �لتي ما ز�لت قائمة ال 
80

�ل�صابقة، و�اللتز�م باالتفاقات �ملوقعة وتطبيقها،

يكن �إز�لتها بالطرق و�الأ�صاليب �لقدية �لتي �أخفقت يف �ل�صابق، وال يوجد �أي �أفق لها حالياً.

�صيا�صية  لعملية  �إمكانية  وجود  عدم  ظّل  يف  جديدة،  مقاربة  �ملرحلة  هذه  يف  �ل�صلطة  و�عتمدت 

الأنه  باملحظور  وقوع  وهذ�  حياتية،  مكا�صب  حتقيق  على  تقوم  بينيت،  نفتايل  حكومة  مع 
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�إن  �ل�صيا�صي،  �مل�صار  ��صتئناف  �صعوبة  �صيزيد  ما  �القت�صادي”،  “�ل�صالم  مع  تعامالً  يثل 

منو�ً  وال  �صالماً  يحقق  ال  �ملزعوم  �القت�صادي”  “�ل�صالم  �أن  يعني  ما  متاماً،  عليه  يق�صِ  مل 

حتقيق على  لتقدر  و�حلياة  �ملوت  بني  �ل�صلطة  بقاء  �إليه  يهدف  ما  وكّل  حقيقياً،   �قت�صادياً 

وظيفتها �الأمنية.

�لبد�ية ب�صقوط تر�مب  �أن �ل�صلطة تفاءلت كثري�ً يف  وخالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير ُيالحظ 

“�إ�رش�ئيل”  يف  �ملحتملة  و�لتغيري�ت  �الأمريكية  �الإد�رة  على  ورهاناتها  �أوهامها  و�أحيت  و�صفقته، 

مايو  �أيار/  يف  �تخذته  �لذي  �التفاقيات  من  �لتَّحلُل  قر�رها  عن  تر�جعت  �أنها  لدرجة  ذلك،  �صوء  يف 

يف قر�رها  �صحب  �إىل  �صارعت  حيث  تر�مب،  عهد  يف  �ملعادية  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  على  رد�ً   ،2020 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020، )وقبل �إعالن نتائج �النتخابات �لرئا�صية �الأمريكية ر�صمياً ونهائياً، 

و�لتي كانت ت�صري �إىل فوز جو بايدن(، و�أعادت �لعمل باالتفاقيات من جانب و�حد، مع �لعلم �أن ال 

�صحة ملا زعمته من تاأكيد �لتز�م �حلكومة �الإ�رش�ئيلية باأو�صلو و�لتز�ماته، بدليل �أن �ل�صلطة ما تز�ل 

حتى �الآن ت�صعى الإقناع �جلانب �الإ�رش�ئيلي باحل�صول على ما زعمت �أنها ح�صلت عليه، �أي �لعودة 

�إىل �لعملية �ل�صيا�صية، وتطبيق �اللتز�مات �ل�صابقة، وعودة �الأمور �إىل ما كانت عليه قبل �النتفا�صة 

�لواليات  �ل�صلطة لهادي عمرو، م�صاعد وزير خارجية  �لتي قدمتها   33 �لـ  �لبنود  �لثانية، وتطبيق 

81
�ملتحدة يف جوالته �ملتكررة، �لتي يعني تطبيقها �لعودة �إىل �أو�صلو.

ت�صري �لتجربة و�صياق �الأحد�ث �أنه لي�ص ثمة فر�صة للعودة �إىل �تفاق �أو�صلو؛ فاأو�صلو على �لرغم 

من بوؤ�صه بات ور�ءنا، و�ل�صقف �حلايل منخف�ص عنه ب�صكل كبري، الأن حكومة بينيت متفقة على 

مو��صلة �صيا�صة �ل�صم �لز�حف لالأر�ص و�حلقوق و�ملقد�صات، �أي تطبيق �صفقة تر�مب بهدوء ومن 

“تقلي�ص �ل�رش�ع”،  دون �صمٍّ قانوين حالياً. وهي جتمع ما بني �إد�رة �ل�رش�ع �لتي ت�صمى حالياً 

وبني ح�صمه بالتدريج وقطعة قطعة، كلما و�أينما كان ذلك ممكناً، الأنها �أدركت �أن �ل�صم �لقانوين 

�ال�صتنتاج  وهذ�  كبرية،  تد�عيات  له  و�صتكون  �الآن،  ممكناً  لي�ص  منها  �أجز�ء  �أو  �ملحتلة  لالأر��صي 

تو�صلت �إليه قبلها حكومة نتنياهو و�إد�رة تر�مب، بدليل مقاي�صة تاأجيل �ل�صم مقابل �لتطبيع، وهي 

�ل�صيا�صة نف�صها �لتي تو��صلها �حلكومة �حلالية، وي�صجعها على ذلك ��صتمر�ر �ل�صعف و�النق�صام 

و�لتوهان �لفل�صطيني.

�التفاقيات  �إىل  �لفل�صطينية  �لقيادة  بعودة  فوزه  قبل  بد�أت  كبرية،  تد�عيات  بايدن  لفوز  كان 

�إنتاج ل�صيا�صة �لتنازالت �مل�صبقة و�ملجانية �لتي  �إعادة   وهذ� 
82

و�لعالقات مع �الحتالل بال مقابل،

��صتمرت، ويعاد �إنتاجها با�صتمر�ر على �لرغم من ��صطد�م �الأوهام و�لرهانات �خلا�رشة ب�صخرة 

�لو�قع �لعنيد جمدد�ً، �إذ مل يِف بايدن بوعوده؛ فلم تفتح �لقن�صلية �الأمريكية يف �لقد�ص، ومل ُيَعْد فتح 

مكتب منظمة �لتحرير يف و��صنطن، ومل ُت�صتاأنف �مل�صاعد�ت �الأمريكية يف معظمها حتى كتابة هذ� 



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

218

�لتقرير نتيجة لتعقيد�ت قانونية، بينما ��صتوؤنفت �مل�صاعد�ت �ملقدمة �إىل �الأونرو� �صمن �تفاق بينهما 

ُيغريِّ من �لتفوي�ص �ملمنوح للوكالة �لدولية، �إ�صافة �إىل �أن مفاو�صات �لت�صوية مل ُت�صتاأنف، و�صط 

موقف �أمريكي يتحدث عن حّل �لدولتني لفظاً، من دون فعل �صيء يف هذ� �الجتاه، مع جتميد �لتحرك 

�آخر، خ�صية من �صقوط حكومة بينيت وعودة نتنياهو، ومع ن�صيحة و�صغط  �إ�صعار  نحوه حتى 

على �ل�صلطة بالتعامل مع �ملمكن وتاأجيل �لتفاو�ص حتى �إ�صعار �آخر.

لذلك، تبلور �تفاق �أمريكي - �إ�رش�ئيلي ي�صتبعد �لبحث يف �ملفاو�صات �ل�صيا�صية و�إحياء �لعملية 

�ل�صيا�صية، ويركز على ما �ُصمِّي خطو�ت بناء �لثقة، ومنع �نهيار �ل�صلطة، و�حلوؤول دون ت�صاعد 

�ملقاومة بكل �أ�صكالها �إىل م�صتويات ال يكن �ل�صيطرة عليها، وهذ� ينطبق على ما يجري يف �ل�صفة 

و�لقطاع.

ل�صعورها  �أنها نظر�ً  �الأمريكي - �الإ�رش�ئيلي، غري  �لتو�فق  �أمل من  �ل�صلطة بخيبة  �أ�صيبت  لقد 

�ملتمثل  �لوطنية  �لوحدة  ثمن  لدفع  �ال�صتعد�د  وعدم  �لبديل،  وفقد�ن  و�لياأ�ص  و�لهزية  بالعجز 

باال�صتعد�د لل�رش�كة �حلقيقية، �رشعان ما ت�رشفت على �أ�صا�صه، حيث �صهدنا لقاء�ت بني �لرئي�ص 

�ل�صلطة  �أن  على  دللت  جانت�ص،  بني  �حلرب  وزير  مع  لقاء�ن  �أهمها  �إ�رش�ئيليني،  ووزر�ء  عبا�ص 

حتاول �أن جتمع بني �صيا�صتني متناق�صتني، وهما �لدعوة للتم�صك باملفاو�صات و�مل�صار �ل�صيا�صي، 

و�لدعوة لتفعيل �للجنة �لرباعية ولعقد موؤمتر دويل، ومو��صلة �جلهود لتفعيل �ملوؤ�ص�صات �لدولية، 

خ�صو�صاً �ملحكمة �جلنائية �لدولية؛ وبني �لتعامل عملياً مع خطة “�ل�صالم �القت�صادي” �لذي يقطع 

�لتعامل بها �لطريق على �أي بحث ال�صتئناف �مل�صار �ل�صيا�صي. �إذ لي�ص هناك من قوى فاعلة ت�صغط 

�النق�صام  ��صتمر�ر  ظّل  يف  خ�صو�صاً  �مللك”،  من  �أكرث  “ملكياً  �أحد  هناك  يكون  ولن  �الجتاه،  بهذ� 

وتعمقه، وعلى �لرغم من هبّات �لقد�ص �ل�صعبية، و�متد�دها �إىل جميع �لتجمعات �لفل�صطينية، وعلى 

�لرغم من معركة �صيف �لقد�ص �لتي قدمت منوذجاً ملهماً يف �ل�صمود و�ملقاومة، �إال �أنها مل ُت�صتثمر 

�أهمها  �أو تخفيفه عن �لقطاع ب�صكل جدي، الأ�صباب عدة،  �صيا�صياً حتى على �صعيد رفع �حل�صار 

�ل�صلطة و�إ�صعاف  "�إ�رش�ئيل" و�الإقليم و�لواليات �ملتحدة لتقوية  �لفل�صطيني، وم�صاعي  �النق�صام 

83
خ�صومها.

�صنة  يف  �حلكم  �صدة  البيد  يائري  بتويل  �آمالها  �أن  �أكرث،  حرج  و�صع  يف  �ل�صلطة  ي�صع  وما 

يف موقفه  �أعلن  �إذ  �ل�صيا�صية،  �ملفاو�صات  با�صتئناف  �لب�رشى  يحمل  ال  فهو  مبكر�ً،  تبددت   2023 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021 بخالف ما �أعلنه �صابقاً، مبا يفيد �أنه ال يخطط ال�صتئناف �ملفاو�صات 

84
�ل�صيا�صية، لدرجة �أنه رف�ص طلباً من �لرئي�ص �لفل�صطيني بلقائه.

يف  �رشكاءه  ف�صيجد  �صيا�صية،  مفاو�صات  عقد  و�أر�د  موقفه  غريَّ  باأنه  جدالً  �صلمنا  لو  وحتى 

�حلكومة من �ليمني و�ليمني �ملتطرف له باملر�صاد، حيث �أعلنت �أيليت �صاكيد، وزيرة �لد�خلية، �أن 
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�ملفاو�صات �ل�صيا�صية لن ُت�صتاأنف ال يف فرتة نفتايل بينيت وال فرتة يائري البيد وال بعدهما، فاالتفاق 

�الئتاليف ين�ص على عدم �الإقد�م على �أي خطوة ال يتم �التفاق عليها.

�أ�صو�أ منها، الأن  �أن �ملفاو�صات ��صتوؤنفت، ف�صتكون عبثية مثل �صابقاتها، بل  و�إذ� �صلَّمنا جدالً 

“�إ�رش�ئيل” باتت �أكرث تطرفاً، و�الإد�رة �الأمريكية �صعيفة، وترت�جع وتعيد متو�صع قو�تها ودورها 
�الإقليم و�لعامل  �ت يف  �لتغريُّ �لعديد من  �إن  �أخرى.  �ملنطقة، وم�صغولة بق�صايا د�خلية وخارجية  يف 

�أن عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص  ت�صّب يف �مل�صلحة �الإ�رش�ئيلية، كما 

 وهناك خمططات ��صتيطانية �أعلنتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية وتخطط 
85

بلغ وفق معهد �أريج 913 �ألفاً.

الإعالنها جتعل �أي مفاو�صات �إن جرت، و�ملرجح �أن ال جتري، جمرد خدعة كبى جديدة تهدف �إىل 

متابعة �لتغطية على فر�ص �الأمر �لو�قع �الحتاليل على �الأر�ص، متهيد�ً ل�رشعنته �إ�رش�ئيلياً، ومن ثم 

�أمريكياً، وبعد ذلك دولياً وعربياً.

 �أما �مل�صار�ت و�ل�صيناريوهات �ملحتملة خالل �ل�صنتني �لقادمتني فتتلخ�ص فيما يلي:

ال�شيناريو الأول: ا�شتمرار الو�شع الراهن:

يقوم هذ� �ل�صيناريو على بقاء �لو�صع على حاله، حيث ال ُت�صتاأنف �ملفاو�صات، حتى لو كانت 

�لثقة و�القت�صاد مقابل �الأمن يف �ل�صفة و�لقطاع، و�ل�صعي  عبثية، وي�صتمر �لعمل وفق خطة بناء 

ملنع �ل�صلطة من �النهيار و�حلوؤول دون تقدم حركتَي حما�ص و�جلهاد وغريهما من ف�صائل �ملقاومة 

يف �ل�صفة، ودون �ندالع �نتفا�صة يف �ل�صفة، ودون جتدد �ملو�جهات �لع�صكرية �لكبرية بني �الحتالل 

و�ملقاومة يف قطاع غزة، ما يعني �أن �ل�صلطة �صتكون يف مرحلة جديدة �أكرث �رتهاناً لالحتالل، وفاقدة 

�أكرث و�أكرث لل�رشعية �لفل�صطينية �لوطنية. 

ال�شيناريو الثاين: تدهور الو�شع يف ال�شفة والقطاع:

يقوم هذ� �ل�صيناريو على تدهور �لو�صع يف �ل�صفة و�لقطاع، حيث بد� �لرت�بط بينهما �أكب بعد 

يربط  �أن  يحاول  �الحتالل  �أن  ظّل  ويف  للقد�ص،  دعماً  �ل�صو�ريخ  طلقت 
ُ
�أ عندما   ،2021 مايو  �أيار/ 

للهبّات  �أن ن�صهد ت�صاعد�ً وتكر�ر�ً  �أي �تفاق بالتهدئة بالقطاع بالتهدئة يف �ل�صفة، حيث يكن  بني 

�ل�صعبية و�ملقاومة �مل�صلحة يف �ل�صفة، و�ملو�جهة �لع�صكرية يف �لقطاع.

وهناك �صيناريو فرعي �صمن هذ� �ل�صيناريو يتمثل يف �حتمال حدوث فو�صى، و�ملزيد من �لفلتان 

�الأمني على خلفية �ل�رش�ع بني مر�كز �لقوى يف فتح و�ل�صلطة و�ملجتمع، وخ�صو�صاً يف ظّل �لتناف�ص 

يف  و�الإمكانيات  و�ل�صالحيات  �ل�صلطات  كل  يجمع  �لذي  �لرئي�ص  وور�ثة  �خلالفة  على  و�ل�رش�ع 

يديه.
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ال�شيناريو الثالث: توا�شل ال�شمود وحماولت حتقيق الوحدة:

حماوالت  فيه  وتتجدد  وت�صاعدها،  و�ملقاومة  �ل�صمود  تو��صل  على  �ل�صيناريو  هذ�  يقوم 

�إنهاء �النق�صام، و�إجناز �لوحدة، �لتي يكن �أن تبد�أ على �أر�ص �ملعركة ويف غمار �لوحدة �مليد�نية، 

للفل�صطينيني  �صيء  وحتقيق  �ل�صيا�صية  �ملفاو�صات  �إحياء  على  �لرهان  ف�صل  �صوء  يف  خ�صو�صاً 

�إذ� ��صتوؤنفت فلن تقود �إىل حّل �أو ت�صوية مر�صية من  لتجديد �رشعية �ل�صلطة. كما �أن �ملفاو�صات 

دون تغيري مو�زين �لقوى ب�صكل جوهري، وهذ� ال يكن �أن يحدث من دون بلورة روؤية �صاملة ملا 

��صرت�تيجيات كفاحية، وت�صكيل قيادة و�حدة على  �لدرو�ص و�لعب، وو�صع  حدث، و��صتخال�ص 

�أ�صا�ص �رش�كة حقيقية، وتوفر �الإر�دة �لالزمة.

�ل�صعب  على  وعدو�نه  �حتالله  و2021   2020 �صنتي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  تابع 

�لفل�صطيني �لذي و��صل مقاومته. ففي �ل�صفة �لغربية، ت�صاعفت �لعمليات �لفردية، كما 

��صتمرت �ملو�جهات �ليومية، و�أ�صكال �ملقاومة �ل�صعبية. على �لرغم من �أن �لتن�صيق �الأمني يف �ل�صفة 

�لغربية، �لذي توقف لنحو �صتة �أ�صهر فقط )�أيار/ مايو – ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020( ت�صبَّب يف 

ك�صف �لعديد من خاليا �ملقاومة، و�إحباط �لكثري من عمليات �ملقاومة، و�ملو�جهات �ل�صعبية.

�أما يف قطاع غزة، فقد �صهد �لعمل �ملقاوم �لفل�صطيني تطّور�ً يف �ال�صتناد �إىل ��صرت�تيجية �لهجوم 

دفاعاً عن مدينة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك �لتي جتلَّت يف �ملعركة �لتي �أطلقت عليها �ملقاومة 

ت عن ت�صاعد قوة �ملقاومة، بالرغم من �صدة �حل�صار،  �لفل�صطينية ��صم “�صيف �لقد�ص”؛ و�لتي عبَّ

�أ�صبحت  �لتي  �ملقاومة  �صو�ريخ  ب�صبب  �ملالجىء،  �إىل  �لذهاب  على  �ل�صهاينة  ماليني  و�أجبت 

تغطي كل �أرجاء فل�صطني �لتاريخية، و�لتي متكنت �ملئات منها من �خرت�ق �لقبة �حلديدية و�الأنظمة 

�لذي جتلّى ب�صكل و��صح  �ل�صعبي،  �لدفاعية �الإ�رش�ئيلية. كما حققت �ملقاومة مزيد�ً من �اللتفاف 

�خلارج،  وفل�صطينيي   1948 �ملحتلة  وفل�صطني  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لو��صع  �لفل�صطيني  �لتفاعل  يف 

باالإ�صافة �إىل �لتفاعل �لعربي و�الإ�صالمي و�لدويل.

وُتعّد �صنتا 2020 و2021، ��صتمر�ر�ً لل�صنو�ت �لتي �صبقتهما من ناحية ��صتمر�ر معاناة �الأ�رشى. 

وقد لفتت حادثة هرب �صتة من �الأ�رشى من �صجون �الحتالل �الأنظار �إىل ق�صية �الأ�رشى، وحتديهم 

لالحتالل؛ كما عّبت حاالت �إ�رش�ب عدد من �ملعتقلني �الإد�ريني عن �لطعام الأيام طويلة و�نتز�عهم 

حريتهم، عن مدى �إ�رش�ر �الأ�رشى على �نتز�ع حقوقهم يف وجه جبوت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. 

�ل�صنتني  خالل  �ملقاوم  �لعمل  ت�صاعد  �حتماالت  �إىل  ت�صري  �مل�صتقبلية  �الآفاق  فاإن  عام،  وب�صكل 

�لقادمتني، مع �رش��صة �أكب من �الحتالل يف مو�جهة �ملقاومة.

خال�شة
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من جهة �أخرى، فمن �لو��صح �أن م�صار �لت�صوية و�صل �إىل طريق م�صدود، مع ف�صل �ملفاو�صات 

�الحتالل  و�صعي  �لدولتني؛  حلل  �الإ�رش�ئيلي  و�لتجاوز  �لعملي  و�ل�صقوط  عقود،  ثالثة  مدى  على 

لفر�ص روؤيته للت�صوية على �الأر�ص من خالل �صّم �أكب م�صاحة من �الأر�ص و�أقل عدد من �ل�صكان 

وم�صاحة  و�ال�صتيطان  و�لالجئني  كالقد�ص  ل�صاحله  �لنهائي  �حلل  ق�صايا  وح�صم  �لفل�صطينيني، 

�لدولة �لفل�صطينية �ملوعودة ومدى �ل�صيادة عليها، مبا يحولها فعلياً �إىل “بانتو�صتانات” �أو �صلطات 

حكم ذ�تي يف بحر �الحتالل. 

وبالرغم من �أن �إنفاذ خطة “�صفقة �لقرن” �أو “خطة تر�مب” قطع �صوطاً على �الأر�ص من خالل 

�لغطاء �الأمريكي حل�صم م�صتقبل �لقد�ص ونقل �ل�صفارة �الأمريكية هناك، و�العرت�ف ب�صم �جلوالن، 

و�رشعنة �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية، ودفع عدد من �لدول �لعربية للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، وهو 

ما يثّل خطورة حقيقية؛ �إال �أن �ل�صعب �لفل�صطيني وقياد�ته وقفو� حجر عرثة يف وجه “�ل�صفقة”، 

وهو ما �أفقدها جانباً حقيقياً من قيمتها باعتبارهم �جلهة �ملعنية �أ�صا�صاً، كما �أن عدم �لتجديد للرئي�ص 

تر�مب لوالية جديدة �أفقد هذه �ل�صفقة زخمها.

ولذلك، فاإن عملية �لت�صوية �صتبقى على �الأرجح يف “�لثالجة”، بوجود منظومة �حتالل ُم�رشَّة 

على فر�ص ت�صورها على �الأر�ص، ومنظومة قيادية فل�صطينية عاجزة، ومنظومة عربية و�إ�صالمية 

�صعيفة ومفككة وخمرتقة تطبيعياً، ومنظومة دولية تدعم �الحتالل �أو ال متنعه من �ال�صتمر�ر يف 

عدو�نه على �الأر�ص و�الإن�صان.
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امل�شهد االإ�شرائيلي

امل�سهد االإ�سرائيلي

�ل�صيا�صي،  2020–2021 حالة من غياب �ال�صتقر�ر  �ل�صنتني  “�إ�رش�ئيل” يف  �صهدت 

تبعته حالة من �ال�صتقطاب �ل�صيا�صي بني مع�صكَرين؛ �ملناه�صني لبنيامني نتنياهو، 

يف  كثافتها  يف  م�صبوقة  غري  حزبية  و�ن�صقاقات  حتالفات  �حلالة  هذه  �أفرزت  وقد  له.  و�ملوؤيدين 

�ل�صيا�صي  �مل�صهد  نتنياهو يف  �الإ�رش�ئيلي. يدل ذلك على مركزية �صخ�ص  �ل�صيا�صي  �لنظام  تاريخ 

�الإ�رش�ئيلي، حتى بعد ت�صكيل حكومة جديدة يف “�إ�رش�ئيل” برئا�صة نفتايل بينيت ويائري البيد، فقد 

ظّل ح�صور نتنياهو �لعامل �الأ�صا�صي يف متا�صكها على �لرغم من �لتباين �ل�صيا�صي، �الأيديولوجي 

و�القت�صادي، من حيث �لتوجهات و�ل�صيا�صات، بني مركباتها �ملختلفة.

�لقائمة  وهي  عربية،  قائمة  �ن�صمام  يف  متثل  تاريخياً  �صيا�صياً  حدثاً  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  و�صهد 

�ملوحدة  �لقائمة  ُتعّد  حيث  �حلكومي،  لالئتالف   United Arab List )Raʻam( �ملوحدة  �لعربية 

عامالً مهماً يف بقاء �حلكومة، مثل كل مركباتها، بيد �أنه، هذه �ملرة �الأوىل يف تاريخ �لنظام �ل�صيا�صي 

�إ�رش�ئيلية يف بقائها على قائمة عربية. وعلى ما يبدو فاإن �لقائمة  �الإ�رش�ئيلي، تعتمد فيها حكومة 

�ملوحدة �صتبقى العباً مركزياً يف ت�صكيل حكومة قادمة، ما د�م نتنياهو باٍق يف �مل�صهد �ل�صيا�صي. �إذ�ً، 

يكن �لقول �إن بقاء نتنياهو يف �مل�صهد �ل�صيا�صي، ومت�صكه بالبقاء على �لرغم من ��صتمر�ر حماكمته، 

وف�صله يف ت�صكيل حكومة، وعلمه �أن �لليكود �صيبقى يف �ملعار�صة يف هذه �لفرتة على �الأقل ب�صببه، 

�صيكون عامالً مركزياً يف بلورة �مل�صهد �ل�صيا�صي �لد�خلي يف �ل�صنو�ت �لقادمة.

 2021-2020 �ل�صنتني  يف  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صهد  متيّز 

يف  متثل  �لذي  �ل�صيا�صي؛  �ال�صتقر�ر  عدم  حالة  با�صتمر�ر 

جولتني �نتخابيتني خالل �آذ�ر/ مار�ص 2020 - �آذ�ر/ مار�ص 

2021، وت�صكيل حكومة �إ�رش�ئيلية جديدة يف حزير�ن/ يونيو 2020 برئا�صة نفتايل بينيت بالتناوب 

مع يائري البيد.

1. انتخابات اآذار/ مار�س 2020:

 Blue �أبي�ص  �أزرق  �لليكود وحزب  2020/3/2، بعد ف�صل  23، يف  �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  جاءت 

and White يف ت�صكيل حكومة يف �أعقاب �نتخابات �أيلول/ �صبتمب 2019، و�لتي جاءت بدورها بعد 

ف�صل �لليكود يف ت�صكيل حكومة يف �نتخابات ني�صان/ �أبريل 2019. 

مقدمة

 اأواًل: امل�شهد االإ�شرائيلي 

         ال�شيا�شـي الداخلـي
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جنح حزب �لليكود يف �نتخابات 2020 يف زيادة متثيله يف �لكني�صت من 32 مقعد�ً �إىل 36 مقعد�ً، 

وذلك على �لرغم من �أن �لفرتة �لتي �صبقت �النتخابات �صهدت تقدمي الئحة �تهام �صّد رئي�ص �حلزب 

 .2020/3/17 �ملحاكمة يف  �لق�صائي للحكومة، وبدء جل�صات  �مل�صت�صار  نتنياهو من طرف  بنيامني 

كّل هذه �لتطور�ت يف ملف نتنياهو �جلنائي مل ُتوؤثر عليه، بل �إن �لليكود عّزز متثيله �لبملاين، كما 

�نتخابات  يف  مقعد�ً   55 من  لليكود(  �لد�عمة  �الأحز�ب  )جمموع  �ليمني  كتلة  متثيل  تعزيز  ��صتطاع 

�أيلول/  2020(. ويف �نتخابات  58 مقعد�ً يف هذه �النتخابات )�آذ�ر/ مار�ص  �إىل   2019 �أيلول/ �صبتمب 

�صبتمب 2019 ح�صل �لليكود على 1,113,617 �صوتاً، فيما ح�صل يف �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2020 

 جتدر 
1
على 1,352,449 �صوتاً، مبعنى �أن �لليكود ز�د عدد �مل�صوتني له باأكرث من 200 �ألف �صوت.

�لقو�عد  �أن  �ليمني حافظت على قوتها تقريباً، وهذ� يدل على  �لقو�ئم يف كتلة  �أن باقي  �إىل  �الإ�صارة 

د�خل  باالأ�صا�ص  يبقى  �ليمني  لقو�عد  �النتخابي  �حلر�ك  و�أن  ثابتة،  قو�عد  هي  لليكود  �النتخابية 

�ملع�صكر �ليميني.

�أما �أهم �الأ�صباب �لتي �أ�صهمت يف تعزيز قوة �لليكود، فكانت �لعمل �مليد�ين �ملكثف �لذي قام به 

�لليكود من �أجل حتفيز �لقو�عد �النتخابية �ليمينية، وهي �لقو�عد �لتي مل ت�صل ل�صناديق �لت�صويت 

يف �النتخابات �ل�صابقة، وت�صويق فكرة �أن �حلكومة �لتي قد ُي�صكلها جانت�ص، �صتكون من خالل دعم 

 باالإ�صافة 
2
�لقائمة )�لعربية( �مل�صرتكة له، �لتي و�صفها نتنياهو باأن ممثليها هم “د�عمو �الإرهاب”،

�إ�صقاطه �صيا�صياً،  �أجل  من  باأنه مالحق ق�صائياً  �ليمني؛  نتنياهو يف ت�صكيل وعي ناخبي  �إىل جناح 

�أل�صقها بنف�صه. و��صتفاد من رغبة �لكثري من قو�عد �ليمني يف  “حالة �ل�صحية” �لتي  كما عزز من 

ح�صم �النتخابات من �أجل منع �النتخابات �لر�بعة، وبالتايل، مل يجد �ليمني عنو�ناً حلكومة م�صتقرة 

يهودية �إال من خالل �لت�صويت لليكود.

يف �ملقابل، حافظ حزب �أزرق �أبي�ص على متثيله �لبملاين يف �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2020 بح�صوله 

على 33 مقعد�ً، ولكنه بخالف �نتخابات �أيلول/ �صبتمب 2019، �إذ مل يُعد �حلزب �الأكب يف �لكني�صت، 

�ملقابل تر�جعت  �ألف �صوت، يف   70 �زد�دت قوته بنحو  36 مقعد�ً. وقد  �لليكود على  بعد ح�صول 

وحتالف  ،”Yisrael Beitenu بيتنا  “�إ�رش�ئيل  حزب  �أبي�ص،  )�أزرق  لنتنياهو  �ملعار�صة   �لكتلة 

 �لعمل – جي�رش– مريت�ص( من 52 مقعد�ً �إىل 47 مقعد�ً. 

�أ�صارت �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2020 �إىل �نهيار حزب �لعمل Labor Party؛ فقد ح�صل �أع�صاء 

Gesher، و�أربعة  �لعمل، و�حد جلي�رش  )�ثنان ملمثلي حزب  �لتحالف على مقعدين فقط  �حلزب يف 

ملريت�ص(. وجاءت �خل�صارة �لثانية للحزب بعد �ن�صقاق جي�رش عن هذ� �لتحالف، وهو حزب كان من 

�ملفرو�ص �أن يجلب �أ�صو�تاً من قو�عد �ليمني من �ل�رشقيني، غري �أنه مل ينجح يف ذلك، ال بل تر�جع 

متثيل حزب �لعمل عن �نتخابات �أيلول/ �صبتمب 2019. وهكذ� ح�صل جي�رش على مقعد من �أ�صو�ت 
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قو�عد حزب �لعمل ومريت�ص، و�ن�صق بعدها، حيث �أعلنت رئي�صة �حلزب عن �ن�صمامها لكتلة �ليمني 

�لد�عمة لنتنياهو، وهكذ� رفعت متثيل هذه �لكتلة من 58 مقعد�ً �إىل 59 مقعد�ً.

2. حكومة نتنياهو – جانت�س:

يف  تتفاقم  كورونا  جائحة  �أزمة  بد�أت   ،2020 مار�ص  �آذ�ر/  يف   23 �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  بعد 

“�إ�رش�ئيل”، وبد�أت �حلكومة �النتقالية برئا�صة نتنياهو تتخذ �إجر�ء�ت ت�صعيدية، حتى �أعلنت عن 
�لتي عّرفت  تلك  با�صتثناء  �ملوؤ�ص�صات و�ملر�فق،  �آذ�ر/ مار�ص جلميع  تام منذ منت�صف  �إغالق �صبه 

كمر�فق حيوية. �الأمر �لذي �نعك�ص بدوره على �حلالة �القت�صادية، حيث �رتفعت �لبطالة تدريجياً، 

وو�صلت �إىل ما يقارب 25%، و�زد�د �النفاق �حلكومي ب�صكل غري م�صبوق ملو�جهة �الأزمة وتبعاتها 

�القت�صادية.

بخطابه  يتاز  نتنياهو  �أن  ومبا  و�ل�صيا�صي.  �الإعالمي  �مل�صهد  �الأزمة،  خالل  نتنياهو،  ت�صدَّر 

�أ�صهمت خطاباته �ملتلفزة �صبه �ليومية يف زيادة خوف �لنا�ص من تبعات �الأزمة  �لدياغوجي، فقد 

�الأزمة  هذه  على  للتغلب  خيار  كاأف�صل  برئا�صته  طو�رئ  حكومة  �إقامة  و�قرتح  �لوباء،  و�نت�صار 

�صيّما  ال  نف�صه،  لت�صويق  �لفر�صة  هذه  نتنياهو  �غتنم  وقد   
3
�ملرئي”. غري  بـ“�لعدو  و�صفها  �لتي 

�حلكومة،  بت�صكيل  جانت�ص  بني   Reuven Rivlin ريفلني  روؤوفني  “�لدولة”،  رئي�ص  كلّف  �أن  بعد 

بعد ح�صوله على تو�صية من 61 ع�صو كني�صت مبا يف ذلك �أع�صاء �لقائمة �مل�صرتكة �لـ 15، مقابل 

ح�صول نتنياهو على تو�صية كتلة �ليمني �ملوؤيدة له )58 مقعد�ً(.

�أبي�ص  �أزرق  �أع�صاء كني�صت من حتالف  بعد ف�صل جانت�ص يف ت�صكيل �حلكومة، ب�صبب رف�ص 

�أبي�ص،  �أزرق  ت�صكيل حكومة باالعتماد على �أ�صو�ت �لقائمة �مل�صرتكة، �ن�صق جانت�ص عن حتالف 

�إىل حكومة بالتناوب مع نتنياهو. بّرر جانت�ص ت�صكيل �حلكومة بحر�صه على �لدفاع عن  و�ن�صم 

لليكود بعد  �لذي كان يف مركز �حلملة �النتخابية  �ل�صم  �لديوقر�طية، ومنع م�رشوع  �ملوؤ�ص�صات 

�الإعالن عن “�صفقة �لقرن” يف بد�ية �صنة 2020، ومو�جهة حتديات جائحة كورونا.

�أزمة  يف  و�لدخول  ر�بعة  �نتخابات  �أفق  �ن�صد�د  بعد  كثرية  جانت�ص  بني  �أمام  �خليار�ت  تكن  مل 

تف�صي جائحة كورونا، فقد �صقطت �إمكانية ت�صكيل حكومة مدعومة من �لقائمة �مل�صرتكة بعد �إعالن 

حكومة  ت�صكيل  �إمكانية  �صقطت  كما  �خليار.  لهذ�  رف�صهم  �أبي�ص  �أزرق  من  كني�صت  �أع�صاء  ثالثة 

 Moshe يعلون  ومو�صيه  البيد  معار�صة  �أعقاب  يف  و�لليكود  �أبي�ص  �أزرق  بني  وطنية”  “وحدة 
�الأزمة  تاأطري  يف  و�ملبادر  �ل�صبّاق  نتنياهو  جعلت  كورونا  �أزمة  �أن  �إىل  باالإ�صافة  لذلك،   Ya’alon

كـ“�أزمة قومية” من �لدرجة �الأوىل، ت�صتوجب حكومة “وحدة وطنية” كما كان �حلال ع�صية حرب 

حزير�ن/ يونيو 1967، باالإ�صافة �إىل تعزيز قوة نتنياهو �ل�صيا�صية خالل �الأزمة. دفع هذ� �مل�صهد 

�ملعقَّد جانت�ص �إىل �الن�صقاق عن حتالف �أزرق �أبي�ص، و�لتباحث مع نتنياهو على حكومة يتبادل بها 
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�لرجالن رئا�صة �حلكومة، مع متثيل كبري حلزب �أزرق �أبي�ص �ملقلّ�ص �لذي ير�أ�صه جانت�ص يف توزيع 

�لوز�ر�ت، باالإ�صافة �إىل ��صتعد�ده لدعم قانون يتيح لنتنياهو �أن يكون يف �حلكومة )قائم باالأعمال 

4
يف مرحلة �لتناوب( على �لرغم من الئحة �التهام.

مل ت�صتطع حكومة نتنياهو - جانت�ص �ل�صمود �أكرث من عام، الأن نتنياهو رف�ص �إحد�ث تناوب 

�إىل �نتخابات جديدة �صوف  �إذ� حّل �لكني�صت وذهب  �أنه  مع جانت�ص على رئا�صة �حلكومة، معتقد�ً 

�لقر�ءة  يف  �لكني�صت  حلّل  �القرت�ح  على  �لت�صويت  يف  وفعالً،  جديد.  من  حكومة  ت�صكيل  ي�صمن 

تت �لقائمة �مل�صرتكة مع  �لتمهيدية يف 2020/12/2، �أيَّد م�رشوع �لقانون 61 وعار�صه 54؛ حيث �صوَّ

 ر�أى جانت�ص 
5
�لقر�ر ما عد� �لقائمة �لعربية �ملوحدة، برئا�صة من�صور عبا�ص، �متنعت عن �لت�صويت.

�لليكود  �مليز�نية، حيث يرف�ص  ت�صوية حول  �إىل  للو�صول  لنتنياهو  ير�صلها  �إ�صارة  �لت�صويت  هذ� 

�إقر�ر ميز�نية 2021 وهو ما يريده جانت�ص.

كان موعد حّل �لكني�صت معروفاً وينتظره �جلميع، فقد كان �خلالف على ميز�نية �حلكومة هو 

�لتعبري �لظاهر لالأزمة، و�لتي �أخفت بد�خلها �أزمات �أخرى كما ذكرنا �آنفاً. وظهرت �الأزمة �جلادة 

�الأ�صباب  بني  من  كانت  و�لتي  للدولة،  �لعامة  �مليز�نية  �إقر�ر  م�صاألة  يف  �أبي�ص  و�أزرق  �لليكود  بني 

ُغ �ن�صمامه �إىل �ئتالف مع �لطرف �الآخر. فقد طالب �لليكود باإقر�ر  �ملهمة �لتي جعلت كل طرف ُي�صوِّ

�أبي�ص باإقر�ر ميز�نية ملدة عامني. وكان هذ� �خلالف  �أزرق  ميز�نية لعام و�حد، بينما طالب حزب 

نابع من عدم ثقة �أزرق �أبي�ص ببنيامني نتنياهو، حيث ر�أى �أن �لهدف من �إقر�ر ميز�نية لعام و�حد؛ 

هو نيّة نتنياهو للتن�صل من �تفاقه مع جانت�ص، على �لتناوب على من�صب رئي�ص �حلكومة. 

تبقى �أزمة �إقر�ر �مليز�نية نقطة توتر و�حدة حدثت د�خل �حلكومة، وعلى �لرغم من �أنها �لذروة 

�أ�صهمت يف تعزيز ذلك �لتوتر. فعلى  �أخرى  �أن هنالك ملفات  �إال  يف عالقات �لتوتر د�خل �حلكومة، 

�صبيل �ملثال، �ملوقف من �جلهاز �لق�صائي و�صلطات فر�ص �لقانون؛ �إذ يتعر�صون لهجوم م�صتمر 

�أبي�ص مد�فعاً  �أزرق  �لليكود، يف حني يقف حزب  نتنياهو ووزر�ء و�أع�صاء كني�صت من  من طرف 

 ،Avi Nissenkorn  ومنافحاً عن هذه �الأجهزة، ال �صيّما و�أن وزير �لق�صاء حينها، �آيف ني�صنكورن

كبري  ب�صكل  �ل�صلطات  هذه  مهاجمة  من  و�لليكود  نتنياهو  �صّعد  وقد  �أبي�ص  �أزرق  حزب  من  كان 

نف�صه،  �لق�صاء  وزير  مهاجمة  مّت  حيث  �لطرفني،  بني  �لتوتر  ز�د  مما  جانت�ص،  مع  حتالفه  خالل 

وكانت �لت�رشيحات �لهجومية بني �لطرفني توحي باأن �حلديث ال يدور عن ُكتل د�خل �حلكومة، بل 

عن حكومة ومعار�صة بينها خ�صومة �صيا�صية و�أيديولوجية �صديدة. كما ظهر �لتوتر بني �الأطر�ف 

�أ�صكنازي  وجابي  �ملناوب،  �حلكومة  ورئي�ص  �لدفاع  وزير  وهو  جلانت�ص،  نتنياهو  �إ�رش�ك  عدم  يف 

Gabi Ashkenazi وهو وزير �خلارجية، يف �التفاق مع دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث تفاجاأ 

�لرجالن من �إعالن �لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب عن عقد عالقات ديبلوما�صية وتطبيع 

�إذ� �صارك �لرجلني  �أنه  �إىل هذ� �حلد، بل بّرر نتنياهو هذ� �الأمر باأنه خاف  بينهما. ومل ي�صل �الأمر 



233

امل�شهد االإ�شرائيلي

قبل  عنه  �الإعالن  مو�صوع  �صي�رشِّبان  كانا  الأنهما  �صيف�صل،  فاإنه  �التفاق  حول  �ملباحثات  ب�رشِّ 

 
6
�ملوعد، و��صفاً �إياهما باأنهما قد “يتحدثان ب�صورة غري م�صوؤولة مع مقربني لهما” حول �التفاق.

وت�صجيله  �الإجناز،  بهذ�  لنف�صه  يحتفظ  �أن  �أر�د  الأنه  باالتفاق  ي�رشكهم  مل  نتنياهو  �أن  و�حلقيقة 

“�إ�رش�ئيل”. ويف �ل�صياق ذ�ته،  كاإجناز �صخ�صي له، وهذ� ما قد يوظفه جيد�ً يف �نتخابات قادمة يف 

حدث توتر بني �لليكود و�أزرق �أبي�ص يف �أعقاب ت�رشيحات �أ�صكنازي، وزير �خلارجية، �لذي �أعلن 

فيها �أن مو�صوع �ل�صم مل يُعد موجود�ً على �لطاولة، و�أنه بدل مرحلة �ل�صم، بد�أت مرحلة �لتطبيع 

مع �لدول �لعربية، وهو �لت�رشيح �لذي �أثار حفيظة �أع�صاء من حزب �لليكود، �لذين يوؤكدون مر�ر�ً، 

وبينهم نتنياهو، �أن �ل�صم مل يكن ثمناً لـ“�تفاق �ل�صالم” مع �الإمار�ت، بل مّت تاأجيله. وهذ� �ملو�صوع 

ُعدَّ �آنذ�ك مهماً لليكود، الأن �رشعيته �ل�صيا�صية يف �أو�صاط جزء من قو�عده �النتخابية كانت تتمثل يف 

وعوده بالقيام ب�صمِّ مناطٍق يف �ل�صفة �لغربية. 

قر�ر  هو  و�الأهم  �الأ�صا�صي  �ل�صبب  ويبقى  �الأ�صباب،  لهذه  جانت�ص   - نتنياهو  حكومة  �نتهت 

نتنياهو بعدم �لتنازل جلانت�ص عن من�صب رئا�صة �حلكومة �صمن �تفاق �لتناوب، و�عتقد نتنياهو 

�نتخابات  �إىل  و�لذهاب  �حلكومة،  رئا�صة  من�صب  من  جانت�ص  ومنع  �حلكومة  تفكيك  ي�صتطيع  �أنه 

له  �صت�صمن  �أنها  �عتقد  و�لتي  عربية،  دول  مع  تطبيع  �تفاقيات  بتوقيع  باإجنازه  مت�صلحاً  جديدة 

تركيب حكومة بدون �تفاق تناوب مع حزب �آخر.

3. انتخابات اآذار/ مار�س 2021:

�إىل   %71.5 2021/3/23 برت�جع ن�صبة �لت�صويت �لعامة من  متيزت �النتخابات �الإ�رش�ئيلية يف 

يف   %65 من  �لن�صبة  تر�جعت  حيث  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  يف  كان  �لكبري  �لرت�جع  �أن  بيد   .%67.4

 )�نظر جدول 5/1(. ويعود 
�نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2020 �إىل 45% يف �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 72021

هذ� �لرت�جع �إىل �الأ�صباب �لتالية:

�لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  �لت�صويت  ن�صبة  تر�جع  يف  ذلك  �أ�صهم  حيث  �مل�صرتكة،  �لقائمة  تفكيك     �أ. 

ب�صكل كبري، مما �نعك�ص على ن�صبة �لت�صويت �لعامة.

حالة �لال مباالة �لتي �أ�صابت �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي جر�ء تكر�ر دور�ت �النتخابات؛ حيث �أجريت  ب. 

غري  برملانية  “غربية”  دولة  �أكرث  “�إ�رش�ئيل”  و�أ�صبحت  عامني،  خالل  �نتخابية  دور�ت  �أربع 

م�صتقرة �صيا�صياً مبعدل عدد �لدور�ت �النتخابية.

عدم �لثقة بالقدرة على تغيري �خلريطة �ل�صيا�صية، من حيث ما يكن توقعه من هذه �النتخابات،   ج. 

مما دفع �لكثريين لعدم �لت�صويت يف هذه �لدورة.

تد�عيات جائحة كورونا و�الأزمة �القت�صادية �لتي ر�فقتها، و�لتي �أ�صهمت يف عزوف �لنا�ص عن    د. 

�لت�صويت.
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جدول 5/1: نتائج انتخابات الكني�شت الـ 24 مقارنة بالكني�شت الـ 21، و22، و823

ا�شم القائمة*

الكني�شت الـ 24 

)2021/3/23(
الكني�شت الـ 23 

)2020/3/2(
الكني�شت الـ 22 

)2019/9/17(
الكني�شت الـ 21 

)2019/4/9(

عدد الأ�شوات 

ال�شاحلة

عدد 

املقاعد

عدد الأ�شوات 

ال�شاحلة

عدد 

املقاعد

عدد الأ�شوات 

ال�شاحلة

عدد 

املقاعد

عدد الأ�شوات 

ال�شاحلة

عدد 

املقاعد

1,066,892301,352,449361,113,617321,140,37035الليكود

------614,11217ي�س عتيد/ “يوجد م�شتقبل”

316,0089352,8539330,1999258,2758�شا�س  
292,25781,220,381331,151,214331,125,88135اأزرق اأبي�س**

273,8367240,6896260,6557159,4685ميينا )احتاد اليمني: ني�شان 2019)

190,8706----268,7677العمل

248,3917274,4377268,7757249,0498يهود التوراة )يهدوت هتوراة(

248,3707263,3657310,1548173,0045“اإ�رشائيل بيتنا”

------225,6416ال�شهيونية الدينية

القائمة امل�شرتكة

)اجلبهة الدميقراطية لل�شالم وامل�شاواة 

)حدا�س(، والتجمع الوطني الدميقراطي 

)بلد(، واجلبهة العربية للتغيري

212,5836------

------209,1616“اأمل جديد” 

156,4734----202,2186مريت�س

------167,0644القائمة العربية املوحدة

القائمة امل�شرتكة

)املوحدة، وحدا�س، والتجمع، والتغيري)
--581,50715470,21113--

193,4426------التغيري وحدا�س 

143,6664------املوحدة وبلد 

----267,4807--العمل – جي�رش – مريت�س

--212,7826----العمل – جي�رش 

املع�شكر الدميوقراطي 

)مريت�س، و“اإ�رشائيل دميوقراطية”، 

واحلركة اخل�رشاء

----192,4955--

152,7564------ُكلنا***

6,578,0846,453,2556,394,0306,339,729عدد الذين يحق لهم القرتاع

4,410,0524,553,1614,310,1024,309,270جمموع الأ�شوات ال�شاحلة

* هناك بع�ص �الخت�صار يف �أ�صماء �لقو�ئم و�الأحز�ب وحتالفاتها، ملحاولة جتنّب تعقيد �جلدول.

2019، و�أعلن �ن�صمامه �إىل حزب �أزرق  �أبريل  Yesh Atid بحّل نف�صه ر�صمياً قبيل �نتخابات ني�صان/   ** قام حزب ي�ص عتيد 

  �أبي�ص.

*** قام حزب ُكلنا Kulanu بحّل نف�صه ر�صمياً قبيل �نتخابات �أيلول/ �صبتمب 2019، و�أعلن �ن�صمامه �إىل حزب �لليكود.
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نتائج انتخابات الكني�شت الـ 24، 2021/3/23

نتائج انتخابات الكني�شت الـ 23، 2020/3/2

متيزت هذه �النتخابات �أي�صاً بعدد �لقو�ئم �لفائزة يف �النتخابات، و�لتي جنحت بتجاوز ن�صبة 

يف  �لتفكك  حالة  على  يدل  وهذ�   .2020 �نتخابات  يف  قو�ئم   8 مقابل  قائمة   13 فازت  حيث  �حل�صم، 

�مل�صهد �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي؛ فالقائمة �مل�صرتكة تفككت لقائمتني، وكتلة يينا Yemina �إىل �ثنتني 

)يينا و�ل�صهيونية �لدينية(، و�ن�صق جدعون �صاعر عن �لليكود مكوناً حزباً جديد�ً، وتفكك حتالف 

�أزرق �أبي�ص �إىل حزبني )�أزرق �أبي�ص و“يوجد م�صتقبل”(، وتفكَّك حتالف حزب �لعمل �إىل قائمتني 

من جديد )�لعمل ومريت�ص(، وهذ� يدل على �أن �لتكتالت �لتي كانت يف �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2020، 

“�إ�رش�ئيل” من مع�صلتها �ل�صيا�صية �ملوجودة  2021 مل ينقذ  �آذ�ر/ مار�ص  كما �لتفكك يف �نتخابات 

فيها منذ �نتخابات ني�صان/ �أبريل 2019.
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يف  ح�صل  فيما  �صوتاً،   1,113,617 على   2019 �صبتمب  �أيلول/  �نتخابات  يف  �لليكود  ح�صل 

�لليكود �رتفع عدد �مل�صوتني له  �أن  1,352,449 �صوتاً، مبعنى  2020 على  �آذ�ر/ مار�ص  �نتخابات 

�إىل  �لليكود  م�صوتي  عدد  تر�جع   ،2021 مار�ص  �آذ�ر/  �نتخابات  ويف  �صوت.  �ألف   200 من  باأكرث 

1,066,892 �صوتاً، �أي �أن �لليكود تر�جع نحو 300 �ألف �صوت عن �النتخابات �ل�صابقة. وح�صل 

6 مقاعد عن  30 مقعد�ً، �أي �أقل بـ  24.2% من �الأ�صو�ت، مُمثَّالً يف  �لليكود يف هذه �النتخابات على 

 ويكن �إرجاع �صبب تر�جع �لليكود �إىل �لعو�مل �لتالية:
9
�نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2020.

جديد  “�أمل  جديد�ً  حزباً  ناً  مكوِّ  2020 �صنة  نهاية  يف  �لليكود  عن  �صاعر  جدعون  �ن�صقاق  �أوالً: 

�لوزير  مثل  �لُقطري،  �مل�صتوى  على  �لليكود  قياد�ت  من  �لكثري  �صاعر  مع  و�ن�صق   .”New Hope

زئيف �ألكني Ze’ev Elkin، وقياد�ت على �مل�صتوى �ملحلي. و�أ�صهم هذ� �الن�صقاق يف خ�صارة �لليكود 

الأ�صو�ت كثرية، حيث تناف�ص �صاعر وحزبه على �لقو�عد �النتخابية نف�صها لليكود.

ثانياً: عزوف �لنا�ص عن �لت�صويت، حيث تر�جعت ن�صبة �لت�صويت �لعامة بنحو 4%، وهذ� ال بّد 

�أنه �أ�صهم يف فقد�ن �لليكود عدد�ً ال باأ�ص به من �الأ�صو�ت.

ثالثاً: �الأزمة �القت�صادية �لتي تعي�صها “�إ�رش�ئيل” جر�ء جائحة كورونا، و�تهام نتنياهو ب�صوء 

�إد�رته لالأزمة، �أ�صهمت يف تر�جع قطاعات �جتماعية �صعيفة من �لت�صويت له ل�صالح حركة �صا�ص 

Shas؛ �لتي ز�د متثيلها مبقعد و�حد.

وهذ� �الأمر ياأخذنا �إىل �حلزب �جلديد �لذي �أ�ص�صه جدعون �صاعر �ملن�صق عن �لليكود “�أمل جديد”، 

و�لذي تاآكلت �صعبيته تدريجياً منذ تاأ�صي�صه، فبعد �لتاأ�صي�ص تنباأت ��صتطالعات ر�أي ح�صوله على 

 حيث �أعلن �صاعر باأنه يطرح نف�صه كمر�صح لرئا�صة �حلكومة. ثم مع �قرت�ب موعد 
10

نحو 20 مقعد�ً،

 %4.7 على  �حلزب  وح�صل  مقاعد.   6 �إىل  �النتخابات  يف  و�صلت  حتى  �صعبيته  تاآكلت  �النتخابات 

ِخذ �أغلبها من حزب 
ُ
�أ من �الأ�صو�ت، �أي نحو 209 �آالف �صوت، وهي �الأ�صو�ت �لتي على ما يبدو 

�لليكود، �لذي تر�جع كما ذكر �صابقاً بنحو 300 �ألف �صوت. 

بعد تفكك حتالف �أزرق �أبي�ص، يف �أعقاب دخول رئي�ص �لتحالف بني جانت�ص حلكومة نتنياهو، 

بقي من هذ� �لتحالف حزبان خا�صا �النتخابات، هما حزب �أزرق �أبي�ص برئا�صة جانت�ص، وحزب 

فكان  مقعد�ً،   17 على  م�صتقبل”  “يوجد  حزب  وح�صل  البيد.  يائري  برئا�صة  م�صتقبل”  “يوجد 
نحو �أي  �الأ�صو�ت،  من   %13.9 على  �حلزب  وح�صل  �لبملاين،  �لتمثيل  حيث  من  �لثاين   �حلزب 

614 �ألف �صوت. يف حني ح�صل حزب �أزرق �أبي�ص على نحو 292 �ألف �صوت، �أي بن�صبة 6.6% من 
�الأ�صو�ت �ل�صحيحة، مُمثَّالً يف 8 مقاعد يف �لكني�صت. وهذ� يعني �أنهما جمتمَعنْي ح�صال على �أقل مما 

ح�صل عليه �لتحالف يف �نتخابات 2020، حيث ح�صل على نحو 1.2 مليون �صوت، وهذ� يوؤكد على 
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�نتقال �لكثري من م�صوِّتي �لتحالف �ل�صابق �إىل �الأحز�ب �الأخرى، مثل حزب �لعمل وحزب مريت�ص 

باالأ�صا�ص، باالإ�صافة �إىل تر�جع ن�صبة �لت�صويت عموماً و�لتي �أّثرت �صلباً على �جلميع.

ح�صلت حركة �صا�ص برئا�صة �أرييه درعي Aryeh Deri على نحو 316 �ألف �صوت مبعدل %7.2 

من �الأ�صو�ت، ويف �النتخابات �لتي �صبقتها، ح�صلت �صا�ص على نحو 353 �ألف �صوت مبعدل %7.7 

�مل�صوِّتني لها، ويعود  �لرغم من تر�جع عدد  �أن �حلركة حافظت على متثيلها على  �أي  )9 مقاعد(، 

ذلك لرت�جع ن�صبة �لت�صويت يف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي، ولكنها يف �ملجمل حافظت على �أغلب قاعدتها 

�النتخابية، وهو ما ييّز �الأحز�ب �لدينية �حلريدية، حيث �إن قو�عدها ثابتة �إىل حدٍّ ما.

 ،United Torah Judaism (Yahadut HaTorah) �لتور�ة )يهدوت هتور�ة(  �أما حزب يهود 

5.6% من �الأ�صو�ت، بينما ح�صل يف  248 �ألف �صوت مبعدل  فقد ح�صل يف �النتخابات على نحو 

�النتخابات �لتي �صبقتها على 274 �ألف �صوت، مُمثَّالً بـ 7 مقاعد، �أي �أنه حافظ على عدد مقاعده، 

على �لرغم من تر�جع عدد �الأ�صو�ت. وهو ما ينطبق على حركة �صا�ص �لتي مل تخ�رش �لكثري من 

�مل�صوِّتني، على �لرغم من �أن �حلزب زعم �أنه كان ي�صتطيع �حل�صول على عدد �أكب �أو �صبيه بالعدد 

�إىل  �أدى  مما  نتنياهو،  طرف  من  �لدينية  �ل�صهيونية  حزب  عليه  ح�صل  �لذي  �لدعم  لوال  �ل�صابق، 

ت�صويت ق�صم من م�صوِّتي �حلرَكتنَي )�صا�ص ويهدوت هتور�ة( حلزب �ل�صهيونية �لدينية.

 ”Jewish Power “قوة يهودية  �لذي ي�صمل حتالف حركة  �لدينية  ��صتطاع حزب �ل�صهيونية 

�لكهانية )ن�صبًة �إىل مئري كهانا Meir Kahane( �أن يح�صل على نحو 226 �ألف �صوت، مبعدل %5.1 

َعِمل نتنياهو كثري�ً على بناء هذ� �حلزب خوفاً من خ�صارته و�صياع ع�رش�ت  �الأ�صو�ت، وقد  من 

حتقيق  �حلزب  و��صتطاع  �ل�صابقة.  �النتخابات  دور�ت  يف  حدث  كما  �ليمني،  �أ�صو�ت  من  �الآالف 

�إجناز �نتخابي كبري بح�صوله على 6 مقاعد يف �لكني�صت، ليعيد متثيل حزب كهانا �لقدمي/ �جلديد يف 

�لكني�صت الأول مرة منذ �صنو�ت �لثمانينيات، حيث كان مئري كهانا ع�صو�ً يف �لكني�صت وُمنع حزبه 

كاخ Kach من خو�ص �النتخابات يف �صنة 1984.

�أما حزب يينا برئا�صة نفتايل بينيت، فح�صل على 7 مقاعد، بعد �أن ح�صل على نحو 274 �ألف 

�صوت، مبعدل 6.2% من �الأ�صو�ت، مبعنى �أن قوته مل تكن كبرية مقارنة مع قوة حزب �ل�صهيونية 

�لدينية. وكان نفتايل بينيت قد رف�ص �أن يبني حتالفاً مع رئي�ص حزب �ل�صهيونية �لدينية بت�صلئيل 

�إىل ��صتقطاب  �إيتمار بن جفري، طاحماً يف ذلك  �لكهانية  “قوة يهودية”  �صموتريت�ص ورئي�ص حركة 

م�صوِّتني من �ملركز �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي، بيد �أن ��صرت�تيجيته ف�صلت وذلك ب�صبب �حلملة �لدعائية 

�لتي �صنّها نتنياهو عليه؛ باأنه �صيكون مرّكباً من حكومة “ي�صارية” برئا�صة يائري البيد.
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ميخائيلي  مري�ف  �لعمل  حزب  رئي�صة  ��صتطاعت  �ل�صيا�صية،  �خلريطة  من  �الآخر  �جلانب  على 

Merav Michaeli من �إنقاذ �حلزب من �ل�صقوط يف �النتخابات، حيث ح�صل حزب �لعمل على نحو 

269 �ألف �صوت، مبعدل 6.1% من �الأ�صو�ت، مُمثالً يف 7 مقاعد يف �لكني�صت لوحده. ويف �النتخابات 

�ل�صابقة ح�صل �حلزب على 7 مقاعد �أي�صاً ولكن بتحالف مع مريت�ص ومع جي�رش. وتدل هذه �لنتائج 

�لذي حققته ميخائيلي يف زيادة عدد م�صوِّتي �حلزب من جهة، ومتثيله لوحده عدد  �لنجاح  على 

�ملقاعد نف�صها �لتي كانت يف �ل�صابق. 

�لعمل  حزب  مع  �ل�صابق  �لتحالف  ف�صل  بعد  ته  قوَّ يعزز  �أن  ��صتطاع  فقد  مريت�ص،  حزب  �أما 

وجي�رش، فخا�ص �النتخابات ب�صكل منفرد، حماوالً �أن يك�صب �أ�صو�تاً من �ملجتمع �لعربي؛ بو��صطة 

َحنْي عربيَّنْي يف �ملكاَننْي �لر�بع و�خلام�ص. وح�صل �حلزب على 202 �ألف �صوت، مبعدل  �إدر�ج مر�صَّ

كان  حيث  �حلزب،  يتوقعها  مل  نتيجة  وهي  �لكني�صت.  يف  مقاعد   6 بـ  مُمثالً  �الأ�صو�ت  من   %4.6

ي�صارع على جتاوز ن�صبة �حل�صم يف �النتخابات.

قوته  على   Avigdor Lieberman ليبمان  �أفيجدور  برئا�صة  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  حزب  حافظ 

�لتمثيلية يف �لكني�صت بـ 7 مقاعد كما �ملر�ت �ل�صابقة، حيث ح�صل �حلزب على نحو 248 �ألف �صوت، 

بن�صبة 5.6% من �الأ�صو�ت، يف حني ح�صل يف �النتخابات �لتي �صبقتها على نحو 263 �ألف �صوت، 

يهمها  و�لتي  له،  ت�صوِّت  �لتي  �حلزب  قو�عد  ثبات  على  يوؤكد  وهو  �الأ�صو�ت،  من   %5.8 بن�صبة 

مو�صوع �لدِّين، و�لدولة، وجلم قوة �الأحز�ب �لدينية يف �مل�صهد �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي.

4. الهّبة ال�شعبية اأيار/ مايو 2021:

ُتعّد �لهبّة �ل�صعبية �لفل�صطينية يف “�إ�رش�ئيل” حلظة مهمة يف تاريخ �لفل�صطينيني منذ �صنة 2000، 

�نت�صار  من  �لنابعة  �الإحباط  وحالة  �ل�صيا�صي،  �لت�رشذم  من  حالة  خ�صم  يف  خرجت  �أنها  �صيّما  ال 

�جلرية و�لعنف يف �ملجتمع �لفل�صطيني، وحالة �ملجتمع �حلرجة �لتي خرج بها من جائحة كورونا 

مع كّل ما حملت من تد�عيات �قت�صادية و�صيا�صية ونف�صية. ولعل �الأهم مما �صبق، حالة “�الأ�رشلة” 

�لفردّي، و�لرهان على �حلر�ك  �الندماج  �الأخرية، و�لتي متثلت يف حالة  �ل�صنو�ت  �لتي تعززت يف 

�لفردّي، مبعزل عن م�رشوع �صيا�صّي جماعي وجمعي.

�لهبّة  �ندالع  �أ�صهمت يف  �لتي  �ملبا�رشة  �ملبا�رشة وغري  �الأ�صباب  �إىل جمموعة من  �الإ�صارة  يكن 

�ل�صعبية، تتمثل �الأ�صباب �ملبا�رشة يف قمع �ل�رشطة �مل�صلّحة الحتجاجات حّي �ل�صيخ جر�ح على طرد 

�لعائالت �لفل�صطينية من بيوتها، و�صل�صلة �القتحامات �لعنيفة للم�صجد �الأق�صى وباحاته و�العتد�ء 

على �مل�صلني د�خله. ويف كلتا �حلالتني كان ح�صور فل�صطينيي �لد�خل وم�صاركتهم بارز�ً. وتكمن 

�أهمية ق�صية حّي �ل�صيخ جر�ح �أنها تعيد �إىل �الأذهان و�إىل �لوعي و�قع �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل”، 

ال �صيّما يف �ملدن �ل�صاحلية و�للد و�لرملة، حيث يو�جهون ويعي�صون �ملحاوالت �ال�صتيطانية نف�صها 
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و��صح  ��صتيطاين  م�رشوع  �صمن  يهودية  عائالت  و�إحالل  بيوتهم،  على  و�ال�صتيالء  لطردهم 

للعيان؛ بغية �لت�صييق على �لعرب، وتهويد �أحيائهم، وبالتايل تهويد مدن �ل�صاحل. وكانت �للد �أكرث 

�ملدن �لتي و�جهت هذه �ل�صيا�صة �ال�صتيطانية، ورمبا هذ� ما يف�رش �إىل حدٍّ ما عنف �الأحد�ث يف هذه 

11
�ملدينة، ففيها بد�أ م�رشوع �لتهويد من خالل زرع بوؤر ��صتيطانية حتت غطاء مد�ر�ص تور�تية.

ي�صري ��صتطالع �لر�أي �لذي �أجر�ه مركز مدى �لكرمل يف حيفا بعد �لهبّة �ل�صعبية، �أن نحو %60 

من �لفل�صطينيني يف مناطق �لـ 48 يعتقدون �أن �ل�صبب �ملركزي الندالع �لهبّة �ل�صعبية هو �الأحد�ث يف 

�لقد�ص )�قتحامات �مل�صجد �الأق�صى و�ل�صيخ جر�ح(، فيما �أرجع نحو 21% �ل�صبب �إىل �لتمييز جتاه 

�لعرب، و�أ�صار نحو 15% �أن �ل�صبب �لرئي�صي هو �لغ�صب من تخاذل �ل�رشطة و�لدولة يف مو�جهة 

12
�لعنف و�جلرية يف �ملجتمع �لعربي. 

جدول 5/2: مواقف الفل�شطينيني يف مناطق الـ 48 حول اأ�شباب الهّبة ال�شعبية 132021

 ما هو براأيك العامل املركزي لندلع الهبة ال�شعبية

يف املجتمع العربي يف “اإ�رشائيل”؟
الن�شبة )%(

60.5اأحداث امل�شجد الأق�شى وحّي ال�شيخ جراح

15.2الغ�شب من تخاذل ال�رشطة والدولة يف مواجهة اجلرمية والعنف

21.1متييز الدولة جتاه املواطنني العرب يف جمالت احلياة املدنية

0تعاظم دور احلراكات ال�شبابية يف الحتجاج ال�شعبي

1تهويد املدن ال�شاحلية واللد والرملة

0العدوان على قطاع غزة

2.1اآخر

�أ�صهمت �القتحامات �ملتتالية للم�صجد �الأق�صى وباحاته يف تاأجيج حالة �لغ�صب لدى �لفل�صطينيني 

�لذين د�ومو� على �ل�صالة يف �مل�صجد خالل �صهر رم�صان 1442هـ، ال �صيّما يف �الأيام �الأخرية من 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �قتحمت  فقد  �الأ�صد،  هو   2021/5/8 �ل�صبت  م�صاء  �القتحام  وكان  �ل�صهر. 

�مل�صجد �الأق�صى و�صاحاته يف ليلة �لقدر، وقمعت �مل�صلني و�ملتو�جدين يف �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف. 

و��صتمرت هذه �القتحامات خالل �الأيام �لتي �صبقت �لعيد ويوم �لعيد. و�صبق هذه �الأحد�ث ن�صب 

�لذ�كرة  �إىل  �أعاد  �لذي  �لفعل  مدرجاته،  على  �لفل�صطينيني  تو�جد  ملنع  �لعامود  باب  على  �حلو�جز 

ودور   ،2017 �صنة  �الأق�صى  �مل�صجد  مد�خل  على  “�إ�رش�ئيل”  ن�رشتها  �لتي  �الإلكرتونية  �لبو�بات 

�لهبّة �ل�صعبية �الأ�صا�صي يف �إف�صالها، وهذ� ما حدث �أي�صاً هذه �ملرة عندما ن�صبت �ل�رشطة �حلو�جز 

على مدخل باب �لعامود، حيث كان للهبّة �ل�صعبية و�حتجاج �لفل�صطينيني ومنهم فل�صطينيو �لـ 48 

14
دور مهم يف تر�جع �ل�رشطة عن فعلها.
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دت “�إ�رش�ئيل” من �أدو�ت قمعها للهبّة �ل�صعبية �لتي �نتقلت من �لقد�ص �إىل �لبلد�ت �لعربية  �صعَّ

د�خل �خلط �الأخ�رش، حيث �أقرَّت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تو�صيع �صالحيات �ل�رشطة يف �لتعامل مع 

�لهبّة يف �لبلد�ت �لعربية، و�أعطتها �صالحيات كفر�ص �حلو�جز، وتفتي�ص �ل�صيار�ت، و�إغالق مد�خل 

�لبلد�ت �لعربية، وو�صع كتل �إ�صمنتية على مد�خل بلد�ت �أخرى و�إغالقها، و�إغالق مناطق يف �ملدن 

�ل�صاحلية كما فعلت �ل�رشطة يف �لبلدة �لقدية يف عكا خالل �أيام عيد �لفطر، وفر�ص حظر جتول على 

15
�ل�صكان كما حدث يف �للد.

خالل �الأ�صبوع �الأول من �لهبّة، كثَّفت �ل�رشطة من حملة �عتقاالت لل�صباب �مل�صاركني يف �لهبّة، 

حيث �عتقلت �ملئات خالل �أيام ومنهم قا�رشون. �عتقل جزٌء من �ل�صباب لب�صعة �أيام، و�لق�صم �الأكب 

بقي يف �ملعتقل. وعالوة على ذلك، قدَّمت �ل�رشطة نحو 200 الئحة �تهام خالل �أقل من �أ�صبوع، كلها 

ل�صباب عرب يف حملة �عتقاالت، وكذلك تقدمي لو�ئح �تهام غري م�صبوقة يف مدة زمنية ق�صرية. مل 

ت قياد�ت �صيا�صية مثل �ل�صيخ كمال �خلطيب نائب رئي�ص  تقت�رش �العتقاالت على �ل�صباب فقد م�صَّ

16
فرج عنهم بعد �أيام.

ُ
�حلركة �الإ�صالمية �ملحظورة، وقد مّت متديد �عتقاله مرتني، و�آخرون �أ

�لبوؤر  من  جاءت  م�صلحاً،  كان  بع�صها  مة،  منظَّ يهودية  ميلي�صيات  دخول  �لهبّة  هذه  �صهدت 

مدن  يف  ��صتوطنت  �لتي  �لتور�تية  �لدينية  �ملد�ر�ص  من  وبع�صها  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطانية 

�ل�صاحل كاللد ويافا، وبع�صها من منظمات فا�صية مثل منظمة “الفيلميا La Filmia”، وهي ر�بطة 

متان توؤمنان بنقاء  عي فريق بيتار �لقد�ص Beitar Jerusalem، ومنظمة “الهافا”، وهما منظَّ م�صجِّ

17
�لعرق �ليهودي، وُعلُو �لعرقية �ليهودية ودونية �الأغيار.

5. ت�شكيل حكومة بينيت - لبيد:

بعد ف�صل نتنياهو يف ت�صكيل �حلكومة يف �أعقاب �نتخابات 2021، ب�صبب رف�ص حزب �ل�صهيونية 

�لدينية دخول �لقائمة �ملوحدة لالئتالف، �نتقل �لتكليف ليائري البيد �لذي ��صتطاع ت�صكيل حكومة 

رئي�صها  والبيد   ،)2023 �أغ�صط�ص  �آب/  )حتى  �الأوىل  �لفرتة  يف  �الأول  رئي�صها  بينيت  نفتايل  يكون 

باتها على منع نتنياهو  �لثاين. جنح البيد يف ت�صكيل �حلكومة ب�صبب عاِملنَي؛ �التفاق بني جميع مركَّ

من ت�صكيل حكومة، ومو�فقتهم على دخول �لقائمة �ملوحدة لالئتالف �حلكومي.

لت �حلكومة من ثماين قو�ئم ي�صل عدد �أع�صائها �إىل 62 ع�صو�ً، وهو عدد غري م�صبوق من  ت�صكَّ

ب  �لقو�ئم �لتي ُت�صكل حكومة بهذ� �لعدد �لقليل من �الأع�صاء، وهو يحمل حتّدياً كبري�ً لها، فكل مركَّ

من مركباتها قادر لوحده على �إ�صقاطها.
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يني  �أحز�ب  ففيها  جد�ً،  متباينة  و�أيديولوجية  �صيا�صية  خلفيات  من  �أحز�باً  �حلكومة  ت�صم 

و�صط  و�أحز�ب  و�لعمل(،  )مريت�ص،  ي�صار  و�أحز�ب  بيتنا”(،  و“�إ�رش�ئيل  جديد”،  و“�أمل  )يينا، 

)“يوجد م�صتقبل”، و�أزرق �أبي�ص(، وحزب عربي.

�إىل  �ملركزية  باتها  ُمركَّ �إىل �صعي  “�إ�رش�ئيل”  �لتغيري يف  لت�صكيل حكومة  �لرئي�صي  �ل�صبب  يعود 

�أحز�ُب يني وي�صار وو�صط  �إطاحة بنيامني نتنياهو عن �صدَّة �حلكم. وقد �جتمع على هذ� �لهدف 

هذه  لت  �صكَّ نتنياهو،  �إ�صقاط  يف  �لرغبة  جانب  و�إىل  �ملا�صي.  يف  بع�صها  مع  �جللو�ص  ترف�ص  كانت 

�حلكومة خمرجاً حلالة �ملعار�صة �لتي يعي�صها �لي�صار �ل�صهيوين منذ �صنو�ت طويلة. فعلى �صبيل 

�ملثال، مل ي�صارك حزب مريت�ص �لي�صاري يف حكومة �إ�رش�ئيلية منذ �صنة 2001، وحزب �لعمل خارج 

�حلكومة منذ �صنة 2009، وحزب “يوجد م�صتقبل” ال ي�صارك يف �حلكومة منذ �صنة 2015. ودفعت 

�مل�صاركة  �إىل  �إ�رش�ئيليًة  حركاٍت  �حلكومية  �لوز�ر�ت  على  �ليمني  وهيمنة  �لد�ئمة  �ملعار�صة  حالُة 

�النتخابية.  �صعبيتها  ُيح�ّصن  قد  مما  �صلطة،  كاأحز�ب  ذو�تها  وبناء  �لتاأثري  وحماولة  �حلكومة  يف 

قد  مما  �الجتماعية،  �لوز�ر�ت  على  و�لعمل،  مريت�ص  حزَبي  وحتديد�ً  �الأحز�ب،  هذه  و�صتح�صل 

ن قدرتها على �لتاأثري يف �ل�صيا�صات �الجتماعية و�لتعليمية وفق روؤ�ها �حلزبية. يح�صِّ

منع  جانت�ص،  برئا�صة  �أبي�ص  �أزرق  وحزب  منها  �ليمينية  وخ�صو�صاً  بات،  �ملركَّ هذه  قرَّرت 

نتنياهو من ت�صكيل �حلكومة، وعلى �لرغم من �ل�صغوط �لتي مار�صها �ليمني على �صاعر وبينيت 

 �إال �أنهم �صّدو� هذه �ل�صغوطات ودخلو� يف حكومة �لتغيري، 
18

للعدول عن دخول حكومة �لتغيري،

�لليكود لن  �أن  �لليكود خ�صو�صاً،  �إىل قو�عد �ليمني عموماً، ولقو�عد  �إر�صال ر�صالة  �أجل  وذلك من 

يعود �إىل �ل�صلطة ما د�م نتنياهو رئي�صه، وفقط تنّحيه �أو تنحيته �صوف يف�صح �لطريق �أمام عودتهم 

لت�صكيل حكومة يني �صافية، بقيادة �لليكود.

لت �حلكومة �جلديدة وفق مبد�أ �لتناوب على رئا�صة �حلكومة بني نفتايل بينيت ويائري البيد،  ت�صكَّ

وقد تنازل البيد عن رئا�صة �حلكومة لوحده �أو �لبدء بالتناوب، على �لرغم من �أنه �أكب �الأحز�ب بعد 

�لليكود، من �أجل �إقناع بينيت باالن�صمام للحكومة، وُت�صكِّل هذه �لنقطة �صابقًة يف �لنظام �ل�صيا�صي 

يف  مقاعد  �صتة  �إال  لديه  لي�ص  حلزب  تنتمي  �صخ�صيٌة  �حلكومَة  يرت�أ�ص  مرة  فالأول  �الإ�رش�ئيلي، 

�لكني�صت. ومع ذلك ��صرتط بينيت لالن�صمام للحكومة بعدم �لتز�مه باالتفاقيات �لتي وّقعها البيد 

لكل من روؤ�صاء �حلكومة  �لذي وّقعه مع البيد فقط. كما �صيكون  باالتفاق  �ل�رشكاء، بل  باقي  مع 

 وهو �أمر �صوف يعيق عمل �حلكومة، 
19

بالتناوب حّق �لنق�ص )�لفيتو veto( على كّل قر�ر حكومي،

ولكنها تنازالت قدمها البيد من �أجل ت�صكيل �حلكومة. 
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6. الفل�شطينيون يف “اإ�رشائيل” وامل�شاركة يف انتخابات الكني�شت:

اأ. انتخابات اآذار/ مار�س 2020:

و�صلت ن�صبة �لت�صويت يف �ملجتمع �لعربي )ال ي�صمل �ملدن �ملختلطة( يف �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 

�نتخابات  يف  و%49   ،2019 �صبتمب  �أيلول/  �نتخابات  يف   %60 مع  مقارنة   ،%65 نحو  �إىل   2020

ما  �أ�صو�ت،   581,507 على  �النتخابات  هذه  يف  �مل�صرتكة  �لقائمة  وح�صلت   .2019 �أبريل  ني�صان/ 

�أي ما  �لناخبني �لعرب،  �أ�صو�ت  487,911 �صوتاً من  �أ�صو�ت �لناخبني، منها  12.67% من  يعادل 

يعادل 87% من جممل �الأ�صو�ت، بينما ذهبت باقي �الأ�صو�ت لالأحز�ب �ل�صهيونية، وحقَّقت �لقائمة 

�مل�صرتكة �أكب �إجناز �نتخابي يف تاريخ �لعرب يف “�إ�رش�ئيل” بح�صولها على 15 مقعد�ً. وللمقارنة، 

 The Democratic Front )فقد ح�صلت �لقائمتان �لعربيَّتان )حتالف �جلبهة �لديوقر�طية )حد��ص

 ،Arab Movement for Renewal للتغيري  و�لعربية   ،for Peace and Equality – Hadash

يف   )National Democratic Assembly (Balad) )بلد(  �لوطني  و�لتجمع  �ملوحدة  وحتالف 

70% من جممل �الأ�صو�ت  337,108 �أ�صو�ت، ما يعادل نحو  2019 على  �أبريل  �نتخابات ني�صان/ 

يف �ملجتمع �لعربي، بينما ذهبت 30% من جممل �الأ�صو�ت الأحز�ب �صهيونية. وللمقارنة مع نتائج 

�لت�صويت للقائمة �مل�صرتكة يف �نتخابات �صنة 2015، فقد ح�صلت �لقائمة على 446,583 �صوتاً، �أي 

20
ما يعادل 10.61% من جممل �الأ�صو�ت، وهي 82% من �الأ�صو�ت يف �ملجتمع �لعربي.

يكن �الإ�صارة �إىل جمموعة من �الأ�صباب �لتي ُتف�رش زيادة متثيل �لقائمة �مل�صرتكة يف �النتخابات، 

بني  ومناكفات  �رش�ع  ي�صبقها  مل  �لتي  �الأوىل  �النتخابات  هذه  كانت   ،2015 �صنة  تاأ�صي�صها  فمنذ 

�الأخرية  �لثالث  �لدور�ت  ففي  �لقائمة.  يف  �ملقاعد  وترتيب  �ملحا�ص�صة  حول  �الأربعة  مركباتها 

)2015، وني�صان/ �أبريل 2019، و�أيلول/ �صبتمب 2019( �صبقت كل و�حدة منها �أ�صهٍر من �ل�صجال، 

و�صل لدرجة �ملناكفات و�التهامات، مما ترك �أثر�ً �صلبياً لدى �رش�ئح �جتماعية، �عتقدت �أن �لقائمة 

لت �إىل جمرد “�صفينة جناة” يحاول �جلميع �لو�صول من خاللها �إىل �لكني�صت، ولي�ص  �مل�صرتكة حتوَّ

م�رشوعاً �صيا�صياً يهدف �إىل تعزيز �لتمثيل �لعربي يف �لكني�صت وتنجيع �أد�ئه. �أما يف �نتخابات �آذ�ر/ 

مار�ص 2020 فقد دخلت �لقائمة �مل�صرتكة �النتخابات بغياب هذه �ملناكفات بني مرّكباتها وبني قو�عد 

هذه �ملرّكبات، بل على �لعك�ص كان هناك عمٌل جماعٌي ميد�يٌن ترك �أثر�ً �إيجابياً على جدّية هدفها نحو 

تعزيز �لتمثيل �لعربي.

�أ�صهمت �خلطة �الأمريكية، �أو ما ي�صمى “�صفقة �لقرن”، يف زيادة �لت�صويت للقائمة �مل�صرتكة، 

كتلة  متثيل  قوة  زيادة  ح�صاب  على  �صيكون  �مل�صرتكة  �لقائمة  تعزيز  �أن  �لعربي  �جلمهور  و�قتنع 

�ليمني بقيادة حزب �لليكود وبنيامني نتنياهو، مما �صيمنع حكومة �ليمني من تنفيذ وعودها ب�صم 

يف  �زد�دت  �لقناعة  هذه  �ملناطق.  هذه  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  وفر�ص  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء 
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�أعقاب نتائج �نتخابات �لكني�صت يف �أيلول/ �صبتمب 2019. فمع �صعود متثيل �لقائمة �مل�صرتكة �إىل 

13 مقعد�ً، تر�جع متثيل كتلة �ليمني من 60 مقعد�ً يف �نتخابات ني�صان/ �أبريل 2019 )حيث خا�صت 

حينها قائمتان عربيتان �النتخابات وح�صلتا معاً على 10 مقاعد( �إىل 56 مقعد�ً يف �نتخابات �أيلول/ 

باأن  �ملعادلة عب �صعار�تها �النتخابية،  �لقائمة �مل�صرتكة ت�صويق هذه  2019. و��صتطاعت  �صبتمب 

�إ�صقاط “�صفقة �لقرن” يكون بالت�صويت للقائمة �مل�صرتكة، ال �صيّما و�أن �خلطة �الأمريكية �صملت 

�لنتائج   ودلَّت 
21

�لفل�صطينية”. “�لدولة  �إىل  يتعلق بتبادل �الأر�ص و�ل�صكان �ملتمثل بنقل �ملثلث  بند�ً 

على �أن زيادة متثيل �لقائمة �مل�صرتكة منعت كتلة �ليمني من �لو�صول �إىل 61 مقعد�ً.

�لليكود  �حلكومة؛  ت�صكيل  على  و�ملتناف�صان  �لكبري�ن  �حلزبان  ��صرتك  ذلك،  على   عالوة 

 حيث ��صتمر نتنياهو يف �لتحري�ص على �لقائمة 
22

و�أزرق �أبي�ص، على نزع �رشعية �لقائمة �مل�صرتكة.

لو  �أي تعاون معها يف ت�صكيل �حلكومة، حتى  �أنه يرف�ص  �أبي�ص  �أزرق  �أعلن حزب  �مل�صرتكة، فيما 

كان �خليار هو �لدعم من خارجها، معلناً عن توجهه لت�صكيل حكومة تعتمد على “�أغلبية يهودية”. 

زت  جاءت مثابرة �أزرق �أبي�ص على نزع �رشعية �لقائمة �مل�صرتكة خ�صوعاً لدعاية �لليكود �لتي ركَّ

�لدعاية بتكثيف  �مل�صرتكة، حيث ردَّ �حلزب على هذه  �أن جانت�ص يرغب بت�صكيل حكومة مع  على 

رف�صه لكل تعاون مع �مل�صرتكة من جهة، ووجود كتلة يف �حلزب ترف�ص �لتعاون مع �مل�صرتكة من 

منطلقات �أيديولوجية عن�رشية من جهة ثانية، باالإ�صافة �إىل دعم �حلزب ل�صطب �لنائب هبة يزبك. 

وجاء موقف �أزرق �أبي�ص هذ� على �لرغم من تو�صية �ملركبات �لثالث يف �لقائمة �مل�صرتكة )ما عد� 

�لتجمع �لوطني �لديقر�طي( على جانت�ص لت�صكيل �حلكومة يف �أيلول/ �صبتمب 2019. لعب خطاب 

متثيلها،  زيادة  يف  و�لرغبة  حولها،  �لنا�ص  تكتل  يف  مهما  دور�ً  �مل�صرتكة  �لقائمة  عن  �ل�رشعية  نزع 

بحيث يكون ذلك هو �لرد �ملنا�صب على نزع �رشعيتها.

ب. انتخابات اآذار/ مار�س 2021: 

�لعربية  �لقائمة  قائمتني،  �إىل  �مل�صرتكة  �لقائمة  �ن�صقَّت   ،2021 مار�ص  �آذ�ر/  �نتخابات  ع�صية 

�أبقت على حتالف مركباتها �لثالث )�جلبهة �لديقر�طية لل�صالم  �ملوحدة و�لقائمة �مل�صرتكة؛ �لتي 

�لقائمة  يف  �الن�صقاق  بد�أ  �لديقر�طي(.  �لوطني  و�لتجمع  للتغيري،  �لعربية  و�جلبهة  و�مل�صاو�ة، 

دة ومرّكبات  �مل�صرتكة بعد �صل�صلة من ت�رشيحات للنائب من�صور عبا�ص. و�صلت �لعالقة بني �ملوحَّ

على  لالإبقاء  حماوالت  هنالك  كانت  �مل�صرتكة.  �ن�صقاق  قبل  �لقطيعة  درجة  �إىل  �الأخرى  �مل�صرتكة 

�لقائمة �مل�صرتكة مبرّكباتها �الأربعة، من خالل جهود بذلتها جلنة �ملتابعة �لعليا للجماهري �لعربية 

�أن هذه �جلهود باءت بالف�صل ومل تنجح يف �حلفاظ على �لقائمة �مل�صرتكة. لقد  “�إ�رش�ئيل”، بيد  يف 

�لذين ف�صلو� هذ�  �النتخابية و�لنا�صطني �حلزبيني  �لقو�عد  �لقطيعة ذروتها على م�صتوى  و�صلت 

�الن�صقاق، وحّمل كل طرف م�صوؤولية �الن�صقاق على �لطرف �الآخر. 
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�لعربية  �لقائمة  �ّتهمت  فقد  �مل�صرتكة؛  �لقائمة  ل�صّق   �لقر�ر  بيّت  طرف  كّل  �أن  �لطرفان  ر�أى 

�ملوحدة �مل�صرتكة باأنها �تخذت قر�ر�ً كان مبيّتاً الإق�صائها عن �مل�صرتكة، على �لرغم من �أنها و�صلت 

وحتديد�ً  �ملرّكبات  باقي  �تهمت  حني  يف  �ملرّكبات،  باقي  مع  �ل�صيا�صية  �مل�صائل  حول  تفاهمات  �إىل 

�جلبهة �لديقر�طية و�لتجمع �لوطني و�لقائمة �لعربية �ملوّحدة باأنها رف�صت مبد�أ �تخاذ �لقر�ر�ت 

على  و�أ�رّشت  �الأربعة،  �ملرّكبات  بني  �لديوقر�طي  �حل�صم  خالل  من  �مل�صرتكة  د�خل  �ل�صيا�صية 

 و�ّدعو� �أن هذ� هو موقف مق�صود لكي تن�صّق 
23

د للم�صرتكة، رف�ص �اللتز�م ببنامج �صيا�صي موحَّ

دة بحزب �لليكود، قائلة باأنها ال تريد فرعاً  عن �مل�صرتكة. و�صبّهت �جلبهة �لديقر�طية �لقائمة �ملوحَّ

24
لليكود يف �لقائمة �مل�صرتكة.

زت �لقائمة �لعربية �ملوحدة على و�صع م�صاألة �حلفاظ على �لدِّين  وخالل �حلملة �النتخابية، ركَّ

وهوّية �ملجتمع �لدينية يف مركز �خلالف مع مرّكبات �لقائمة �مل�صرتكة �لثالث، لبلورة تكتل �جتماعي 

موؤيد لها بعيد�ً عن �لنقا�ص �ل�صيا�صي حول �لتجربة �ملتعلقة بخطاب �لنائب من�صور عبا�ص و�صلوكه 

يف �ل�صنة �ملا�صية )2020(. يف حني حر�صت �لقائمة �مل�صرتكة على و�صع �لنقا�ص �ل�صيا�صي و�خلطاب 

�لوطني يف مركز نقا�صها مع �لقائمة �لعربية �ملوحدة، �لتي تعمل على فرز �ملجتمع يف �إطار �رش�ع 

ديني - علماين، يف حني تعمل �مل�صرتكة على فرزه على �أ�صا�ص مو�قف �صيا�صية ووطنية بني وطني 

ومتاأ�رشل.

�لن�صبة  45%؛ وهي  ن�صبة  �النتخابات  يف هذه  �لفل�صطيني  �ملجتمع  �لت�صويت يف  ن�صبة  تتعدَّ  مل 

�الأقل منذ بد�ية م�صاركة �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” يف �النتخابات �لبملانية منذ �صنة 1948، مقارنة 

مع نتائج �النتخابات يف �لدورة �ل�صابقة )�آذ�ر/ مار�ص 2020( �لتي بلغت فيها ن�صبة م�صاركة �لعرب 

�لفل�صطينيني 65%، حيث نرى �أّن هناك تر�جعاً ِجّدياً يف ن�صبة �لت�صويت، و�رتفاعاً يف ن�صبة �ملمتنعني 

عن �لت�صويت. ي�صكِّل �لعزوف عن �لت�صويت �ملعطى �الأهمَّ يف �ل�صلوك �النتخابي لدى �لفل�صطينيني 

منذ ت�صكيل �لقائمة �مل�صرتكة يف �صنة 2015؛ وبح�صب نتائج �النتخابات �الأربع �الأخرية �لتي جرت 

 %60 �إىل  50%، ومن ثم قفزت  �أقل من  �إىل  �لت�صويت  2019-2021، تر�جعت ن�صبة  �لفرتة  خالل 

�ت �حلاّدة يف �أمناط �لت�صويت حتمل �لكثري  و�أكرث لترت�جع �إىل 45% يف �نتخابات 2021. هذه �لتغريُّ

من �لدالالت ب�صاأن �لعالقة بني �جلمهور �لفل�صطيني و�لعمل �لبملاين عموماً، وبينه وبني �الأحز�ب 

�لعربية على وجه �خل�صو�ص )�نظر �جلدول 5/3(. 

ح�صلت �لقائمة �مل�صرتكة يف �لدورة �النتخابية يف �آذ�ر/ مار�ص 2021 على 212,583 �صوتاً، �أي 

دة على 167,064  َمل �الأ�صو�ت �لعامة، بينما ح�صلت �لقائمة �لعربية �ملوحَّ ما يعادل 4.82% من جُمْ

 وعلى �صبيل �ملقارنة، ح�صلت �لقائمة 
25

َمل �الأ�صو�ت �لعامة. 3.79% من جُمْ �صوتاً، �أي ما يعادل 

�مل�صرتكة يف �نتخابات �لكني�صت �لـ 23 )�آذ�ر/ مار�ص 2020( على 581,507 �أ�صو�ت تعادل %12.67 

 وعلى �لرغم من �لرت�جع �لذي ح�صل يف ن�صبة �لت�صويت يف �ملجتمع 
26

من جممل �الأ�صو�ت �لعامة.
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�لفل�صطيني، فاإّن غالبية �مل�صّوتني �لعرب �نتخبو� �لقائمتني �لعربيّتني، �إذ بلغت ن�صبتهم نحو %80 

�صنة  �نتخابات  ويف  �ل�صهيونية.  لالأحز�ب  �الأ�صو�ت  باقي  ذهبت  بينما  �لعربية،  �الأ�صو�ت  من 

13% لالأحز�ب  87% من �مل�صّوتني �لعرب للقائمة �مل�صرتكة، بينما �صّوت �لباقون  2020، �صّوت 

�ل�صهيونية.

جدول 5/3: اأمناط الت�شويت لدى املجتمع العربي منذ ت�شكيل القائمة امل�شرتكة �شنة 272015

2015
ني�شان/ اأبريل 

*2019
اأيلول/ �شبتمرب 

2019
اآذار/ مار�س 

2020
اآذار/ مار�س 

**2021

446,583337,108470,611487,911317,384عدد الأ�شوات للقائمة امل�شرتكة

1310131510عدد املقاعد

8270808779.5ن�شبة امل�شّوتني للقائمة امل�شرتكة )%(

1830201319.4ن�شبة امل�شّوتني لالأحزاب ال�شهيونية )%(

3651403555ن�شبة المتناع عن الت�شويت )%(

مالحظة: ال ت�صمل هذه �لنتائج �ملدن �ملختلطة.

دة و�لتجّمع.  �الأرقام تتعلّق بالت�صويت للقائمتني: حتالف �جلبهة و�لعربيّة للتغيري، وحتالف �ملوحَّ
*

دة.  �الأرقام تتعلّق بالت�صويت للقائمتني: �لقائمة �مل�صرتكة )ثالثة مرّكبات(، و�لقائمة �لعربيّة �ملوحَّ
**

ح�صلت �الأحز�ب �ل�صهيونية يف هذه �النتخابات على ما يقارب 20% من �الأ�صو�ت �لعربية، �أي 

نحو 80 �ألف �صوت، ومن هذه �الأ�صو�ت، ح�صل �لليكود على 26%، وحزب مريت�ص على %19، 

يائري  برئا�صة  عتيد  ي�ص  وحزب   ،%17 على  ليبمان  �أفيـجدور  برئا�صة  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  وحزب 

28
البـيد على 11% من هذه �الأ�صو�ت.

ت�صري ن�صبة �لت�صويت يف �ملجتمع �لعربي للكني�صت �لـ 24 �إىل �أنها موؤ�رّش على �صلوك �حتجاجي 

وعقابي يف �لدرجة �الأوىل للقائمة �مل�صرتكة، ويف �لـُمْجَمل ال يحمل موقفاً �صيا�صياً �صلبياً من �لعمل 

�لبملاين.

�إّن �الرتفاع و�لهبوط يف معّدالت �لت�صويت على نحو ملحوظ من دورة �إىل �أخرى، وبهذه �ل�رشعة 

�لعمل �لبملاين  �أنه نزع �ل�رشعية عن  �أو تلك، ال يكن �ال�صتدالل منه  �لعالية لهذه �جلهة  و�لنِّ�صب 

�إذ ح�صلت �لقائمتان �لعربيتان يف دورة �النتخابات �حلالية على  يف �ل�صيا�صة �لعربية �ملحلية كلياً. 

 ،2020 مار�ص  �آذ�ر/  �نتخابات  عن  �صوت  �ألف   200 بنحو  �أقّل  �أي  �صوت،  �ألف   380 �لـ  يقارب  ما 

�إىل قائمتني، عالوة على  �إّن عدد �الأ�صو�ت �حلايل و�النق�صام  �لقائمة �مل�صرتكة.  عندما كانتا �صمن 

عدم تغريُّ عدد �الأ�صو�ت �لتي ح�صلت عليها �الأحز�ب �ل�صهيونية يف �لدورتني �الأخريتني، يدّل على 

و�إما  �لعربيّتني،  للقائمتني  �لت�صويت  �إما  كانا  �لفل�صطيني  �جلمهور  لدى  �الأ�صا�صيَّنْي  �خَلياَرْين  �أّن 

�المتناع عن �لت�صويت.
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دة يف احلكومة: ج. م�شاركة القائمة العربية املوحَّ

قّررت �لقائمة �لعربية �ملوّحدة �الن�صمام �إىل حكومة بينيت – البيد، وجاء هذ� �لقر�ر بعد عام من 

حتّركها �لفاعل من �أجل �مل�صاركة يف �أّي �ئتالف حكومي، �أو دعم هذ� �الئتالف. ين�صوي هذ� �لقر�ر 

حتت مظلّة �لتاأثري من �لد�خل على حّد تعبري قادتها.

�ّتبعت �لقائمة �لعربية �ملوّحدة، برئا�صة من�صور عبا�ص، خطاباً و�صلوكاً �صيا�صيَّنْي ير�هنان على 

2020 وف�صل  �آذ�ر/ مار�ص  �نتخابات  بعد  �لتحديد  �إ�رش�ئيلية، وعلى وجه  �أّي حكومة  �النخر�ط يف 

�ملوّحدة  �لتي كانت  �مل�صرتكة  �لقائمة  تبنَّته  �لذي  نتنياهو  و�إ�صقاط  �ملر�هنة على جـانت�ص،  م�رشوع 

مرّكباً من مرّكباتها.

�لقائمة   دعم 
29

�لدينية �ل�صهيونيّة  نتنياهو يف ت�صكيل �حلكومة، ب�صبب رف�ص حزب  بعد ف�صل 

مع  �حلكومي  �الئتالف  يف  �مل�صاركة  �ّتفاق  �الأخرية  وّقعت  �حلكومي،  لالئتالف  �ملوّحدة  �لعربية 

حزب “يوَجد م�صتقبل”. ففي 2021/6/2، وّقع رئي�ص حزب “يوَجد م�صتقبل” يائري البيد، ورئي�ص 

�لقائمة �لعربية �ملوّحدة من�صور عبا�ص �ّتفاقاً لت�صكيل حكومة �لوحدة. �صملت �التفاقيّة �ملوقَّعة بني 

م عمل �حلكومة، كجزء من �التفاقية  �لطرفني �لتفاهمات �لتي �تُِّفق عليها بني �لقائمتني، وملَحقاً ُينظِّ

30
بني �لطرفني. �أما �أهّم �لبنود، ح�صبما ورد يف �التفاقية، فكانت:

“تدعم �لقائمة �لعربية �ملوحدة ت�صكيل �حلكومة، وتكون جزء�ً من �الئتالف �حلكومي، وتكون   •
ملتزمة بقر�ر�ت �حلكومة و�إد�رة �الئتالف، وتدعم �إجر�ء�تها يف �لكني�صت”.

“تدعم �لقائمة �لعربية �ملوحدة كّل تعديالت �لت�رشيع �لتي ُترفع للكني�صت بعد �لتوقيع على هذه   •
�التفاقية”.

ملر�ّصحي  و�لت�صويت  �لكني�صت،  يف  �الئتالف  �إجر�ء�ت  بدعم  �ملوحدة  �لعربية  �لقائمة  “تلتزم   •
�الئتالف للمنا�صب �ملختلفة، يف �لكني�صت و�للجان �ملختلفة”.

“تعمل �لقائمة �لعربية �ملوحدة ل�صمان بقاء عمل �حلكومة حتى نهاية دورتها، مبا يف ذلك دعم   •
ميز�نية �لدولة ومعار�صة �قرت�حات حجب �لثقة، �أو �قرت�حات حّل �لكني�صت”.

“�صتُق�َصم جلنة �لد�خليّة وحماية �لبيئة �إىل جلنتني: جلنة �لد�خليّة وحماية �لبيئة، وجلنة �الأمن   •
�لد�خلي”.

“�صتح�صل �لقائمة �لعربية �ملوحدة على �ملنا�صب �لتالية: نائب وزير يف مكتب رئي�ص �حلكومة،   •
رئي�ص جلنة �لد�خلية، نائب رئي�ص �لكني�صت، رئي�ص �للجنة ل�صوؤون �ملجتمع �لعربي”.

�لعربي،  للمجتمع  �لفجو�ت  لتقلي�ص  خم�صيّة  خّطة  �صياغة  على  �لعمل  على  �لطرفان  “يتّفق   •
مليار�ت   9.2 ]نحو  �صيكل  مليار   30 مقد�رها  مبيز�نية  و�لبدوي  و�ل�رشك�صي،  و�لدرزي، 
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 %50 2026، وذلك دون �مل�ّص بقر�ر�ت حكومية �صابقة )على �الأقّل   حتّى نهاية �صنة 
دوالر[31

هي �إ�صافة ميز�نية(. ُتبَلَْور �خلّطة �خلما�صية بالتن�صيق بني هيئة �لتطوير �القت�صادي للمجتمع 

�لعربي، وق�صم �مليز�نيات يف وز�رة �ملالية، وبالت�صاور مع جلنة �صوؤون �ملجتمع �لعربي”.

تقرير  ح�صب  �لعربي  �ملجتمع  يف  و�جلرية  �لعنف  ملكافحة  خما�صية  خّطة  �حلكومة  “�صتقّر   •
]نحو �صيكل  مليار   2.5 مقد�رها  مبيز�نية   852 �لرقم  حامل  �حلكومي  و�لقر�ر   “�ملديرين”، 
طابع  ذ�ت  دوالر[  ماليني   308 ]نحو  �صيكل  مليار  منها  �صنو�ت،  خلم�ص  دوالر[  مليون   771

مديّن ملكافحة �جلرية و�لعنف لي�ص لها �صلة بوز�رة �الأمن �لد�خلي”.

“�إقامة جلنة وز�رّية ل�صوؤون �ملجتمع �لعربي برئا�صة رئي�ص �حلكومة”.  •
�إىل  و�لتوّجه  �لعربي،  �ملجتمع  يف  �لبناء  لرت�خي�ص  و�لبريوقر�طية  �لتخطيطية  �لعقبات  “تذليل   •
يتعلّق  ما  للعرب يف  عِطيْت 

ُ
�أ �لتي  �ملخالفات  �إلغاء  �أجل فح�ص  للحكومة من  �لق�صائي  �مل�صت�صار 

�ص”. بالبناء غري �ملرخَّ

45 يوماً من ت�صكيلها على قر�ر �حلكومة ب�صاأن �العرت�ف  “تلتزم �حلكومة باأن ت�صّدق خالل   •
بثالث قرى بدوّية يف �لنّقب؛ وبالتو�زي خالل ت�صعة �صهور من ت�صكيل �حلكومة، �صوف ُتقدَّم 

لها خّطة لت�صوية/ تنظيم توطني �لبدو يف �لنّقب ح�صب �مل�صلحة �لعامة يف �لنّقب لت�صّدق عليها”.

عدد  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  قّدرت 

بنحو  2021 �صنة  نهاية  يف  “�إ�رش�ئيل”   �صكان 

9.451 ماليني ن�صمة، بينهم 6.983 ماليني يهودي، �أي ما ن�صبته 73.9% من �ل�صكان. وذلك مقارنة 

74% من �ل�صكان يف نهاية  6.874 ماليني يهودي، �أي ما ن�صبته  9.29 ماليني ن�صمة، بينهم  بنحو 

�صنة 2020. �أما عدد �ل�صكان �لعرب، ومن �صمنهم �صكان �رشقي �لقد�ص و�جلوالن، فقّدرته �لد�ئرة 

�صنة 2021 بنحو 1.996 مليون، مقارنة بنحو 1.957 مليون �صنة 2020، �أي ما ن�صبته 21.1% من 

 و�جلوالن 
32

و�إذ� ما حذفنا عدد �صكان �رشقي �لقد�ص )370 �ألفاً تقريباً(
 
�ل�صكان )�نظر جدول 5/4(.

)25 �ألفاً تقريباً(، فاإن عدد ما يعرف بفل�صطينيي 1948 )�أي �ملنطقة �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948( 

ي�صبح نحو 1.6 مليون �صنة 2021، �أي نحو 16.9% من �ل�صكان. 

وقد �صنفت د�ئرة �الإح�صاء �الإ�رش�ئيلية �صنة 2021 نحو 472 �ألف �صخ�ص على �أنهم “�آخرون”، 

“�الآخرون” هم على �الأغلب من  2020. وهوؤالء  �ألفاً �صنة   458.6 5%، مقارنة بنحو  �أي ما ن�صبته 

مهاجري رو�صيا وبلد�ن �الحتاد �ل�صوفييتي �صابقاً و�أوروبا �ل�رشقية، ممن مل ُيعرتف بيهوديتهم، 

�أو ممن يتعاملون مع �ليهود كقومية، وال يتعاملون مع �ليهودية كانتماء ديني، �أو من غري �ليهود، 

�أو من �مل�صيحيني غري �لعرب.

ثانيًا: املوؤ�شرات ال�شكانية 
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وقد �أ�صدرت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية بياناً �إح�صائياً مبنا�صبة ذكرى �حتالل �جلزء 

%10 و�أن �صكانها يثلون  �الأكب يف فل�صطني  �ملدينة  �لقد�ص هي  �إن  فيه  �لقد�ص، جاء   �ل�رشقي من 

2020 �إىل نحو  من جممل �ل�صكان يف دولة �الحتالل. حيث و�صل عدد �صكان �لقد�ص يف نهاية �صنة 

 
33

951 �ألفاً، من بينهم نحو 585 �ألف م�صتوطن ونحو 367 �ألف فل�صطيني، �أي ما يقارب %38.6.

و�أ�صارت تقدير�ت �إ�رش�ئيلية �إىل �أن عدد �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص 

�الأبحاث  �ل�صادرة عن معهد  �لفل�صطينية  �لتقدير�ت  �أما  �ألف م�صتوطن؛   800 بلغ نحو   2021 �صنة 

�لتطبيقية )�أريج( فاأ�صارت �إىل �أن عدد �مل�صتوطنني بلغ 913 �ألفاً يف �ل�صنة نف�صها. 

جدول 5/4: اأعداد ال�شكان يف “اإ�رشائيل” 2013–342021

اليهودالإجمايلال�شنة
 العرب )مبن فيهم �شكان

�رشقي القد�س واجلولن)
اآخرون

20138,134,5006,104,5001,683,200346,800

20148,296,9006,219,2001,720,300357,400

20158,463,4006,334,5001,757,800371,100

20168,628,6006,446,1001,797,300386,200

20178,797,9006,554,5001,838,200405,200

20188,967,6006,664,3001,878,400424,900

20199,140,5006,773,2001,919,000448,300

20209,289,8006,873,9001,957,300458,600

20219,450,9006,982,6001,996,200472,100

اأعداد ال�شكان يف “اإ�رشائيل” 2019–2021
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1.7% يف �صنة  1.63%، مقارنة بنحو  “�إ�رش�ئيل”  �ل�صكاين يف  �لنمو  2020 بلغ معدل  ويف �صنة 

�لقد�ص  �رشقي  فيهم  مبن  وللعرب   ،%1.58 بلغت   2021 �صنة  يف  لليهود  زيادة  بن�صبة  2021؛ 

و�جلوالن %1.99.

80.7 عاماً  “�إ�رش�ئيل”  �لعمر يف  �الإ�رش�ئيلية، فقد بلغ متو�صط  ووفق د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية 

�أنف�صهم  يعّرفون  �ليهود  من   %44.8 فاإن  نف�صها،  �لد�ئرة  وح�صب  للن�صاء.  عاماً  و84.8  للرجال، 

 %12.5 لي�صو� متدينني، وهناك  لكن  باأنهم حمافظون  �أنف�صهم   %20.5 باأنهم علمانيون، وُيعّرف 

35
يرون �أنف�صهم متدينني حمافظني، و11.7% متدينني، و10% �أرثوذك�ص مت�صددين.

عانى جمتمع فل�صطينيي 1948 ب�صكل كبري من �نت�صار �جلرية �ملنظمة وفو�صى �ل�صالح، حيث 

يوجد نحو 500 قطعة �صالح يف �لبلد�ت �لعربية دون ترخي�ص، بح�صب تقدير�ت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية. 

مع  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  وتو�طوؤ  �مل�صوؤولة،  �ل�صلطات  تقاع�ص  من   1948 فل�صطينيو  عانى  كما 

ع�صابات �جلرية؛ فيما يبدو �صعياً �إ�رش�ئيلياً غري معلن الإيجاد بيئة طاردة للفل�صطينيني. وقد قتل 

  كما قتل نحو 110 �آخرين حتى 
36

يف �صنة 2020 ما جمموعه 113 فل�صطينياً ب�صبب �جلرية �ملنظمة،

 
37

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2021.

 1948 فل�صطينيي  �صّد  �ل�صهيونية  �الإ�رش�ئيلية  �الأو�صاط  يف  �لتحري�ص  ز�د  �أخرى،  جهة  ومن 

�لتو��صل �الجتماعي  �لعن�رشية و�لتحري�ص يف �صبكات  �لفل�صطينيني عموماً. ووفق موؤ�رش  و�صّد 

�الإ�رش�ئيلية، �لذي ن�رشه �ملركز �لعربي لتطوير �الإعالم �الجتماعي، فقد �زد�د �خلطاب �لعنيف جتاه 

�ألف حمادثة ��صتملت   620 2020، حيث كان هناك  8% مقارنة ب�صنة  2021 بن�صبة  �لعرب يف �صنة 

على حتري�صٍ وكر�هية �صّد �لعرب؛ وكان خطاب �لكر�هية هذ� قد �صهد يف �صنة 2020 تز�يد�ً بن�صبة 

38
16% مقارنة ب�صنة 2019.

مهاجر�ً،   24,977 �ملركزية،  �الإح�صاء  د�ئرة  ح�صب  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  قِدَم   2021 �صنة  وخالل 

مقارنًة بـ 19,676 مهاجر�ً و33,247 مهاجر�ً يف �صنتي 2020 و2019 على �لتو�يل )�نظر جدول 5/5(. 

وذكرت �الإح�صائيات �أن عدد �ملهاجرين �إىل “�إ�رش�ئيل” منذ قيام �لكيان �الإ�رش�ئيلي �صنة 1948 بلغ 

 وتظهر هذه 
39

3.3 ماليني، منهم 45.6% و�صلو� يف �أعقاب �نهيار �الحتاد �ل�صوفييتي �صنة 1990.

�صئيلة  معدالت  تظل  �أنها  غري   ،2021–2015 �لفرتة  يف  �لهجرة  معدل  يف  ن�صبياً  ��صتقر�ر�ً  �الأرقام 

�مل�صتعدة  �ليهودية  �لب�رشية  �خلز�نات  ��صتنفاد  بعد  �لع�رشين؛  �لقرن  من  �الأخري  بالعقد  مقارنة 

�ل�صمالية و�أوروبا،  �أمريكا  بلد�ن متقدمة يف  �لو��صعة، و�قت�صار معظم يهود �خلارج على  للهجرة 

و�لتي ال يجد يهودها حافز�ً لهجرتهم على نحو و��صع.
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جدول 5/5: اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–402021

املجموع 201520202021-20102019–20052014–20002009–19952004–19901999–1994ال�شنة

الكلي

609,322346,997182,20886,85991,129142,64019,67624,9771,503,808العدد

وي�صري �لر�صم �لبياين �لتايل �إىل تطور �أعد�د �ملهاجرين �ليهود �إىل “�إ�رش�ئيل” لكل خم�ص �صنو�ت 

يف �لفرتة 1990–2019، ما عد� �لفرتة 2021-2020.

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–2021

منها.  �مل�صادة  �لهجرة  ��صتمر�ر  مع  تر�فقت  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �لهجرة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

يحملون   15,500 نحو   2019 �صنة  “�إ�رش�ئيل”  من  خرج  فقد  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  وح�صب 

نحو  بلغ  �مل�صادة  �لهجرة  معدل  �أن  �أي   .8,000 نف�صها  �ل�صنة  يف  رجع  بينما  �إ�رش�ئيلية،  جو�ز�ت 

 
41

7,500 �صخ�ص.

�إ�رش�ئيلي  �ألف   596-560 بني  ما  فاإن  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  لتقدير�ت  ووفقاً 

�أثناء  �لذين ولدو� لهم يف  2016، ومبا ال ي�صمل عدد �الأطفال  يعي�صون يف �خلارج حتى نهاية �صنة 

 National �إ�رش�ئيل  يف  �لطالب  “�حتاد  �أ�صدره  �صنوي  تقرير  �أفاد  وقد   
42

�لبالد. خارج  وجودهم 

Union of Israeli Students” �صنة 2018، �أن 59% من �جلامعيني يف “�إ�رش�ئيل” يدر�صون �لهجرة 

 
43

الأ�صباب خمتلفة، �صخ�صية و�قت�صادية يف معظمها.
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�الإح�صائيات  �أن  �إىل  �أوالً  �النتباه  يجدر   ،1948 لفل�صطينيي  �لديني  �لتوزيع  �إىل  وباالإ�صارة 

�الإ�رش�ئيلية تدمج فل�صطينيي �رشقي �لقد�ص و�صوريي �جلوالن مع فل�صطينيي 1948؛ وبناء عليه، 

نَّة( بن�صبة %85.4،  ووفق معطيات نهاية �صنة 2020، هناك نحو 1.671 مليون من �مل�صلمني )�ل�صُّ

44 
و147 �ألفاً من �لطائفة �لدرزية بن�صبة 7.5%، و137.6 �ألفاً من �مل�صيحيني بن�صبة %7.

تعي�ص   ،2021 �صنة  ن�صمة  مليون   15.166 بنحو  �لعامل  يف  �ليهود  عدد  ُيقّدر  �أخرى،  ناحية  من 

غالبيتهم �لعظمى يف �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”. وُيعدُّ هذ� �لرقم قفزة يف تقدير�ت �أعد�د �ليهود 

�مل�صادر  �عتادت  �لتي  �الأرقام  يف  “�ملفاجئة”  �لزيادة  �أ�صباب  وترجع  �ملا�صية.  بال�صنو�ت  مقارنة 

و�الأبناء  ديناً،  باليهودية  يوؤمنون  ال  �لذين  �ليهود  �أولئك  موؤخر�ً  �إليها  �صمَّت  �أنها  ن�رشها،  نف�صها 

�ألف   500 بنحو  �لعدد  فز�د  �ملتحدة،  �لواليات  يف  ومعظمهم  �ليهود،  من  و�لديهم  �أحد  يكون  �لذين 

مقارنة ب�صنة 2019، بعد �أن كانت �لزيادة �ل�صنوية بحدود 100 �ألف �صنوياً. 

 Jewish �ليهودية  �لوكالة  يف  و�لنا�صط  �لديوجر�فية  بال�صوؤون  �ملتخ�ص�ص  �أ�صار  وقد 

نحو  يبلغ  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ليهود  عدد  �أن  �إىل  بريجوال،  ديال  �رشجيو   ،Agency for Israel

بيو  �أجر�ه معهد  ��صتطالع  بينما بح�صب  2013؛  �صنة  �ألف فقط عن   300 بزيادة  ن�صمة،  6 ماليني 

ن�صمة،  ماليني   7.5 يبلغ  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ليهود  عدد  فاإن   Pew Research Center لالأبحاث 

�ليهودي �الأمريكي  �ل�صنوي  �لكتاب  �آخر يف  2013. وظهر تقدير  �ألف عن �صنة   800 بزيادة قدرها 

 Arnold د��صيف�صكي  و�أرنولد   Ira Sheskin �صي�صكني  الإير�   American Jewish Year Book

�ألف  600 بزيادة قدرها  ن�صمة،  7.3 ماليني  يبلغ  �ملتحدة  �لواليات  �ليهود يف  �أن عدد   Dashefsky 

غالبية  فاإن  �صي�صكني  الإير�  ووفقاً  بيو.  معهد  ��صتطالع  قدره  ملا  قريب  عدد  وهو   ،2013 �صنة  عن 

علماء �الجتماع �الأمريكيني يقبلون هذ� �الختالف يف �الأرقام باعتبارها تقدير�ت معقولة، و�أو�صح 

ينتمون  �أي   
45

دين”، بال  “يهود  باأنهم  ُيعرفون  �صخ�ص  مليون   1.5 يح�صب  مل  بريجوال  ديال  �أن 

لليهودية كقومية ولي�ص كدين. غري �أن �عتماد هذ� �لرقم �صيجعل جمموع �ليهود يف �لواليات �ملتحدة 

 )Jewish Virtual Library 14.298 مليوناً )وفق �ملكتبة �الفرت��صية �ليهودية  و“�إ�رش�ئيل” نحو 

ي�صملون نحو 94.3% من يهود �لعامل. كما �أنه ال يبدو منطقياً عند �إ�صافة باقي يهود �لعامل، فاإما 

�أن يحذف �أو ينق�ص �لتو�جد �ليهودي يف عدد من �لبلد�ن، �أو ي�صطر لزيادة �ملجموع �لكلي لليهود 

 ولذلك، ف�صلنا يف هذ� �لتقرير �الإبقاء على تقدير 
46

عن 15.166 مليوناً لي�صتوعب باقي يهود �لعامل.

عدد �ليهود يف �لواليات �ملتحدة بنحو 6 ماليني، لقربه �أكرث من �لتوزيع �ملنطقي لليهود و�نت�صارهم 

يف �لعامل، وهو �لرقم نف�صه �ملعتمد لدى �لوكالة �ليهودية. 

هو  من  لتعريف  �أ�صا�صاً  يرجع  �لذي  �ليهود،  �أعد�د  تقدير  يف  �لكبري  �لتباين  هذ�  فاإن  �صك،  وبال 

�ليهودي، يجعل �الأمر مربكاً للمتابعني. لكنه على كل حال ال ينفي �صاآلة عدد �ليهود على م�صتوى 
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�لعامل، وتركزهم بن�صبة تزيد عن 85% يف بلَدْين �ثننَْي، ون�صبة �لنمو �لبطيئة ب�صكل عام الأعد�دهم؛ كما 

يوؤكد حالة “�لذوبان” يف �ملجتمعات �الأخرى، و�نعكا�ص م�صاكل �لعوملة وحتدياتها على يهود �لعامل.

جدول 5/6: اأعداد اليهود يف العامل ح�شب البلد 472021

الوليات “اإ�رشائيل”البلد

املتحدة
اأ�شرتاليااأملانيارو�شياالأرجنتنيبريطانياكندافرن�شا

باقي 

الدول
املجموع

العدد

)بالألف ن�شمة(
6,9306,000446393.5292175150118118577.515,200

45.639.52.92.61.91.110.80.83.8100الن�شبة )%(

ن�شبة اليهود يف العامل ح�شب البلد 2021 )%(

تعي�ص “�إ�رش�ئيل” حالة �قت�صادية متقدمة مقارنة 

مب�صتويات �حلياة و�لبيئات �القت�صادية يف �أوروبا؛ 

ومقارنة بدول �ل�رشق �الأو�صط، وهي حالة تعي�ص على ح�صاب �ل�صعب �لفل�صطيني و�أر�صه وثرو�ته 

�لطبيعية، وت�صتفيد من �لدعم �الأمريكي ومن �لنفوذ يف �لعامل �لغربي؛ كما ت�صتفيد من غياب �ملخاطر 

�لر�صمية �لعربية، ومن �لتطبيع مع �لعديد من �لبلد�ن �لعربية.

خالل �صنتي 2020-2021 عانى �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي ب�صكل كبري من تد�عيات �نت�صار جائحة 

كورونا )كوفيد–19(. وحتدث خب�ء �إ�رش�ئيليون عن �أ�صو�أ تر�جع �قت�صادي �إ�رش�ئيلي منذ �إن�صاء 

�لذي  �لوقت  �لتقدم �القت�صادي. يف  �قت�صادية ت�صببت ب�صطب عدة �صنو�ت من  �أزمة  �لكيان، وعن 

48
و�صل فيه عدد �الإ�صابات يف نهاية �صنة 2021 �إىل 1.38 مليون �إ�صابة.

ثالثًا: املوؤ�شرات االقت�شادية



253

امل�شهد االإ�شرائيلي

2021 ملو�جهة �لوباء. و�رتفع �لعجز  9.3 مليار�ت دوالر حتى نهاية  “�إ�رش�ئيل” نحو  و�أنفقت 

�حلكومي �إىل 11.6% يف �صنة 2020، كما �رتفع �لدَّين �لعام من 60% �إىل 72.6% من �لدخل �لقومي. 

وكل �أ�صبوع �إغالق كان يكلف �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي من 6-9 مليار�ت �صيكل )نحو 1.9-2.8 مليار 

�لتح�صن  �أما   .2020 �صنة   %95 بن�صبة  �لفنادق  يف  �الأجانب  �ل�صياح  مبيت  �نخف�ص  بينما  دوالر(؛ 

49
�القت�صادي �لذي �صهدته �صنة 2021، فقد ظّل جزئياً، و�إن كانت �خل�صائر �أقل مما كان متوقعاً.

كما تاأثر �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي بانعكا�صات �لعدو�ن على قطاع غزة يف معركة “�صيف �لقد�ص” يف 

50
�أيار/ مايو 2021، حيث بلغ جمموع �خل�صائر �القت�صادية نحو 2.14 مليار دوالر.

تقدير�ت  وفق  �الإ�رش�ئيلي،   Gross Domestic Product )GDP( �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  بلغ 

1,554.3 مليار �صيكل )481 مليار  2021 ما جمموعه  د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، ل�صنة 

دوالر(، مقارنة بـ 1,401.4 مليار �صيكل )نحو 408 مليار�ت دوالر( �صنة 2020 و1,418.4 مليار 

�صيكل )398 مليار دوالر( �صنة 2019. ووفق هذه �لتقدير�ت، فاإن �لناجت �ملحلي �صجل منو�ً بالعملة 

�ملحلية بلغ 10.9% ل�صنة 2021، وتر�جعاً مقد�ره 1.2% ل�صنة 2020. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو 

بالدوالر، وب�صبب تذبذب قيمة �ل�صيكل مقابل �لدوالر، فاإننا جند �أنَّ ن�صبة �لنمو �رتفعت مبا مقد�ره 

18% �صنة 2021، وبن�صبة 2.5% �صنة 2020 مقارنة بال�صنة �لتي �صبقتها )�نظر جدول 5/7(. مع 

مالحظة �أن �الإح�صائيات �لتي نعر�صها م�صتقاة من �مل�صادر �لر�صمية، وهي م�صادر تقوم بتحديث 

�لبيانات و�إجر�ء تعديالت عليها بني فرتة و�أخرى.

51
جدول 5/7: اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2015–2021 بالأ�شعار اجلارية

ال�شنة
اإجمايل الناجت املحلي 

)باملليون �شيكل(

اإجمايل الناجت املحلي 

)باملليون دولر(

 �شعر �رشف ال�شيكل

)ح�شب بنك “اإ�رشائيل” املركزي(

20151,166,354300,3053.8839

20161,225,235319,0223.8406

20171,278,841355,2633.5997

20181,341,581372,9723.597

20191,418,449397,9603.5643

20201,401,406407,7773.4367

20211,554,281481,3063.2293
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اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2015–2021 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

بلغ  2021 �صنة  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  دخل  معدل  فاإن  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صائيات   وح�صب 

 ،2020 �صنة  دوالر(   44,255( �صيكل   152,090 بـ  مقارنة  دوالر(،   51,386( �صيكل   165,942

�لفرد  2019. ووفق هذه �الإح�صائيات، فاإن معدل دخل  و156,716 �صيكل )43,968 دوالر( �صنة 

عند  �أما   .2020 ل�صنة   %3 مقد�ره  وتر�جعاً   ،2021 �صنة   %9.1 بلغ  �ملحلية  بالعملة  منو�ً  �صجل 

ن�صبة  �أن  جند  فاإننا  �لدوالر،  مقابل  �ل�صيكل  قيمة  تذبذب  وب�صبب  بالدوالر،  �لنمو  ن�صبة  �حت�صاب 

�لتي  بال�صنة  مقارنة   2020 �صنة   %0.7 وبن�صبة   ،2021 �صنة   %16.1 مقد�ره  مبا  �رتفعت  �لنمو 

�صبقتها. ولذلك يجب عدم �مل�صارعة ال�صتنتاجات غري دقيقة �إذ� مل يتم �النتباه �إىل �ختالف �حل�صاب 

بالعملة �ملحلية مقابل �لدوالر )�نظر جدول 5/8(. 

52
جدول 5/8: معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2015–2021 بالأ�شعار اجلارية

معدل دخل الفرد )بالدولر(معدل دخل الفرد )بال�شيكل(ال�شنة

2015139,23135,848

2016143,41337,341

2017146,83040,790

2018151,08742,004

2019156,71643,968

2020152,09044,255

2021165,94251,386
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معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2015–2021 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

وبح�صب تقرير �لفقر �ل�صنوي ملنظمة “لتيت Latet” �الإ�رش�ئيلية، �لذي ن�رش يف 2021/12/21، 

�إح�صائية حمت�صبة، غالباً، قبل  �لفقر. وهي  “�إ�رش�ئيل” يعي�صون حتت خط  27% من �صكان  فاإن 

��صتالمهم ملخ�ص�صات �لدعم �الجتماعي �لتي ُتخّف�ص ن�صبة �لفقر فيما بينهم بنحو 29%. غري �أن 

�لالفت للنظر هو �أن هذه �ملخ�ص�صات ُتخرج نحو 45% من فقر�ء �ليهود من حتت خط �لفقر، مقابل 

2.5 مليوناً يعي�صون حتت خط  27% فتعني �أن  �أما ن�صبة   .1948 11% من فقر�ء فل�صطينيي  نحو 

53
�لفقر بينهم 1.1 مليون طفل وفتى حتت 18 عاماً.

 National Insurance of �لوطني  �لتاأمني  موؤ�ص�صة  عن  �صدر  �لذي  �ل�صنوي  �لفقر  تقرير  �أما 

)Israel )NII يف 2021/12/29 فيذكر �أن ن�صبة �لفقر كانت 21% يف �صنة 2020، وو�صلت �إىل %22.7 

54
�صنة 2021.

�أن   2021 �آذ�ر/ مار�ص  �ل�صادر يف  �أبيب يف تقريره  تل  Adva Center يف  �أدفا  وقد الحظ مركز 

قر�بة مليون �صخ�ص �ن�صمو� �إىل د�ئرة �لبطالة �صنة 2020، �أو �أغلقو� م�صاحلهم �لتجارية �ل�صغرية، 

�لعالية  �لدخول  �أ�صحاب  فيه  �لذي مل يت�رشر  �لوقت  �أزمة جائحة كورونا؛ يف  ب�صبب  �الأغلب  على 

�ألف   157 �إال بن�صبة �صئيلة، و�أن هناك نحو  �أ�صحاب �ملاليني مل يرت�جع  “�إ�رش�ئيل”، و�أن عدد  يف 

55
مليونري يف “�إ�رش�ئيل”.

�أما فيما يتعلق مبو�زنة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، فاإن معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية 

ت�صري �إىل �أن جمموع �مل�رشوفات �لكلي يف �مليز�نية �ملعتمدة �ملعدلة ل�صنة 2019 بلغ 572.345 مليار 

 Budget Performance صيكل )نحو 160.58 مليار دوالر(؛ غري �أن �الأد�ء �حلقيقي للم�رشوفات�

بلغ 624.526 مليار �صيكل )181.7 مليار دوالر( يف �صنة 2020 مقابل 554.726 مليار �صيكل )نحو 

56
155.6 مليار دوالر( �صنة 2019.



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

256

وت�صمل   Ordinary Budget �العتيادية  �مليز�نية  �أولها  حماور،  ثالثة  على  �مليز�نية  وتتوزع 

م�صاريف �لرئا�صة ورئا�صة �لوزر�ء و�لوز�ر�ت...، و�لثانية ت�صمل ميز�نية �لتطوير و�صد�د �لديون، 

�العتيادية  �مليز�نية  �أن   2020 ل�صنة  �مليز�نية  �أد�ء  من  ويالحظ  للم�صاريع.  ميز�نية  ت�صمل  و�لثالثة 

71.928 مليار �صيكل  132.7 مليار دوالر(، من �صمنها  455.957 مليار �صيكل )نحو  حازت على 

مليار�ت   5.76 )نحو  �صيكل  مليار  و19.797  �جلي�ص،  على  �رُشفت  دوالر(  مليار   20.9 )نحو 

على  �رُشفت  دوالر(  مليار   23.3 )نحو  �صيكل  مليار  و79.909  �لعام،  �الأمن  على  �رُشفت  دوالر( 

�ل�صوؤون �الجتماعية. كما  22.5 مليار دوالر( �رُشفت على  �لتعليم، و77.434 مليار �صيكل )نحو 

بلغت حيث  للم�رشوفات  �لكلي  �ملجموع  من  به  باأ�ص  ال  جزء�ً  �قتطع  قد  �لديون  �صد�د  �أن   يالحظ 

104.85 مليار �صيكل )نحو  بـ  2020 مقارنة  28.3 مليار دوالر( �صنة  97.392 مليار �صيكل )نحو 
57

29.4 مليار دوالر( �صنة 2019.

ويظهر �أن �لقفزة �لكبرية يف �مل�رشوفات يف �صنة 2020 مرتبطة �أ�صا�صاً مبكافحة جائحة كورونا، 

ب�صبب  كلياً  �أو  موؤقتاً  تعطلو�  �لذين  و�ملوظفني  للعمال  �ملايل  و�لدعم  �الجتماعية  �لرعاية  وتقدمي 

�جلائحة.

يف �ملقابل، فاإن جممل �الإير�د�ت �لفعلي ل�صنة 2020 كان 610.8 مليار�ت �صيكل )نحو 177.7 مليار 

دوالر( مقارنة بـ 512.13 مليار �صيكل )نحو 143.7 مليار دوالر( �صنة 2019. ومن �لو��صح �أن جانباً 

كبري�ً من �الإير�د�ت ياأتي من �رشيبة �لدخل )نحو 139.3 مليار �صيكل �أي نحو 40.5 مليار دوالر( 

 ومن �رشيبة �لقيمة �مل�صافة )نحو 100.2 مليار �صيكل �أي نحو 29.2 مليار دوالر( كما يف ميز�نية

58
�صنة 2020.

�إنفاقاً �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة  موقع  من  عليها  �حل�صول  �أمكن  �لتي  �الإح�صائيات   وتظهر 

�جلو�نب  �إىل  ت�صري  �أن  دون   ،2021 �صنة  دوالر(  مليار   161 )نحو  �صيكل  مليار   519.9 مقد�ره 

 �ملتعلقة ب�صد�د �لديون و�مل�صاريع. و�أظهرت �الإح�صائيات �إنفاقاً تر�كمياً مقد�ره 478.5 مليار �صيكل

دوالر( مليار   117.9 )نحو  �صيكل  مليار   420.3 مقابل   ،2020 �صنة  دوالر(  مليار   139.2  )نحو 

59
�صنة 2019.

�الإح�صائيات  �لباحثني بح�صب  لدى  �لتعار�ص و�الإرباك  �أنه قد يحدث بع�ص  �إىل  �النتباه  ويجب 

�ملق�صود  كان  �إن  للم�صطلح،  دقيق  حتديد  دون  �إ�رش�ئيلية،  ر�صمية  جهات  ت�صدرها  �لتي  و�الأرقام 

�أقرتها  �أم �مليز�نية �العتيادية؛ و�إن كان �ملق�صود �مليز�نية �لتي   Grand Total �مليز�نية �لكلية �لعامة 

�حلكومة، �أم �لتي �أقرها �لكني�صت، �أم �مليز�نية �لفعلية �ملحدَّثة لالإير�د�ت و�مل�رشوفات بعد �النتهاء من 

�ل�صنة �ملالية.
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خالل  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لفعلية  �لعامة  و�مل�رشوفات  �الإير�د�ت  �لتايل  �جلدول  ويو�صح 

�لفرتة 2017–2019:

جدول 5/9: الإيرادات وامل�رشوفات العامة الفعلية للحكومة الإ�رشائيلية 2018–602020

201820192020

مليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكل

الإيرادات

314,75387,504.3323,24590,689.6316,19292,004.5اإيرادات جارية

128,69435,778.1162,57545,612269,13578,312اإيرادات راأ�شمالية

25,0726,970.326,3127,382.125,4737,412.1م�شاريع

468,519130,252.7512,133143,684610,800177,728.6جمموع الإيرادات الكلي

امل�رشوفات

368,549102,460.1384,165107,781.3455,957132,672.9امليزانية العتيادية

 ميزانية التطوير

و�شداد الديون
113,33831,509144,22940,464.9143,10141,639.1

24,9836,945.526,3327,387.725,4687,410.6م�شاريع

506,870140,914.7554,726155,633.9624,526181,722.6جمموع امل�رشوفات الكلي

–2.2–8.3–8.2ن�شبة العجز )%(

60.07 مليار دوالر  2021، فقد بلغت ما جمموعه  وفيما يتعلق بال�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 

مقارنة مبا جمموعه 50.154 مليار دوالر �صنة 2020، و58.508 مليار دوالر �صنة 2019؛ وبذلك 

تكون �ل�صادر�ت قد �رتفعت بن�صبة 19.8% �صنة 2021، بعد �أن كانت قد �نخف�صت بن�صبة %14.3 

�صنة 2020. �أما �لو�رد�ت ل�صنة 2021، فبلغت ما جمموعه 90.28 مليار دوالر مقارنة مبا جمموعه 

قد  �لو�رد�ت  تكون  وبذلك  2019؛  �صنة  دوالر  مليار  و76.79   ،2020 �صنة  دوالر  مليار   69.27

)�نظر   2020 �صنة   %9.8 بن�صبة  �نخف�صت  قد  كانت  �أن  بعد   ،2021 �صنة   %30.3 بن�صبة  �رتفعت 

��صتري�د�ً  �خلدمات  من  �خلارجية  �لتجارة  ت�صمل  ال  �الإح�صاء�ت  هذه  �أن  �لعلم  مع   .)5/10 جدول 

وت�صدير�ً؛ و�أن �لن�صب حُمت�صبة على �أ�صا�ص �لدوالر، ولي�ص على �أ�صا�ص �ل�صيكل. 
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61
جدول 5/10: اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية 2018–2021 بالأ�شعار اجلارية

ن�شبة العجز )%(الوارداتال�شادرات

2018

222,432.6275,436.4مليون �شيكل
23.8–

61,951.476,610.7مليون دولر

2019

208,769.1273,743.8مليون �شيكل
31.1–

58,508.176,784.9مليون دولر

2020

172,326.2237,861.8مليون �شيكل
38–

50,154.169,270.3مليون دولر

2021

193,828.8291,387.8مليون �شيكل
50.3–

60,073.890,281.2مليون دولر

اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية 2018–2021 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

ففي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أول  جتاري  ك�رشيك  �ملعتاد  مبركزها  تتمتع  �ملتحدة  �لواليات  تز�ل  وما 

ما  �أي  دوالر،  مليار   16.195 نحو  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  بلغت   2021 �صنة 

 2020 �صنة  يف  دوالر  مليار   13.132 نحو  مقابل  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صادر�ت  جممل  من   %27 يثل 

�ملتحدة  �لواليات  من  �الإ�رش�ئيلية  �لو�رد�ت  �أما  �الإ�رش�ئيلية(.  �ل�صادر�ت  جممل  من   %26.2(
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يثل  ما  �أي  دوالر،  مليار�ت   8.293 نحو  بلغت  حيث   ،2021 �صنة  ملحوظاً  �نخفا�صاً  ف�صهدت 

 %11.6( 2018 8.05 مليار�ت دوالر يف �صنة  9.2% من جممل �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو 

معظم  مع  �لتجاري  عجزها  من  بع�صاً  “�إ�رش�ئيل”  وُتعوِّ�ص  �الإ�رش�ئيلية(.  �لو�رد�ت  جممل  من 

 2021 �صنة  دوالر  مليار�ت   7.9 يقارب  �لذي  �لتجاري،  �لفائ�ص  خالل  من  �لتجاريني،   �رشكائها 

 و5.08 مليار�ت دوالر �صنة 2020، مع �لواليات �ملتحدة، وهو ما يعدُّ دعماً مهماً لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي 

)�نظر جدول 5/10(.

و�حتلت �ل�صني موقع ثاين �أكب �رشيك جتاري لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 

و�لو�رد�ت   ،2020 �صنة  دوالر  مليار�ت  و4.241   2021 �صنة  دوالر  مليار�ت   4.356 نحو  �إليها 

�الإ�رش�ئيلية منها 10.724 مليار�ت دوالر �صنة 2021 و7.67 مليار�ت دوالر �صنة 2020. و�حتلت 

�أملانيا �ملركز �لثالث، حيث بلغ حجم �لتبادل �لتجاري نحو 8.35 مليار�ت دوالر �صنة 2021، بعد �أن 

كان 6.91 مليار�ت دوالر �صنة 2020. 

�لتبادل  2021، حيث بلغ حجم  �إىل �ملركز �لر�بع يف �صنة  وتقدمت �صوي�رش� من �ملركز �خلام�ص 

2020. وكان من �لالفت  5.672 مليار�ت دوالر �صنة  7.341 مليار�ت دوالر، وكان  �لتجاري نحو 

6.67 مليار�ت  تقدم تركيا من �ملركز �ل�صابع �إىل �ملركز �خلام�ص ليبلغ حجم �لتبادل �لتجاري نحو 

بلجيكا  من  كل  و�حتلت   .2020 �صنة  دوالر  مليار�ت   4.93 كان  �أن  بعد   ،2021 �صنة  يف  دوالر 

مليار�ت  و5.94  دوالر  مليار�ت   5.99 بلغ  جتاري  بتبادل  و�ل�صابع  �ل�صاد�ص  �ملركَزين  وهولند� 

 2020 �لر�بع �صنة  �ملركز  �إىل   2019 �لثالث �صنة  �ملركز  �لتو�يل. وتر�جعت بريطانيا من  دوالر على 

 بتبادل جتاري بلغ نحو 6.68 مليار�ت دوالر، ثم �إىل �ملركز �لثامن �صنة 2021 بتبادل جتاري بلغ

نحو 5.38 مليار�ت دوالر )�نظر جدول 5/11(.

و�إىل جانب �لدول �ل�صابقة، فاإن �أبرز �لبلد�ن �لتي �صدَّرت “�إ�رش�ئيل” �إليها �صنة 2021 هي �لهند 

و�إيطاليا  دوالر(،  مليار   1.38( كوجن  وهوجن  دوالر(،  مليار   1.44( و�إيرلند�  دوالر(،  مليار   2.76( 

)1.35 مليار دوالر(، وفرن�صا، و�لب�زيل. وكان من �لالفت للنظر �رتفاع قيمة �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 

 %141 �إيرلند� و“�إ�رش�ئيل” بنحو  625%، و�رتفاع جممل �لتبادل �لتجاري بني  �إيرلند� بن�صبة  �إىل 

 2021 �صنة  “�إ�رش�ئيل” منها  ��صتوردت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  �أما   .2020 ب�صنة  2021 مقارنة  �صنة  يف 

فهي �إيطاليا )3.36 مليار�ت دوالر(، وهوجن كوجن )2.67 مليار�ت دوالر(، وفرن�صا )2.37 مليار�ت 

دوالر(، وكوريا �جلنوبية )2.25 مليار دوالر(، و�لهند )2.24 مليار دوالر(، و�إ�صبانيا )2.03 مليار 

دوالر( )�نظر جدول 5/11(.
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 جدول 5/11: حجم التبادل التجاري وال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية

62
مع دول خمتارة 2020–2021 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

البلدان

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:حجم التبادل التجاري

202120202021202020212020

24,487.721,181.816,194.813,132.38,292.98,049.5الوليات املتحدة1

15,080.111,910.24,356.24,240.510,723.97,669.7ال�شني2

8,350.36,911.51,790.51,681.16,559.85,230.4اأملانيا 3

7,3415,671.9742.4445.26,598.65,226.7�شوي�رشا4

6,666.44,928.81,902.21,430.84,764.23,498تركيا5

5,988.14,524.41,9691,458.34,019.13,066.1بلجيكا6

5,940.85,364.92,228.62,462.83,712.22,902.1هولندا7

5,377.26,681.42,390.63,712.72,986.62,968.7بريطانيا8

5,001.53,112.62,760.31,598.92,241.21,513.7الهند9

4,716.73,470.21,354.2786.73,362.52,683.5اإيطاليا10

4,057.23,249.41,384.11,239.62,673.12,009.8هوجن كوجن 11

3,6733,2901,305.91,153.72,367.12,136.3فرن�شا12

3,411.41,414.11,435.71981,975.71,216.1اإيرلندا13

3,406.22,480.41,154.6787.72,251.61,692.7كوريا اجلنوبية14

3,160.82,401.21,128.9874.82,031.91,526.4اإ�شبانيا15

2,415.52,187.7976948.31,439.51,239.4اليابان 16

2,374.61,587.1690.6513.91,6841,073.2�شنغافورة17

2,164.11,671.21,058.4733.21,105.7938تايوان18

1,526.21,226.31,2291,006.7297.2219.6الربازيل19

1,4721,090.3784.1672687.9418.3رو�شيا20

33,744.225,06913,237.711,076.920,506.513,992.1بلدان اأخرى21

150,355119,424.460,073.850,154.190,281.269,270.3املجموع العام
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ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل دول خمتارة 2021 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من دول خمتارة 2021 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(
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بلغت  حيث  و2021؛   2020 ل�صنتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قائمة  �ل�صناعية  �ل�صلع  ت�صدرت 

�ملا�ص  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  �صايف  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل.  على  و%89.1   %91.9 ن�صبتها 

�صنتي   %2 نحو  ن�صبتها  فبلغت  �لزر�عية  �ل�صادر�ت  �أما   .2021 �صنة  و%9.4   2020 �صنة   %6.5

2020 و2021 )�نظر جدول 5/12(. ولدى توزيع �ل�صادر�ت �ل�صناعية ��صتناد�ً �إىل درجة توظيفها 

 2020 �صنة  يف  �صكلت  �لعالية  �لتكنولوجيا  �صناعات  فاإن   technological intensity للتكنولوجيا 

 ،%55 �ملتو�صطة  �لتكنولوجيا  �صناعات  �صكلت  بينما  �ل�صادر�ت،  هذه  جممل  من   %38 ن�صبته  ما 

 
63

و�صناعات �لتكنولوجيا �ملتدنية %7.

64
جدول 5/12: ال�شادرات الإ�رشائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2019–2021 )باملليون دولر(

�شلع �شناعية�شلع زراعيةال�شنة
 املا�س امل�شقول

واخلام
املجموع�شادرات مرجتعةاأخرى

20191,124.646,069.54,843.87.3394.2–51,651.1

20201,039.443,640.93,099.452.3341.8–47,490.1

20211,129.150,165.65,314.514.2340.5–56,283

�صنتي  يف  �لو�رد�ت  قائمة  �خلام  �ملو�د  ت�صدرت  فقد  �الإ�رش�ئيلية  بالو�رد�ت  يتعلق  فيما  �أما 

�لوقود  و�رد�ت  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل،  على  و%44.1   %45.7 ن�صبتها  بلغت  حيث  و2021،   2020

8% و10.1% على �لتو�يل، و�ل�صلع �ال�صتهالكية 26%، ومو�د �ال�صتثمار 16%، �أما و�رد�ت �ملا�ص 

فبلغت ن�صبتها نحو 4% يف �صنتي 2020 و2021 )�نظر جدول 5/13(. 

65
جدول 5/13: الواردات الإ�رشائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2019–2021 )باملليون دولر(

ال�شنة
ال�شلع 

ال�شتهالكية
املواد اخلام

املواد 

ال�شتثمارية
الوقود

املا�س امل�شقول 

واخلام
املجموعاأخرى

201917,307.531,229.911,263.69,155.23,879.72,975.875,811.7

202017,962.431,384.210,842.65,528.42,432.1597.868,747.5

202123,337.739,259.213,8849,002.93,413.9199.789,097.4
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دعماً  تتلقى  تز�ل  ما  �أنها  �إال  و�ملتقدمة،  �لغنية  �لدول  من  ُتعدُّ  “�إ�رش�ئيل”  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�أمريكياً �صنوياً، بل �إنه �صهد زيادة بنحو 700 مليون دوالر �صنوياً منذ �صنة 2018؛ لريتفع �لدعم 

ولذلك  ع�صكرية.  منحة  �صكل  على  دوالر  مليار�ت   3.3 بينها  من  �صنوياً،  دوالر  مليار�ت   3.8 �إىل 

�صنة  نف�صه  �ملبلغ  تلّقت  3.8 مليار�ت دوالر، كما  2020 ما جمموعه  �صنة  “�إ�رش�ئيل” يف  تلقَّت  فقد 

 2021. وبذلك يبلغ ما تلقته “�إ�رش�ئيل” من دعم �أمريكي يف �لفرتة 1949–2021 ما جمموعه نحو

�لكوجنر�ص  �أبحاث  خدمة  من  �ملقدم  للتقرير  �لنهائية  �حل�صيلة  ح�صب  دوالر،  مليار   145.89 
66

.Congressional Research Services )CRS( )صي �آر �أ�ص�(

67
جدول 5/14: امل�شاعدات الأمريكية لـ“اإ�رشائيل” 1949–2021 )باملليون دولر(

1989–19791998–19691988–19591978–19491968–1958الفرتة

599.6727.811,426.529,933.931,551.9جمموع امل�شاعدات

املجموع الكلي2009201920202021–19992018–2008الفرتة

29,374.730,878.23,8003,8003,800145,892.6جمموع امل�شاعدات

�الإ�رش�ئيلي  �لنوعي  �لع�صكري  �لتفوق  من  بالرغم 

بجميع  حتى  �لفل�صطينية،  باملقاومة  مقارنة  �لهائل 

�ملتقدمة  و�لتقنيات  و�لتعبئة  و�لتدريب  �ل�صالح  �أ�صكال  كافة  توفر  من  وبالرغم  �لعربية،  �لدول 

و�مليز�نيات �ل�صخمة؛ �إال �أن �ملقاومة �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً يف قطاع غزة، فر�صت نف�صها فر�صاً، 

ومتكنت يف معركة �صيف �لقد�ص من �إرباك �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�إف�صال خططه، بل و�إرباك �ملجتمع 

�ل�صهيوين يف فل�صطني �لتاريخية. وهو ما جعل �مل�صتويني �ل�صيا�صي و�لع�صكري يقومان بعمليات 

مر�جعة خلططهما. وفيما يلي �أبرز �ملوؤ�رش�ت �لع�صكرية ل�صنتي 2021-2020:

1. التعيينات والتغيريات الهيكلية:

�إطار  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  مهمة  منا�صب  يف  �لتعيينات  بع�ص  و2021   2020 �صنتا  �صهدت 

 ،2020 �أغ�صط�ص  �آب/  يف   ،Nimrod Aloni �ألوين  منرود  �لعميد  ت�صلّم  فقد  �العتيادية،  �لتعيينات 

 كما ت�صلّم �جلرن�ل يارون فينكلمن 
68

مهامه قائد�ً لفرقة غزة  Gaza Division باملنطقة �جلنوبية.

يف �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  عمليات  مديرية  يف  �لعمليات  ق�صم  لقيادة  مهامه   Yaron Finkleman 

يكون  ما  وغالباً  �لع�صكرية  �الأن�صطة  تخطيط  يف  مركزي  دور  وهو   ،2020 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

69
نقطة �نطالق ملن�صب يف هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي.

رابعًا: املوؤ�شرات الع�شكرية
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 Tomer ويف �أيلول/ �صبتمب 2021، مّت ت�صمية قائد جديد ل�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي، وهو تومر بار

Bar، �لذي �صيخلف قائد �جلو �جلرن�ل عميكام نوركني Amikam Norkin، وبار كان ي�صغل من�صب 

 Planning Force Design Directorate” )ق�صم �لتخطيط �صابقاً  “مديرية ت�صميم �لقوة  رئي�ص 

 ويف 2021/10/12، ت�صلّم 
70

.Yaakov Banjo فيما حّل حمله �جلرن�ل يعقوب بنجو ،)Directorate
71

.Yoel Strick مهامه قائد�ً لذر�ع �لب خلفاً للو�ء يوئيل �صرتيك Tamir Yadai للو�ء تامري يد�ي�

2. القوى الب�رشية:

يبلغ عديد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي نحو 635 �ألفاً، بينهم نحو 170 �ألف يف �خلدمة �لفعلية، و465 �ألفاً 

 وهو �حتياط فّعال يكن �أن ين�صم للخدمة و�لقتال خالل �أربعة �أيام فقط. وقد لوحظ 
72

يف �الحتياط.

يف �ل�صنو�ت �الأخرية تز�يد نفوذ �لتيار �ليميني �لديني حتى يف �لرتب �لعليا للجي�ص.

يف �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف   Manpower Directorate �لب�رشية  �لقوى  ق�صم  �أ�صدر   وقد 

2022، معطياته �ل�صنوية �خلا�صة بعدد جنوده �لقتلى يف ظروف خمتلفة عن  كانون �لثاين/ يناير 

 �صنة 2021. وبح�صب هذ� �لق�صم، فقد �صهدت �صنة 2021 مقتل 31 جندياً �إ�رش�ئيلياً مقابل 28 جندياً

�صنة  م�رشعهم،  جندياً   19 لقي  بينما   .2019 �صنة  قتلو�  جندياً  و27   ،2020 �صنة  ُقتلو�  �إ�رش�ئيلياً 

وُقتل   ،2020 �صنة  جندياً   13 مقابل  عمل،  حو�دث  �أو  طرق  حو�دث  �أو  تدريب  حو�دث  يف   ،2021

 ،2021 مايو  �أيار/  �لقد�ص  �صيف  معركة  خالل  غزة  قطاع  يف  للدبابات  م�صاد  ب�صاروخ  جندي 

مقابل م�رشع جندي يف وحدة جوالين Golani نتيجة �إلقاء حجر على ر�أ�صه خالل حملة �عتقاالت 

�لفال�صا  يهود  من  منهم   3 جندياً،   11 �نتحار   2021 �صنة  و�صّجلت   .2020 �صنة  �لغربية  �ل�صفة  يف 

�أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   
73

.2019 �صنة  جندياً   12 و   2020 �صنة  جنود   9 مقابل   ،Falasha Jews

�لقنا�ص �الإ�رش�ئيلي بارئيل �صموئيلي Barel Shmueli، �لذي ُقتل على يد م�صلح فل�صطيني خالل 

تظاهرة على حدود قطاع غزة يف �آب/ �أغ�صط�ص 2021، مل يدخل �صمن �إح�صاء�ت �لقتلى الأنه كان 

74
يخدم يف �رشطة حر�ص �حلدود.

وفيما يتعلق بد�فعية �ل�صبان يف “�إ�رش�ئيل”، يف �خلدمة يف �لوحد�ت �لقتالية باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 

ذكر موقع و�الّ Walla �لعبي، يف 2020/8/1، �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يعاين من تدين د�فعية �ل�صبان 

“�إ�رش�ئيل”، من �خلدمة يف �لوحد�ت �لقتالية باجلي�ص. و�أن رغبة �ل�صبان �الإ�رش�ئيليني، للخدمة  يف 

خالل  �خلدمة،  من  تهربو�  �مل�صتجدين  �جلنود  من   %11.5 و�أن  م�صتمر،  ب�صكل  ترت�جع  باجلي�ص 

 The Israel للديوقر�طية   �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  وك�صف   
75

.2018 �صنة   %7.9 مقابل   ،2019 �صنة 

Democracy Institute يف تقريره �ل�صنوي، يف 2022/1/6، �أن ثقة �جلمهور باجلي�ص ت�صهد تر�جعاً 

قد تر�جعت من  به  ثقة �جلمهور  �أن  �إىل  �ملعطيات  بيّنت  �أعو�م، فقد  لها منذ ع�رشة  الأدنى م�صتوى 

76
90% �صنة 2019 �إىل 81% �صنة 2020 �إىل 78% �صنة 2021.
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3. خطط وتوجهات ع�شكرية: 

تزد�د �لتحديات �أمام “�إ�رش�ئيل” �صبابيًة خالل �صنة 2022 وفقاً للتقدير�ت �الأمنية و�لع�صكرية 

�لتي  و�ملحلية  و�الإقليمية  �لعاملية  �الأحد�ث  من  طويلة  �صل�صلة  مع  وذلك  �الأبحاث،  مر�كز  وملحللي 

�أّثرت على �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي خالل �صنتي 2021-2020.

وفقاً لالإجماع �الإ�رش�ئيلي، مّت تعريف برنامج �إير�ن �لنووي على �أنه �أخطر تهديد لـ“�إ�رش�ئيل” 

و�أمنها �لقومي، بذريعة �أن �إير�ن تكت�صب �ملعرفة و�خلبة �لالزمتني لالأ�صلحة �لنووية، وتتقدم يف 

 غري �أن جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أقّر يف 
77

Uranium �إىل م�صتويات عالية. تخ�صيب �ليور�نيوم 

�لتقرير �لذي يلخ�ص �لعمليات �لتي قام بها �جلي�ص و�الأو�صاع �الأمنية على خمتلف �جلبهات خالل 

�صنة 2021، بعدم قدرته على �صّن هجوم على �إير�ن دون �ال�صتعد�د ملعركة يف �لد�ئرة �الأوىل، على 

�جلبهة �للبنانية و�صورية وقطاع غزة. وتبقى �جلبهة �لد�خلية للكيان جبهة “ه�صة” وغري جمهزة 

مبا فيه �لكفاية حلرب متز�منة على عدة جبهات، كما �أنها غري حم�صنة من هجمات �صاروخية قد 

78
ت�صيب �الأهد�ف �الإ�رش�ئيلية �لتي يتوقع تعر�صها للهجوم.

وقد خل�ص موؤمتر هرت�صيليا  Herzliya Conference �صنتي 2020 و2021، �إىل �أن �لتحديات 

تقليدية  وغري  )جيو�ص(،  تقليدية  دو�ئر:  �أربع  يف  ترتكز  “�إ�رش�ئيل”  تو�جه  �لتي  و�لتهديد�ت 

)منظمات �ملقاومة(، ونووية، و�صيب�نية. وقد جاء �لتهديد �الإير�ين يف �ملرتبة �الأوىل؛ وهذ� �لتهديد 

من  �لقريبة  �جلغر�فية  �مل�صاحات  يف  �لتقليدي  �لع�صكري  �لتمدد  ويف  �لنووي  برناجمها  يف  متمثل 

�لكيان؛ خ�صو�صاً يف �صورية ولبنان. وقد هدد رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت يف موؤمتر 

“�العتد�ء�ت  �أ�صماه  ما  على  مبا�رشة  بطريقة  ترّد  �صوف  “�إ�رش�ئيل”  �أن   ،2021 ل�صنة  هرت�صيليا 

79
�لتي يقوم بها وكالء �إير�ن” من خالل ��صتهد�ف �لنظام �الإير�ين.

للخيار  تطرقه  معر�ص  يف  نوركني،  عميكام  �جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلو  �صالح  قائد  �أكد  كما 

�لع�صكري �الإ�رش�ئيلي �صّد �إير�ن، خالل �ملوؤمتر نف�صه: “�إنه وفقاً لتوجيهات رئي�ص �أركان �جلي�ص 

�أولويات �جلي�ص وهذ�  �ُصلّم  �إير�ن على ر�أ�ص  فاإن   ،]Aviv Kochavi[ �أفيف كوخايف  �الإ�رش�ئيلي، 

�أننا  “�أفرت�ص  وتابع:  قدر�تنا”.  حت�صني  �صلب  يف  وهو  لنا،  و�لتدريبات  �ملو�رد  تخ�صي�ص  يحدد 

�صن�صطر لت�رشيع جزء من عمليات �ل�رش�ء و�الإنتاج وقدر�ت �لتزود بالوقود للم�صافات �لبعيدة، 

80
وبدون �صّك �صتتم مالءمة �خلطة �ال�صرت�تيجية لهذ� �الأمر”.

ويف �لوثيقة �لتي قدمها معهد در��صات �الأمن �لقومي �إىل �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق هريتزوج، 

تعريف  مّت  “�إ�رش�ئيل”،  تو�جهها  �لتي  �لرئي�صية  �لتحديات  فيها  ��صتعر�ص  و�لتي   ،2021 �صنة 

�لبنامج �لنووي �الإير�ين يف �لوثيقة بـ“�لتهديد �الأكرث خطورة على �إ�رش�ئيل”، ودعت �إىل �ال�صتعد�د 

للخيار �لع�صكري يف حال ف�صل �ملفاو�صات يف فيينا للتو�صل التفاق نووي جديد. و�أكدت �لوثيقة 
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�أن�صطتها  وتعطيل  �ل�صمالية  �جلبهة  يف  �الإير�ين  �لتمركز  �إف�صال  يف  �ال�صتمر�ر  “�إ�رش�ئيل”  على  �أن 

�الإقليمية كجزء من �ملعركة �مل�صتمرة بني حربني، وحت�صني �لقدر�ت وعدم �إظهار عالمات �لتعب يف 

�لتهديد �ملحتمل هناك، بات  �ل�صمالية، فاإن  �ل�صاحة  �أما بخ�صو�ص  �لتمركز �الإير�ين.  �لن�صال �صّد 

يتز�يد يف ظلِّ �ل�صعف لدرجة تفكك لبنان و�النق�صام �ملتز�يد يف �صورية، وتر�صخ قوة حزب �هلل يف 

81
لبنان.

�الأجندة  على  هام�صية  �ل�صاحة  “هذه  �أن  �إىل  �لوثيقة  فتَخلُ�ص  �لفل�صطينيني،  �إىل  بالن�صبة  �أما 

�ال�صتقر�ر يف  �لفل�صطينية لتحقيق  �ل�صلطة  �أنها ت�صدد على �رشورة تقوية  �إال  �لدولية و�الإقليمية” 

�ل�صفة �لغربية و�ملحافظة عليها ك�رشيك يف �أي ت�صوية م�صتقبلية، مع �حلفاظ على �حلو�ر �ل�صيا�صي 

�ل�صلطة  رئي�ص  عهد  لنهاية  �ال�صتعد�د  �أي�صاً  ويتوجب  �الأمني.  �لتن�صيق  وتعميق  �مل�صتوى  �لرفيع 

“�إ�رش�ئيل”  على  ويجب  حما�ص،  حركة  قوة  �زدياد  ظلِّ  يف  خ�صو�صاً  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية 

�أ�رش�ر ج�صيمة  حت�صني ��صتعد�د�تها لعملية ع�صكرية يف قطاع غزة تت�صمن مناورة برية الإحلاق 

82
بالذر�ع �لع�صكري حلركة حما�ص.

�ل�صنو�ت  �ملتعددة  �خلطة  تلّقت   ،2022 ل�صنة  �لعامة  �مليز�نية  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �إقر�ر  مع 

�أفيف �جلديد  �الأركان  هيئة  رئي�ص  ببلورتها  قام  �لتي   ،”Tnufa “تنوفاه  د�فع(  قوة  �أو   )زخم 

ت�صليحه،  �أم  هيكليته  ترتيب  �أم  �جلي�ص  بتدريب  يتعلق  فيما  �صو�ء  للتنفيذ؛  قوية  دفعة  كوخايف، 

مطلب  وهو  �جلي�ص؛  د�خل  �ل�صحي  و�لو�صع  و�لت�صغيلي  �ملعي�صي  �مل�صتوى  حت�صني  وباالأخ�ص 

�العتبار  �إعادة  �لعمل على   ويجري 
83

.2018 رئي�صي من مطالب كوخايف منذ توليه من�صبه �صنة 

مل�صد�قية �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لتي �هتزت ع�صية معركة �صيف �لقد�ص �أيار/ مايو 2021، من خالل 

خطة تنوفاه �لقائمة على مبد�أ “حرٌب ُمباغتة”.

وقد ر�أى �لتقييم �ل�صنوي للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن حالة �لو�صع �الأمني يف “حت�صن”، و�أن �إقر�ر 

“�صي�صاعد يف ذلك من خالل �ملزيد من �مل�صرتيات و�قتناء �ملعد�ت  �مليز�نية �خلا�صة بوز�رة �لدفاع 

وتدريب �لع�صكريني و�الحتياطيني يف �لعامني �ملقبلني”. وعلى �لرغم من حالة “�لتح�صن” يف �لو�صع 

�الأمني، وفقاً للتقييم، فاإن ذلك ال يكن �أن ينع �حتمال حدوث ت�صعيد مفاجئ وغري متوقع على 

�أي جبهة من �جلبهات كما كان يف �ل�صنو�ت �الأخرية، خ�صو�صاً يف جبهة قطاع غزة، ويرى �لتقييم 

�أن عو�مل �لتفجري مل تت�صاءل، الأن حركتَي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي منظمتان مقاومتان، والأن 

�أن مفاو�صات تبادل �الأ�رشى  “�إ�رش�ئيل” ما ز�لت ترف�ص حت�صني �لو�صع �القت�صادي لغزة، كما 
�الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  �مل�صتوى  �الإ�رش�ئيلي  �أو�صى �جلي�ص  للتقرير، فقد  ما ز�لت متعرثة. ووفقاً 

84
بعدم �ل�صماح حلركتَي حما�ص و�جلهاد مبر�كمة قوتهما �لع�صكرية.
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4. املناورات الع�شكرية: 

�لع�صكرية  �ملناور�ت  من  �صل�صلة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  كثّف   ،2021-2020 �صنتي  وخالل 

�ملتنوعة، جمعت فيها معظم �الأ�صلحة، حاكت مو�جهة على عدة جبهات، يف م�صعى لرفع جاهزيته 

يف ظلِّ ما ي�صفها باملخاطر �الأمنية �لتي حتيط به من “دول �لطوق”. 

تتوقع  و�لتي  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  لكبار  �ملتو�ترة  �لت�رشيحات  ظلِّ  يف  �ملناور�ت  وتاأتي 

عدة  على  حرباً  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  فيه  يخو�ص  �صيناريو  و�صمن  �ملنطقة،  ت�صهده  قد  ت�صعيد�ً 

�الإلكرتونية. ويف  �ل�صيب�نية و�لهجمات  لبنان و�صورية وقطاع غزة، عد� عن �حلرب  جبهات مع 

حتول الفت، �أجرى �جلي�ص مناور�ت يف بلد�ت عربية يف �ملناطق �ملحتلة �صنة 1948، حتاكي �ندالع 

��صطر�بات بالد�خل �لفل�صطيني و�ل�صفة �لغربية يف حال ن�صوب حرب على �إحدى �جلبهات، كما 

85
ح�صل خالل معركة �صيف �لقد�ص.

ُتعدُّ �ملناورة �ملفاجئة �لتي �أقامها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف كانون �الأول/ دي�صمب 2021، من �أبرز 

�النتقال  خالل  من  �لقادمة”  لـ“�حلرب  لال�صتعد�د  خ�ص�صت  وقد  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  �ملناور�ت 

�أجل  من  قتالية  “�صيناريوهات  �جلي�ص،  بيان  بح�صب  حاكت  وقد  �لطو�رئ.  �إىل  �لروتني  حالة  من 

“�لتدريبات قادها ق�صم  �أن هذه  �إىل  �لقادمة”، م�صري�ً  �الإ�رش�ئيلي للحرب  حت�صني جاهزية �جلي�ص 

 كما 
86

�لتكنولوجيا و�للوج�صتيات بالتعاون مع �لقو�ت �لبية وفرقة �لعمليات و�لقيادة �جلنوبية”.

بعد  �الأوىل  �ملناورة  وهي  غزة،  لقطاع  حمتمالً  �جتياحاً  حتاكي  مناورة  �الإ�رش�ئيلي  �أجرى �جلي�ص 

 
87

معركة �صيف �لقد�ص �أيار/ مايو 2021.

مار�ص  �آذ�ر/  يف  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �لتابعة  �الأ�صباح(  )وحدة  �الأبعاد  �ملتعددة  �لوحدة  و�أنهت 

يف  ت�صكيالتها  كافة  طالت  �حلية،  بالذخرية  مناور�ت  �صمل  �أ�صابيع  ثالثة  ��صتمر  متريناً   ،2021

مرتفعات �جلوالن و�حلدود �للبنانية. ويف �ل�صياق ذ�ته، قال قائد �لقو�ت �لبية �للو�ء يوئيل �صرتيك: 

“نريد �أن تكون �حلرب �لقادمة �أكرث دقة، و�أكرث فتكاً مع قدر ��صتخبار�تية كبرية، حيث يتم تفعيل 
 
88

�لذخرية �حلية بجو�ر �لقو�ت �لبية”.

ويف �إطار �ملناور�ت �مل�صرتكة بني �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وعدد من جيو�ص �لدول �الأخرى يف �ملنطقة 

و�لعامل، و�لتي باتت تكرر وترت�صخ �صنة بعد �صنة، م�صتغلة توتر �لعالقات �أحياناً بني عدد من دول 

�ملنطقة، فقد �صارك �صالح �لبحرية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف �آذ�ر/ مار�ص 2021، تدريبات ع�صكرية 

�أجرت   ،2021/4/12 ويف   
89

�ملتو�صط. �الأبي�ص  �لبحر  �رشق  وفرن�صا،  وقب�ص  �ليونان  مع  دولية 

“�إ�رش�ئيل”،  �صاركت  كما   
90

�أيام. ع�رشة  ��صتمرت  م�صرتكة  جوية  مناورة  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل” 
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�ليونان  يف  قيمت 
ُ
�أ  ،”Iniohos “�إنيوخو�ص  ��صم  عليها  طلق 

ُ
�أ مناورة  يف   ،2021 �أبريل  ني�صان/  يف 

�صاروخية  تهديد�ت  مع  �لتعامل  �أبرزها  من  �صيناريوهات،  عدة  حتاكي  دول،  �صبع  مب�صاركة 

91
�أر�ص - جو متقدمة، و�صيناريوهات �أخرى.

5. الت�شلح وجتارة الأ�شلحة:

ن�رش مر�قب عام دولة �الحتالل، �لقا�صي متنياهو �إجنلمان Matanyahu Engelman ، تقريره 

وت�صليح  �الأمنية،  �ملنظومة  يف  �لقر�ر�ت  �تخاذ  طريقة  حول  حادة،  �نتقاد�ت  فيه  وقّدم  �ل�صنوي، 

رئي�ص  على  �الأمنية  �ملعلومات  عر�ص  طرق  يف  خلالً  “هناك  �إن  تقريره،  يف  �إجنلمان  وقال  �جلي�ص. 

 Albert الأركان، ولوزير �جلي�ص وللكابينت، ب�صاأن �رش�ء مد�فع جديدة”. و�أ�صاف �أن �رشكة �ألبت�

�الأملانية  لل�رشكة  فر�صة  �أي  �إعطاء  يتم  ومل  �لوحيدة،  �ل�رشكة  كانت  �ملناق�صة  على  ح�صلت  �لتي 

�أن �لتقارير �لتي ُقّدمت لرئي�ص �الأركان  �أّكد �ملر�قب  �ملناف�صة يف �صناعة �ملد�فع؛ وبح�صب �لتقرير، 

92
وللكابينت ب�صاأن �ملد�فع كانت مغلوطة وغري و��صحة.

  ت�صلّم �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي يف �آب/ �أغ�صط�ص 2020، �أربع طائر�ت جديدة من طر�ز “�ل�صبح” 

 ،2021 �أيلول/ �صبتمب  �لنوع نف�صه ت�صلّمها يف  �إىل ثالث طائر�ت من  �إ�صافة   
93

F-35؛ �أو  �أف-35 

50 طائرة من �ملتوقع ت�صلّمها �صنة  �أ�صل  30 طائرة من  لي�صبح جمموع ما ت�صلّمه من هذ� �لطر�ز 

طائرة   12 ل�رش�ء  �ملتحدة  �لواليات  مع  �تفاقاً   ،2021/12/30 يف  “�إ�رش�ئيل”،  وّقعت  كما   
94

.2024

 Lockheed مارتن   لوكهيد  �رشكة  �إنتاج  من   CH-53K كيه  �صي.�إت�ص-53  طر�ز  من  هليكوبرت 

 .Boeing من �إنتاج بوينغ KC-46 وطائرتني للتزود بالوقود من طر�ز كيه.�صي-46 �أو Martin

و�صول  �ملتوقع  ومن  دوالر،  مليار�ت   3.1 بنحو  لل�صفقة  �الإجمالية  �لقيمة  �لدفاع  وز�رة  وقّدرت 

95
�لطائر�ت �صنة 2026.

وكان   ،2020 يف  دوالر  مليار�ت   8.55 نحو  و�صلت  فقد  �الإ�رش�ئيلية  �الأ�صلحة  �صادر�ت  �أما 

�آ�صيا و�ملحيط �لهادئ. وهو موؤ�رش على منو �صادر�ت �الأ�صلحة مقارنة ب�صنة  �إىل منطقة  معظمها 

ما   2021 ل�صنة  �الأ�صلحة  �صادر�ت  قيمة  بلغت  بينما  دوالر.  مليار�ت   7.3 بلغت  حيث   2019
96

جمموعه 11.3 مليار دوالر، وهو �الأعلى منذ �إن�صاء �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

 Stockholm ووفقاً لتقرير مر�قبة جتارة �الأ�صلحة �ل�صادر عن معهد �صتوكهومل الأبحاث �ل�صالم

�الإ�رش�ئيلية �الأ�صلحة  �صادر�ت  مثّلت   ،International Peace Research Institute )SIPRI( 

مقارنة   ،%59 بن�صبة  �أعلى  وكانت   ،2020-2016 �صنتي  بني  �لعامل  يف  �الأ�صلحة  جتارة  من   %3  

جتارة  من   %2.4 �الإ�رش�ئيلية  �الأ�صلحة  �صادر�ت  مثّلت  حني  يف   ،2015-2011 بني  بال�صنو�ت 
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�الأ�صلحة يف �لعامل بني �صنتي 2017-2021، وكانت �أقل بن�صبة 5.6%،مما كانت عليه خالل �لفرتة  

97
.2016-2012

6. املوازنة الع�شكرية:

ب�صبب �الأزمة �ل�صيا�صية �لطويلة �لتي �أّدت �إىل �إجر�ء �أربعة �نتخابات ت�رشيعية يف �أقل من �صنتني، 

مل يتم �لت�صويت على �أي مو�زنة يف “�إ�رش�ئيل” منذ �صنة 2018. ويف كانون �الأول/ دي�صمب 2020، 

مّت حّل �لكني�صت �أي�صاً ب�صبب عجز �لنو�ب عن �التفاق على مو�زنة.

مع �إقر�ر �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �مليز�نية �لعامة ل�صنة 2022، فجر يوم �جلمعة يف 2021/11/5، 

نالت �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية دفعة مهمة خ�صو�صاً �أن مو�زنة �لدفاع ل�صنة 2022 كانت وفق تطلعات 

تر�ه  ما  مو�جهة  يف  وبر�جمها  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  خلطط  زخماً  �أعطى  ما  �لع�صكري؛  �مل�صتوى 

حتديات وجودية.

ل�صنة  �صيكل(  مليار   71.928( دوالر  مليار   20.929 �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �مليز�نية  بلغت   

2020 بناء على �ل�رشف �حلقيقي للميز�نية )�نظر جدول 5/15(، بينما مّت تقدير �مليز�نية �لع�صكرية 

 
98

ل�صنة 2021 بنحو 23.9 مليار دوالر )77.3 مليار �صيكل(.

�الإح�صاء  د�ئرة  �أرقام  ح�صب  �لفعلية  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لنفقات  �لتايل  �جلدول  ويظهر 

�ملركزية يف �لفرتة 2015–2020: 

99
جدول 5/15: النفقات الع�شكرية الإ�رشائيلية الفعلية 2015–2020 بالأ�شعار اجلارية

النفقات )باملليون دولر(النفقات )باملليون �شيكل(ال�شنة

201573,35618,887

201676,91220,026

201769,41419,283

201872,54720,169

201971,89720,171

202071,92820,929
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النفقات الع�شكرية الإ�رشائيلية الفعلية 2015–2020 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

حكومتني  تو�يل  من  �لرغم  على 

�صنتي  يف  �حلكم،  على  �إ�رش�ئيليتني 

�أكرثية  ذ�ت  �الأوىل  و2021،   2020

يينية برئا�صة بنيامني نتنياهو، و�لثانية منبثقة من تيار�ت يينية و“و�صطية” و“ي�صارية” برئا�صة 

نفتايل بينيت، ما ز�لت م�صتمرة حتى كتابة هذه �ل�صطور؛ �إال �أن �صيا�صة �حلكومتني جتاه �لو�صع 

�النق�صام  تر�صيخ  �إىل  �لهادف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صغط  ��صتمر  حيث  تختلف،  مل  �لفل�صطيني  �لد�خلي 

�صيا�صية  م�صار�ت  و�إيجاد  �الأمني،  �لتن�صيق  وتوثيق  غزة،  قطاع  ح�صار  و��صتمر�ر  �لفل�صطيني، 

و�إد�رية يف �ل�صفة �لغربية بديلة عن �صيادة �ل�صلطة، و�لتح�صري لفرتة ما بعد حممود عبا�ص وتهيئة 

 2021 �صنة  �صهدت  وقد  �الإ�رش�ئيلية.  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  �ملعايري  وفق  له  خليفة  الإيجاد  �لظروف 

حرباً جديدة على قطاع غزة، قبيل �نتهاء عهد حكومة نتنياهو، وع�صية تويل بينيت رئا�صة �حلكومة.

�نتخابات  �إجر�ء  �التفاق على  و�إعالن  2020؛  �صنة  �لفل�صطينية خالل  �مل�صاحلة  تقدم ملف  مع 

مايو  �أيار/  يف  �لت�رشيعية  باالنتخابات  ُت�صتهّل  �لفل�صطيني،  �لوطني  و�ملجل�ص  ورئا�صية  ت�رشيعية 

�النتخابات؛  بهذه  حما�ص  حركة  فوز  �إمكانية  من  �الإ�رش�ئيلي  �لتخوف  مدى  و��صحاً  بد�  2021؛ 

ما  مع  تتقاطع  و�لتي  �لروؤية،  هذه  تدعم  �لتي  �لفل�صطينية  �لر�أي  ��صتطالعات  تعدد  مع  خ�صو�صاً 

يتلكه �جلانب �الإ�رش�ئيلي من تقدير�ت توؤكد �إمكانية حتقق هذ� �مل�صار، وهو ما �نعك�ص يف �صل�صلة 

عمليات  مع  بالتز�من  �ل�صيناريو،  هذ�  �إىل  �لو�صول  من  حتّذر  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لت�رشيحات  من 

�عتقال وقمع وتهديد�ت م�ّصت �لعديد من مر�صحي �لف�صائل �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، وكان 

�النق�صام  لرت�صيخ  و��صحاً  تدّخالً  ُيعُدّ  ما  وهو  حما�ص؛  حركة  وكو�در  ملر�صحي  �الأكب  �لن�صيب 

و�إف�صال �مل�صار �لديوقر�طي �لفل�صطيني.

 خام�شًا: املـــــوقف االإ�شــــرائيلي مـن 

               الو�شع الفل�شطيني الداخلي
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�النتخابات  �أن  �أ�صكنازي،  جابي  نتنياهو  حكومة  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �خلارجية  وزير  �أّكد  وقد 

�أبدى قلقه من  �أكرث جدية من �ملحاوالت �ل�صابقة”، ولكنه  “تبدو لنا هذه �ملرة كخطوة  �لفل�صطينية 

�أ�صكنازي،  عن   ،2021/4/9 يف  �الإلكرتوين،  و�لال  موقع  ونقل   
100

غزة. قطاع  يف  حما�ص  قوة  تز�يد 

زعمه خالل حمادثة هاتفية مع نظريه �الأمريكي، �أنطوين بلينكن Antony Blinken، �أن “�إ�رش�ئيل” 

�أن �النق�صام  “�إ�رش�ئيل” قلقة من  �إن  �لت�رشيعية، لكنه قال  �إجر�ء �النتخابات  �أمام  ال ت�صع عقبات 

 وهذ� 
101

�لد�خلي يف حركة فتح �صيوؤدي �إىل �إ�صعاف حزب عبا�ص، ويهد �لطريق �أمام فوز حما�ص.

 
102

�لزعم كرره �أي�صاً طال كاملان Tal Kalman، رئي�ص �ل�صعبة �ال�صرت�تيجية باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

وهّدد من�صق �أن�صطة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية كميل �أبو ركن Kamil Abu-Rukun، بوقف �لعالقات 

 وك�صفت �لقناة 12 �لعبية، يف 
103

و�لتن�صيق �الأمني يف حال فازت حما�ص باالنتخابات �لت�رشيعية.

�أرغمان وحممود عبا�ص؛  �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي ند�ف  2021/3/19، عن فحوى لقاء ُعقد بني رئي�ص 

من  �خل�صية  وبالتايل  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  حما�ص  �إ�رش�ك  من  عبا�ص  �أرغمان  حّذر  حيث 

104
�صيطرتها على �ل�صلطة.

ويف �إطار �لتدخل �لفعلي يف �إعاقة �إجر�ء �النتخابات، �عتقلت “�إ�رش�ئيل” و��صتدعت مر�صحني عن 

 
106

�لغربية. �ل�صفة  وباقي   
105

�لقد�ص يف  حما�ص  حركة  مر�صحي  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لف�صائل 

107
ومنعت عقد موؤمتر�ت �صحفية للمر�صحني يف مدينة �لقد�ص.

�الإجر�ء�ت  خالل  من  �لفل�صطيني  �لديوقر�طي  �مل�صار  بتعطيل  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  يكتِف  مل   

للم�صجد  م�صتوطنيه  �قتحامات  وترية  تز�يد  يف  متثل  مت�صاعد�ً،  م�صار�ً  �تبع  و�إمنا  و�العتقاالت، 

�الأق�صى، وتز�يد وترية �العتد�ءت و�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية؛ ما �أدى �إىل �ندالع معركة �صيف �لقد�ص 

على قطاع غزة، و��صتمر�ر �حل�صار �خلانق  �إ�رش�ئيلياً  2021، و��صتتبع ذلك عدو�ناً  �أيار/ مايو  يف 

للقطاع، يف ظلِّ تعرث مباحثات تبادل �الأ�رشى وفكِّ �حل�صار �أو تخفيفه.

ما ز�ل �الهتمام �الإ�رش�ئيلي متجهاً نحو �صبط �الأو�صاع وتهدئتها يف �ل�صفة �لغربية، خ�صو�صاً 

مع تنامي عمليات �ملقاومة �مل�صلحة وت�صاعد �لهبات �ل�صعبية، وذلك من خالل �لعمل على تر�صيخ 

�لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية وتكري�ص �النق�صام، و�لدفع يف �جتاه تهيئة �لظروف الإيجاد 

�صخ�صية فل�صطينية تخلف حممود عبا�ص، يف حال غيابه، تكون متو�فقة مع �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية 

و�الأمريكية، ومتعاونة بدرجة “معقولة” يف �إد�رة �ل�صلطة “�لوظيفية” يف �ل�صفة.

عالقة  عودة   ،2020/11/17 يف  �ل�صيخ،  ح�صني  �لفل�صطينية  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزير  �إعالن  ومع 

�مل�صار  هذ�  ��صتتبع   
108

�لتاريخ. ذلك  من  �أ�صهر  �صتة  قبل  ُقطعت  و�لتي  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �ل�صلطة 

�الإ�رش�ئيلي �الأمن  وزير  بني  بلقاءين  ُد�صنت  و�إ�رش�ئيلية،  فل�صطينية  قياد�ت  بني  لقاء�ت   �صل�صلة 
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يف فكان  �الآخر  �أما   ،2021 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �هلل  ر�م  يف  مّت  �أحدهما  عبا�ص،  وحممود  جانت�ص   بني 

 و�أكد جانت�ص �أن �للقاء�ت جاءت لتعزيز �لتن�صيق �الأمني و“لبحث ق�صايا 
109

تل �أبيب يف 2021/12/8،

�أمنية و�صيا�صية ومدنية و�قت�صادية”، و�أن “�إ�رش�ئيل” ت�صعى �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت تعزز مالية �ل�صلطة 

�ل�صلطة  “كلما كانت  �أنه  و�أّكد   
110

�لغربية وغزة، �ل�صفة  �الأمنية و�القت�صادية يف  �الأو�صاع  وبلورة 

�صخ�صيات  قبل  من  متعددة  لقاء�ت  هناك  كان  كما   
111

�أ�صعف”. حما�ص  كانت  �أقوى  �لفل�صطينية 

ح�صني  فل�صطينياً،  �أبرزها  �مل�صتوى،  رفيعة  و�أمنية  �صيا�صية  �إ�رش�ئيلية  �صخ�صيات  مع  فل�صطينية 

�ل�صيخ، ورئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لفل�صطينية ماجد فرج.

�أجهزة  �أن  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  ك�صف  �الأمني،  �لتن�صيق  �إطار  ويف 

2021، �صّد  �لثاين/ نوفمب  �أبيب، �صّن حملة، يف ت�رشين  �لفل�صطينية تولت، بطلب من تل  �ل�صلطة 

�ملقاومني �مل�صلحني يف خميم جنني و“عملت �صّد �الإرهابيني هناك” بدالً من �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية. وقد 

نقل �لطلب  رئي�ص �ل�صاباك �جلديد رونني بار، �لذي �لتقى عبا�ص يف مقره يف ر�م �هلل، وحذره من �أن 

112
خ�صومه يف فتح ون�صطاء حما�ص يتعاونون معاً للتمرد على �صلطته.

�الأمنية، و�لدخول  تر�جع قب�صتها  �أو  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �إنهيار  �الإ�رش�ئيلي من  �لتخوف  �إن 

حركة  ر�أ�صها  وعلى  �لعبثي  �لت�صوية  مل�صار  �لر�ف�صة  �لقوى  بال�رشورة  منها  ي�صتفيد  فو�صى  يف 

 كما طلب 
113

حما�ص، دفع باجلانب �الإ�رش�ئيلي �إىل �لقيام باإقر��ص �ل�صلطة نحو 155 مليون دوالر.

لل�صلطة  �ملالية  �مل�صاعد�ت  لزيادة  و�الأوروبية  �لعربية  �لدول  على  �ل�صغط  و��صنطن  من  جانت�ص 

�لغربية  �ل�صفة  يف  للفل�صطينيني  ت�صهيالت  رزمة  باإجر�ء  “�إ�رش�ئيل”  قامت  وقد   
114

�لفل�صطينية.

وقطاع غزة، من �صمنها �ملو�فقة على �الآالف من طلبات ملِّ �ل�صمل للفل�صطينيني غري �مل�صجلني، �لتي 

 
115

توىل ح�صني �ل�صيخ �إد�رتها.

ما ز�ل مو�صوع ��صتخالف �لرئي�ص حممود عبا�ص ي�صغل بال �لقيادة �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صنو�ت 

رمبا  �ل�صائدة،  هي  ز�لت  ما  عبا�ص  �صيخلف  مبن  �لو�صوح  عدم  حالة  �أن  خ�صو�صاً  �الأخرية؛ 

�أو�صاط �جلهات  �ملتناف�صني، مما يعّزز مكانته يف  �إق�صاء  �أو  جانب منها له عالقة ب�صيا�صة تهمي�ص 

دون يرحل  �أن  من  �لقلق  ب�صبب  عليه  �ل�صغوط  ممار�صة  يف  ر�غبة  غري  ويجعلها  �لدولية،   �لفاعلة 

�أي خليفة.

وماجد  �ل�صيخ  ح�صني  بني  �الأخرية،  �الأ�صهر  يف  �زد�دت  �لتي  �للقاء�ت،  �إن  �لقول،  �ملمكن  من 

�ل�صيخ  �إىل �نتخاب مر�صح عبا�ص يف حركة فتح ح�صني  �إ�رش�ئيليني، باالإ�صافة  فرج، مع م�صوؤولني 

ع�صو�ً يف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية خلفاً للر�حل �صائب عريقات، خالل �نعقاد 

 مع ترجيح �أن ي�صغل �ل�صيخ �أي�صاً من�صب �أمانة 
116

�ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني يف 2022/2/8-6،

خالفة  �صباق  دخل  �أنه  يعني  ما  كذلك(،  عريقات  ي�صغله  كان  )�لذي  للمنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رّش 



273

امل�شهد االإ�شرائيلي

�ل�صيا�صي �الأمني  ب  �أن مدى تعاون �ملركَّ  وال �صكَّ 
117

�أق�رش. �أبو مازن ب�صكل عملي، ومن م�صافة 

�لفل�صطيني مع �جلانبني �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي، ُيعدُّ حمدد�ً رئي�صياً بالن�صبة لهم يف دعم �ل�صخ�صية 

�لدعم  َنيْل  �إىل  �أقرب  �ل�صيخ  ح�صني  يكون  وقد  �مل�صتقبل.  يف  عبا�ص  �صيخلف  �لذي  “�لتيار”  �أو 

لت�صويق �أكب  جهد  و�أمامه  فتحاوياً،  نف�صه  لت�صويق  �لكثري  �أمامه  �أن  غري  �الأمريكي،   �الإ�رش�ئيلي 

نف�صه فل�صطينياً.

و�أ�صبحت  وقومياً،  دينياً  تطرفاً  �أكرث  �جتاهات  يف  ي�صري  �ل�صهيوين  �ملجتمع  ز�ل  ما 

�لتيار�ت �ليمينية و�لدينية مهيمنة على نظام �حلكم و�ل�صيا�صة يف �لكيان �الإ�رش�ئيلي؛ 

مع تر�جع و�صبه �ندثار للي�صار �الإ�رش�ئيلي. ويتجه �ملجتمع �ل�صهيوين ونظام �حلكم �إىل مزيد من 

“َقْوننة” �لهوية �ليهودية �ل�صهيونية للكيان �الإ�رش�ئيلي، و�لقيام مبزيد من �إجر�ء�ت تهويد �لقد�ص 
وباقي �ل�صفة �لغربية وتكثيف �ال�صتيطان.

يف  �حل�صم  و�صعوبة  ��صتقر�ر  و�لال  �الرتباك  من  حالة  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  �لنظام  عا�ص  وقد 

�لقر�ر�ت �ملهمة، نتيجة تعدُّد �النتخابات �لعامة )�أربعة �نتخابات يف �لفرتة 2019-2021( وعدم قدرة 

�الأحز�ب �لكبرية على ت�صكيل حكومات م�صتقرة؛ مع وجود رغبة لدى قوى عديدة باإنهاء دور نتنياهو 

كرئي�ص للوزر�ء بعد �أن ق�صى يف �حلكم �أطول فرتة منذ �إن�صاء �لكيان؛ باالإ�صافة �إىل �لتُّهم �ملوجهة �إليه 

بالف�صاد. 

�ملناه�صني لبنيامني نتنياهو،  �ل�صيا�صي بني مع�صكَرين؛  �إىل حالة من �ال�صتقطاب  �أدى ذلك  وقد 

و�ملوؤيدين له. وقد �أفرزت هذه �حلالة حتالفات و�ن�صقاقات حزبية كبرية. وحتى بعد ت�صكيل حكومة 

جديدة برئا�صة نفتايل بينيت، فقد ظّل ح�صور نتنياهو �لعامل �الأ�صا�صي يف متا�صكها على �لرغم من 

�لتوجهات و�ل�صيا�صات( بني مركباتها  �ل�صيا�صي، و�الأيديولوجي، و�القت�صادي )من حيث  �لتباين 

�إذ� ما  �ملختلفة. وبالرغم من �أن طبيعة هذ� �لت�صكيل قد تعر�صها لل�صقوط يف �أي حلظة، خ�صو�صاً 

و�جهت ��صتحقاقات كبرية؛ غري �أنه على ما يبدو، فاإن م�صلحة �الأطر�ف �حلزبية �مل�صاركة ت�صبُّ يف 

��صتمر�رها، خ�صو�صاً يف مو�جهة نتنياهو كبديل حمتمل عنها يف حال �صقوطها.

�لقائمة  وهي  عربية،  قائمة  �ن�صمام  يف  متثل  تاريخياً  �صيا�صياً  حدثاً  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  و�صهد 

�لعربية �ملوحدة لالئتالف �حلكومي، حيث ُتعّد �لقائمة �ملوحدة عامالً مهماً يف بقاء �حلكومة، مثل 

�الإ�رش�ئيلي، تعتمد فيها حكومة  �ل�صيا�صي  �لنظام  �الأوىل يف تاريخ  �ملرة  �أنه هذه  باتها، بيد  كّل مركَّ

�إ�رش�ئيلية يف بقائها على قائمة عربية. وعلى ما يبدو فاإن �لقائمة �ملوحدة �صتبقى العباً مركزياً يف 

ت�صكيل �حلكومة �لقادمة، ما د�م نتنياهو باقياً يف �مل�صهد �ل�صيا�صي. 

خال�شة
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من  وبالرغم  �ل�صكاين.  �لنمو  يف  عاماً  ��صتقر�ر�ً  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صكانية  �الإح�صاء�ت  وتظهر 

�لرت�جع �ملحدود يف ن�صبة �لنمو �ل�صكاين يف �لو�صط �لعربي �لفل�صطيني، فاإنها ظلّت �أعلى من مثيلتها 

مقارنة  م�صتقرة  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إىل  �ليهودية  �لهجرة  معدالت  ظلّت  كما  �ليهودي.  �لو�صط  يف 

بال�صنو�ت �لع�رش �ل�صابقة. �أما �أعد�د �ليهود يف �لعامل فت�صري �مل�صادر �ملتخ�ص�صة �إىل زيادة الفتة، 

يرجع �صببها �لرئي�صي �إىل تو�صيع هذه �مل�صادر لد�ئرة تعريف �ليهودي مبا يف ذلك �لذين ال يوؤمنون 

باليهودية ديناً، وممن يكون �أحد و�لديهم من �ليهود.

و�أر�صه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ح�صاب  على  متقدمة  �قت�صادية  حالة  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  يعي�ص 

وثرو�ته �لطبيعية، وي�صتفيد من �لدعم �الأمريكي ومن �لنفوذ يف �لعامل �لغربي، كما ي�صتفيد من غياب 

�ملخاطر �لر�صمية �لعربية، ومن �لتطبيع مع عدد من �لبلد�ن �لعربية. غري �أن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي 

2020–2021 ب�صكل كبري من تد�عيات �نت�صار جائحة كورونا، �لتي ت�صببت باأحد  عانى يف �صنتي 

�أ�صو�أ �لرت�جعات �القت�صادية منذ ن�صاأة �لكيان؛ لكن قدرته على �لتعايف و�خلروج من �الأزمة كانت 

�لفرد يف غربي  �لفرد يقارب دخل  �لتي عانت من �جلائحة. وظلَّ دخل  �لبلد�ن  �أ�رشع من كثري من 

�أوروبا، ويتفّوق على معظم �أمثاله يف �ل�رشق �الأو�صط.

�إىل  باالإ�صافة  �ملنطقة،  بتفوق ع�صكري نوعي مقارنة بدول  يتمتع  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  وما ز�ل 

خمزونه �لكبري من �الأ�صلحة غري �لتقليدية. وُتعدُّ ميز�نيته �لع�صكرية �صمن �الأعلى يف �لعامل مقارنة 

بعدد �ل�صكان، كما ُتعدُّ “�إ�رش�ئيل” �أحد �أكب م�صّدري �ل�صالح يف �لعامل. ومع ذلك، فقد متّكن �الأد�ء 

�ملتميز للمقاومة يف معركة �صيف �لقد�ص من �إرباك �لبيئة �لع�صكرية و�الأمنية �الإ�رش�ئيلية، و�أجبها 

على �لقيام مبر�جعات خلططها و�إجر�ء�تها �لتي مل ُتفلح يف وقف ت�صاعد �لعمل �ملقاوم، خ�صو�صاً 

يف قطاع غزة.

�لد�خل  يف  �ملقاومة  قوة  ت�صاعد  خماطر  من  يعاين  ز�ل  ما  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  فاإن  �ملقابل،  يف 

��صتقر�ر  �لال  حالة  ومن  للمقاومة،  ود�عم  له  و�إ�صالمي  عربي  �صعبي  رف�ص  ومن  �لفل�صطيني، 

ومن  للكيان  �لعد�ء  من  ملزيد  م�صتقبالً  �ملجال  تفتح  قد  و�لتي  به،  �ملحيطة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  يف 

�جلندي  لدى  �لقتال  �إر�دة  وتر�جع  �الإ�رش�ئيلية،  �لقياد�ت  نوعية  تر�جع  ومن  �ملقاوم،  �لعمل 

 �الإ�رش�ئيلي، باالإ�صافة �إىل تناق�صات �ملجتمع �ل�صهيوين �لد�خلية، وهو ما ُيبقي هذ� �لكيان يف و�صع

غري م�صتقر. 
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الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي

�لق�صية  من  و�ل�صعبي،  �لر�صمي  �لعربي،  �ملوقف  على  للتعرف  �لف�صل  يهدف 

دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  مبادرة  يف  طرحه  مّت  ما  �صوء  على  �لفل�صطينية، 

بع�ص  بني  عقدها  مّت  �لتي  �لتطبيع  و�تفاقيات  �لقرن”،  بـ“�صفقة  و�ملعروفة  لـ“�ل�صالم”،  تر�مب 

و�الحتالل  �ملقاومة  بني  ع�صكرية  مو�جهة  �ندالع  من  �أعقبها  وما  و“�إ�رش�ئيل”،  �لعربية  �لدول 

جر�ح  �ل�صيخ   
ّ
حي يف  �الحتالل  ممار�صات  ب�صبب  �لقد�ص”،  “�صيف  مبعركة  ُعرفت   �الإ�رش�ئيلي 

و�مل�صجد �الأق�صى.

يتوزع �لف�صل على �أربعة حماور �أ�صا�صية؛ يتناول �ملحور �الأول مو�قف جامعة �لدول �لعربية 

و�لقمة �لعربية. ويبحث �ملحور �لثاين يف مو�قف �لدول �لعربية و�أدو�رها، بحيث مت تناول موقف 

كال�صعودية  �أخرى  دول  وكذلك  ولبنان،  و�صورية،  و�الأردن،  م�رش،  بفل�صطني؛  �ملحيطة  �لدول 

ودول �خلليج، مع �لتعر�ص ملوقف �ل�صود�ن و�ملغرب ودول عربية �أخرى، ومت تناول هذ� �ملحور 

من عدة زو�يا؛ من �أهمها تطور �لعالقات �ل�صيا�صية لهذه �لدول، و�أن�صطتها �لديبلوما�صية، وكذلك 

موقفها من �ل�رش�ع �لد�خلي �لفل�صطيني، و�أي�صاً موقفها من م�رشوع �لت�صوية، لننتهي با�صتعر��ص 

عالقاتها بـ“�إ�رش�ئيل”.

ويتناول �ملحور �لثالث �لتطور�ت يف جمال �لتطبيع، من خالل ��صتعر��ص �الأ�صكال �ملتعددة له، 

�صو�ء عب رحالت �لطري�ن، وما ��صطلحنا عليه بالتطبيع �ل�صحي، وتطبيع �رشكات �الت�صاالت، 

و�لتطبيع �الأكاديي، و�ل�صياحة، عالوة على �لتطبيع �لفني و�الإعالمي، و�نتهاء بالتطبيع �لريا�صي. 

�لفعاليات  �أبرز  ��صتعر��ص  �لعربي وتوجهاته، من خالل  �لر�بع �ملوقف  �ملقابل يتناول �ملحور  ويف 

�ل�صعبية �لد�عمة لل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه، و�لر�ف�صة لت�صفية �لق�صية و�لتطبيع. 

اأواًل: مواقف جامعة الدول العربية والقمة العربية: 

1. املوقف من خطة ترامب لـ“ال�شالم” والعملية ال�شلمية:

ر�أت جامعة �لدول �لعربية، على ل�صان �الأمني �لعام �أحمد �أبو �لغيط، �أن خطة تر�مب لـ“�ل�صالم” 

“�صفقة  �أكد جمل�ص جامعة �لدول �لعربية رف�ص   فيما 
1
“�إهد�ر�ً كبري�ً حلقوق �لفل�صطينيني”. مُتثّل 

�ل�صعب  وطموحات  حقوق  من  �الأدنى  �حلد  تلبي  ال  �أنها  باعتبار  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمريكية  �لقرن” 

�ل�صالم  “مبادرة  �أن  على  �ملجل�ص  و�صّدد  �ل�صلمية.  �لت�صوية  مرجعيات  وتخالف  �لفل�صطيني، 

“�ل�صالم”،  2002، هي �حلّد �الأدنى �ملقبول عربياً لتحقيق  �أقرت بن�صو�صها �صنة  �لعربية”، وكما 

مقدمة
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 ،1967 �صنة  �ملحتلة  و�لعربية  �لفل�صطينية  �الأر��صي  لكامل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إنهاء  خالل  من 

و�إقامة دولة فل�صطني �مل�صتقلة ذ�ت �ل�صيادة وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص، و�إيجاد حلٍّ عادل ٍومتفق 

عليه لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، وفق قر�ر �جلمعية �لعامة  لالأمم �ملتحدة رقم 194 ل�صنة 1948، 

و�لتاأكيد على �أن “�إ�رش�ئيل”، �لقوة �لقائمة باالحتالل، لن حتظى بالتطبيع مع �لدول �لعربية ما مل 

 وقد �أكد وزر�ء �خلارجية �لعرب مرة �أخرى على موقفهم 
2
تقبل وتنّفذ “مبادرة �ل�صالم �لعربية”.

و“مبادرة  �لدولتني  حّل  ب�صيغة  مت�صكهم  وباإعالنهم   ،2021 فب�ير  �صباط/  يف  �جتماعهم  يف  هذ� 

 
3
�ل�صالم �لعربية”.

لكن على �أر�ص �لو�قع، وبدالً من تعزيز �صمود �لفل�صطينيني يف مو�جهة “�صفقة �لقرن”، كان 

حول  تقرير  �أورده  ما  ذلك  على  ويوؤ�رش  لل�صفقة.  �لر�ف�ص  �لفل�صطيني  �ملوقف  دعم  عن  �لتخاذل 

�مليز�نية �لعامة �لفل�صطينية، حيث ي�صري �إىل تر�جع �ملنح �لعربية مليز�نية فل�صطني بن�صبة 85% خالل 

�صنة 2020، حيث قادت �ل�صعودية هذ� �لرت�جع بن�صبة 81.4%، وقد �رشح وزير �ملالية �لفل�صطيني 

تقدمي  دون  �ملو�زنة”،  لدعم  �ملوجهة  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  علّقت  �صقيقة  “دوالً  باأن  ب�صارة  �صكري 

4
مبر�ت لذلك.

و�ملتعلقة  �الإ�رش�ئيلية  �الحتاللية  �ملمار�صات  ��صتنكار  على  �لعربية  �جلامعة  دور  �قت�رش 

ٍتابعة  �أو �لتعدي على �لقانون �لدويل، كما حدث با�صتنكارها م�صادرة �أر��ص  مب�صادرة �الأر��صي 

 وتاأكيد وزر�ء �خلارجية �لعرب، يف �جتماعهم 
5
لالأوقاف �الإ�صالمية بامل�صجد �الإبر�هيمي يف �خلليل،

�لطارئ بالقاهرة، على �أن �إقد�م حكومة �الحتالل على تنفيذ خمططاتها ب�صّم �أي جزء من �الأر�ص 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، ُيثِّل “جرية حرب ت�صاف �إىل �ل�صجل �الإ�رش�ئيلي �حلافل باجلر�ئم 

�لغا�صمة بحق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�النتهاكات �لفا�صحة مليثاق وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و�لقانون 

 يف �ل�صياق ذ�ته، طالبت �جلامعة �لعربية �ملجتمع �لدويل ب�رشورة �أن يتحمل م�صوؤولياته 
6
�لدويل”.

 و�أعلنت عن نيتها �تخاذ خطو�ت عملية للت�صدي لل�صّم، لكن 
7
يف توفري �حلماية لل�صعب �لفل�صطيني.

مل ُترتجم �لنو�يا �إىل حقائق على �الأر�ص، فقد �رشح �الأمني �لعام للجامعة باأّنه: “يتعني �لعمل يف هذه 

�ملرحلة على تكوين �أو�صع حتالف دويل ممكن لك�صف عزلة �إ�رش�ئيل ومن يوؤيدها، يف هذه �ل�صيا�صة 

للجامعة  �مل�صاعد  �لعام  �الأمني  زكي،  ح�صام  و�أكد  �ملنطقة”.  باإ�صعال  تهدد  �لتي  و�خلطرية  �لرعناء 

�لعربية، باأن �الأمني �لعام يو��صل �ت�صاالته على �ل�صعيد �لدويل من �أجل بناء حتالف م�صادٍّ للخطوة 

�الإ�رش�ئيلية، وتبيان خطورتها �ل�صديدة على �الأمن و�ل�صلم �لدوليني، وقام موؤخر�ً بتوجيه عدد من 

8
�لر�صائل �لتي حتمل هذ� �ملعنى لكلٍّ من �ليابان، و�لهند، و�أ�صرت�ليا، ورو�صيا.
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2. املوقف من التطبيع:

“�إ�رش�ئيل” قبل  للتطبيع مع  �لر�ف�صة  �ل�صابقة  �لعربية عن قر�ر�تها وبياناتها  تعاَمت �جلامعة 

تنفيذ �ملبادرة �لعربية، جت�ّصد ذلك يف موقفها من �لتطبيع �الإمار�تي عقب توقيع �تفاقية “�ل�صالم” 

بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل”، وبرف�ص �الأمني �لعام طلب �لفل�صطينيني عقد �جتماع طارئ، على خلفية 

 و�نتقل موقف �الأمني �لعام من �لتعامي �إىل �لتو�طوؤ، عب 
9
�تفاق �لت�صوية �الإمار�تي – �الإ�رش�ئيلي.

�جتماع  �أعمال  جدول  من  �الإمار�تي  �لتطبيع  التفاق  �لر�ف�ص  �لفل�صطيني  �لقر�ر  م�رشوع  �إ�صقاط 

 بّرر �أبو �لغيط موقفه بقوله �إنَّ “هناك خالفاً عربياً حول بع�ص �ملفاهيم 
10

وزر�ء �خلارجية �لعرب.

و�حلقوق  �ملطالب  �صقف  بدعم  ملتزم  �جلميع  ولكن  �إ�رش�ئيل،  مع  �ل�صالم  باإقامة  �ل�صلة  ذ�ت 

 ُمّدعياً باأن �تفاق �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” 
11

�لفل�صطينية كما ي�صعها وي�صوغها �جلانب �لفل�صطيني”؛

12
�أوقف �صّم �أر��صي �ل�صفة �لغربية.

3. ال�رشاع الداخلي وامل�شاحلة:

كررت �جلامعة �لعربية موقفها �لد�عم للم�صاحلة �لفل�صطينية، عب ترحيبها مُبخرجات �جتماع 

�الأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، �لذي �نعقد يف ر�م �هلل وبريوت يف 2020/9/3، حيث �أكد �الأمني 

�لعام �أحمد �أبو �لغيط �أن “�الجتماع ُيعد خطوة �إيجابية نحو توحيد �ل�صف �لفل�صطيني، و�التفاق على 

�أولويات �لعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني يف �ملرحلة �ملقبلة، حتت مظلة )منظمة �لتحرير �لفل�صطينية(، 

�لقر�ر�ت  �ملوقف يف  �لتاأكيد على هذ�  �أعادت   وقد 
13

�لفل�صطيني”. لل�صعب  �ل�رشعي و�لوحيد  �ملمثل 

  
14

�ل�صادرة بختام �أعمال �لدورة �لعادية 156، على م�صتوى وزر�ء �خلارجية، يف 2021/9/9.

4. املوقف من القد�س:

و�قت�رش  لـ“�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة  �لقد�ص  الإعالن  �لر�ف�ص  مبوقفها  �لعربية  �جلامعة  مت�صكت 

�لتي تعرتف بالقد�ص  �إجر�ء�ت عملية بحق �لدول  �أي  �لتنديد و�ال�صتنكار، دون �تخاذ  دورها على 

بالقد�ص  كو�صوفو  �عرت�ف  �لعربي،  �لبملان  وكذلك  �جلامعة،  د�نت  فقد  لـ“�إ�رش�ئيل”.  عا�صمة 

�لت�صيك  جمهورية  فتح  كذلك  ود�نت   
15

هناك. لها  �صفارة  �فتتاح  وقر�رها  لـ“�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة 

16
مكتباً ديبلوما�صياً لها يف �لقد�ص.

يف  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  �ملمنهجة  �الإ�رش�ئيلية  باملخططات  �لتنديد  يف  مكانها  �جلامعة  ر�وحت 

�أّنها قررت ت�صكيل جلنة وز�رية ملخاطبة دول   ومع 
17

�مل�صجد �الأق�صى، و�القتحامات �ملتكررة له.

 
18

جمل�ص �الأمن �لدويل UN Security Council لوقف �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية بحق �لفل�صطينيني،

يف  و�ل�صجب.  �لتنديد  على  مقت�رش�ً  �لعربي  �لفعل  وبقي  �لو�قع،  �أر�ص  على  �صيء  يتغرّي  مل  �أنه  �إال 

�ل�صياق ذ�ته، ويف موؤ�رش على دعم �جلامعة �لعربية لالأردن، �أكد جمل�ص �جلامعة على �أهمية �لو�صاية 

19
�لها�صمية يف �لقد�ص ودورها بحماية �ملقد�صات.
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ثانيًا: مواقف عدد من الدول الرئي�شية واأدوارها:

1. م�رش:

 اأ. تطور عالقاتها ال�شيا�شية، واأن�شطتها الديبلوما�شية:

ديبلوما�صية  لقاء�ت  بعقد  ذلك  جت�ّصد  �الإقليمي،  دورها  ال�صتعادة  م�رش  جهود  تز�يدت 

و�جتماعات وقمم ت�صّم زعماء لدول حمورية يف �ملنطقة، ي�صاف �إىل ذلك، �جلهود �ملبذولة يف ملَفْي 

م�رش  عقدت  فقد  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  وكذلك  و“�إ�رش�ئيل”،  �لفل�صطينية  �ملقاومة  بني  �لتهدئة 

هام�ص  على  ومّت  و�أملانيا؛  وفرن�صا  �الأردن  �صّم   2021 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �لقاهرة  يف  �جتماعاً 

�ل�رش�ع  وت�صوية  �الإ�رش�ئيلية،  �لفل�صطينية  للمحادثات  �لفوري  �ال�صتئناف  �إىل  �لدعوة  �الجتماع 

2021، قمة ثالثية على  �أيلول/ �صبتمب   كذلك عقدت م�رش يف 
20

�لدولتني. �أ�صا�ص منوذج حّل  على 

�لثاين،  �هلل  عبد  �الأردن  وملك  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  �صمت  �لروؤ�صاء،  م�صتوى 

حّل  خيار  وعلى  �ل�صلمية  �لت�صوية  �إحياء  �أهمية  على  للتاأكيد  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني   و�لرئي�ص 

21
�لدولتني.

و�ندالع  �الأحد�ث،  ت�صاعد  عقب  �الأو�صاع  لتهدئة  فاعٍل  دوٍر  لعب  �مل�رشية  �خلارجية  حاولت 

�أطلقتها �ملقاومة �لفل�صطينية كردٍّ على �ملمار�صات �الحتاللية يف �لقد�ص  معركة �صيف �لقد�ص، �لتي 

وحّي �ل�صيخ جر�ح. ولكن �جلهود �مل�رشية للو�صول �إىل �لتهدئة مل جتِد يف �لبد�ية “�ل�صدى �لالزم” 

22
من “�إ�رش�ئيل”.

�أ�صهم �صمود �أهل قطاع غزة، وت�صاعد �ملقاومة �ل�صعبية يف معظم مناطق فل�صطني �لتاريخية، 

و�لتي ت�صمل �ل�صفة و�لقد�ص ومناطق �لـ 48، و��صتمر�ر �ملقاومة يف توجيه �رشبات �صاروخية لقلب 

“�إ�رش�ئيل”، يف �إجبار “�إ�رش�ئيل” على �لتعاطي مع �جلهود �لديبلوما�صية �مل�رشية، �لتي تلقت دعماً 
�أمريكياً؛ جت�صد بتو�فق م�رشي - �أمريكي على تثبيت �لتهدئة و�إعمار قطاع غزة، بعدما حلَّ فيها 

23
من دماٍر نتيجة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي.

�صعت �خلارجية �مل�رشية بعد تثبيت �لتهدئة، �إىل �لبناء على ذلك، بطرح مبادرة لعقد مفاو�صات 

حالة  على  وللمحافظة  �ملو�جهة  جتدد  خ�صية  وحما�ص،  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”  بني 

 يف �ملقابل، �صعت “�إ�رش�ئيل” لربط مو�صوع �إعادة �إعمار قطاع غزة مبلف �إفر�ج �ملقاومة 
24

�لتهدئة.

�الأ�رشى،  لتبادل  �إن�صاج �صفقة  �لتحرك باجتاه  �الأ�رشى لديها، مما �صّجع م�رش على  عن �جلنود 

يف مكثفة  مباحثات  باإجر�ء  �مل�رشية،  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  عام  مدير  كامل،  عبا�ص  �للو�ء   فقام 

وتبادل  �الإعمار  �إعادة  ملَفْي  بني  �لربط  رف�صت  �ملقاومة  لكن   
25

�ملو�صوع. هذ�  حول  �أبيب  تل 

 وكان قد �صبق 
26

�الأ�رشى، مما دفع م�رش �إىل �قرت�ح “خريطة طريق” ال تت�صمن �لربط بني �مللَفنْي.
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�إجر�ء �ت�صال هاتفي بني �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي  ذلك، 

 على �صوء ذلك، 
27

نفتايل بينيت، �أكد فيه �لرئي�ص �مل�رشي �أهمية دعم جهود م�رش الإعمار قطاع غزة.

تكررت زيارة عبا�ص كامل لتل �أبيب من �أجل �لتو�صل �إىل تثبيت �لتهدئة بني �ملقاومة و“�إ�رش�ئيل”، 

لزيارة  بينيت  �إىل  �ل�صي�صي  من  دعوة  حمل   2021 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  بينيت  مع  لقائه  هام�ص   وعلى 

28
�لقاهرة.

يف �صياق �آخر، وعلى �صعيد �لتحالفات �الإقليمية يف �ملنطقة، �صادق �ل�صي�صي على ميثاق “منتدى 

 وكانت �صبع دول وهي: م�رش، و�الأردن، و“�إ�رش�ئيل”، وقب�ص �لرومية، 
29

غاز �رشق �ملتو�صط”.

�رشق  غاز  “منتدى  الإطالق  �تفاقية   ،2020/9/22 يف  وّقعت  قد  وفل�صطني،  و�إيطاليا،  و�ليونان، 

�ملتو�صط” كمنظمة �إقليمية، و�صع لنف�صه عدة �أهد�ف من بينها تنظيم �ال�صتفادة من �لغاز �ملتو�جد 

يف �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط. وكان وزر�ء �لطاقة لعدد من �لدول قد وّقعو� على �التفاقية �أو ما �صمي 

دول  �صفر�ء  فيه  �صارك  �الإنرتنت،  عب  �لتوقيع  حفل  ُعقد  وقد  �لعمل،  بتنظيم  خا�ص  بـ“د�صتور” 

�أخرى قد �أن دوالً  �إيطاليا، و�ليونان، و�الأردن، و“�إ�رش�ئيل”، وقب�ص. يف حني،  �لقاهرة، منها   يف 

تن�صمُّ قريباً، منها فرن�صا، و�الحتاد �الأوروبي، و�لواليات �ملتحدة. وقال وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي 

�ملنتدى  الإن�صاء  �مل�رشي  نظريه  مع  عمل  �صنو�ت   3 منذ  “�إنه   Yuval Steinitz �صتاينتز  يوفال 

30
�الإقليمي للغاز، ويجري حالياً تطويره ليكون منظمة �إقليمية وت�صم كذلك �ل�صلطة �لفل�صطينية”.

ب. موقفها من ال�رشاع الداخلي الفل�شطيني:

�أبقت م�رش على موقفها �ل�صابق جتاه �لف�صائل �لفل�صطينية، من حيث �عتبارها منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية ورئي�صها ممثلني للفل�صطينيني، يف حني تذبذبت �لعالقة مع ف�صائل �ملقاومة ما بني مدٍّ 

�ل�صعر  تفوق  باأثمان  غزة  لقطاع  �لغاز  م�رش  تبيع  ناحية،  فمن  �ل�صيا�صية.  لالأحد�ث  تبعاً  وجزٍر 

من  �ثنني  قتل  عقب  �لفل�صطيني  �لغ�صب  المت�صا�ص  وكمحاولة  �أخرى،  ناحية  ومن   
31

�لدويل.

وعلى   
32

لديها. �لغّزيني  �ملعتقلني  من   32 عن  م�رش  �أفرجت  �مل�رشية،  �لبحرية  يد  على  �ل�صيادين 

�أعلنت  �مل�رشي،  �لنظام  مكانة  تعزيز  �أجل  ومن  �لقد�ص،  �صيف  معركة  وعقب  ذلك،  من  �لنقي�ص 

 عالوة على تقدمي 
33

�إعمار غزة، �إعادة  500 مليون دوالر جلهود  �لرئا�صة �مل�رشية عن تخ�صي�ص 

حجر  كامل  عبا�ص  و�صع  ذلك،  �إىل  ي�صاف   
34

غزة. قطاع  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  م�صاعد�ت  قافلة 

 ووعدت م�رش ببناء �الأبر�ج �ملهدمة فيها، وباأّن �الإعمار �صيتّم 
35

�الأ�صا�ص حلّي �صكنّي يف قطاع غزة،

�ملرحلة  بد�أت  وبالفعل   
36

فل�صطينية. عاملة  �أيدي  ت�صغيل  بهدف  فل�صطينيني،  وعمال  �رشكات  عب 

�أن قيادة   غري 
37

.2021 �أيلول/ �صبتمب  �إعادة �الإعمار باإ�رش�ف وفد هند�صي م�رشي يف  �الأوىل من 

38
ت عن �نزعاجها الحقاً من تباطوؤ �إجر�ء�ت �الإعمار �مل�رشية. �ملقاومة يف غزة عبَّ



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

290

معب  م�صتخدمة  فيه،  جهة  �أي  تدخل  وعدم  بيدها  �مل�صاحلة  ملف  �إبقاء  على  م�رش  حر�صت 

رفح كاأد�ة لتحقيق ذلك، جت�صد ذلك بال�صغط �لذي مار�صته على �لغّزيني ب�صبب �التفاقات �ملتعلقة 

يف  للف�صائل  �لعاّمني  �الأمناء  و�جتماع  �إ�صطنبول  �جتماعات  هام�ص  على  �لفل�صطينية،  بامل�صاحلة 

�أثناء  يف  حما�ص  من  �ملقّربني  من   14 باعتقال  م�رش  فقامت  بامل�صاحلة،  و�ملتعلقة  �هلل  ور�م  بريوت 

 يف �ملقابل، وعندما رعت م�رش جل�صات للحو�ر �لوطني �لفل�صطيني يف �صباط/ 
39

�صفرهم عب م�رش.

بفتح  قامت  �حلو�ر،  لت�صجيع  وكو�صيلة  فل�صطينية،  م�صاحلة  �إىل  �لو�صول  بهدف   ،2021 فب�ير 

�آليات �إجر�ء �النتخابات  “�أجل غري م�صمى”، وقد �أثمر ذلك عن �تفاق �لف�صائل على  معب رفح �إىل 

2021، عقب   وقام �ل�صي�صي يف حزير�ن/ يونيو 
40

�لفل�صطينية، �لتي قام فيما بعد عبا�ص بتاأجيلها.

 لكن 
41

�نتهاء �صيف �لقد�ص، بدعوة �لف�صائل �لفل�صطينية الجتماع يف �لقاهرة لبحث �إنهاء �النق�صام.

بقاء �لفجوة بني طريَف �ملعادلة �لفل�صطينية، حما�ص وفتح، فيما يتعلق مبلَفْي �مل�صاحلة و�إعمار قطاع 

42
غزة، حال دون �إمتام هذ� �الجتماع، و�إرجائه �إىل �أجل غري معلوم.

يكننا �لقول، باأن �حلمالت �الإعالمية الأذرع نظام �حلكم يف م�رش �صّد حما�ص ُتعّد من �ملوؤ�رش�ت 

على تذبذب �لعالقة مع �ملقاومة وقطاع غزة، فعقب بّث قناة �جلزيرة برنامج “ما خفي �أعظم”، �لذي 

ي�صري �إىل حما�رشة �لنظام �مل�رشي للمقاومة يف قطاع غزة، �صنّت بع�ص و�صائل �الإعالم �ملح�صوبة 

 لكن �لعالقة بني حما�ص وم�رش عادت 
43

على نظام �حلكم حملة �إعالمية م�صادة �صّد حركة حما�ص.

 2021 �أكتوبر  للتعايف، ن�صبياً، عقب �صيف �لقد�ص، ظهر ذلك با�صت�صافة �لقاهرة يف ت�رشين �الأول/ 

�أول �جتماع للمكتب �ل�صيا�صي �جلديد حلما�ص، بالتز�من مع لقاء قيادة �حلركة مع مدير عام جهاز 

44
�ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية �للو�ء عبا�ص كامل، لبحث �لتهدئة وتبادل �الأ�رشى و�الإعمار و�مل�صاحلة.

ج. موقفها من م�رشوع الت�شوية:

�تخذت �خلارجية �مل�رشية موقفاً مغاير�ً ملوقف �جلامعة �لعربية من “�صفقة �لقرن”، فقد رحبت 

�خلارجية �مل�رشية يف بيان لها باجلهود �لتي تبذلها �الإد�رة �الأمريكية، “من �أجل �لتو�صل �إىل �صالم 

�صامل وعادل للق�صية �لفل�صطينية، مبا ي�صهم يف دعم �ال�صتقر�ر و�الأمن بال�رشق �الأو�صط، وينهي 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي”. و�أ�صافت �أن “م�رش ترى �أهمية �لنظر ملبادرة �الإد�رة �الأمريكية 

من منطلق �أهمية �لتو�ُصل لت�صوية �لق�صية �لفل�صطينية، مبا يعيد لل�صعب �لفل�صطيني كامل حقوقه 

وفقاً  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  �ل�صيادة  ذ�ت  �مل�صتقلة  دولته  �إقامة  خالل  من  �مل�رشوعة، 

�الأمريكية  للروؤية  �ملتاأنية  �لدر��صة  �إىل  �ملعنينّي  “�لطرفني  ودعت  ومقرر�تها”.  �لدولية  لل�رشعية 

 يف �ل�صياق ذ�ته، ثّمن �ل�صي�صي �التفاق �الإمار�تي - 
45

لتحقيق �ل�صالم، و�لوقوف على كافة �أبعادها”.

 ور�أى �أن �تفاقية “�ل�صالم” بني 
46

�الإ�رش�ئيلي �لذي من �صاأنه وقف �صّم “�إ�رش�ئيل” لل�صفة �لغربية،

�أ�صاد  كما   
47

�لفل�صطينية، للق�صية  �لعادلة  �لت�صوية  لتحقيق  تاريخية  خطوة  و“�إ�رش�ئيل”  �لبحرين 

48
باإعالن تطبيع �لعالقات بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل”.
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د. عالقاتها بـ“اإ�رشائيل”:

�متدحت عدة جهات �إ�رش�ئيلية تطور �لعالقات بني م�رش و“�إ�رش�ئيل”، و�لتي �متدت �إىل تعزيز 

�لعالقات �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية. فبح�صب تقرير للمركز �الإ�رش�ئيلي لدر��صة �ل�صيا�صات 

 The Israeli Institute for Regional Foreign Policies “متيفيم”  و�الإقليمية  �خلارجية 

“Mitvim”، �أعّده �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يف �لقاهرة حاييم كورين Haim Koren، فقد تعزز 
�ال�صرت�تيجية  �مل�صالح  من  جمموعة  تقا�صمهما  على  و�ملبني  �لطرفني،  بني  �ال�صرت�تيجي  �لتعاون 

�إد�رة  يف  ذ�ته  �لنهج  وتبني  و�إير�ن،  وتركيا  �الإ�صالمية  �حلركات  مو�جهة  ر�أ�صها  على  �مل�صرتكة، 

 يف هذ� �ل�صياق، ي�صري �مل�صت�رشق �الإ�رش�ئيلي ليعاد بور�ت  Liad Porat �إىل 
49

�لق�صية �لفل�صطينية.

 
50

�إرث حقبة �لرئي�ص �مل�رشي ح�صني مبارك يف �لعالقات بني �لطرفني جتدَّد يف عهد �ل�صي�صي. �أّن 

عهد  يف  �مل�رشية  �ملناهج  باأّن   Jackie Khoji خوجي  جاكي  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صت�رشق  وي�صيف 

 فيما توؤكد �ل�صفرية �الإ�رش�ئيلية يف م�رش �أمرية 
51

�ل�صي�صي تقدم خطاباً ت�صاحلياً جتاه “�إ�رش�ئيل”.

�أورن Amira Oron �أّن �لتن�صيق �لثنائي بني �لطرفني يف �جلانب �الأمني و�القت�صادي �صهد ذروته 

 
52

منذ تويل �ل�صي�صي مقاليد �حلكم.

توجد عدة موؤ�رش�ت على وجود تن�صيق يف “�ملو�قف” بني �لطرفني، فقد �دعت �صحيفة “�إ�رش�ئيل 

جهة،  من  ت�صمح،  تفاهمات  �إىل  تو�صال  �أنهما  “وحتى  �ل�صم،  خطة  حول  تن�صيق  بوجود  �ليوم” 

مبعار�صة  ت�صمح  �الأخرى  �جلهة  ومن  �لتنفيذ،  حيز  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  خطة  باإخر�ج 

�لدول �لعربية للخطط ح�صبما ُتنفذ فعلياً، ومن دون �أن يوؤدي ذلك �إىل م�صٍّ كبري بالعالقات �ل�صيا�صية 

�الإ�رش�ئيلي،  �ال�صتخبار�ت  وزير   ،Eli Cohen كوهني  �إيلي  �أ�صار  �ل�صياق،  هذ�  يف   
53

�لدول”. بني 

�صود�نياً حتالفاً  نبني  �الأمريكية  �ملظلة  حتت  حالياً  “نحن  بقوله:  �لطرفني  بني  �لتحالف  تعزيز   �إىل 

 وكموؤ�رش لتح�صن 
54

�إمار�تياً م�رشياً و�أردنياً، ونتوقع �ن�صمام دول �أخرى يف �الإقليم لهذ� �لتحالف”.

�لعالقات، �لتقى �ل�صي�صي يف �أيلول/ �صبتمب 2021 يف �رشم �ل�صيخ رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل 

بينيت، يف �أول زيارة علنية لرئي�ص وزر�ء �إ�رش�ئيلي منذ ع�رش �صنو�ت، حيث مّت يف �للقاء بحث جهود 

بينيت  �أعلن   وقد 
55

�الإعمار يف قطاع غزة. و�إعادة  �لتهدئة،  �ل�صلمية، و�حلفاظ على  �لت�صوية  �إحياء 

�لتعاون  تعزيز  فيها  مبا  �مللفات،  من  عدد  يف  �لتباحث  فيه  مّت  جد�ً،  مهماً  لقاًء  كان  باأنه  �للقاء  عقب 

زيارة  تبع   
56

ودولية. �إقليمية  وق�صايا  �ملتبادلة،  �لتجارة  وخ�صو�صاً  �ملجاالت  كافة  يف  �مل�صرتك 

بينيت و�صول وزير �خلارجية يائري البيد يف كانون �الأول/ دي�صمب 2021 �إىل �لقاهرة، و�جتماعه 

مع �ل�صي�صي ومدير عام جهاز �ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية عبا�ص كامل، لبحث خطته �ملتعلقة بقطاع 

57
غزة “�القت�صاد مقابل �الأمن”.

يوليو  متوز/  يف  “�إ�رش�ئيل”  بد�أت  �لطرفني،  بني  �القت�صادية  �لعالقات  حت�صن  على  وكموؤ�رش 

2020 بتزويد م�رش بالغاز، وبح�صب هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( يوجد �تفاق بني �لطرفني على 
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�أعلن وزير   يف هذ� �ل�صياق، 
58

تزويد �ملر�فق �مل�رشية مبليار مرت مكعب من �لغاز �لطبيعي �صنوياً.

�لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز �تفاقه مع نظريه �مل�رشي طارق �ملال على مدِّ خط �أنابيب لربط 

�صمال  يف  �الإ�صالة  مبحطات  �لطبيعي  للغاز  �لبحري  �الإ�رش�ئيلي   Leviathan field ليفيثيان  حقل 

 ويف �ل�صياق ذ�ته، 
59

م�رش، من �أجل زيادة �صادر�ت �لغاز �إىل �أوروبا عب من�صاآت �الإ�صالة يف م�رش.

ُعقد يف �آذ�ر/ مار�ص 2021 يف �رشم �ل�صيخ �جتماٌع م�رشٌي �إ�رش�ئيلٌي لتعزيز �لتعاون بني �لطرفني، 

�أوفري  و�صفه  �جتماع  يف  �إ�رش�ئيليني،  �أعمال  رجال  ح�رشه  �مل�صتوى،  رفيع  �إ�رش�ئيلياً  وفد�ً  �صّم 

جندملان، �ملتحدث بل�صان رئي�ص �حلكومة، باأنه �الأكب منذ ع�رشين عاماً، حيث بحث يف تو�صيع رقعة 

�القت�صادي  �لتعاون  هذ�  ومتظهر   
60

و�ل�صياحة. و�لكهرباء  و�ملياه  �لزر�عة  يف  �لبلدين  بني  �لتجارة 

 
61

باإعالن �رشكة م�رش للطري�ن باأّنها تدر�ص بدء ت�صيري رحالت جوية �إىل تل �أبيب.

كما تعززت �أي�صاً �لعالقات �الأمنية بني �لطرفني، وعّب عن ذلك �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يف 

�إىل  �أدت جهود م�رش  “يف كل �حلروب مع غزة،  Itzhak Levanon، بقوله:  ليفانون  �إ�صحق  م�رش 

هو  �لتغيري  ذلك  �أّن  مو�صحاً  تعززه”.  �أن  �إ�رش�ئيل  على  بر�أيي،  تغيري  طر�أ  �ملرة  هذه  ويف  �لتهدئة، 

 ويف هذ� �ل�صياق، ك�صفت قناة 
62

“تبلور فهم �أكب لدى �ل�صي�صي لالحتياجات �الأمنية �الإ�رش�ئيلية”.
�جلزيرة يف حتقيق لها عن وجود قاعدة بحرية م�رشية، قاعدة برني�ص �لبحرية، ت�صهم يف ح�صار 

 وكانت “�إ�رش�ئيل” قد طلبت من م�رش على هام�ص �جتماع مع 
63

�ملقاومة �لفل�صطينية بقطاع غزة.

 
64

مدير عام جهاز �ملخابر�ت �لعامة عبا�ص كامل �لعمل على منع حما�ص من ��صتعادة قدر�تها �لقتالية.

ويبدو �أّن �ل�صي�صي قد ��صتغل هذه �الأجو�ء ليطلب من بينيت، على هام�ص �للقاء به، �ل�صماح باإدخال 

�أجل متكني �جلي�ص �مل�رشي  �ل�صالح، من  �ملنزوعة  �ملناطق  �إىل �صمال �صيناء، يف  تعزيز�ت م�رشية 

65
من �لق�صاء على “�لتنظيمات �الإ�صالمية �ملتطرفة”، وقد القى �لطلب �مل�رشي مو�فقة �إ�رش�ئيلية.

�نعك�صت �لتفاهمات �الأمنية بني �لطرفني �صلباً على قطاع غزة من حيث ت�صديد �حل�صار، متثل 

�ملياه  دخولهم  بذريعة  �لثالث،  �أخوهما  و�إ�صابة  �صقيقني  ل�صياَدْين  �مل�رشي  �جلي�ص  بقتل  ذلك 

 كما جت�صد ت�صديد �حل�صار يف ت�صارع �أعمال بناء جد�ر بني �صيناء وقطاع غزة، 
66

�الإقليمية �مل�رشية.

 عالوة على هدم �الأنفاق، كما فعل �جلي�ص 
67

بالتو�زي مع بناء حاجز بحري بني قطاع غزة و�صيناء،

 ي�صاف 
68

�مل�رشي يف �صهر ني�صان/ �أبريل 2021 عندما دّمر خم�صة �أنفاق على �حلدود مع قطاع غزة.

�إىل ذلك، ر�ّص �لغاز �ل�صام يف �الأنفاق، و�لذي �أدى �إىل وفاة ثالثة �أ�صخا�ص يف نفق جتاري على �حلدود 

69
بني قطاع غزة وم�رش.

لل�صغط  كاأد�ة  غزة،  قطاع  الأهل  متنف�صاً  ُيعّد  �لذي  رفح،  معب  �مل�رشية  �حلكومة  ��صتخدمت 

�لتوجهات  مع  �لقطاع  يف  �ملقاومة  ت�صاوق  مبدى  و�إغالقه  فتحه  وربطت  �لقطاع،  يف  �ملقاومة  على 

 .
70

�مل�رشية، ومّت تبير عملية �الإغالق �ملتكرر للمعب باأنه �أمر يدخل يف �إطار �الأمن �لقومي �مل�رشي
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وكانت م�رش قد �أغلقت معب رفح يف �آب/ �أغ�صط�ص 2021 )�إىل �إ�صعار �آخر(، كتعبري عن غ�صبها من 

�ملظاهر�ت �لتي نفذت على �حلدود مع “�إ�رش�ئيل”، �حتجاجاً على ��صتمر�ر �حل�صار، بعدما كانت قد 

طلبت م�صبقاً من حركة حما�ص، �لهدوء مقابل �إعادة �الأو�صاع ملا كانت عليه يف �ل�صابق، خ�صو�صاً 

71
فيما يتعلق بحركة �لب�صائع على معب كرم �أبو �صامل.

��صتاأنفت م�رش فيما بعد ت�صغيل �ملعب �صمن �آلية �أمنية جديدة بالتو�فق مع “�إ�رش�ئيل”، و�لتي 

على  حما�ص  حركة  م�صاعدة  �صاأنها  من  �لتي  �ملو�د  منع  بهدف  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  ت�صديد  ت�صمنت 

بناء قدر�تها �لع�صكرية و�الأمنية. يف هذ� �ل�صياق، �أبلغت م�رش قيادة حما�ص يف قطاع غزة باأن كافة 

�إ�رش�ف و�إد�رة  �إعمار �لقطاع، �لتي �صتدخل من معب رفح، �صتظل حتت  �ملو�د �ملخ�ص�صة الإعادة 

م�رشية خال�صة، عب �الأطقم �لهند�صية �مل�رشية �لتي �صتكون يف �لقطاع لتنفيذ �ملبادرة �مل�رشية يف 

72
هذ� �الإطار.

2. الأردن:

 اأ. تطور عالقاته ال�شيا�شية، واأن�شطته الديبلوما�شية: 

�صارك �الأردن يف بع�ص �مل�صاعي �مل�رشية �لديبلوما�صية، كاجتماع �لقاهرة يف كانون �لثاين/ يناير 

�لفل�صطينية  للمحادثات  �لفوري  �ال�صتئناف  �إىل  �لدعوة  فيه  ومّت  و�أملانيا،  فرن�صا  �صّم  �لذي   2021

�لقمة  يف  �الأردن  �صارك  كذلك   
73

�لدولتني. حّل  منوذج  �أ�صا�ص  على  �ل�رش�ع  وت�صوية  �الإ�رش�ئيلية، 

ملك  �صمت  و�لتي  �لروؤ�صاء،  م�صتوى  على   ،2021 �صبتمب  �أيلول/  يف  م�رش  عقدتها  �لتي  �لثالثية 

74
�الأردن، و�لرئي�ص �لفل�صطيني، و�لرئي�ص �مل�رشي، للبحث يف �إحياء �لت�صوية �ل�صلمية.

�الأمريكي  �لكوجنر�ص  طلب  فقد  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  مع  �لعالقات  �صعيد  على  �أما 

تخ�صي�ص 1.525 مليار دوالر م�صاعد�ت لالأردن ل�صنة 2020، وكذلك 1.65 مليار ل�صنة 2021، من 

�صمنهم 1.082 مليار دوالر ل�صنة 2020، و1.122 مليار دوالر �صنة 2021 م�صاعد�ت �قت�صادية، 

75
فيما �صيتم تخ�صي�ص 425 مليون دوالر م�صاعد�ت ع�صكرية ل�صنتي 2020 و2021.

ب. موقفه من ال�رشاع الداخلي الفل�شطيني:

ال يخفي �لنظام �ل�صيا�صي �الأردين ميله لل�صلطة �لفل�صطينية على ح�صاب حما�ص، �إال �أنه يتعامل 

“�صعرة معاوية” مع جميع �الأطر�ف. وعلى  مع �ل�رش�ع �لد�خلي بعقالنية، من حيث �الإبقاء على 

مع  �لعالقات  باإعادة  �الإ�صالمي(  �لعمل  جبهة  حزب  بدعوة  )�ملتمثلة  �لد�خلية  �لدعو�ت  من  �لرغم 

 �إال �أن �حلكومة �الأردنية بقيت على موقفها �ل�صابق بعدم �إعادة فتح مكتب حلما�ص، و�إن 
76

حما�ص،

كانت ُتبقي �لباب مو�رباً من حيث �ل�صماح لقيادة حما�ص بالتو�جد حتت مظلة “�حلاالت �الإن�صانية”، 

كما ح�صل عند �ل�صماح لبع�ص قادة �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص باإقامة بيت عز�ء للقيادي �حلم�صاوي 
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 لكن �ملوقف �لر�صمي �الأردين ظلَّ مبنياً على تف�صيل �لتعامل مع منظمة 
77

�ملتوفى �إبر�هيم غو�صة.

�لتحرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية، ويتناغم ذلك مع ما تد�ولته و�صائل �الإعالم عن وجود خطة م�رشية 

 وكموؤ�رش �إ�صايف على �مليل 
78

�أردنية �إمار�تية ملنع حما�ص من �لفوز باالنتخابات )�لتي مل يتم عقدها(.

باجتاه �ل�صلطة، مّت �التفاق معها على تاأ�صي�ص منطقة حرة م�صرتكة، وتذليل عقبات زيادة �لتجارة 

على  �الأردنية  �حلكومة  تعمل  �لعالقة،  يف  �لتو�زن  من  وكنوع  �ملقابل،  ويف   
79

�لطرفني. بني  �لبينية 

80
�إن�صاء م�صت�صفى �أردين يف غزة بتكلفة 72 مليون دوالر.

ج. موقفه من م�رشوع الت�شوية: 

رف�ص  وقد   
81

�لدولتني. حّل  لنموذج  �لد�عم  موقفه  على  �الأردن  �أكد  �لقرن”،  “�صفقة  على  رّد�ً 

 ويف �ل�صياق نف�صه، 
82

�لنو�ب �الأردنيون “�صفقة �لقرن”، يف تاأكيد على �ملوقف �لر�صمي �لر�ف�ص لها.

ر�أى وزير �خلارجية �الأردين �أّن �صّم مناطق يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صيقتل حّل �لدولتني، 

د �لعاهل �الأردين من �لنبة �لر�ف�صة خلطة �ل�صم،   وقد �صعَّ
83

و�صيقو�ص فر�ص “�ل�صالم” �لعادل.

 و�أّن موقف 
84

م�رشحاً باأّن �صّم “�إ�رش�ئيل” �أجز�ء من �ل�صفة، �صيوؤدي �إىل �ِصد�م كبري مع �الأردن،

 ومن ناحية �أخرى، وفيما يتعلق باتفاقيات �لتطبيع بني �الإمار�ت 
85

�الأردن ثابت على رف�ص �ل�صم.

و“�إ�رش�ئيل”، �أعلن وزير �خلارجية �الأردين باأّن �التفاق �صيكون مرتبطاً مبا �صتقوم به “�إ�رش�ئيل” 

�أما �ال�صتمر�ر به ف�صيبقي حالة  �إىل تهدئة �الأجو�ء،  �لذي �صيقود  �إنهاء �الحتالل  الحقاً، من ناحية 

�لبحرين  �لتطبيع بني  �تفاق  نف�صه عقب توقيع  �ملوقف  �الأردن   وكّرر 
86

�لتوتر موجودة. م�صببات 

و“�إ�رش�ئيل”، على ل�صان وزير �خلارجية بت�رشيحه �أّن �رشط “�ل�صالم” �لعادل و�ل�صامل هو زو�ل 

 و�أعلن �لعاهل �الأردين جمدد�ً �أّن “حتقيق �ل�صالم على �أ�صا�ص حّل �لدولتني 
87

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�لعادلة و�مل�رشوعة، هو  �لفل�صطيني من حقوقه  �ل�صعب  “حرمان  �أّن  خيارنا �ال�صرت�تيجي”، و�أّكد 

88
�ل�صبب �لرئي�صي لبقاء �ملنطقة رهينة لل�رش�ع وغياب �ال�صتقر�ر”.

د. عالقاته بـ“اإ�رشائيل”: 

يوجد حالة من �لتذبذب يف �لعالقات بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” يف �لنو�حي �القت�صادية و�الأمنية 

و�لديبلوما�صية، وذلك ب�صبب �ملمار�صات �الحتاللية �صو�ء يف �لقد�ص �أم يف عموم �الأر��صي �ملحتلة. 

ففي �جلانب �القت�صادي، �أقر جمل�ص �لنو�ب �الأردين باالأغلبية م�رشوع قر�ر يحظر ��صتري�د �لغاز 

 ويف �ملقابل، مّت توقيع �تفاقية بني “�إ�رش�ئيل” و�الأردن لتق�صري �لرحالت �جلوية، 
89

من “�إ�رش�ئيل”.

و�أوروبا  �الأق�صى  و�ل�رشق  �آ�صيا  ودول  للخليج  �ملتجهة  �لرحالت  يف  �جلانبني  �أجو�ء  با�صتخد�م 

�إير�ن، �صتمر عب  �ل�صني و�لتي متر عب  �لقادمة من  �لرحالت �جلوية  �ل�صمالية، وكذلك  و�أمريكا 

�الأردن  باأّن  )كان(  �الإ�رش�ئيلية  �لعام  �لبث  هيئة  �أفادت  �ل�صياق،  هذ�  ويف   
90

�الإ�رش�ئيلية. �الأجو�ء 

 
91

�لثنائية. �لعالقات  ولتح�صني  م�صرتكة،  م�رشوعات  الإقامة  �ت�صاالتهما  يكثفان  و“�إ�رش�ئيل” 
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وقد �أثمرت هذه �الت�صاالت عن مو�فقة �إ�رش�ئيلية على رفع �ل�صادر�ت �الأردنية للفل�صطينيني من 

 عالوة على ذلك، مّت توقيع �تفاق “خا�ص” بني 
92

160 مليون دوالر �صنوياً �إىل 700 مليون دوالر.

�الإ�رش�ئيلية يف  لتغطية �الحتياجات  �أردنية، وذلك  �الأردن و“�إ�رش�ئيل” ال�صتري�د منتجات زر�عية 

عن  �الإ�رش�ئيليون  �ملتدينون  يتنع  �صنو�ت  �صبع  كل  ففي   ،”Shmita “�صميتا  �الأر�ص  تبوير  �صنة 

 
93

حر�ثة �الأر�ص وزر�عتها، فتبز �حلاجة �الإ�رش�ئيلية ال�صتري�د �ملنتجات �لزر�عية يف هذه �ل�صنة.

كذلك وّقع �الأردن و“�إ�رش�ئيل” يف دبي، وبتمويل �إمار�تي ورعاية �أمريكية، �إعالن نو�يا للتعاون يف 

�إنتاج �لكهرباء من �لطاقة �ل�صم�صية وحتلية �ملياه، وتن�ص �التفاقية على �أن يعمل �الأردن على توليد 

�لكهرباء من �لطاقة �ل�صم�صية ل�صالح “�إ�رش�ئيل”، ويف �ملقابل �صتعمل “�إ�رش�ئيل” على حتلية �ملياه 

94
ل�صالح �الأردن �لذي يعاين من �جلفاف.

�صهدت �لعالقات بني �لطرفني يف �جلانب �الأمني نوعاً من �لثبات، فلم تتاأثر �لناحية �الأمنية كثري�ً 

بالتوتر �ل�صيا�صي �لناجت عن �لتجاوز�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص، وحماولة تنفيذ م�رشوع �ل�صم. فقد 

�لتخطيط  بتهمة  �أردنيني،  خم�صة  مبحاكمة   2020 يونيو  حزير�ن/  يف  �لدولة  �أمن  حمكمة  با�رشت 

 ي�صاف �إىل ذلك، حكمت حمكمة �أمن �لدولة على �أ�صرٍي 
95

لعمليات �صّد �أهد�ف يف د�خل “�إ�رش�ئيل”.

�أردين لدى “�إ�رش�ئيل” بال�صجن خم�ص �صنو�ت، وعّدته فار�ً من �لعد�لة، بتهمة “�لتهديد با�صتخد�م 

�لعنف”، بعد مهاجمته عدد�ً من �مل�صتوطنني �صنة 2018، ما �أدى الإ�صابة عدد منهم، بعد متكنه من 

 ويف �صياق مت�صل، قرر �الأردن �إبعاد �الأ�صري �لفل�صطيني 
96

دخول مدينة �إيالت �ملحتلة، بغر�ص �لعمل.

 كما �أعلنت �ملخابر�ت �الأردنية 
97

�ملحرر يف �صفقة وفاء �الأحر�ر، نز�ر �لتميمي، بدعوى �نتهاء �إقامته.

 ويف �ملقابل، 
98

يف متوز/ يوليو 2021 �إحباطها خمططاً ��صتهدف قتل جنود �إ�رش�ئيليني على �حلدود.

99
�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف �أيلول/ �صبتمب 2021 �إحباط عملية تهريب �أ�صلحة يف غور �الأردن.

�صهدت �لعالقات �لديبلوما�صية بني �لطرفني حالة من �ملد و�جلزر، فقد توترت �لعالقة يف زمن 

حكومة بنيامني نتنياهو، لكنها �صهدت �نفر�جة مع تنحي نتنياهو وت�صكيل حكومة بينيت. وعلى 

�لرغم من عقد لقاء�ت بني �لطرفني بع�صها �رشي و�الآخر علني، �إال �أّن �لعالقات مع حكومة نتنياهو 

بقيت فاترة. فقد ك�صفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت Yedioth Ahronoth عن عقد لقاء �رشي بني 

مع  �الأردنية  �خلارجية  وزير  بني  علني  لقاء  تبعه   
100

جانت�ص، بني  �لدفاع  ووزير  �الأردين  �لعاهل 

�ملفاو�صات  �إطالق  �إعادة  جهود  يف  فيه  ُبِحث   ،2020 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �الإ�رش�ئيلي  نظريه 

 وكموؤ�رش على توتر �لعالقة بني �لطرفني، �ألغى ويل �لعهد 
101

بني “�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �لفل�صطينية.

 �إال �أن �لتوتر 
102

�الأردين زيارته للم�صجد �الأق�صى، وعلى �لرغم من �دعاء نتنياهو ت�صوية �خلالف،

 
103

يف �لعالقة بقي قائماً، و�رشَّح جانت�ص باأن نتنياهو �أ�رش كثري�ً بالعالقات مع �الأردن.

�إخالء �صكان  �لطرفني، ويف مقدمتها حماولة  �لعالقة بني  �أ�صهمت ممار�صات �الحتالل يف توتر 

�تفاقية مع   14 �الأردن على  �أعلنت عن م�صادقة  قد  �الأردنية  �ل�صيخ جر�ح. وكانت �خلارجية  حي 



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

296

�أن  تبني  �صهادة  وحماميهم  �حلي  و�أهايل  �لفل�صطينية  �خلارجية  و�صلمت  جر�ح،  �ل�صيخ  حي  �أهايل 

“وز�رة �الإن�صاء و�لتعمري عقدت �تفاقية مع وكالة )�أونرو�(، الإن�صاء 28 وحدة �صكنية يف حي �ل�صيخ 
 ويف هذ� �ل�صياق، �أعلن وزير �خلارجية �الأردين باأّن �لقد�ص خط �أحمر و�أن “�إ�رش�ئيل” 

104
جر�ح”.

تلعب بالنار، و�صيكون ال�صتمر�ر عدو�نيتها وعنجهيتها �نعكا�صات على كل �صيء، مبا يف ذلك على 

“�إ�رش�ئيل”،  95 نائباً قد وقَّعو� على مذكرة �لعالقات مع   وكان 
105

�لعالقات �الأردنية �الإ�رش�ئيلية.

106
وطرد �صفريها من �الأردن، ب�صبب �لتمادي �الإ�رش�ئيلي يف �لقد�ص.

غزة،  وقطاع  للقد�ص  ن�رشة  �حلدود  نحو  حا�صدة  �صعبية  م�صرية  خرجت  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف 

�إ�رش�ئيلياً  م�رشوعاً  �الأردن  رف�ص  �لر�صمي،  �مل�صتوى  وعلى   
107

�لقد�ص. �صيف  معركة  خ�صم  يف 

�الأردنية  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  و�صّدد  بالقد�ص،  �لعقارية”  �حلقوق  لـ“ت�صوية 

على �أّن “�لقد�ص �ل�رشقية هي �أر�ص حُمتلة منذ �لعام 1967 وفق �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �ل�رشعية 

�لتي  و�الأعمال  و�الإد�رية  �لت�رشيعية  �الإجر�ء�ت  جميع  قانونية  وعدم  بطالن  ُتوؤكد  �لتي  �لدولية، 

�مل�صا�ص  من  حُمذر�ً  �لقد�ص”،  و�صع  تغيري  بهدف  باالحتالل،  �لقائمة  �لقوة  �إ�رش�ئيل،  تتخذها 

�لعمل  �صي�صتمر يف  �الأردن  �أن  له على  �الأردين يف خطاب  �لعاهل  �أكد   وقد 
108

�ملقد�صيني. مبمتلكات 

109
للحفاظ على �لو�صع �لتاريخي و�لقانوين �لقائم يف مدينة �لقد�ص.

وعلى �لرغم من �لتوتر يف �لعالقات، �إال �أّن “�إ�رش�ئيل” �أبدت قلقها عقب ما مّت �إعالنه من حماولة 

ياتوم  �ل�صابق د�ين   Mossad �ملو�صاد   ت�صتهدف نظام �حلكم، حيث �رشَّح رئي�ص جهاز  �نقالبية 

�الأردن مقلق الإ�رش�ئيل،... هذ� حدث مزعج”. وكان  �لذي حدث يف  “�لو�صع  �أن   Danny Yatom

تبذل  “�إ�رش�ئيل  بقوله:  �النقالبية  �ملحاولة  على  عقَّب  قد  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير 

هو  ح�صل  ما  �أن  ورغم  و�القت�صادية،  �ل�صحية  �لق�صايا  يف  �الأردنيني  مل�صاعدة  جهدها  ق�صارى 

�صاأن �أردين د�خلي، فاالأردن دولة �صالم وجارة، وذ�ت �أهمية ��صرت�تيجية، وعلينا �حلفاظ على هذ� 

110
�لتحالف مع �الأردن كم�صلحة �أمنية و�صيا�صية و�قت�صادية”.

حتلحلت �لعالقات بني �لطرفني مع و�صول بينيت لرئا�صة �حلكومة، فقد �صادق بينيت على بيع 

كميات من �ملياه لالأردن )بعدما رف�ص نتنياهو ذلك(، بحيث ال تتجاوز �لكمية �ل�صنوية 50 مليون 

 وبح�صب �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية، �تفق بينيت مع �لعاهل 
111

مرت مكعب، وذلك حتى نهاية �صنة 2022.

 �نعك�ص هذ� �التفاق على �أر�ص �لو�قع عب 
112

�الأردين عندما �لتقاه، بفتح �صفحة جديدة يف �لعالقات.

 
113

�الأردن، �عتماده مللك  �أور�ق   Eitan Surkis �إيتان �صوركي�ص  �الإ�رش�ئيلي �جلديد  �ل�صفري  تقدمي 

وكذلك بزيادة وترية �للقاء�ت بني �لطرفني �لتي غلب عليها �لطابع �ل�رشي، كما حدث بلقاء �لرئي�ص 

لقاء  عقد  �إىل  باالإ�صافة   
114

�أردنية. لدعوة  تلبية  �الأردين،  �لعاهل  مع  هريتزوج  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي 

115
�رشي بني �مللك ووزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي يائري البيد، يف �لعا�صمة عّمان.
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3. �شورية:

��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف عدو�نها على �الأر��صي �ل�صورية يف ظّل عدم وجود ر�دع لها، فقد �أفاد 

�ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان باأّن �لهجمات �الإ�رش�ئيلية قتلت �صتني مو�لياً الإير�ن يف �صورية 

�دعى  بينما   
116

.)2020 يوليو  متوز/  نهاية  �إىل  مايو  �أيار/  من  �لفرتة  )خالل  �أ�صهر  ثالثة  خالل 

نفذها  �لتي  �لهجمات  خالل  �ل�صورية  �جلوية  �لدفاعات  ثلث  بتدمري  قام  باأنه  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

على  خمتلفاً  هدفاً   955 نحو  �إىل  و�صلت  و�لتي   ،)2020-2017( �الأخرية  �لثالثة  �ل�صنو�ت  خالل 

باأنها  �الإ�رش�ئيلي هجماته  4,239 �صاروخاً وقنبلة. وبرر �جلي�ص  �ل�صورية، با�صتخد�م  �الأر��صي 

تهدف �إىل منع �لتمو�صع �الإير�ين يف �صورية، وحماربة �إمكانية تطوير دقة �ل�صو�ريخ �لتي بحوزة 

حزب �هلل، وبالتايل ي�صن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لغار�ت �ملتكررة �لتي ت�صتهدف مو�قع للنظام �حلاكم 

�أو �لعتاد �ملتجهة �إىل لبنان. ويف �لوقت ذ�ته،  و�إير�ن وحزب �هلل يف �صورية، وكذلك قو�فل �الأ�صلحة 

للطائر�ت،  844 �صاروخاً م�صاد�ً  �أطلقت  �ل�صورية  �لدفاعات �جلوية  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �دعى �جلي�ص 

مقارنة  حادة  بـ“قفزة  و�صفه  ما  �ل�صورية،  لالأجو�ء  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  على  للرد  حماولة  يف 

�لتي  للطائر�ت  �مل�صادة  �ل�صو�ريخ  “بع�ص  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وذكر  �ل�صابقة”.  بال�صنو�ت 

�أطلقت عب منظومة �لدفاع �جلوي للجي�ص �ل�صوري، متكنت من �عرت��ص �صو�ريخ �أطلقتها طائر�ت 

117
�صالح �جلو”.

مع  معاهد�ت  �أو  �تفاقيات  الأي  �لر�ف�ص  مبوقفها  �صورية  مت�صكت  �ل�صيا�صي؛  �ل�صعيد  على 

“�إ�رش�ئيل”، وعّبت عن ذلك �خلارجية �ل�صورية بتاأكيدها على “موقفها �لثابت �ملبني على �لتم�صك 
 
118

باالأر�ص و�حلقوق، و�لر�ف�ص للتنازالت و�التفاقيات �ملنفردة مهما كان �صكلها �أو م�صمونها”.

كما �أكد على هذ� �ملوقف �لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد بقوله: “يكن �أن نقيم عالقات طبيعية مع 

 بالرغم من �لرف�ص �ل�صوري �ملبدئي الإجر�ء مفاو�صات 
119

�إ�رش�ئيل فقط عندما ن�صتعيد �أر�صنا”.

و�صاطة  بف�صل  �الأ�رشى  لتبادل  �صفقة  �إمتام  عن  �أعلنا  �لطرفني  �أّن  �إال  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �صيا�صية 

 مقابل فتاة �إ�رش�ئيلية دخلت 
120

رو�صية، حيث مّت �إعادة ر�عينَي �صوريَّني �عتقال بعد جتاوز �حلدود،

�حلدود �ل�صورية، ومّت �عتقالها على يد �الأجهزة �الأمنية �ل�صورية. وقد ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص �أن 

Sputnik V 5 صفقة �لتبادل ت�صمنت بند�ً �رشياً ين�ص على متويل “�إ�رش�ئيل” �رش�ء لقاح �صبوتنيك� 

 
121

�لرو�صي مقابل مبلغ 1.2 مليون دوالر.

على �صعيد �لعالقات �ل�صورية �لفل�صطينية، �لتقى يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020 وفٌد من حركة 

�ل�صورية  �ل�صوري في�صل �ملقد�د، يف مقر وز�رة �خلارجية بالعا�صمة  فتح بنائب وزير �خلارجية 

�لرفاعي،  و�صمري  �لرجوب،  جبيل  وهم:  �ملركزية  �للجنة  من  �أع�صاء  فتح  وفد  و�صّم  دم�صق، 

�لطرفان  وتباحث  �لهادي.  عبد  �أنور  �صورية  يف  �لفل�صطيني  �ل�صفري  �إىل  باالإ�صافة  فتوح،  وروحي 
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ذ�ته،  �ل�صياق  ويف   
122

�لفل�صطيني. �ل�صيا�صي  �لطيف  �ألو�ن  بني  فل�صطينية  �رش�كة  بناء  �صبل  يف 

بحث مدير عام �لد�ئرة �ل�صيا�صية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �ل�صفري �أنور عبد �لهادي مع وزيرة 

�أو�صاع �لالجئني يف �ملخيمات �لفل�صطينية،  �ل�صوؤون �الجتماعية و�لعمل �ل�صورية �صلوى عبد �هلل، 

عودتهم،  بت�صهيل  �صدر  �لذي  �لقر�ر  �صوء  يف  خ�صو�صاً  �لريموك  خميم  �إىل  �الأهايل  عودة  و�صبل 

يف كل قو�نيننا  �أبناوؤنا، ود�ئماً  “هم  �ملتو�جدين يف �صورية  �لفل�صطينيني  �أن  �هلل  �صلوى عبد  و�أكدت 

وت�رشيعاتنا تقول �ملو�طن �لعربي �ل�صوري ومن يف حكمه، ولن يكون يف حكمه �إال �بن فل�صطني”. 

و�أ�صارت �إىل �أن �أي عمل تقوم به �لدولة �ل�صورية الأي مو�طن على �الأر�ص �ل�صورية �صتقدمه يف خميم 

 
123

�لريموك، د�عية للتكاتف من �أجل عودة �حلياة �إىل طبيعتها يف �صورية.

كما ��صتقبل ب�صار �الأ�صد يف دم�صق وفد�ً �صّم عدد�ً من قادة وممثلي �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية، 

“كبى �الأخطاء”،  ُتعدُّ من  �أو�صلو  �تفاقات  �أن  �الأ�صد  �للقاء ممثلو حركة حما�ص. ور�أى  وغاب عن 

�ملفاو�صات عن  الأن  “�لرباعية”،  �التفاقات و�صّد  �لدو�م �صّد هذه  �صتبقى على  �أن �صورية  موؤكد�ً 

“كّل  �الأ�صد  حيّا  �للقاء،  هام�ص  وعلى  �الأمريكي.  �ل�صقف  حتت  �لتفاو�ص  تعني  �لرباعية  طريق 

�ملقاومني من دون ��صتثناء”. ومَلّا ُذكر ��صم حما�ص، كّرر “كّل �ملقاومني”، م�صيفاً �إن “�صوريا جاهزة 

�إن قر�ر �صورية  و�صيا�صياً”. وقال  �ملقاومة ع�صكرياً  �إليه، نحن جزء من حمور  لكّل ما حتتاجون 

“�إعادة �إعمار خميم �لريموك ثابت ونتابع معاً �آليات �لتنفيذ”، م�صدد�ً يف �لوقت ذ�ته على �أهمية حّق 
124

�لعودة.

4. لبنان: 

اأ. ديبلوما�شياً:

يوجد ما ي�صبه �الإجماع يف لبنان على رف�ص “�صفقة �لقرن” و�لتم�صك باملبادرة �لعربية، فقد �أكد 

لبنان  “ت�صامن  �لفل�صطيني حممود عبا�ص  �ت�صال مع نظريه  �للبناين مي�صال عون خالل  �لرئي�ص 

ب�صفقة  يعرف  بات  عما  ن�صاأت  �لتي  �لتطور�ت  مو�جهة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  و�صعباً  رئي�صاً 

ما  �آخر  جته�ص  �لقرن  “�صفقة  �أن  بري،  نبيه  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  ر�أى  فيما  �لقرن”. 

لبنان  “�أن  و�أكد  �ل�رشيف”.  �لقد�ص  �مل�صتقلة وعا�صمتها  باإقامة دولته  �لفل�صطيني  تبّقى من �حللم 

و�للبنانيني لن يكونو� �صهود زور يف حفلة �الإعد�م �جلديدة لل�صعب �لفل�صطيني وحلقوقه �مل�رشوعة 

�أي من هذه  �أو مقاي�صة  ببيع  �أن يكون �رشيكاً  �أي ظرف  �لعودة، ولن يقبل حتت  ويف مقدمها حق 

�حلقوق بثالثني من �لف�صة”.

�لقمة  �إىل  ي�صتند  �لقرن  �صفقة  من  �للبناين  “�ملوقف  �أن  حتّي  نا�صيف  �خلارجية  وزير  ور�أى 

�لعربية عام 2002، ويدعو لتحقيق �صالم عادل بقيام دولة فل�صطينية م�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص 

�ل�رشقية”.
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و�أكد مفتي �جلمهورية �للبنانية �ل�صيخ عبد �للطيف دريان من جهته �أن “ما ي�صمى ب�صفقة �لقرن 

125
هو ت�صفية للق�صية �لفل�صطينية، و�صتكون حمكومة بالف�صل”.

�لفل�صطينيني، فقد قال  �لالجئني  لبنان توطني  �للبناين رف�ص  �لرئي�ص  ويف �صياق مت�صل، جدد 

عون يف كلمته �أمام �لدورة �لـ 76 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة: “نرف�ص �أي �صكل من �أ�صكال �لتوطني 

126
لالجئني �لفل�صطينيني �نطالقاً من �رشورة حّل ق�صيتهم �لعادلة”.

ب. العالقة مع الفل�شطينيني:

متثل  �صلبية،  بطريقة  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  مع  يتعامل  �للبنانيني  من  فريق  ز�ل  ما 

�ملخيمات  على  ح�صار  بفر�ص  جعجع،  �صمري  �للبنانية،  �لقو�ت  حزب  رئي�ص  مبطالبة  مثالً،  ذلك، 

�لفل�صطينية ومنع �لالجئني �لفل�صطينيني من �لدخول و�خلروج منها، على �أن تتدبر �لدولة تاأمني ما 

 ويف �ل�صياق ذ�ته، 
127

يحتاجونه من م�صتلزمات ونحوها، وذلك بذريعة حما�رشة جائحة كورونا.

نا�صدت منظمات حقوقية �جلهات �ملعنية يف لبنان، بال�صماح لالجئني فل�صطينيني عالقني باالإمار�ت، 

 
128

كورونا. جائحة  تف�صي  ب�صبب  و�لبية  �جلوية  �ملنافذ  �إغالق  بعد  وذلك  بريوت،  �إىل  للعودة 

��صطدمت هذه �ملنا�صد�ت بقر�ر �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام �للبناين �لقا�صي بعدم �ل�صماح بعودة 

�لالجئني �لفل�صطينيني �إىل لبنان على منت طائر�ت �الإجالء، �لتي تقوم بها �ل�صلطات �للبنانية ملو�طنيها 

يف خمتلف دول �لعامل، وت�صمن �لقر�ر منع �إجالء “�الأ�صخا�ص من �لتابعية �لفل�صطينية �لالجئة يف 

129
لبنان، �أي �إن كان يحمل وثيقة �صفر فل�صطينية �أو جو�ز �صلطة”.

��صتياء  �مل�صتقبل،  تيار  كتلة  عن  �للبناين  �لبملان  ع�صو  جنم،  نزيه  �أثار  مت�صل،  �صياق  ويف 

باأّن:  م�رشحاً  لبنان،  من  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �إخر�ج  �ملتحدة  �الأمم  مطالبته  عقب  �لفل�صطينيني، 

�ألف   400 �لـ  هوؤالء  لبنان،  يف  فل�صطيني  �ألف   400 �إىل  باالإ�صافة  �صوري  ون�صف  مليون  “هنالك 
حتملناهم عمر�ً طويالً، و�ملليون ون�صف حتملناهم ل�صنو�ت �أي�صاً، نطالب �ملجتمع �لدويل �لذي كان 

�ل�صبب يف وجودهم يف لبنان �أن يقومو� باإعادتهم �إىل بلد�نهم”، متنا�صياً باأن وجود هوؤالء �لالجئني 

130
ناجت عن �لتهجري �لق�رشي لهم، ولي�ص باإر�دتهم.

ويف �ملقابل، �أكد وزير �لعمل يف �حلكومة �للبنانية �جلديدة م�صطفى بريم دعمه حلقوق �لالجئني 

يف �ملخيمات �للبنانية، و�صعيه �إىل عدم “تعر�ص �ل�صعب �لفل�صطيني للظلم مرة ثانية، �أو �أن يتعر�ص 

لالإجحاف يف مكان �إقامته”، و�أّنه �صي�صهم “بتعديل �لقو�نني �لتي حتول دون �إن�صاف �لفل�صطيني يف 

 
131

لبنان فيما يتعلق بحقوق �لعمل، مبا ال يتعار�ص مع �لقو�نني �للبنانية وم�صلحة �لعامل �للبناين”.

وبالفعل �أ�صدر �لوزير تعليمات ت�صمح للفل�صطينيني �ملولودين بلبنان من �لعمل يف �أكرث من �صبعني 

�للبنانية، �لتي �تهمت �لوزير  �أثار حفيظة بع�ص �الأحز�ب  مهنة كانت ح�رشية للبنانيني فقط، مما 
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�إىل  م�صرية  �لوزير،  قر�ر  لبنان  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  ثمنت  فيما  �لالجئني،  توطني  �إىل  ب�صعيه 

خ�صيتها من عدم ��صتمر�ر �الأمر، كونه يعتمد على تعليمات للوزير ولي�ص على قانون، مما يعني 

132
�إمكانية �إلغاء هذ� �الأمر يف حال تغري �لوزير.

يف �صياق مت�صل، �لتقى رئي�ص  �حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي �للبناين  وليد جنبالط ، رئي�ص �ملكتب 

لهنية هي وحدة  “و�صيتي   : �للقاء �رشح  �إ�صماعيل هنية، وعلى هام�ص  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص   

بهذ�  للم�صاعدة  جاهز  و�أنا  �ل�صغوطات،  كانت  مهما  و�الأ�صا�ص  �الأهم  وهي  �لفل�صطيني،  �ملوقف 

�لفل�صطيني،  لالجئ  بالعي�ص  �لبد�ئي  �حلق  بت�صهيل  �أعده  و�أنا  �إمكانيات،  من  �أملك  مبا  �ملو�صوع 

 وكان هنية قد قام بزيارة �إىل لبنان يف �أيلول/ �صبتمب 2020، 
133

فالتمييز �لعن�رشي جمحف بحقه”.

�ل�صيا�صي  �لفريق  �لزيارة، تخوف  �هلل  �لزيارة بردود فعل مبتاينة، ففي حني �صجع حزب  قوبلت 

�إىل قاعدة �نطالق و�صاحة �رش�ع مع  �لزيارة، ومن حتويل لبنان  �للبناين �ملعار�ص حلزب �هلل من 

134
“�إ�رش�ئيل”.

هذ�  ُيغطيها  �لتي  �لفرتة  طو�ل  حما�ص  حلركة  ودعمه  �لقوية  عالقته  على  �هلل  حزب  حافظ  وقد 

�لتقرير، غري �أن هذه �لعالقة �صابها بع�ص �حل�صا�صية �أو �ل�صد �ملوؤقت �إثر زيارة خالد م�صعل رئي�ص 

�لذكرى  فعاليات  يف  للم�صاركة   2021 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  للبنان  �خلارج  يف  حما�ص  حركة 

�لبج  �أربعة من كو�در حما�ص يف خميم  ��صت�صهاد  34 النطالقة حركة حما�ص، ومعاجلة تد�عيات 

�ل�صمايل. ويبدو �أن حزب �هلل مل يَر توقيت �لزيارة منا�صباً، خ�صو�صاً، ب�صبب ما ُذكر، �أن لدى �حلزب 

�ل�صوري نظرة �صلبية جتاه م�صعل ب�صبب موقفه من �الأحد�ث يف �صورية. ولذلك  و�إير�ن و�لنظام 

عمل �حلزب على �إف�صال �أو �إلغاء عدد من �للقاء�ت �لر�صمية �لتي كانت على جدول زيارة م�صعل، مبا 

يف ذلك لقاوؤه مع رئي�ص �جلمهورية ورئي�ص جمل�ص �لنو�ب. غري �أن م�صعل قام بالعديد من �لفعاليات 

�الأخرى، خ�صو�صاً يف �الإطار �لفل�صطيني. ويبدو �أن �لطرفني َحِر�صا على عدم �لت�صعيد �الإعالمي، 

135
وعودة �ملياه �إىل جماريها بعد ذلك.

ج. عالقته بـ“اإ�رشائيل”:

ظلّل �لتوتر �الأمني �لعالقة بني “�إ�رش�ئيل” ولبنان، ففي حني ��صتمرت �لتهديد�ت من �الإ�رش�ئيليني 

حول  �لطرفني  بني  مفاو�صات  هنالك  كان  �هلل،  حزب  يف  ممثلة  �للبنانية  �ملقاومة  على  حرب  ب�صن 

�حلدود �ملائية، حيث �أكد ح�صان دياب، رئي�ص �لوزر�ء �للبناين �ل�صابق، باأّن لبنان ال يقبل بال�صكوت 

عن �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �ملتكررة حلدود لبنان، و�أ�صار �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” يجب �أن تعي “باأننا لن 

136
نذعن بعد �ليوم لهذه �النتهاكات وكاأنها �أمر طبيعي �أو عادي”.

ويف �ملقابل، وعلى �إثر ��صتباك حمدود مع �ملقاومة يف مز�رع �صبعا، قال نتنياهو �إن “كل ما يحدث 

يخدم  �هلل  ون�رش  منطقتنا،  يف  ع�صكرياً  للتمو�صع  لبنان  يف  و�أذرعها  �إير�ن  ملحاولة  نتيجة  هو  �الآن 
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“دولة  �أو  باختبار �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  �أحد�ً  �أن�صح  هذه �مل�صلحة �الإير�نية على ح�صاب لبنان، وال 

 
137

�إ�رش�ئيل”، ونحن م�رشون على �لدفاع عن �أنف�صنا”.

مل ينع �لتوتر يف �لعالقة �لتو�صل �إىل �تفاق حول �ملفاو�صات بخ�صو�ص �حلدود، فقد �أعلن رئي�ص 

جمل�ص �لنو�ب �للبناين نبيه بري �لتو�صل لـ“�تفاق �إطار” لرت�صيم �حلدود �لبحرية مع “�إ�رش�ئيل”، 

م�صري�ً �إىل �أن مهمته �نتهت بعد عقد من قيادته للمفاو�صات، لي�صتاأنفها �جلي�ص ورئا�صة �جلمهورية 

138
بهدف �لتو�صل �إىل �تفاق نهائي، م�صدد�ً على تالزم �مل�صارين بر�ً وبحر�ً.

�نعك�ص �النق�صام �ل�صيا�صي �لد�خلي �للبناين على ردود �لفعل عقب �إعالن بري، �إذ ر�أى معار�صو 

جادل  فيما  �ملفاو�صات،  لهذه  تغطيته  مع  �نتهت  �حلزب  �صالح  وظيفة  �أن  �هلل  وحزب  �أمل  حركة 

�لفريق �ملو�يل للثنائي باأّن جهود بري �أثمرت �إىل �لتو�صل التفاق �صيكون يف م�صلحة لبنان و�إنعا�ص 

كتلة  قالت  �لتطبيع،  من  حالة  يج�صد  �التفاق  باأن  �التهامات  على  وكردٍّ   
139

�القت�صادي. و�صعه 

حزب �هلل �لبملانية �إن مفاو�صات تر�صيم �حلدود �لبحرية و�لبية جنوب �لبالد، ال تندرج يف �صياق 

�مل�صاحلة مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وال ترتبط “بال�صيا�صات �لتطبيعية �لتي �نتهجتها دول عربية 

 وبالرغم من �ملناكفات بني �أطر�ف 
140

مل توؤمن يوماً بخيار �ملقاومة، ومل متار�صه �صّد عدو �الأمة”.

“�إ�رش�ئيل”  �الأوىل حول تر�صيم �حلدود بني  �ملفاو�صات  ُعقدت جولة  �للبنانية،  �ل�صيا�صية  �ملعادلة 

 ولبنان يف منت�صف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، وذلك يف مقر قوة �الأمم �ملتحدة �ملوؤقتة “يونيفيل”

)United Nations Interim Force in Lebanon )UNIFIL يف منطقة �لناقورة جنوبي لبنان على 

141
�أن ت�صتانف بعد �أ�صبوعني.

يف �ملقابل، �أعلنت “�إ�رش�ئيل” رف�صها �لبحث يف طلب لبنان تو�صيع نطاق �ملنطقة �ملختلف عليها يف 

�حلدود �لبحرية، حيث يهدف �لطلب �للبناين �إىل �ل�صيطرة �لكاملة على حقلَي غاز يف �لبحر �الأبي�ص 

�للبنانيني يف  �ملفاو�صني  فاإّن  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر  “�إ�رش�ئيل” ملكيتهما. وبح�صب  تدَّعي  �ملتو�صط 

فقط  لي�ص  يطالبون  �أنهم  تبني  جديدة  خريطة  بطرحهم  �الإ�رش�ئيلي  �لوفد  فاجاأو�  �لناقورة،  ر�أ�ص 

 �إ�صافية، د�خل �ملنطقة �الإ�رش�ئيلية 
2
 �ملختلف عليها، بل طالبو� بزيادة 1,430 كم

2
مب�صاحة 860 كم

 توقفت �ملفاو�صات بني �لطرفني بعد �أربع جل�صات عقب مطالبة �للبنانيني 
142

يف �ملياه �القت�صادية.

�الأمم  �للبنانية يف  �أودعته �حلكومة  �لذي  �ملر�صوم  �نطالقاً من تعديل  �إ�صافياً،   بحرياً 
2
1,430 كم بـ 

لكن   
143

.
2
860 كم عن   عو�صاً 

2
2,290 كم “�إ�رش�ئيل”  �ملتنازع عليها مع  �مل�صاحة  لت�صبح  �ملتحدة، 

�أكد  فيما   ،2021 مايو  �أيار/  يف  �لطرفني  بني  جمدد�ً  �ملفاو�صات  ��صتوؤنفت  �الأمريكي،  �لتدخل  وبعد 

144
.

2
لبنان على موقفه با�صتئناف �ملفاو�صات حيث �نتهت، مبعنى م�صاحة �لـ 2,290 كم
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�صهدت �لعالقة بني “�إ�رش�ئيل” ولبنان على �ل�صعيد �الأمني حالة من �ل�صد و�جلذب، فبالرغم من 

وجود مفاو�صات حول تر�صيم �حلدود، �إال �أن �الأمني �لعام حلزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل ��صتمر يف �صّن 

حرب نف�صية �صّد “�إ�رش�ئيل” باإعالنه يف كانون �الأول/ دي�صمب 2020 �متالك حزبه �صور�يخ دقيقة 

145
“�صعَفي ما كان عليه قبل �صنة”.

كما ت�صاعدت �الأمور بني “�إ�رش�ئيل” ولبنان �إىل درجة عالية بالتز�من مع �أحد�ث معركة �صيف 

على  �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  ��صتنكار�ً  �حلدود  على  �ملظاهر�ت  �إثر  لبناين  �صاب  فا�صت�صهد  �لقد�ص، 

 وعقب ذلك باأيام مّت �إطالق �صتة �صو�ريخ غر�د Grad من 
146

�مل�صجد �الأق�صى و�ل�صعب �لفل�صطيني.

 وحتى ال تتدهور �الأمور تدخل 
147

“�إ�رش�ئيل” بق�صف مدفعي. لبنان على �جلليل �الأعلى، ورّدت 

مع  �حلدود  �إىل  �لو�صول  من  �ملحتجة،  �لفل�صطينية  �ملو�كب  ملنع  �حلو�جز  باإقامة  �للبناين  �جلي�ص 

148
“�إ�رش�ئيل”.

�أي  �أن  ور�أى  و�ملقد�صات،  بالقد�ص  �مل�صا�ص  من  “�إ�رش�ئيل”  �هلل  ن�رش  حّذر  ذلك،  مع  وبالرت�فق 

 وبقي �لتوتر �الأمني قائماً على �لرغم من �نتهاء معركة �صيف 
149

م�ّص بهما �صيقود �إىل حرب �إقليمية.

�لقد�ص، ويكن �لقول باأّن �حلدود مل تهد�أ قبل �ملعركة وبعدها، فالت�صعيد �الإ�رش�ئيلي مل يتوقف.

ويف متوز/ يوليو 2020، �أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن �صقوط طائرة م�صرّية تابعة له يف جنوب 

بذريعة  حدودية  لبنانية  مناطق  على  عدة  قذ�ئف  �الإ�رش�ئيلية  �ملدفعية  �أطلقت  ذلك  وعقب  لبنان، 

�جلنوب،  يف  بليد�  بلدة  فوق  �إ�رش�ئيلية  م�صرّية  �هلل  حزب  �أ�صقط   2021/2/1 ويف  �أمني.  عمل  وجود 

ثالث  “�إ�رش�ئيل”  �صمال  باجتاه  لبنان  من  �صو�ريخ  �إطالق   2021 مايو  �أيار/  �صهر  �صهد  بينما 

 ويف �آب/ �أغ�صط�ص 2021، مّت 
150

مر�ت، وردت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية بق�صف مناطق حدودية لبنانية.

�إطالق �صو�ريخ من لبنان على �صمال فل�صطني �ملحتلة، ورّدت �ملدفعية �الإ�رش�ئيلية على ذلك مبئة 

 ويف �أعقاب رد حزب �هلل �للبناين على �لق�صف �الإ�رش�ئيلي �لذي طال �أر��ص ٍلبنانية، علّق 
151

قذيفة.

وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، بني جانت�ص بالقول �إن “�إ�رش�ئيل” تريد هدوء�ً �أمنياً من جانب لبنان، لكنه 

�أكرث مما هو عليه.  لبنان م�صع�صعاً  �لو�صع يف  “�إ�رش�ئيل” جعل  باإمكان  �أنه  نف�صه هّدد  �لوقت  يف 

وقال جانت�ص �إنه يو�صي حزب �هلل و�جلي�ص �للبناين و�حلكومة �للبنانية بعدم �ختبار “�إ�رش�ئيل”، 

�إ�رش�ئيل” يف لبنان �صوى �حلفاظ على �الأمن و�لهدوء، و�أّن �لهدوء  لـ“دولة  �أنه ال م�صلحة  م�صيفاً 

 لكن وبالرغم من تهديد جانت�ص، ما يز�ل 
152

“�إ�رش�ئيل”. �أي�صاً من قبل  �صتجري مقابلته بالهدوء 

حزب �هلل َيعدُّ نف�صه ملو�جهة قادمة، فقد ذكر تقرير �إ�رش�ئيلي �أن هنالك �صبكة �أنفاق حلزب �هلل، متتد 

ع�رش�ت �لكيلومرت�ت من �حلدود �جلنوبية �إىل بريوت و�لبقاع، وقد �أ�صار �لتقرير �إىل �أّن هذه �الأنفاق 

معدة الأغر��ص هجومية ودفاعية، وم�صممة الإتاحة نقل �الأفر�د و�الأ�صلحة و�لعتاد، و�أن �لعمل يف 

153
بناء هذه �ل�صبكة، بد�أ يف �أعقاب حرب 2006 مب�صاعدة خب�ء من كوريا �ل�صمالية و�إير�ن.
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5. ال�شعودية ودول اخلليج:

اأ. تطور عالقاتها ال�شيا�شية، واأن�شطتها الديبلوما�شية:

�لثالثي �الإعالن  �أن  على  ين�ص  فل�صطيني  قر�ر  م�رشوع  و�الإمار�ت  �لبحرين   رف�صت 

�الإمار�تي - �الإ�رش�ئيلي - �الأمريكي �ملعروف با�صم “�تفاق �أبر�هام Abraham Accords”، لي�ص 

“�ل�صالم”،  مقابل  �الأر�ص  ومبد�أ  �لدولتني،  حّل  مبد�أ  على  �لقائمة  �لعربية  �لروؤية  تغيري  �صاأنه  من 

و�ملبادرة �لعربية �لتي طرحت �صنة 2002. كما رف�صت �لبحرين طلباً فل�صطينياً بعقد �جتماع طارئ 

للجامعة �لعربية على م�صتوى �لوزر�ء، لبحث تد�عيات �إعالن �لتطبيع �الإمار�تي - �الإ�رش�ئيلي على 

154
�لق�صية �لفل�صطينية.

زيارة  بعد  �لكاملة،  �لديبلوما�صية  عالقاتهما  و“�إ�رش�ئيل”  �لبحرين  نت  د�صَّ مت�صل،  �صياق  ويف 

 ،Steven Mnuchin منوت�صني  �صتيفن  �الأمريكي  �خلز�نة  وزير  ر�فقه  للمنامة،  �إ�رش�ئيلي  وفد 

و�مل�صاعد �خلا�ص ل�صوؤون �ملفاو�صات �لدولية �آيف بريكوويتز Avi Berkowitz، حيث جرى �لتوقيع 

على �تفاق �إطالق �لعالقات �لديبلوما�صية �لذي ي�صمح بتبادل �ل�صفار�ت و�ل�صفر�ء وتد�صني رحالت 

 وقد قررت �لبحرين فتح �صفارة لها يف 
155

جوية، �إىل جانب �صبع مذكر�ت تفاهم يف جماالت خمتلفة.

تل �أبيب يف �آذ�ر/ مار�ص 2021، وتعيني خالد �جلالهمة كاأول �صفري للبحرين يف “�إ�رش�ئيل”، و�لذي 

كان مدير �إد�رة �لعمليات بوز�رة �خلارجية �لبحرينية، وتوىل كذلك من�صب نائب رئي�ص بعثة �ململكة 

157
 وقد با�رش �جلالهمة مهام من�صبه يف نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 2021.

156
لدى �لواليات �ملتحدة.

 Eitan  أما �الإمار�ت، فقد �صهدت تعيني “�إ�رش�ئيل” �صفري�ً موؤقتاً لها يف �أبو ظبي وهو �إيتان نائيه�

Na’eh، �لذي كان قد ُطرد من تركيا عند تدهور �لعالقات بني �لبلدين �صنة 2018. ومنذ ذلك �لوقت، 

�أ�صكنازي   جابي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير   َ َعنيَّ ذلك،  مع  وبالرت�فق   
158

من�صب. �أي  ي�صغل  ال 

�لديبلوما�صي و�ل�صفري �ل�صابق ت�صفي حيفت�ص Zvi Heifetz مبعوثاً خا�صاً لدى دول �خلليج �لتي 

وّقعت �تفاقيات “�صالم” مع “�إ�رش�ئيل”. وعمل حيفت�ص يف عدد من �لدول �آخرها �ل�صني، وقد ُعنّي 

كمبعوث خا�ص لدى دول �الإمار�ت و�لبحرين، ويقع على عاتقه تطوير �لعالقات مع دول �خلليج، 

�أبو ظبي،   وبالفعل مّت �فتتاح �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية ر�صمياً يف 
159

و�إن�صاء ثالث بعثات ديبلوما�صية.

160
وكذلك �لقن�صلية �الإ�رش�ئيلية �لعامة يف دبي، يف 2021/1/26.

 
161

ويف �ملقابل، �أدى حممد حممود �آل خاجة �ليمني �لقانونية كاأول �صفري لالإمار�ت يف “�إ�رش�ئيل”،

من  د  وبتعهُّ �حتفالية،  �أجو�ء  و�صط   ،2021 يوليو  متوز/  يف  �أبيب  بتل  �صفارتها  �الإمار�ت  وفتحت 

�أمري  بتعيني  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  قامت  �ملقابل،  يف   
162

“�إ�رش�ئيل”. مع  �ل�رش�كة  بتعزيز  �صفريها 

حايك  Amir Hayek، و�لذي �صغل �صابقاً رئي�ص �حتاد �لفنادق يف “�إ�رش�ئيل”، ورئي�ص �حتاد �أرباب 

تعيني  �إّن   
163

باالإمار�ت. �ل�صفري  باأعمال  �لقائم  نائيه،  �إيتان  مكان  ليحل  �الإ�رش�ئيليني،  �ل�صناعة 
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�قت�صادي �إ�رش�ئيلي ك�صفري يوؤ�رش على �لتطلعات �الإ�رش�ئيلية يف �لعالقة مع �الإمار�ت، وطموحها 

بجني فو�ئد �قت�صادية من ور�ء هذه �لعالقة.

�إن�صاء  عن  �الإعالن  مع  و“�إ�رش�ئيل”  �الإمار�ت  بني  ر�صمية  ديبلوما�صية  عالقات  �إقامة  تر�فق 

�ل�صندوق �الإبر�هيمي Abraham Fund، حيث تقوم �الإمار�ت و�ملوؤ�ص�صة �الأمريكية �لدولية لتمويل 

 U.S. International Development Finance Corporation )DFC( �صي(  �أف  )دي  �لتنمية 

مبادر�ت  �إطار  يف  دوالر  مليار�ت   3 من  �أكرث  بتخ�صي�ص  �ل�صندوق،  هذ�  خالل  من  و“�إ�رش�ئيل” 

�ال�صتثمار و�لتنمية، �لتي يقودها �لقطاع �خلا�ص، لتعزيز �لتعاون �القت�صادي �الإقليمي و�الزدهار 

164
يف �ل�رشق �الأو�صط وخارجه.

ويف �صياق مت�صل، وعقب �الإعالن عن �إقامة عالقات ديبلوما�صية ر�صمية، ك�صف ديبلوما�صيون 

�لع�رشين عاماً  �الإمار�ت و�لبحرين خالل  يف  �الإ�رش�ئيلية، كيف عملو� �رش�ً  لل�صحافة  �إ�رش�ئيليون 

�ملا�صية، ففي “�لعقدين �ملا�صيني، خدم قر�بة ع�رشين دبلوما�صياً �إ�رش�ئيلياً يف هذه �لدول �خلليجية، 

مدنية،  بهويات  هناك  وعا�صو�  �إبر�هيم”.  “�تفاقات  �إطار  يف  �لر�صمية  �لعالقات  �إقامة  قبل  حتى 

وبطاقات �صخ�صية مزيفة، و�صاركو� يف �ملقام �الأول يف خلق فر�ص جتارية لل�رشكات �الإ�رش�ئيلية 

�لعالقات  تعزيز  عن  ف�صالً  و�لبحرين،  �الإمار�ت  مع  �القت�صادية  �لعالقات  لتعزيز  ت�صعى  �لتي 

 
165

�ل�صيا�صية بينهما”.

�أكد  فقد  �لقد�ص،  �صيف  معركة  �ندالع  عقب  ديبلوما�صي  دور  لعب  �خلليج  دول  بع�ص  حاولت 

وزير �خلارجية �ل�صعودي في�صل بن فرحان، �إد�نة بالده للممار�صات غري �ل�رشعية �لتي تقوم بها 

�لفل�صطيني  نظريه  مع  �أجر�ه  �لذي  �لهاتفي  �الت�صال  خالل  وذلك  �الإ�رش�ئيلية،  �الحتالل  �صلطات 

�لت�صعيدية  الأعماله  �لفوري  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وقف  �رشورة  فرحان  �أكد  كما  �ملالكي،  ريا�ص 

 وقد �أكد �مللك �ل�صعودي �صلمان بن عبد �لعزيز، يف 
166

�لتي تخالف �الأعر�ف و�ملو�ثيق �لدولية كافة.

�ت�صال هاتفي مع �لرئي�ص عبا�ص، �إد�نة �ل�صعودية و�صجبها لالعتد�ء�ت و�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

مدينة �لقد�ص، و�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة، وما �أ�صفر عنه من �صقوط لل�صحايا �الأبرياء 

�الإجر�ء�ت  لوقف  �الأ�صعدة  جميع  على  جهودها  �صتو��صل  �ل�صعودية  �أن  �إىل  م�صري�ً  و�جلرحى، 

و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �لقد�ص، من خالل �لتو��صل مع �الأطر�ف �لفاعلة ملمار�صة �ل�صغوط 

على حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، عالوة على ترحيب حكومة �ململكة باإعالن وقف �إطالق �لنار يف 

167
قطاع غزة.

للجهود  �الإمار�ت  �أبو ظبي عن دعم  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  �صياق مت�صل، عبَّ حممد بن  ويف 

�مل�رشية �لر�مية لتحقيق �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، و�صدد على �حلاجة �إىل بذل �ملزيد من �جلهود 

مع  للعمل  �الإمار�ت  ��صتعد�د  على  موؤكد�ً  و�لفل�صطينيني،  �الإ�رش�ئيليني  �لقادة  قبل  من  خ�صو�صاً 
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�لت�صعيد  خلف�ص  جديدة  م�صار�ت  و��صتك�صاف  �لنار،  �إطالق  وقف  على  للحفاظ  �الأطر�ف  جميع 

168
وحتقيق “�ل�صالم”.

بني  غزة  قطاع  يف  جديد  تهدئة  �تفاق  عن  �لعمادي  حممد  �لقطري  �ل�صفري  �أعلن  فقد  قطر،  �أما 

�حتياجات �أمام  كامل  ب�صكل  �ملعابر  فتح  �إعادة  على  ين�ص  و“�إ�رش�ئيل”،  �لفل�صطينية   �لف�صائل 

يف  �الأطر�ف  جميع  ت�صاعد  �أن  �صاأنها  من  �لتي  �ملختلفة،  �لت�صهيالت  تقدمي  مع  �لرئي�صية،  �لقطاع 

 
169

�خلروج من �لو�صع �ملتاأزم وتخفيف حدة �الحتقان و�لتوتر يف �ملنطقة.

ب. موقفها من ال�رشاع الداخلي الفل�شطيني:

�صهدت �لعالقة بني �ل�صعودية وحركة حما�ص �ملزيد من �لتوتر، جت�صد ذلك مبحاكمة �ل�صعودية 

لـ 68 من �لن�صطاء �الأردنيني و�لفل�صطينيني �حتجزتهم يف �صجونها، على خلفية �لتعاطف مع �ملقاومة 

�رشعية،  غري  بطريقة  �أمو�ل  بـ“حتويل  تتعلق  تهماً  للمحتجزين  �ملحكمة  وجهت  وقد  �لفل�صطينية، 

170
و�إن�صاء منظمات غري مرخ�صة”.

�صككت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص Human Rights Watch من ناحيتها يف ح�صول �ملعتقلني 

على حماكمات عادلة، و�أ�صارت �إىل �أنه بعد عامني من �حتجاز �ملعتقلني دون تهمة، بد�أت حماكمات 

�رشية يف 2020/3/8، بناء على �دعاء�ت غام�صة تتعلق ب�صالتهم مع “كيان �إرهابي” مل ُيك�صف عن 

 وقد وّثق �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان �صهاد�ت �صادمة النتهاكات خطرية 
171

��صمه.

�جل�صدي  للتعذيب  وتعر�صهم   ،2019 �صنة  مطلع  منذ  تع�صفياً  �حتجازهم  ت�صمل  �ملعتقلني،  �صّد 

172
و�لعزل و�الإهمال �لطبي �ملتعمد.

�ليمنية، �هلل”  “�أن�صار  حلركة  �لعام  �الأمني  مبادرة  �ل�صعودية  رف�صت  مت�صل،  �صياق   ويف 

عبد �مللك �حلوثي، لالإفر�ج عن معتقلي حما�ص، مقابل �إطالق جنود �صعوديني. وكانت �ل�صعودية 

ويتعلق  خا�ص  “ملف  �أنه  بذريعة  �مللف  هذ�  الإغالق  ومغربية  �أردنية  و�صاطات  �صابقاً  رف�صت  قد 

173 وكان ح�صاب “معتقلي �لر�أي” على موقع تويرت Twitter قد ك�صف 
باالأمن �ل�صعودي �لد�خلي”.

 160 هو  حما�ص  حلركة  �النتماء  بتهمة  �ل�صعودية  �ل�صجون  يف  �ملعتقلني  �لفل�صطينيني  “عدد  باأن 

 
174

�صخ�صاً”، و�أن “جميعهم موجودون يف �صجن �أبها )جنوب غربي �ململكة �لعربية �ل�صعودية(”.

وبح�صب موقع عربي بو�صت، ��صتعانت �ل�صعودية باملو�صاد يف �لتحقيق مع �ملعتقلني، عالوة على 

175
��صرت�ك فريق �آخر من جن�صيات �أجنبية يف �لتحقيقات.

�أبرز  �أحد  على  عاماً   15 باحلب�ص   2021 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �ل�صعودية  �جلز�ئية  �ملحكمة  ق�صت 

�ملعتقلني لديها، وهو حممد �خل�رشي، �ملمثل �ل�صابق حلركة حما�ص لديها، وذلك بتهمة دعم �ملقاومة، 

 وعقب 
176

من �صمن �أحكام طالت 69 �أردنياً وفل�صطينياً، تر�وحت ما بني �لب�ءة و�حلب�ص 22 عاماً.
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�صدور هذه �الأحكام باأ�صبوع، �صدرت �أحكام جديدة �صّد �أردنيني وفل�صطينيني يف �مللف نف�صه، �أفاد 

بذلك ح�صاب “معتقلي �لر�أي” �لذي �أ�صار �إىل تلقيه:

�إعطاء  على  الإجبارهم  و�الأردنيني،  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  من  عدد  بتعذيب  تفيد  معلومات 

معلومات خا�صة عن �ملقاومة يف فل�صطني، حيث مّت تعذيبهم من خالل �ل�رشب على �الأماكن 

�ملعتقلني  بع�ص  مع  �لتحقيق  �أثناء  جد�ً،...  حاد  ب�صكل  وزنه  فقد  وبع�صهم  �حل�صا�صة، 

�لفل�صطينيني و�الأردنيني، عر�صت عليهم �ملخابر�ت �ل�صعودية �لعمل مع �ل�صلطات وتزويدها 

 
177

باملعلومات مقابل �أحكام خمففة، وثم �الإفر�ج و�الإبعاد �إىل �الأردن.

بني  �لعالقة  يف  توتر  �إىل  تعد�ه  و�إمنا  و�ل�صعودية،  حما�ص  بني  �لعالقة  على  �لتوتر  يقت�رش  مل 

�الإمار�ت وباقي �لف�صائل، عالوة على �ل�صلطة �لفل�صطينية. فعقب ��صتنكار �لف�صائل يف �جتماع لها 

�ل�صعب  ظهر  يف  طعنة  باأنه  ذلك  عبا�ص  وو�صف  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعالقات  تطبيع  �الإمار�ت  �إعالن 

وقياد�ت  عبا�ص  �خلليجي  �لتعاون  ملجل�ص  �لعام  �الأمني  طالب  م�صموم”،  بـ“خنجر  �لفل�صطيني 

بر�أيه  و�لتي  ومغلوطة،  ��صتفز�زية  وت�رشيحات  جتاوز�ت  عّده  ما  عن  باالعتذ�ر  فل�صطينية 

فما كان من �ل�صلطة   
178

تتنافى مع و�قع وتاريخ �لعالقات بني دول �ملجل�ص و�ل�صعب �لفل�صطيني.

�لفل�صطينية، وكمحاولة لرتطيب �الأجو�ء، وعلى ل�صان �لناطق با�صم رئا�صتها نبيل �أبو ردينة، �إال �أن 

179
�رشح برف�ص عبا�ص �مل�صا�ص بالرموز �ل�صيادية للدول �لعربية.

لكن رف�ص �لقيادة �لفل�صطينية �العتذ�ر، دفع �الأمري بندر بن �صلطان �ل�صفري �ل�صعودي �ل�صابق 

يف �لواليات �ملتحدة �إىل مهاجمة �لقيادة، معتب�ً �أن حديث �لقياد�ت �لفل�صطينية بعد �تفاق �الإمار�ت 

و�لبحرين مع “�إ�رش�ئيل” كان “موؤملاً” و“م�صتو�ه و�طٍ”، م�صري�ً �إىل �أن “جتروؤ �لقياد�ت �لفل�صطينية 

 و��صتدرك يف مو�صع �آخر بقوله �أّن نكر�ن �جلميل من 
180

على دول �خلليج غري مقبول ومرفو�ص”.

181
�لقياد�ت �لفل�صطينية وعدم �لوفاء “لن يوؤثر� على تعلقنا بالق�صية �لفل�صطينية”.

فكرة  طرح  باأن  �حلبتور،  خلف  �مللياردير  �الإمار�تي  �الأعمال  رجل  ر�أى  �أخرى،  ناحية  ومن 

“ثمة حّجة  باأّن:  له يف �صحيفة هاآرت�ص �لعبية قال فيه  عودة �لالجئني غري منطقية، نا�رش�ً مقاالً 

�لفل�صطينيني  عن  نف�صه  �ل�صيء  قول  �أي�صاً  يكن  ولكن  متعنّتون،  �الإ�رش�ئيليني  باأن  تقول  منطقية 

�لذين ال يز�لون ي�رشون على حّق �لعودة لالجئني من �صوريا و�الأردن ولبنان وبلد�ن �أخرى. لن 

 �أما وزير �خلارجية �الإمار�تي عبد �هلل بن ز�يد 
182

يحدث ذلك �أبد�ً، وهم يعرفون ذلك حق �ملعرفة”.

�أنه من �ملوؤ�صف تردد بع�ص  �آل نهيان، فقد قال يف حديث له مع موقع �للجنة �ليهودية �الأمريكية، 

�لدول يف تو�صيف و��صح حلما�ص، و“من �مل�صحك �أن بع�ص �حلكومات ت�صنف �جلناح �لع�صكري 

�إنه لي�ص  �لكيان نف�صه يقول  �أن  �إرهابي، يف حني  �أنه  �ل�صيا�صي، على   فقط لكيان ما، ولي�ص �جلناح 

 
183

هناك فرق”.
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�لنعيمي،  علي  �الإمار�تية  �خلارجية  و�لعالقات  �لدفاع  جلنة  رئي�ص  �رشح  مت�صل،  �صياق  ويف 

�أنه يف حال  �إن �لفل�صطينيني ما ز�لو� يعي�صون يف �ملا�صي، وطالبهم بالعودة �إىل �ملفاو�صات، موؤكد�ً 

وبالفعل وبعد �ندالع   
184

�ندلعت حرب يف غزة فاإن �لعالقات بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” لن تتاأثر.

�ليوم”،  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  مع  له  حديث  يف  حما�ص،  حركة  �لنعيمي  هاجم  �لقد�ص،  �صيف  معركة 

م�صري�ً �إىل �أنها ت�صيطر على قطاع غزة و�ل�صكان يعانون ب�صببها ولي�ص ب�صبب �الإ�رش�ئيليني، وذلك 

185
خلدمة �أهد�ف �إير�نية.

يف مقابل �ملوقف �ل�صعودي �الإمار�تي �ملناوئ للمقاومة يف فل�صطني، جند موقف قطر و�لكويت 

�الإيجابي، فقد �أكد �أمري �لكويت �جلديد نو�ف �الأحمد �جلابر �ل�صباح، يف �ت�صال هاتفي مع رئي�ص 

ق�صية  وخا�صة  �الأمة،  لق�صايا  وفية  “�صتظل  �لكويت  �أّن  على  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

�ل�صعب �لفل�صطيني”، وباأّن �لكويتيني �صيبقون “�أوفياء ملري�ث �الأمري �لر�حل و�ل�صري على خطاه يف 

186
دعم �لق�صية �لفل�صطينية”.

 2020 �صنة  �ل�صلطة  بتزويد  فقامت  �لفل�صطينية،  �ملعادلة  بطريَف  عالقتها  مو�زنة  قطر  حاولت 

 يف �ملقابل، قدمت لقطاع غزة دعم مايل 
187

10 ماليني دوالر ملو�جهة كورونا. مبعد�ت طبية بقيمة 

 وقد خ�ص�صت قطر لقطاع غزة يف �صنة 2021 منحة 
188

بقيمة 150 مليون دوالر ملو�جهة �جلائحة.

�ملالية لالأ�رش  �مل�صاعد�ت  �ملوظفني، وتقدمي  360 مليون دوالر، ت�صتخدم لدفع رو�تب  مالية بقيمة 

 وبذلك يكون �إجمايل �ملنح �لقطرية �ملوجهة لقطاع غزة عب 
189

�ملتعففة، وت�صغيل حمطات �لكهرباء.

 ومع بد�ية �صنة 
190

“جلنة �إعادة �إعمار غزة” منذ �نطالق عملها يف 2012، نحو 1,422.4 مليون دوالر.
2021، مّت توقيع �تفاق مع �رشكة ديليك Delek Group �الإ�رش�ئيلية، لنقل �لغاز �إىل حمطة �لكهرباء 

يف غزة بتمويل من �الحتاد �الأوروبي وقطر، حيث تعهدت �لدوحة بتوفري 60 مليون دوالر، فيما 

تعهد �الحتاد �الأوروبي بتوفري 24 مليون دوالر، وذلك لتمويل �أنبوب غاز من “�إ�رش�ئيل” �إىل حمطة 

�إغاثية  �لقد�ص، قامت قطر بتوزيع م�صاعد�ت   وعقب معركة �صيف 
191

�لكهرباء بقطاع غزة. توليد 

تقدمي عن  باأيام  بعدها  و�أعلنت   
192

غزة، قطاع  يف  �حلرب  من  و�ملت�رشرين  �ل�صهد�ء  الأهايل   عاجلة 

�لتي تعهدت ببناء عمار�ت   حيث �صتقوم قطر و�لكويت، 
193

500 مليون دوالر دعماً الإعمار غزة،

�صكنية، وم�رش، �لتي تعهدت بتقدمي منحة قيمتها 500 مليون دوالر، بعمليات �إعمار ب�صكل منف�صل 

194
يف قطاع غزة.

قدمت  فقد  �الأونرو�.  طريق  عن  دعمهما  تقدمي  على  حر�صتا  فقد  و�الإمار�ت  �ل�صعودية  �أما 

 ي�صاف �إىل ذلك تقديها 
195

�ل�صعودية مليون دوالر لدعم جهود �الأونرو� يف مكافحة �لكورونا بغزة،

25 مليون دوالر لالأونرو� وذلك عب �ل�صفارة �ل�صعودية لدى �الأردن. ووفقاً لالأونرو�، فقد تبعت 

�إد�رة  قر�ر  عن  �لناجت  �لنق�ص  �صّد  يف  للم�صاعدة   2018 �صنة  يف  دوالر  مليون   50 مببلغ  �ل�صعودية 

196
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية وقف �لتمويل عن �لوكالة.
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�الإمار�ت  �أن  �الأو�صط،  �ل�رشق  �صيا�صات  مركز  عن  �صادر  �إ�رش�ئيلي  تقرير  ذكر  �ملقابل،  يف 

و�لبحرين، منذ توقيعهما �تفاقيات “�ل�صالم” مع “�إ�رش�ئيل”، قد قل�صتا دعمهما �ملايل �ملقدم لوكالة 

دوالر  مليون   53 مببلغ  لوحدها  �أ�صهمت   2018 �صنة  يف  �الإمار�ت  فاإن  للتقرير،  ووفقاً  �الأونرو�، 

�إ�صهامها بلغ   2020 �صنة  يف  لكن  دوالر،  مليون   51 بـ  �أ�صهمت   2019 �صنة  ويف  �الأونرو�،   ل�صالح 

197
مليون دوالر و�حد فقط.

ج. موقفها من م�رشوع الت�شوية:

رف�صت �لكويت “�صفقة �لقرن” ب�صكل �صمني، جت�صد ذلك يف رّد وز�رة �خلارجية �لكويتية على 

�الإعالن �الأمريكي عن بنود �ل�صفقة، موؤكدة على �أّن “�حلل �لعادل و�ل�صامل للق�صية �لفل�صطينية ال 

يتحقق �إال بااللتز�م بقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ذ�ت �ل�صلة، وباملرجعيات �لتي ��صتقر عليها �ملجتمع 

 1967 �إقامة دولته �مل�صتقلة ذ�ت �ل�صيادة على حدود �لر�بع من حزير�ن عام  �لدويل، ويف مقدمتها 

ب�صم  “�إ�رش�ئيل”  خمططات  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  �أد�ن  فيما  �ل�رشقية”.  �لقد�ص  وعا�صمتها 

�لق�صية  من  �خلليج  لدول  �لثابت  �ملوقف  على  م�صدد�ً  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  جزء  �أي 

�لفل�صطينية، و�عتبارها ق�صية �لعرب و�مل�صلمني �الأوىل، ودعمه لل�صيادة �لد�ئمة لل�صعب �لفل�صطيني 

وعا�صمتها �مل�صتقلة  دولته  وتاأ�صي�ص   ،1967 يونيو  حزير�ن/  منذ  �ملحتلة  �أر��صيه  جميع   على 

198
�رشقي �لقد�ص.

بني  �لعالقات  كامل  تطبيع  �تفاق  عن  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أعلن  �أخرى،  جهة  من 

“�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت، فيما �دَّعى ويل عهد �أبو ظبي حممد بن ز�يد �أنه مّت �التفاق على �إيقاف �صّم 
�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  تر�مب  مع  هاتفي  �ت�صال  خالل  �لفل�صطينية  لالأر��صي  “�إ�رش�ئيل” 
تد�صني  نحو  طريق  خارطة  و�صع  على  �تفقتا  و�إ�رش�ئيل  “�الإمار�ت  �أن  مو�صحاً  نتنياهو،  بنيامني 

�لتعاون �مل�صرتك، و�صوالً �إىل عالقات ثنائية”. يف �ملقابل، �أّكد نتنياهو �أّن خمطط �صّم �أر��ص يٍف �ل�صفة 

،Jared Kushner كو�صرن  جاريد  �الأبي�ص  �لبيت  م�صت�صار  وكان  يلَغ”.  “مل  لكن  “تاأّجل”   �لغربية 

قد ك�صف �أن حمادثات ��صتمرت عاماً ون�صف �لعام تّوجت �تفاقاً لتطبيع �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل” 

“�صتن�صم  �الإمار�ت يف و��صنطن تغريدة قالت فيها  و�الإمار�ت، وبالرت�فق مع ذلك ن�رشت �صفارة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�إ�رش�ئيل �إىل �لواليات �ملتحدة الإطالق �أجندة ��صرت�تيجية لل�رشق �الأو�صط. 

�لدول �الأخرى �مللتزمة بال�صالم  �لدبلوما�صي و�لتجاري و�الأمني معاً ومع  �لتعاون  وهذ� �صيعمق 

وحقوقه  لكر�مته  �لفل�صطيني،  لل�صعب  قوياً  د�عماً  �الإمار�ت  “�صتبقى  و�أ�صافت  �لتدخل”.  وعدم 

199
ودولته ذ�ت �ل�صيادة. يجب �أن ي�صتفيدو� من �لتطبيع. �صوف ند�فع بقوة عن هذه �لغايات”.

“تطبيع �لعالقات يهدف  �أن  �أنور قرقا�ص  وقد ر�أى وزير �لدولة �الإمار�تي لل�صوؤون �خلارجية 

�إن ذلك  �إذ  �لدولتني،  �لفل�صطينية حلل  �الأر��صي  �ملزيد من  �لذي يثله �صّم  �لتهديد  �لتعامل مع  �إىل 
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�لعودة  �إىل  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  د�عياً  �ملنطقة”،  يف  لل�صالم  �آمال  �أي  على  �صيق�صي  كان 

مع  �ل�صالم”  “�تفاق  عن  �إعالنه  خالل  �رشَّح  نتنياهو  �أّن  �إال  ذلك،  من  وبالرغم   
200

�لتفاو�ص. �إىل 

“�أنا ملتزم بال�صم، لكن كما قلت لن يتم تطبيق  �الإمار�ت، باأّنه ال تغيري على خمطط �ل�صم، قائالً: 

م�صري�ً  �الأمريكيني”،  مع  �لكامل  بالتن�صيق  �إال  �ملحتلة(  �لغربية  �ل�صفة  يف  �أر��ص ٍ )على  �ل�صيادة 

�إ�رش�ئيل(،  )�أمن  �الأمن  على  يحافظ  �لذي  “�ل�صالم  هو  ير�ه،  �لذي  �حلقيقي  “�ل�صالم”  �أن  �إىل 

مبني  �صالم  يقّربها.  وال  �حلرب  ُيبعد  “�صالم  نتنياهو  و�أ�صاف  ل�صعبنا”،  �لهامة  �الأمور  وعلى 

�صالم   )...( �صعار�ً  ولي�ص  حقيقي،  �صالم  متبادل،  و�حرت�م  متني،  �قت�صادي  تعاون   على 

201
مقابل �صالم”.

من ناحية ثانية، يظهر �أنه يوجد تباين و�ختالف بني �أجنحة �لنظام �حلاكم يف �ل�صعودية جتاه 

تركي  و�صف  فقد  وموؤيد،  معار�ص  بني  ما  معها،  و�لتطبيع  “�إ�رش�ئيل”  مع  “�صالم”  �تفاقية  عقد 

�لفي�صل، رئي�ص �ال�صتخبار�ت �ل�صعودي �ل�صابق، “�إ�رش�ئيل” باأّنها “قوة ��صتعمارية غربية”، تهّجر 

�أنها دولة  “�إ�رش�ئيل تقدم نف�صها على  �الأفر�د، م�صيفاً  �لبيوت وتغتال  وتدمر  �لفل�صطينيني ق�رش�ً 

�صغرية تعاين من تهديد وجودي، حماطة بقتلة متعط�صني للدماء يرغبون يف �لق�صاء عليها، وتتحدث 

عن رغبتها يف �إقامة عالقات ودية مع �لريا�ص”. و�أكد �لفي�صل �أن ت�رشيحاته متثل ر�أيه �ل�صخ�صي، 

و�أعرب عن �صكوكه يف �تفاقات “�ل�صالم” �لتي وقَّعتها دول خليجية مع “�إ�رش�ئيل”، وقال“ال يكنك 

عالج جرح مفتوح با�صتخد�م م�صكنات �الأمل... وبو�صاطة مبادرة �ل�صالم �لعربية فقط �صنتمكن من 

202
مو�جهة �إير�ن، وال يكن ت�صمية ذلك �تفاقات �أبر�هام من دون م�صاركة �ل�صعودية”.

�تفاقية  �ل�صعودي مو�فقة على عقد  �أطر�ف يف نظام �حلكم  �ملقابل، ويف موؤ�رش على وجود  ويف 

“م�صاألة  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�صعودي  �لتطبيع  باأّن  كو�صرن  جاريد  �رشح  “�إ�رش�ئيل”،  مع  “�صالم” 
203

وقت،... �جتماع �إ�رش�ئيل و�ل�صعودية معاً، و�لتطبيع �لكامل يف هذه �ملرحلة �أمر حتمي”.

حممد �ل�صعودي،  �لعهد  “ويل  �أن  عن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت  ذ�ته،  �ل�صياق   ويف 

�أبر�هام” بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل”،  لـ“�تفاق  بن �صلمان، كان �رشيكاً كامالً يف �ل�رّش منذ �لبد�ية” 

الفتة �إىل �أن “عالقته �لطيبة مع جاريد كو�صرن، ومع حاكم �الإمار�ت حممد بن ز�يد، قادت يف �الأيام 

204
�الأخرية �إىل ممار�صة �صغط مزدوج، لكنه �أ�رّش على �أن تكون �الإمار�ت �الأوىل يف �ل�صف”.

د �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز، �أمام �أعمال �لدورة �لـ 75 للجمعية �لعامة لالأمم  ويف جانب مت�صل، �أكَّ

�ملتحدة، على موقف �ل�صعودية �لتقليدي بقبول “�ل�صالم” على �أ�صا�ص �ملبادرة �لعربية، م�رشحاً:

�إن �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط هو خيارنا �ال�صرت�تيجي، وو�جبنا �أال ندخر جهد�ً للعمل 

بني  و�لتعاي�ص  و�الزدهار  و�ال�صتقر�ر  �ل�صالم  ي�صوده  م�رشق  م�صتقبل  حتقيق  نحو  معاً 

�صعوب �ملنطقة كافة. وتدعم �ململكة جميع �جلهود �لر�مية للدفع بعملية �ل�صالم. وقد طرحت 
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1981، وت�صمنت مبادرة �ل�صالم �لعربية مرتكز�ت حلل  �ململكة مبادر�ت لل�صالم منذ عام 

�ل�صقيق  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ح�صول  يكفل  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  لل�رش�ع  وعادل  �صامل 

على حقوقه �مل�رشوعة، ويف مقدمتها قيام دولته �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية. كما 

ن�صاند ما تبذله �الإد�رة �الأمريكية �حلالية من جهود الإحالل �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، من 

خالل جلو�ص �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي على طاولة �ملفاو�صات للو�صول �إىل �تفاق 

205
عادل و�صامل.

بني  “�ل�صالم”  �أن  �صعود،  �آل  فرحان  بن  في�صل  �الأمري  �ل�صعودي،  �خلارجية  وزير  �أكد  فيما 

 
206

�ململكة و“�إ�رش�ئيل” مرهون باإقامة دولة فل�صطينية عا�صمتها �رشقي �لقد�ص.

“�إ�رش�ئيل” يف �لبيت �الأبي�ص، يف حفل “�صالم” مع   وكانت �الإمار�ت و�لبحرين قد وّقعتا �تفاق 

ح�رشه عدد من �ل�صفر�ء لدى �لواليات �ملتحدة من بينهم �صفري �صلطنة ُعمان ونائبة �صفري �ل�صود�ن. 

بتوقيع  و�أ�صاد  جديد،  �أو�صط  و�رشق  تاريخي  حتول  هو  �التفاق  هذ�  �أن  كلمته  يف  تر�مب  ور�أى 

و�لبحرين  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل”  من  كل  مبوجبهما  تقيم  و�حد،  �صهر  خالل  “�صالم”  �تفاقيتَي 

�ل�صفار�ت، وتتبادل �ل�صفر�ء، وتتعاون يف جماالت �ل�صحة و�الأمن و�القت�صاد. و�أ�صاف �أن “�تفاق 

�أبر�هام” �صيفتح �لباب �أمام �مل�صلمني لل�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى، وزيارة �الأماكن �الإ�صالمية. وقد 

توقَّع تر�مب �ن�صمام دول �أخرى ما بني خم�ص و�صت دول ملا ��صطلح عليه بـ“�تفاق �أبر�هام”، لكنه 

 وعّقب وزير �خلارجية �الإمار�تي عبد �هلل بن ز�يد على توقيع 
207

مل يف�صح عن �أ�صماء تلك �لدول.

208
�التفاق بقوله: “�لتطبيع مع �إ�رش�ئيل يظهر �أن �ل�صعوب �صئمت �ل�رش�عات وترغب يف �ال�صتقر�ر”.

وقد مت�ّصك جمل�ص �لتعاون �خلليجي يف قمته �لـ 41 باملبادرة �لعربية، و�صدد على مركزية �لق�صية 

 بينما متايزت كالً من قطر و�لكويت عن باقي دول �خلليج يف رف�صهما �لتطبيع مع 
209

�لفل�صطينية؛

“�إ�رش�ئيل” قبل حّل �ل�رش�ع مع �لفل�صطينيني. و�أ�صارت �ملتحدثة با�صم وز�رة �خلارجية �لقطرية  
�الإ�رش�ئيلي  لل�رش�ع  �حلل  هو  يكون  �أن  يكن  ال  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لتطبيع  �أّن  �إىل  �خلاطر  لولوة 

حقوقهم  �لفل�صطينيني  منح  ويف  �الأمن،  جمل�ص  قر�ر�ت  تطبيق  يف  يكمن  �حلل  و�إمنا  �لفل�صطيني، 

210
و�إيجاد حّل عادل لق�صيتهم.

وقد �صدد جمل�ص �لوزر�ء �لكويتي على:

دولة  و�لتز�م  �الأوىل،  و�مل�صلمني  �لعرب  ق�صية  باعتبارها  �لفل�صطينية  �لق�صية  مركزية 

�جلهود  لكافة  وتاأييدها  خيار�ته،  ودعم  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل  بالوقوف  �لكويت 

�لهادفة �إىل �لو�صول �إىل حّل عادل و�صامل للق�صية �لفل�صطينية، ي�صمن لل�صعب �لفل�صطيني 

�إنهاء �الحتالل، وعودة �لالجئني، و�إقامة دولته �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية على 

حدود �لر�بع من يونيو عام 1967، وفق قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ومبادرة �ل�صالم �لعربية 

211
وحّل �لدولتني.
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مع  و�لبحريني  �الإمار�تي  �لتطبيع  �تفاق  من  مقتطفات  �الأمريكي  �الأبي�ص  �لبيت  ون�رش 

“�إ�رش�ئيل”. وين�ص �التفاق على عبار�ت عامة ت�صدد على �أهمية تقوية “�ل�صالم” و�حلفاظ عليه يف 
�ل�رشق �الأو�صط، �لقائم على �لتفاهم و�لوجود �مل�صرتك، و�حرت�م كر�مة �الإن�صان وحريته و�حلرية 

“�صالم” ديبلوما�صية، وتطبيع  �إقامة عالقات  12 نقطة تدور حول   �لدينية. ويحوي �التفاق على 

�لدويل، مع �تخاذ خطو�ت  �لبلدين، وفق قو�نني �الأمم �ملتحدة و�لقانون  �لعالقات ب�صكل كامل بني 

يف  �الأن�صطة  لتلك  م�صاندة  �أي  ونفي  �لدولتني،  من  كّل  �صّد  عنيفة  �أو  “�إرهابية”  �أن�صطة  �أي  ملنع 

�خلارج، وتعزيز �لتعاون من خالل عقد �تفاقات ت�صمل: �ال�صتثمار�ت، و�لطري�ن �ملدين، و�خلدمات 

و�لتكنولوجيا،  و�لعلوم  و�ل�صحية،  �القت�صادية  و�لعالقات  و�لتجارة،  و�لتاأ�صري�ت،  �لقن�صلية، 

و�لرتتيبات  و�لتعليم،  و�لبيئة،  و�لطاقة،  و�لريا�صة،  و�لثقافة،  و�ل�صياحة،  �خلارجي،  و�لف�صاء 

212
�لبحرية، و�الت�صاالت و�لبيد، و�لزر�عة و�الأمن �لغذ�ئي، و�ملياه، و�لتعاون �لقانوين.

د. عالقاتها بـ“اإ�رشائيل”:

اجلانب ال�شيا�شي والديبلوما�شي:

تفاوتت توجهات �لدول �خلليجية فيما يتعلق بالعالقة مع “�إ�رش�ئيل”، ففي حني قطعت �الإمار�ت 

“�إ�رش�ئيل”، تناق�صت �الإ�صار�ت �لو�ردة من �ل�صعودية ما  و�لبحرين �صوطاً طويالً يف �لتطبيع مع 

بني �لرف�ص و�لقبول، ليتقاطع موقفها مع ُعمان. فيما متيزت �لكويت برف�صها �لو��صح للتطبيع، 

وبدرجة �أقل كان �ملوقف �لقطري.

ت�صارعت وترية تطبيع �لعالقات بني �الإمار�ت و�لبحرين و“�إ�رش�ئيل” عقب �لتوقيع على “�تفاق 

�أبر�هام”. فقد �لتقى وزير �خلارجية �لبحريني عبد �للطيف �لزياين مع وزير �خلارجية �الأمريكي 

مايك بومبيو Mike Pompeo ونتنياهو يف غربي �لقد�ص، حيث �أعلن، على هام�ص �لزيارة �الأوىل من 

نوعها لوزير خارجية خليجي، عن تبادل فتح �ل�صفار�ت، كما جرى �لتاأكيد على تو�صيع �تفاقيات 

ه �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، دعوة ر�صمية   ويف �ل�صياق ذ�ته، وجَّ
213

�لتطبيع بني �لبلدين.

�إىل ويل عهد �أبو ظبي حممد بن ز�يد لزيارة �لقد�ص �ملحتلة، وذلك بعد �أيام من �الإعالن �لر�صمي عن 

�الأول/  كانون  منت�صف  يف  �الإمار�ت  �إىل  بينيت  و�صل  فيما   
214

و�الإمار�ت. “�إ�رش�ئيل”  بني  �لعالقة 

2021 تلبية لدعوة ويل عهد �أبو ظبي، يف �أول زيارة ر�صمية لرئي�ص حكومة �إ�رش�ئيلي �إىل  دي�صمب 
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�الإمار�ت.

جرى “تقنني” حالة �لتطبيع يف �الإمار�ت، حيث �صدر مر�صوم بقانون يلغي �لقانون �الحتادي 

�إلغاء  ي�صمح  حيث  عليه،  �ملرتتبة  و�لعقوبات  “�إ�رش�ئيل”  مقاطعة  �صاأن  يف   1972 ل�صنة   /15/ رقم 

�لقانون لالأفر�د و�ل�رشكات يف �الإمار�ت، عقد �تفاقيات مع هيئات �أو �أفر�د مقيمني يف “�إ�رش�ئيل” �أو 

 فيما ذكرت �صحيفة “تايز �أوف �إ�رش�ئيل The Times of Israel” �أن 
216

منتمني �إليها بجن�صيتهم.
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�إلغاء قانون �ملقاطعة، الأنها  �إىل  “�إ�رش�ئيل” لن ت�صطر  �لبحرين، ويف ظّل توقيعها �تفاق تطبيع مع 

�ألغت قانون مقاطعتها لـ“�إ�رش�ئيل” منذ نحو 15 عاماً، بعد فرتة ق�صرية من توقيع �تفاقية �لتجارة 

�حلرة مع �لواليات �ملتحدة �صنة 2004، وقال وزير �ملالية �لبحريني �آنذ�ك �أحمد بن حممد �آل خليفة 

�إن “�لبحرين تدرك �حلاجة �إىل �صحب �ملقاطعة �الأولية �صّد �إ�رش�ئيل، وتعمل على تطوير �لو�صائل 

217
لتحقيق ذلك”.

ذلك  وظهر  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لديبلوما�صية  �لعالقة  تعزيز  على  و�لبحرين  �الإمار�ت  عملت 

 وكمحاولة لك�صب ر�صا �لتيار�ت 
218

“�إ�رش�ئيل” بر�أ�ص �ل�صنة �لعبية �جلديدة. بتبادل �لتهاين مع 

�لهولوكو�صت  ن�صب  �الإمار�ت  خارجية  وزير  ز�ر  م�صبوقة،  غري  عربية  �صابقة  ويف  �ل�صهيونية، 

�لعالقات  لتعزيز  وكو�صيلة   
219

�الإ�رش�ئيلي. بنظريه  هنالك  �لتقى  حيث  برلني،  يف   Holocaust

نهيان،  �آل  ز�يد  بن  حممد  ظبي  �أبو  عهد  ويل  تلّقى  �لدول،  زعماء  بني  �ل�صخ�صي  �مل�صتوى  على 

�ملتحدة حري�صة على بذل  �لعربية  �الإمار�ت  �أن دولة  �أكد فيه بن ز�يد  نتنياهو،  هاتفياً من  �ت�صاالً 

�لتي ت�صب يف م�صلحة �جلميع دون  “�ل�صالم” و�ال�صتقر�ر و�لتنمية  �أجل حتقيق   كل �جلهود من 

 
220

��صتثناء.

��صتخدمت �الإمار�ت �لتوقيع على �تفاق �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” كو�صيلة لتعزيز قدر�تها �الأمنية 

بني  �أوثق  �أمنياً  تعاوناً  �الإمار�تية  �خلارجية  توقَّعت  حيث  �ملتحدة،  �لواليات  مع  عالقاتها  وتعميق 

قال  �ل�صياق،  هذ�  ويف   
221

�أخرى. ناحية  من  �ملتحدة  و�لواليات  و“�إ�رش�ئيل”  ناحية،  من  �الإمار�ت 

وزير �لدولة �الإمار�تي لل�صوؤون �خلارجية �أنور قرقا�ص، �إن �تفاق بالده مع “�إ�رش�ئيل” على تطبيع 

يف  لكن   
222

لبالده. �أف-35  مقاتالت  لبيع  �ملتحدة  �لواليات  �أمام  عقبة  �أي  يزيل  �أن  يجب  �لعالقات 

�ملقابل ��صتبعد وزير �صوؤون �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلي ت�صاحي هنغبي Tzachi Hanegbi ح�صول 

�الإمار�ت على طائر�ت �ل�صبح �أف-35 بغ�ص �لنظر عن �تفاقية �لتطبيع مع �الإمار�ت، م�رشحاً: “�إننا 

نعار�ص حتى بيع برغي و�حد من طائر�ت �أف-35 �إىل �أي بلد يف �ل�رشق �الأو�صط، �صو�ء كان لدينا 

223
�صالم معها �أم ال، هذ� هو موقفنا، وقد مّت عر�صه يف �ملا�صي وتو�صيحه يف �الأ�صابيع �الأخرية”.

لكن موقف �ملو�صاد كان على �لنقي�ص، حيث ك�صفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لنقاب عن �أن 

�أ�صلحة  �أجل �ملو�فقة على بيع  �لقياد�ت �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، من  جهاز �ملو�صاد مار�ص �صغطاً على 

�إ�رش�ئيلية  �أ�صلحة  “�خرت�ق �ل�صد �ملنيع” لبيع  �أّن  �إىل دولة �الإمار�ت، وو�صحت �ل�صحيفة  متطورة 

�أزمة  2010، حيث �ندلعت  ُوقِّع بعد �غتيال �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �ملبحوح يف دبي �صنة 

يف  �ملو�صاد  رئي�ص  ه  فتوجَّ �الأ�رش�ر  لتقليل  معها  “�إ�رش�ئيل”  ��صطرت  و“�إ�رش�ئيل”،  �الإمار�ت  بني 

حينه تامري باردو Tamir Pardo �إىل �الإمار�ت، وعمل هناك على ترميم �لعالقات من خالل مو�فقة 

224
“�إ�رش�ئيل” على بيعها و�صائط قتالية نوعية ومتعددة.
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توترت �لعالقات بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” ب�صكل عابر، على �إثر ت�رشيح هنغبي حول �صفقة 

بيع طائر�ت �أمريكية لالإمار�ت، مما ��صطر “�إ�رش�ئيل” لتو�صيح موقفها على ل�صان نتنياهو، ووزير 

 
225

�لدفاع بني جانت�ص، يف بيان م�صرتك، باأّن “�إ�رش�ئيل” لن تعار�ص بيع طائر�ت �أف-35 لالإمار�ت.

“�إ�رش�ئيل” على نفي معار�صتها لبيع �لطائر�ت، نابعاً من رغبتها يف عدم تخريب  كان حر�ص 

�لتحالف �لنا�صئ مع �لدول �ملُطبِّعة، فقد �رشح وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي، �إيلي كوهني: “نحن 

�إمار�تياً م�رشياً و�أردنياً، ونتوقع �ن�صمام دول  حالياً حتت �ملظلة �الأمريكية نبني حتالفاً �صود�نياً 

 ومن �لو��صح �أن �أحد �الأهد�ف �الأ�صا�صية لهذ� �لتحالف مو�جهة 
226

�أخرى يف �الإقليم لهذ� �لتحالف”.

�لنفوذ �الإير�ين يف �ملنطقة، وكموؤ�رش على ذلك يكننا �ال�صت�صهاد باإد�نة جمل�ص �لتعاون �خلليجي 

بالوقوف  �إير�ن  “�إ�رش�ئيل”  فيه  �تَّهمت  �لذي  ُعمان،  قبالة  �الإ�رش�ئيلية  �لنفط  ناقلة  على  �لهجوم 

227
خلفه.

دول  يف  جديدة  يهودية  منظمة  بتاأ�صي�ص  ذلك  جت�ّصد  ديني،  منحى  �لطرَفني  بني  �لتطبيع  �تخذ 

وُعمان  و�لبحرين  �الإمار�ت  من  ُكالًّ  ت�صم  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  تديرها  �ل�صتة  �خلليج 

�لبلد�ن �ملعنية  �إىل  �لذين ياأتون  �لدينية لليهود  و�ل�صعودية وقطر و�لكويت، بهدف تقدمي �خلدمات 

�الأمريكية  �ليهودية  �للجنة  �فتتحت  �ل�صياق،   ويف هذ� 
228

�ل�صياحة. �أم  يف �خلليج، �صو�ء لال�صتقر�ر 

 كما �أعلنت �لبحرين عودة �ل�صالة و�لرت�تيل للكني�ص �ليهودي يف قلب �لعا�صمة 
229

مكتباً يف �أبو ظبي.

230
�ملنامة الأول مرة منذ �صنة 1947.

ويف  و“�إ�رش�ئيل”.  �ل�صعودية  بني  �لتطبيع  عن  �الإعالن  باإمكانية  يتعلق  فيما  �الأنباء  ت�صاربت 

هذ� �ل�صاأن، ك�صفت �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية عن وجود �ت�صاالت �رشية بني �ل�صعودية و“�إ�رش�ئيل” 

يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  �إد�رة  يف  ودور�ً  مكانة  �ل�صعودية  منح  بهدف  �لقرن”،  “�صفقة  �صياق  يف 

�لقد�ص �ملحتلة، ويف مقدمتها �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف، ودمج مندوبني لل�صعودية يف “جمل�ص �إد�رة 

231
�الأوقاف” يف �لقد�ص �ملحتلة.

ويف �ملقابل، �رشَّح وزير خارجية �ل�صعودية �الأمري في�صل بن فرحان، باأّنه ال يعرف ما �إن كانت 

هناك �صفقة تطبيع و�صيكة بني �ململكة و“�إ�رش�ئيل”، موؤكد�ً �أن �الأمر “يعتمد �إىل حّد كبري على �لتقدم 

يف عملية �ل�صالم”، م�صيفاً �أن تطبيع مكانة “�إ�رش�ئيل” د�خل منطقة �ل�رشق �الأو�صط �صيحقق فو�ئد 

�الآن  ولكن  �أمني،  منظور  ومن  و�جتماعياً  �قت�صادياً  للغاية؛  مفيد�ً  و�صيكون  ككل  للمنطقة  هائلة 

�إقامة دولة  �إذ� عاجلنا �لق�صية �لفل�صطينية، و�إذ� متكنا من  �إال  �أن ينجح �لتطبيع يف �ملنطقة  ال يكن 

232
فل�صطينية �صمن حدود �صنة 1967.

حتى  �لطرفني،  بني  �لعالقات  تطبيع  باجتاه  �صيدفع  باإير�ن،  ممثالً  م�صرتك”  “عدو  وجود  �إّن 

و�إن مل يعلن عن ذلك ب�صكل ر�صمي، فقد ك�صف وزير �لتعاون �الإقليمي �الإ�رش�ئيلي عي�صاوي فريج 
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Issawi Frej، عن وجود �ت�صاالت مع دول خليجية، بينها �ل�صعودية، فيما يتعلق بامللف �الإير�ين.

لكّن هذ� ال يعني ت�صليم �ل�صعودية جميع �أور�قها، ففي موؤ�رش على مَتنُّع نظام �حلكم يف �ل�صعودية 

عن �النخر�ط �لكامل يف عالقة مع “�إ�رش�ئيل”، عدَّلت �ل�صعودية قو�عد �ال�صتري�د من �لدول �الأخرى 

�أو �لتي ت�صتخدم  �الأع�صاء يف جمل�ص �لتعاون �خلليجي، لت�صتبعد �ل�صلع �ملنتجة يف �ملناطق �حلرة، 

 مما ي�صكل حتّدياً لالإمار�ت �لتي �أبرمت 
234

مكونات �إ�رش�ئيلية من �المتياز�ت �جلمركية �لتف�صيلية،

و�الإمار�تي  �ل�صعودي  �ملوقف  بني  متايز  وجود  على  ويوؤ�رش  “�إ�رش�ئيل”،  مع  جتارية  �تفاقيات 

مع  �لعلني  بالتطبيع  نهائي  �صعودي  قر�ر  ن�صوج  عدم  على  مبطنة  �إ�صارة  وُيَعدُّ  كما  �لتطبيع،  من 

“�إ�رش�ئيل”.

و�أعلنت �لكويت، من ناحيتها، باأّن موقفها من �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين ثابت، ولن يتغرّي، 

 و��صتمد �ملوقف �حلكومي �لر�ف�ص للتطبيع قوته 
235

و�أّنها �صتكون �آخر دولة تطبِّع مع “�إ�رش�ئيل”.

�أع�صاء �ملجل�ص، ويف مقدمتهم  �لذي عّب عنه جمل�ص �الأمة؛ فقد تقدم عدد من  �ل�صعبي  من �ملوقف 

رئي�ص �ملجل�ص مرزوق �لغامن، بطلب للتعجيل بقيام �ملجل�ص وجلانه بالبت يف �لقو�نني �ملقرتحة �ملقدمة 

 وبالفعل، �أقر جمل�ص 
236

ب�صاأن “مقاطعة �إ�رش�ئيل، وحظر �لتعامل �أو �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين”.

 وعقب تد�ول بع�ص �ملو�قع �ل�صحفية �أنه 
237

�الأمة �لكويتي تغليظ عقوبات �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”.

د �أمري �لكويت �ل�صيخ نو�ف �الأحمد موقف �لكويت �لثابت  �أكَّ �صيتم �ل�صغط على �لكويت للتطبيع، 

و�لد�عم للق�صية �لفل�صطينية يف �ملحافل �لدولية كافة، و�أن �لكويت �صتبقى ت�صري على خطى �الأمري 

�لكويتية  �لتجارة و�ل�صناعة  �أعلنت وز�رة  وبالرت�فق مع ذلك،   238
�لر�حل جتاه فل�صطني و�صعبها.

�إغالق متجر يبيع منتجات �إ�رش�ئيلية، مما يعد خمالفة للقانون و�لنظم يف �لتعامل مع منتجات �لكيان 

 كما �أ�صدرت وزيرة �الأ�صغال �لعامة رنا �لفار�ص قر�ر�ً يحظر دخول �ل�صفن �لتجارية 
239

�ل�صهيوين.

240
�ملحملة بب�صائع من و�إىل “�إ�رش�ئيل”، �إىل مياه �لكويت �الإقليمية.

وزير �لرحمن  عبد  بن  حممد  �رشَّح  حيث  �لكويتي،  �ملوقف  مع  �لقطري  �ملوقف   يتقاطع 

�خلارجية �لقطري يف مقابلة تلفزيونية “ننتظر دورنا يف �لتطبيع �إذ� �لتزمت �إ�رش�ئيل مببادرة �ل�صالم 

�لالجئني...  و�إعادة  �ل�رشقية،  �لقد�ص  عا�صمتها  فل�صطينية  دولة  و�إقامة  �الحتالل،  باإنهاء  �لعربية 

241
ودولة قطر �صت�صري يف هذه �مل�صاألة، �أما �الآن فال نرى �أي د�ع”.

�أّما ُعمان، فنجد عدم ح�صم �لنظام �حلاكم ملوقفه جتاه �لتطبيع، فمن ناحية رّحبت �صلطنة ُعمان 

هذ�  يكون  �أن  يف  تاأمل  �إنها  عنها  �صدر  بيان  يف  وقالت  “�إ�رش�ئيل”،  مع  للتطبيع  �لبحرين  مببادرة 

�لتوجه �ال�صرت�تيجي �جلديد �لذي �ختارته بع�ص �لدول �لعربية، ر�فد�ً عملياً ين�صّب نحو حتقيق 

فل�صطني  دولة  وقيام  �لفل�صطينية،  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إنهاء  على  �ملبني  “�ل�صالم” 
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 ويف �ملقابل، �صّن مفتي �صلطنة ُعمان �أحمد بن حمد �خلليلي 
242

�مل�صتقلة وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص.

هجوماً على ما و�صفها بظاهرة �لتودد للعدو و�إطالق �لفتاوى �لتي تعمل على تطويع �الأمة، وذلك 

 و�رشَّح وزير �خلارجية �لُعماين 
243

يف ظّل �إقبال دول عربية على �لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

244
بدر �لبو�صعيدي باأّن بالده لن تكون ثالث دولة خليجية تطبّع مع “�إ�رش�ئيل”.

اجلانب الأمني:

تعززت �لعالقات �الأمنية بني �الإمار�ت و�لبحرين و“�إ�رش�ئيل”، وجت�ّصد ذلك بتوقيع �تفاقيات 

م�صرتكة.  ع�صكرية  تدريبات  و�إجر�ء  �ل�صالح،  ل�رش�ء  �صفقات  عقد  �إىل  باالإ�صافة  علنية  �أمنية 

و�أو�صح �الأمريكان باأن �لهدف من تعزيز �لتعاون �الأمني بني �لطرفني هو مو�جهة نفوذ �إير�ن يف 

تو�صلتا  و“�إ�رش�ئيل”  �الإمار�ت  �أن  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  ك�صف  حيث  �ملنطقة، 

التفاق لت�صكيل حتالف �صّد �إير�ن، قائالً �إن “�الإمار�ت و�إ�رش�ئيل تنظر�ن �إىل �إير�ن على �أنها خطر 

�إقامة عالقات ديبلوما�صية مع  “�التفاق على  باأن  �لبحريني  �لد�خلية   فيما �رشَّح وزير 
245

كبري”.

�إ�رش�ئيل ياأتي يف �إطار حماية م�صالح مملكة �لبحرين �لعليا، و�لتي تعني حماية كيان �لدولة، وهذ� 

من  هو  و�إمنا  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �مل�رشوعة  و�حلقوق  �لفل�صطينية  �لق�صية  عن  تخلياً  لي�ص  �الأمر 

�إذ� كانت فل�صطني ق�صيتنا �لعربية، فاإن �لبحرين  �أمن �لبحرينيني وثبات �قت�صاده،...  �أجل تعزيز 

246
ق�صيتنا �مل�صريية”.

مع  حمادثة  يف  خليفة  �آل  حمد  بن  �صلمان  �الأمري  �لبحرين  عهد  ويل  �رشَّح  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف 

نتنياهو، �إن تاأييد “�ل�صالم” مع “�إ�رش�ئيل” يعزز من تر�صيخ دعائم �الأمن و�ال�صتقر�ر و�الزدهار يف 

 وقد �أكدت �الإمار�ت على �لتوجه نف�صه، على هام�ص لقاء يف قب�ص جمع وزير �خلارجية 
247

�ملنطقة.

�الإ�رش�ئيلي جابي �أ�صكنازي مع �أنور قرقا�ص �مل�صت�صار �لديبلوما�صي لرئي�ص دولة �الإمار�ت، حيث 

�رشَّح قرقا�ص باأن “�لرو�بط مع �لدولة �لعبية ترقى �إىل م�صاف “نظرة ��صرت�تيجية بديلة” ترمي 

248
�إىل تعزيز �الأمن �الإقليمي”.

�ل�صالح  لبيع  �صفقات  عدة  بعقد  �الأمنية،  �التفاقيات  من  �قت�صادياً  “�إ�رش�ئيل”  ��صتفادت 

�الإ�رش�ئيلي، فقد جلاأت �الإمار�ت لـ“�إ�رش�ئيل” لتقوية �لدفاعات �جلوية حلليفها يف ليبيا خليفة حفرت، 

 
249

تركيا. من  �ملدعومة  �لليبية،  �لوفاق  حلكومة  �لتابع  �مل�صرّي  �لطري�ن  ملنظومة  �لت�صدي  بهدف 

 International Defence Exhibition (IDEX) وقد وّقع معر�ص وموؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�ص

 ،”ISDEF �إف  �إي  دي  �إ�ص  “�آي  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  معر�ص  مع  ��صرت�تيجية،  �تفاقية  �الإمار�تي 

وذلك   ،2021 فب�ير  �صباط/  منت�صف  يف  ظبي  �أبو  �لعا�صمة  يف  ُعقد  �لذي  �ملعر�ص  يف  للم�صاركة 

كالكالي�صت  �صحيفة  ذكرت  وقد   
250

�الإ�رش�ئيلية. و�لتكنولوجيا  و�الأمن  �لدفاع  ل�رشكات  للرتويج 
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Calcalist �أنَّ �الإمار�ت عملت مع فروع دولية ل�رشكات �أمن �صيب�ين �إ�رش�ئيلية قبل توقيع معاهدة 

 وقال �ملدير 
251

�لت�صوية بني �لبلدين، ومل يتطلب �الأمر �أن يجري �لتعامل مبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل”،

�لتنفيذي للهيئة �لوطنية لالأمن �الإلكرتوين حممد �لكويتي �إن هذ� �لتعاون ز�د ب�صكل كبري منذ توقيع 

�رشكة  �أن  �الإ�رش�ئيلية،   Globes غلوب�ص  �صحيفة  �أكدت  �ل�صياق،  هذ�  ويف   
252

�أبر�هام”. “�تفاقات 
بر�صبيتو Percepto �الإ�رش�ئيلية، قامت بو�صع طائر�ت م�صرّية تعمل ب�صورة م�صتقلة يف �الإمار�ت 

�لتحتية  �لبنية  ومن�صاآت  �ل�صم�صية،  �لطاقة  ومز�رع  �لنفط،  حقول  مر�قبة  بغر�ص  �ملتحدة  �لعربية 

253
�الأخرى، بهدف �لعثور على عيوب بنيوية وم�صاكل تتعلق باالأمن و�ل�صالمة.

زيارة  �نتهاء  فعقب  علني،  ب�صكل  جتري  �لطرفني  بني  �الأمنية  و�الت�صاالت  �للقاء�ت  �أ�صبحت 

رئي�ص �ملو�صاد يو�صي كوهني Yossi Cohen لالإمار�ت يف �آب/ �أغ�صط�ص 2020، غادرها �إىل �لبحرين 

�الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، حمادثة هاتفية مع  �الأمن  �أجرى وزير   فيما 
254

�مل�صوؤولني هناك. ليلتقي 

نظريه �الإمار�تي حممد بن �أحمد �لبو�ردي، بحثا خاللها “تعزيز �لتعاون �الأمني وقنو�ت �لتو��صل 

 2020 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �ملو�صاد  رئي�ص  �أجرى  كما   
255

ر��صخة”. ثنائية  عالقات  وتاأ�صي�ص 

256
حمادثات �أمنية يف �لبحرين.

وقد ��صت�صافت �أبو ظبي �جتماعاً عن ُبعد لوزر�ء د�خلية دول �لتحالف �الأمني �لدويل، بح�صور 

و�إ�صبانيا  و�إيطاليا  وفرن�صا  �الإمار�ت  من  كالً  �لدويل  �الأمني  �لتحالف  وي�صم  “�إ�رش�ئيل”،  ممثل 

�لتي  “�إ�رش�ئيل”  �إىل جانب  �لبحرين و�ململكة �ملغربية،  و�صلوفاكيا و�ل�صنغال و�صنغافورة ومملكة 

257
�ن�صمت �إليه ر�صمياً.

م�صرتكة،  �تفاقيات  على  �لتوقيع  خالل  من  �الأمنية  عالقاتهما  “تقنني”  على  �لطرفان  عمل 

�تفاق  مقابله  ويف   
258

�مل�صرتك، �الأمني  �لتعاون  على  �إ�رش�ئيلي   - بحريني  �تفاق  عن  علن 
ُ
�أ  حيث 

من  �لطائر�ت  �صّد  للدفاع  متقدم  نظام  لتطوير  �جلوية،  �ل�صناعات  نطاق  يف  �إ�رش�ئيلي   - �إمار�تي 

�تفقتا  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �لعبي   Walla و�ال  موقع  ك�صف  فيما   
259

)�مل�صرّية(. طيار  دون 

على تعيني مندوب د�ئم عن �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية، لدى دولة �الإمار�ت، ويف �ملقابل تر�صل �الإمار�ت 

 تبع ذلك توقيع �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” على مذكرة تفاهم يف جمال “مكافحة تبيي�ص 
260

مندوباً عنها.

261
�الأمو�ل ومتويل �الإرهاب”.

�لطائر�ت جانب  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ملقاتلة  �لطائر�ت  �صاركت  �مل�صرتك،  �لتدريب  �صعيد   على 

“�إنيوخو�ص  ��صم  عليها  �أطلق  �لتي  �ملناورة  �صمن  �ليونان،  يف  �صوياً  �لتحليق  يف  �الإمار�تية 

�الأرزق “�لعلم  مترين  يف  �جلوية  �لقو�ت  بقائد  ممثلة  �الإمار�ت  �صاركت  كما   
262

.”Iniochos 

 ،2021 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �لنقب  �صحر�ء  يف  “�إ�رش�ئيل”  �أقامته  �لذي  �لدويل،   ”Blue Flag
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�الإمار�ت  بني  م�صرتك  بحري  تدريب  �إقامة  مّت  ذلك،  على  وعالوة   
263

�لدول. من  �لعديد  مب�صاركة 

�لبحر  2021، وذلك يف  �لثاين/ نوفمب  و�لبحرين و“�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة يف �صهر ت�رشين 

�الأحمر، بهدف �لتدرب على “تكتيكات �لزيارة و�لدخول و�لتفتي�ص و�مل�صادرة”، وبح�صب �صحيفة 

يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية، فاإّن هذه �ملناور�ت جاءت على خلفية ما و�صفته بالتهديد �الإير�ين، 

264
و�ملناور�ت �لكبرية �لتي جتريها �لقو�ت �الإير�نية.

اجلانب التجاري والقت�شادي:

جماالت،  عدة  يف  و“�إ�رش�ئيل”  �خلليج  دول  بع�ص  بني  و�القت�صادي  �لتجاري  �لتطبيع  تعّمق 

فعد� عن توقيع �تفاقيات جتارية م�صرتكة، وو�صع خطط مل�صاريع م�صتقبلية، مّت ماأ�ص�صة �لتجارة 

عد�  �الإ�رش�ئيلية،  �ملنتجات  ��صتري�د  مع  و�لغاز،  �لنفط  وتوريد  �مل�رشفية،  و�ملعامالت  �ملو�نئ،  بني 

�لتجارية  �ملعار�ص  بامل�صاركة يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ل�صماح  �القت�صادية من خالل  �لعالقات  عن تعزيز 

�ملختلفة، ويف جماالت متعددة من �أبرزها �لهاي تك High tech، مما �أ�صفر عن تز�يد حجم �لتجارة 

و�لتبادل �لتجاري بني �لطرفني. ويف هذ� �ل�صياق، �صمحت �ملنافذ �جلمركية يف دولة �الإمار�ت بدخول 

�ملنتجات �الإ�رش�ئيلية �أو �أّي ب�صائع و�ردة من “�إ�رش�ئيل”، وكذلك ت�صدير �ملنتجات �الإمار�تية �أو �أي 

 
265

ب�صائع م�صدرة من �الإمار�ت �إىل �ملنافذ �الإ�رش�ئيلية.

�أبيب تل  جتارة  غرفة  وّقعت  فقد  �لطرفني،  بني  �تفاقيات  عدة  توقيع  مّت   كما 

)Tel Aviv Chamber of Commerce )TACC مع غرفة جتارة و�صناعة �أبو ظبي، �تفاقاً للتعاون 

�لتكنولوجيا و�لري و�لزر�عة  �لدر��صات �ال�صتثمارية وتبادل �لوفود �لتجارية يف �صوؤون  �إعد�د  يف 

�الإ�رش�ئيلية  �لتجارة  غرف  و�حتاد  )جافز�(  علي  جلبل  �حلرة  �ملنطقة  �أبرمت  فيما   
266

وغريها.

�تفاقية ��صرت�تيجية لبناء �رش�كات جديدة   ،Federation of Israeli Chambers of Commerce

يف  مبا  �القت�صادية،  �لعالقات  تخدم  �لتي  �لبيانات  �صيتبادالن  حيث  �لتجارية،  �لعالقات  وتعزيز 

 
267

ذلك �ملعلومات عن �للو�ئح و�لقو�نني وخطط �الأعمال و�لفر�ص �ملتعلقة بالتخطيط �القت�صادي.

وقد وّقعت �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” �أربع مذكر�ت �رش�كة ��صرت�تيجية وتعاون بني �لبلدين، يف قطاع 

جماالت  تعزيز  تفعيل  �إطار  يف  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  �إمار�تي  لوفد  زيارة  �صمن  وذلك  و�لري،  �لزر�عة 

268
�لتعاون و�ل�رش�كة �ال�صرت�تيجية بني �لبلدين، خ�صو�صاً يف �ملجال �لزر�عي و�لتقني.

كما وّقع �لوفد �الإمار�تي عدد�ً من �التفاقيات لدعم �لتعاون يف جماالت �ال�صتثمار، و�ل�صياحة، 

حماية  �تفاقية  �ملوّقعة  �التفاقيات  و�صملت  “�لدولتني”.  بني  و�لتكنولوجيا،  �مل�رشفية،  و�خلدمات 

وت�صجيع �ال�صتثمار، و�تفاق خدمات �لنقل �جلوي، و�تفاقية لالإعفاء �ملتبادل من تاأ�صري�ت �لدخول 

269
و�لتكنولوجيا. �لعلوم  وتطوير  حت�صني  جماالت  يف  �لتعاون  حول  تفاهم  ومذكرة   �مل�صبقة، 
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�لعالقات  لتطوير  تعاون  �تفاق  و“�إ�رش�ئيل”  �الإمار�ت  يف  �ل�صادر�ت  �صمان  وكالتا  وّقعت  فيما 

تعزيز  بهدف  “�إ�رش�ئيل”  مع  �رشيبياً  �تفاقاً  �الإمار�ت  وّقعت  كما   
270

�لبلدين. بني  �القت�صادية 

�لرو�بط �القت�صادية بني �جلانبني، بحيث يوفر �التفاق “�ليقني و�ل�رشوط �ملو�تية لن�صاط جتاري 

 ووّقعت �الإمار�ت 
271

و��صع �لنطاق”، بح�صب ما �رّشح به وزير �ملالية �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص.

�القت�صادية  �لعالقات  بتطوير  �حلكومتان  فيها  تلتزم  �القت�صادي،  للتعاون  �تفاقية  و“�إ�رش�ئيل” 

بينهما و�لتدفق �حلر لل�صلع و�خلدمات، و�لتعاون يف �ملعار�ص �لتجارية وتبادل �خلب�ء و�ملعرفة، 

�لبحث  وت�صجيع  �خلا�ص،  �لقطاع  مع  �لتعاون  وت�صجيع  �لتنظيمي،  و�لتعاون  �لبعثات،  وتبادل 

و�لتطوير و�لتقنيات �لزر�عية وغريها. وين�ص �التفاق على �إقامة جلنة �قت�صادية م�صرتكة بقيادة 

272
وز�رَتي �القت�صاد يف كال �لبلدين لدر��صة �صبل زيادة �لتجارة و�إز�لة �لعو�ئق �أمامها.

“�إ�رش�ئيل”،  يف  لال�صتثمار  دوالر  مليار�ت   10 بقيمة  �صندوق  �إن�صاء  عن  �الإمار�ت  و�أعلنت 

و�ملياه،  و�لت�صنيع،  �لطاقة،  ت�صمل  “�إ�رش�ئيل”  يف  ��صرت�تيجية  قطاعات  يف  �ال�صتثمار  ي�صتهدف 

بلدية  يف  م�صوؤولة  ك�صفت  فيما   
273

وغريها. �لزر�عية  و�لتكنولوجيا  �ل�صحية،  و�لرعاية  و�لف�صاء، 

�ملخطط  يف  لال�صتثمار  �إمار�تي  وحتم�ص”  “��صتعد�د  عن  �لقد�ص،  مبدينة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

جر�ح  و�ل�صيخ  �جلوز  و�دي  �ملقد�صية؛  �الأحياء  من  و��صعة  �أجز�ء  لتهويد  ُيعد  �لذي  �ال�صتيطاين، 

و�مل�رش�رة، عب حتويل مناطق �صا�صعة منها ملركز ��صتثماري ��صتيطاين يف م�رشوع يعرف بـ“و�دي 

و�صناعية  جتارية  من�صاأة   200 نحو  �أنقا�ص  على  �ملخطط  ويقوم   .”Silicon Wadi �ل�صيليكون 

باملنطقة �ل�صناعية يف �حلي �ملقد�صي و�دي �جلوز، كما �أن �ملرحلة �الأوىل من �ملخطط ت�صتهدف �أكرث 

274
من 250 دومناً من �الأحياء �ملقد�صية �ملحاذية للبلدة �لقدية.

�ملو�نئ، عب  �لتجاري  �لتبادل  عقبات  تذليل  على  بالعمل  و�الإ�رش�ئيلي  �الإمار�تي  �لطرفان   قام 

دوفرتاو�ر  �رشكة  مع  تفاهم  مذكر�ت  ثالث  �لعاملية”،  دبي  “مو�نئ  جمموعة  وّقعت  حيث 

DoverTower �الإ�رش�ئيلية، و�لتي تغطي جماالت تعاون ت�صمل قيام “مو�نئ دبي �لعاملية” بتقييم 

بني  مبا�رش  مالحي  خط  �إن�صاء  و�إمكانية  حرة،  مناطق  تطوير  وكذلك  �الإ�رش�ئيلية،  �ملو�نئ  تطوير 

ميناء �إيالت وميناء جبل علي، و�إ�صهام “جمارك دبي” يف ت�صهيل �لتجارة بني �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة 

و��صتك�صاف  و�ملبتكرة،  �ل�صل�صة  �جلمركية  �ملمار�صات  �أف�صل  تطبيق  خالل  من  �جلانبني،  من 

Israel Shipyards Ltd الأحو��ص �جلافة �لعاملية” فر�ص �لعمل مع �أحو��ص بناء و�إ�صالح �ل�صفن�“ 
بناء  �أحو��ص  منتجات  وت�صويق  وت�صنيع  لتطوير  �مل�صرتكة،  �مل�رشوعات  مبد�أ  على  �الإ�رش�ئيلية 

 Bank Leumi وقد وّقعت “مو�نئ دبي �لعاملية” مذكرة تفاهم مع بنك لئومي 
275

و�إ�صالح �ل�صفن.

و�خلدمات  �لتجارية  �حلركة  وتعزيز  �لتعاون،  فر�ص  ��صتك�صاف  على  معاً  للعمل  �الإ�رش�ئيلي، 

�للوج�صتية يف “�إ�رش�ئيل”، ودعم تدفق �لتجارة بني “�إ�رش�ئيل” و�ملنطقة عموماً. وتت�صمن مذكرة 
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تطوير  ذلك  يف  مبا  �ملحتملة  �لفر�ص  ��صتك�صاف  من  �لطرفني  �صيُمكِّن  �لذي  للتعاون  �إطار�ً  �لتفاهم 

�ملو�نئ و�الأ�صول �للوج�صتية يف “�إ�رش�ئيل” لدعم �لتجارة و�إيجاد �ملزيد من فر�ص �لعمل، وحلول 

�لتمويل �لتجاري لتب�صيط متطلبات ر�أ�ص �ملال �لعامل لل�رشكات، وحت�صني تدفق �لب�صائع، و�حللول 

276
�لرقمية للخدمات �للوج�صتية �ملتكاملة للتخل�ص من �أوجه �لق�صور يف �صال�صل �لتوريد.

كما مّت تد�صني ت�صغيل �خلط �لبحري بني “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت يف 2020/10/12، حيث و�صلت 

�إىل ميناء حيفا يف “�إ�رش�ئيل” �أول �صفينة �صحن قادمة مبا�رشة من �الإمار�ت، و�لتي �صتبحر على خط 

 
277

يربط �لهند و�الإمار�ت مع ميناء حيفا، ومن ثم �إىل مو�نئ �ل�صاحل �ل�رشقي من �لواليات �ملتحدة.

وقد �رّشح نتنياهو عقب زيارته ل�صفينة �صحن و�صلت من �الإمار�ت:

من �ملهم �لفهم �أن �إ�رش�ئيل كانت �صابقاً مبثابة طريق م�صدودة. كان يكن �لو�صول �إليها 

من جهة �لغرب فقط. و�الآن تتحول �إ�رش�ئيل �إىل مفرتق طرق رئي�صي بحري وجوي، ويكن 

�إىل جميع �الجتاهات. فاإ�رش�ئيل ت�صكل مفرتق طرق جوياً وبرياً وبحرياً  �ل�صفر �الآن جو�ً 

ل�صفينة من  تاريخي؛ فهذه هي ثاين زيارة  يوم  و�إن�صانياً. هذ� حقاً  وتكنولوجياً وجتارياً 

278
دبي وتر�صو يف ميناء حيفا.

�لعاملي  �للوج�صتي  �ل�صفر  “جو�ز  �إىل مبادرة  �ن�صمامها  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

وتقودها �أن�صاأتها  دولية  مبادرة  وهي   ،”World Logistics Passport )WLP( بي(  �أل   )دبليو 

دبي، وتهدف �إىل زيادة حجم �لتجارة يف �أ�صو�ق �لعامل، من خالل خف�ص تكاليف �ل�صحن، وتقليل 

279
وقت �لعبور، عب �أول برنامج والء عاملي لل�صحن.

�مل�رشيف،  للتطبيع  �لتوجه  كان  وبالتايل  �مل�رشفية،  للمعامالت  حتتاج  �لطرفني  بني  �لتجارة  �إّن 

�الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  عام  ومدير  �ملركزي”،  �الإمار�ت  “م�رشف  حمافظ  وّقع  حيث 

 فيما وّقع بنك لئومي �الإ�رش�ئيلي مذكرة تفاهم 
280

مذكرة تفاهم للتعاون يف �لقطاع �ملايل و�مل�رشيف.

�أّن �التفاقية  �أبو ظبي �الأول وبنك �الإمار�ت دبي �لوطني، مع �الأخذ بعني �العتبار  مع كل من بنك 

مع بنك لئومي تاأتي بعد يوم من توقيع بنك �الإمار�ت دبي �لوطني، مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم  

�تفاقية  هبوعليم  وبنك  �لعاملي  �ملايل  دبي  مركز  وقَّع  وقد   
281

�الإ�رش�ئيلي.  Bank Hapoalim

�لبنوك  مع  �ملايل  �ملركز  يقيمها  �لتي  �لعاملية  �ل�صبكة  من  “جزء�ً  هبوعليم  بنك  مبوجبها  �صي�صبح 

و�ملر�كز �ملالية و�لهيئات �لتنظيمية و�ل�رشكات �لتي تعمل على �إحد�ث تغيري�ت �إيجابية يف �لقطاَعني 

ملركز �لتابع   ،DIFC FinTech Hive هايف  فينتك  برنامج  �أعلن  كما   
282

و�لتكنولوجي”.  �ملايل 

دبي �ملايل �لعاملي، عن توقيعه �تفاقية مع فينتك �أبيب FinTech-Aviv �الإ�رش�ئيلي، تهدف لتنظيم 

 بينما وّقع �أكب م�رشَفني يف “�إ�رش�ئيل”، وهما بنك لئومي 
283

�لفعاليات يف قطاع �لتكنولوجيا �ملالية.
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وبنك هبوعليم، مذكرَتي تفاهم مع “بنك �لبحرين �لوطني”، ومبوجب هذه �ملذكرة �صيعمل �لطرفان 

و�ال�صتثمار  و�ملقا�صة  للتجارة  �لبلدين؛  بني  �ملطلوبة  �مل�رشفية  باملعلومات  عمالئهم  لتزويد  معاً 

284
وتد�ول �لعمالت �الأجنبية و�الأور�ق �ملالية.

�أوروبا  �أنابيب  خط  �رشكة  �أعلنت   ،2020 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  و�لغاز،  بالنفط  يتعلق  فيما 

�آ�صيا Europe Asia Pipeline Company (EAPC) �الإ�رش�ئيلية �حلكومية و�رشكة ميد ريد الند 

توقيع  عن  و�إمار�تيني،  الإ�رش�ئيليني  مملوكة  �رشكة  وهي   ،MED-RED Land Bridge بريدج 

مذكرة تفاهم ملزمة لتوريد �لنفط �الإمار�تي �إىل �أوروبا عب خط �أنابيب �إيالت – ع�صقالن، كما يتيح 

و�لبحر  �ملتو�صط  �لبحر  منطقتي  يف  �ملنتج  �لنفط  �إىل  �الآ�صيويني  للم�صتهلكني  �أ�رشع  و�صوالً  �خلط 

2021، �أفرغت �أول ناقلة نفط خام حمولتها يف ميناء ع�صقالن ليتم  �أبريل   ويف ني�صان/ 
285

�الأحمر.

�صخها عب �صبكة �أنابيب �أوروبا �آ�صيا على م�صافة 242 كم �إىل ميناء �إيالت حيث مّت حتميلها على 

 يف �صياق مت�صل، وقَّعت �رشكة 
286

ناقلة نفط عمالقة متجهة �إىل �ل�رشق �الأق�صى عب �لبحر �الأحمر.

ديليك �الإ�رش�ئيلية �لتي متلك 22% من حقل متار للغاز �لطبيعي يف �لبحر �ملتو�صط، على �تفاق يق�صي 

287
ببيع ح�صتها يف �حلقل، و�ملقدرة بـ 1.025 مليار دوالر، �إىل �ل�رشكة �الإمار�تية “مبادلة للبرتول”.

�أ�صبوع  يف  �صخم  �إ�رش�ئيلي  وفد  �صارك  فقد  �لعلنية،  �إىل  تك  بالهاي  �ملتعلقة  �ل�صفقات  حتولت 

وفد  �صارك  �الأ�صبوع  هام�ص  وعلى  �الإمار�ت،  يف  �ملعلومات  لتكنولوجيا   ”GITEX “جايتك�ص 
رد  بيكن  �رشكة  �أعلنت  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة    

288
�مل�صتقبلي. �لرقمي  �القت�صاد  قمة  يف  “�إ�رش�ئيل” 

BEACON RED �الإ�رش�ئيلية، �لتي يلكها رئي�ص �صابق للمو�صاد، توقيع �تفاقية ��صرت�تيجية مع 

XM Cyber �الإمار�تية، لتعزيز عملية تقييم �لثغر�ت �الأمنية )�ل�صيب�نية(،  �أم �صايب  �رشكة �أك�ص 

دولة  يف  �حليوية  �لتحتية  �لبنية  وم�صاريع  �حلكوميني،  للعمالء  �ملقدمة  �الخرت�ق  نقاط  و�ختبار 

علن �أّن �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” توؤ�ص�صان م�رشوعاً م�صرتكاً 
ُ
 كما �أ

289
�الإمار�ت وعموم منطقة �خلليج.

و�لتطوير  للبحث  موقعاً  �مل�صرتك  �مل�رشوع  و�صي�صم  �لبيانات،  وتكنولوجيا  �ل�صناعي  للذكاء 

�ل�صحية  و�لرعاية  �مل�رشفية  �خلدمات  بينها  من  لقطاعات  منتجات  �صيطور  كما  “�إ�رش�ئيل”،  يف 

290
و�ل�صالمة �لعامة، ُتباع يف “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت وعلى م�صتوى �لعامل.

نتجت 
ُ
مل تكرتث �لدول �لعربية �ملطبِّعة ملن�صاأ �لب�صائع �لتي ت�صتوردها من “�إ�رش�ئيل”، حتى لو �أ

يك�صف حتقيقاً  �الأنا�صول  وكالة  �أجرت  �ل�صاأن،  هذ�  ويف   .1967 مبناطق  �أقيمت  م�صتوطنات   يف 

�لنقاب عن تعاقد �رشكات �إمار�تية مع �أخرى �إ�رش�ئيلية، �صنَّفتها �الأمم �ملتحدة �صمن “قائمة �صود�ء” 

ت�صم �رشكات تدعم �ال�صتيطان يف �الأر��صي �لعربية �ملحتلة. وت�صم “�لقائمة �ل�صود�ء” 112 �رشكة 

 كما وّقعت �الإمار�ت �تفاقاً مع �رشكة �إ�رش�ئيلية لت�صويق نبيذ ي�صنع يف ه�صبة 
291

�إ�رش�ئيلية ودولية.

292
�جلوالن �ل�صورية �ملحتلة.
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وقد ز�ر دبي وفد من رجال �أعمال من �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية لعقد �رش�كات �قت�صادية، حيث 

باملجل�ص  �ل�صناعية  �ملناطق  من  �أعمال  ورجال  و�رشكات  م�صانع  مديري  من  �ملوؤلَّف  �لوفد  �لتقى 

�لزر�عة  جماالت  يف  متخ�ص�صة  �رشكات  و�أ�صحاب  �إمار�تي،  �إعمال  رجل   20 بنحو  �ال�صتيطاين، 

�لثنائي،  �لتعاون  �لطرفان  وناق�ص  كبرية.  ��صتثمار  �رشكات  ومديري  و�لبال�صتيك،  و�ملبيد�ت 

293
خ�صو�صاً يف جماالت �ملحا�صيل �لزر�عية وحتلية �ملياه.

�ل�صلع  مع  �صتتعامل  بالده  �أن  دبي  جتارة  غرفة  رئي�ص  �أعلن  �الإمار�تي،  �لتوجه  على  وكتاأكيد 

�ملنتجة يف �مل�صتوطنات �ملقامة على �أر��ص ٍفل�صطينية بال�صفة �لغربية �ملحتلة باعتبارها و�رد�ت من 

�مل�صنَّعة يف مناطق  �ملنتجات  �الإ�رش�ئيلية بني  �لو�رد�ت  �الإمار�ت ال متيّز يف  باأن  قائالً  “�إ�رش�ئيل”، 
 
294

خمتلفة، مبا يف ذلك “يهود� و�ل�صامرة”، م�صتخدماً �لت�صمية �الإ�رش�ئيلية لل�صفة �لغربية �ملحتلة.

 
295

�الإمار�ت. دولة  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  �صمال  �مل�صتوطنات  منتجات  لت�صدير  �تفاق  توقيع  مّت  كما 

وبالفعل، مل يطل �لوقت حتى ��صتقبلت �الإمار�ت �أوىل �ل�صحنات �لتجارية من منتجات �مل�صتوطنات 

296
�الإ�رش�ئيلية �ملقامة على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

وعلى �ملنو�ل نف�صه، �رشَّح وزير �لتجارة و�ل�صناعة و�ل�صياحة �لبحريني ز�يد بن ر��صد �لزياين، 

 
297

�أن بالده �صتعامل �ملنتجات �الإ�رش�ئيلية باعتبارها منتجات �إ�رش�ئيلية بغ�ّص �لنظر عن م�صدرها.

مبعنى �أنها لن متيز بني منتجات �مل�صتوطنات و“�إ�رش�ئيل”.  و�أثار هذ� �لت�رشيح �صجة، مما دفع 

وزير �خلارجية �لبحريني عبد �للطيف �لزياين لالت�صال بنظريه �لفل�صطيني ونفي ما ُن�صب لوزير 

298
�لتجارة �لبحريني.

وقد �لعالقات،  تطبيع  �إثر  على  و�الإ�رش�ئيلي  �الإمار�تي  �لطرفني  بني  �لتجارة  حجم   �زد�د 

غ�صون  يف  �صي�صل  بينهما  �لتجارة  حجم  �أن  كوهني  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  وزير  توقَّع 

�الإمار�ت  “�ل�صالم” مع  �تفاقيات  باأن  نتنياهو  فيما �رشَّح   
299

مليار�ت دوالر.  4 �إىل  �أعو�م   5 �إىل   3

و�لبحرين �صتدر مليار�ت كثرية على �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي، و�صتعزز قوة “�إ�رش�ئيل” ب�صكل عام، 

300
و�صت�صاعدها يف مو�جهة �الأ�رش�ر �القت�صادية �لناجمة عن تد�عيات كورونا.

تقرير  فبح�صب  �الإ�رش�ئيلي،  �الأملا�ص  �صناعة  �إنعا�ص  �إىل  قاد  �القت�صادي  �لتطبيع  �أن  ويالحظ 

ن�رشته وز�رة �القت�صاد و�ل�صناعة �الإ�رش�ئيلية للربع �الأول من �صنة 2021، فقد بلغ �صايف ��صتري�د 

�ملا�ص �خلام �إىل “�إ�رش�ئيل” نحو 476 مليون دوالر، بزيادة قدرها 75% مقارنة بالفرتة نف�صها من 

301
�صنة 2020.
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6. ال�شودان واملغرب ودول عربية اأخرى:

اأ. ال�شودان:

�لتقى  عندما   ،2020 فب�ير  �صباط/  يف  للعلن  باخلروج  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صود�نية  �لعالقات  بد�أت 

�أفادت  وقد  باأوغند�.  عنتيبي  يف  بنتنياهو  �لبهان  �لفتاح  عبد  �النتقايل  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص 

و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية باأّن �للقاء قد مّت برتتيب من �الإمار�ت وبهدف “ت�رشيع” عملية �إخر�ج 

 وبح�صب �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية، فاإن نتنياهو طلب من 
302

�ل�صود�ن من “الئحة �الإرهاب” �الأمريكية.

�لبهان فتح �الأجو�ء �ل�صود�نية �أمام �لطري�ن �الإ�رش�ئيلي �لقادم من �أمريكا �لالتينية، يف حني طلب 

“الئحة  من  ��صمها  و�صطب  بالده  على  �الأمريكية  �لعقوبات  لتخفيف  “�إ�رش�ئيل”  تو�صط  �لبهان 

�أن �للقاء قد مّت بدون م�صاورة �حلكومة �ل�صود�نية، فقد �رشَّح وزير �لثقافة   ويبدو 
303

�الإرهاب”.

و�الإعالم و�لناطق با�صم �حلكومة �النتقالية في�صل حممد �صالح، باأنه “مل يتم �الإخطار �أو �لت�صاور 

 
304

معنا يف جمل�ص �لوزر�ء ب�صاأن �للقاء، و�صننتظر �لتو�صيحات بعد عودة رئي�ص جمل�ص �ل�صيادة”.

لكن �إجر�ء�ت �لتطبيع بد�أت مبا�رشة، فعقب لقاء �أوغند�، �أعلن نتنياهو باأنه ح�صل على �إذن للطائر�ت 

305
�ملدنية �الإ�رش�ئيلية بالتحليق يف �أجو�ء �ل�صود�ن.

حاول �لبهان تبير لقائه بنتنياهو بقوله �إن ذلك �صي�صهم يف �ندماج �ل�صود�ن باملجتمع �لدويل، 

م�رشحاً باأن “�الت�صاالت مع نتنياهو وبومبيو بد�أت منذ ثالثة �أ�صهر، وطرحنا فيها ما ي�صتفيد منه 

�ل�صود�ن”. و�أو�صح �أنه �أخَطر رئي�ص �لوزر�ء عبد �هلل حمدوك بلقاء عنتيبي قبل يومني من موعده، 

م�صدد�ً على �أن قوى �إعالن �حلرية و�لتغيري لي�ص لديها �عرت��ص على �خلطوة، لكن �عرت��صها جاء 

�أن  �إىل  �لبهان  �أ�صار  فقد  �لطري�ن،  بحركة  يتعلق  فيما  �أما  �لذهاب.  قبل  حولها  �لت�صاور  عدم  على 

�أن قرب  �أ�صهر، معتب�ً  “�إ�رش�ئيل” منذ  �إىل  �ل�صود�ن متوجهة  �أجو�ء  �لطري�ن تعب  بع�ص �رشكات 

�ل�صود�ن من “�إ�رش�ئيل” قد يكون مفيد�ً يف “م�صاعدة �لفل�صطينيني على حّل م�صاكلهم”. وعقب هذه 

�لت�رشيحات، �أعلن �جلي�ص �ل�صود�ين دعمه للبهان، موؤكد�ً �أّن لقاءه بنتنياهو ياأتي يف �إطار �مل�صلحة 

306
�لعليا لل�صود�ن.

بتحليق  �ل�صماح  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعالقات  لتطبيع  �ل�صود�ن  يف  �حلاكم  �لنظام  د  مهَّ

LATAM  رحالت جتارية متجهة لـ“�إ�رش�ئيل” عب �أجو�ئه، وذلك من خالل �ل�صماح ل�رشكة التام

�إىل  رحالت  تنفيذ  خالل  للبالد  �جلوي  �ملجال  بعبور   ،2020 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �جلنوبية،  �الأمريكية 

 وبعد عدة �أ�صهر، يف حزير�ن/ يونيو 2020، عبت طائرة تابعة ل�رشكة �لطري�ن 
307

“�إ�رش�ئيل” ومنها.
 كما 

308
�أبيب. �إىل تل  �ل�صود�نية يف رحلة من �الأرجنتني  El Al” �الأجو�ء  “�لعال  �ملدنية �الإ�رش�ئيلية 

ك�صفت �ل�صحافة عن عبور طائرة �إ�رش�ئيلية �الأجو�ء �ل�صود�نية يف طريقها �إىل �لعا�صمة �لت�صادية، يف 

309
حزير�ن/ يونيو 2020، يف �أول رحلة طري�ن مبا�رشة من “�إ�رش�ئيل” �إىل ت�صاد.
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وقد  �ل�صود�ين؛  )�ل�صيادة(  �حلكم  جمل�ص  د�خل  �لتطبيع  مو�صوع  حول  �خلالفات  للعلن  ظهر 

جت�صد ذلك باإقالة وز�رة �خلارجية �ل�صود�نية �لناطق با�صمها، حيدر بدوي �صادق، عقب ت�رشيحه 

باأّن �الت�صاالت قائمة بني �ل�صود�ن و“�إ�رش�ئيل” من �أجل تطبيع �لعالقات، و�إ�صادته باالتفاق �لذي 

حال  يف  باأنه  م�صيفاً  و�جلريئة”،  �ل�صجاعة  بـ“�خلطوة  وو�صفه  و“�إ�رش�ئيل”،  �الإمار�ت  بني  علن 
ُ
�أ

توقيع �تفاق “�صالم”، فاإن �ل�صود�ن “�صيكون �أهم بلد تطبّع معه �إ�رش�ئيل، حتى �أهم من م�رش”، 

310
وموؤكد�ً �أن “�ل�صالم بني �إ�رش�ئيل و�لبلد�ن �لعربية ي�صاعد �لعامل على حتقيق �ل�صالم �لدويل”.

حاول حمدوك �ملناورة فيما يتعلق بتوقيع �تفاق مع “�إ�رش�ئيل”، باإبالغ �صيفه وزير �خلارجية 

�الأمريكي مايك بومبيو، �أن حكومته ال متلك تفوي�صاً يتعدى مهام �ملرحلة �النتقالية، و�أن �لتطبيع 

�لتعامل  ويف  ذ�ته،  �ملنو�ل  وعلى   
311

�النتقايل. �حلكم  هياكل  �إكمال  بعد  بحثه  �صيتم  “�إ�رش�ئيل”  مع 

مع �الإمار�ت، �رّشح وزير �الإعالم �ل�صود�ين باأّن �لوفد �لذي ز�ر �الإمار�ت و�لتقى بفريق �الإد�رة 

د �أن موقف بالده  �الأمريكية �ملوجود هناك “ال يحمل تفوي�صاً ملناق�صة �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل”. و�أكَّ

“ثابت حيال �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل، ولي�ص لدينا تفوي�ص التخاذ قر�ر يف مثل هذه �الأمور، وهي من 
312

مهام حكومة منتخبة، وما زلنا عند ذ�ت �ملوقف”.

عقد  �نفر�ط  من  للتحذير  �الأطر�ف  بع�ص  تطبيع  �تفاق  لتوقيع  �لر�ف�ص  �حلكومة  موقف  دفع 

ففي   
313

و�لتغيري”. �حلرية  “�إعالن  بقوى  �ملمثلني  و�ملدنيني  �لع�صكر  من  �ملكون  �حلاكم،  �لتحالف 

حني يرى �ملدنيون باأّنهم ال يلكون تفوي�صاً �صعبياً يوؤهلهم التخاذ مثل هذ� �خلطوة، يروج �لبهان 

يجب  فر�صة  و�أنه  �ل�صود�ن،  على  �حل�صار  بتخفيف  �صي�صهم  �لتطبيع  باأن  �لع�صكر  خلفه  ومن 

�لنيويورك  �صحيفة  ك�صفت  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف   
314

�الإرهاب”. “قائمة  من  �ل�صود�ن  لرفع  �غتنامها 

تايز باأن �إد�رة تر�مب، وحتى ترفع من ر�صيدها �النتخابي، عر�صت على �ل�صود�ن �ملال وقدمت 

 
315

له �لوعود مقابل �عرت�فه بـ“�إ�رش�ئيل”.

)�الأمة  �أحز�ب  عدة  دعت  حيث  �لتطبيع،  من  موقفها  يف  �ل�صود�نية  و�لقوى  �الأحز�ب  �نق�صمت 

�لقومي، وحركة حترير �ل�صود�ن/ �لثورة �لثانية، وجبهة �ل�رشق(، �إىل �غتنام �لفر�صة و�ملو�فقة على 

�لعر�ص �الأمريكي بالتطبيع، يف حني رف�صت ذلك �أحز�ب ُتعّد جزء�ً من �ملرجعية �ل�صيا�صية للحكومة، 

من بينها �الأمة �لقومي، و�ل�صيوعي، و�لبعث �لعربي �ال�صرت�كي، و�حلزب �لوحدوي �لديوقر�طي 

�لعالقات مع  �إطالق حملة ملناه�صة  �الأمة،  �ل�صادق �ملهدي، رئي�ص حزب   فيما تبنى 
316

�لنا�رشي،

“�إ�رش�ئيل”، ور�أى �أن “ربط رفع ��صم �ل�صود�ن من قائمة �لدول �لر�عية لالإرهاب بالتطبيع؛ �بتز�ز�ً 
بال�صود�ن  �الإ�صالمي  �لفقه  جممع  �أ�صدر  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف   

317
�ل�صود�ين”. �ل�صعب  لكر�مة  مهيناً 

فتوى يحرم مبوجبها �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” يف كافة �ملجاالت، “باعتباره م�صاندة للظلم ومعاونة 

318
على �الإثم و�لعدو�ن”.
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�لر�ف�صون  ر�صخ  ذ�ته  �لوقت  ويف  �لتطبيع،  �تفاق  لعقد  �ملعار�صة  �الأ�صو�ت  �لع�صكر  جتاهل 

للتطبيع من �ملدنيني يف د�خل جمل�ص �حلكم لرغبة �لع�صكر، حر�صاً على عدم �نفر�ط عقد �الئتالف 

�ل�صود�ن  �تفاق  عن   ،2020 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  نهاية  يف  �ملتحدة  �لواليات  �أعلنت  حيث  �حلاكم. 

و“�إ�رش�ئيل” بالبدء يف عالقات بينهما، وذكر بيان م�صرتك �أن تر�مب و�لبهان وحمدوك ونتنياهو 

حتادثو� مع بع�صهم، حيث �تفقت “�إ�رش�ئيل” و�ل�صود�ن على �لبدء بتطبيع �لعالقات فيما بينهما يف 

 
319

�ملجال �القت�صادي، مع �لرتكيز مبدئياً على �لزر�عة.

�لتوقيع(  )عقب  �ل�صود�ن  بت�صلم  ذلك  وجت�ّصد  معها،  �لتطبيع  فو�ئد  الإظهار  “�إ�رش�ئيل”  �صعت 

�لواليات  �أن  ك�صف  قد  �ل�صود�ين  �لوزر�ء  جمل�ص  وكان   
320

و“�إ�رش�ئيل”. �الإمار�ت  من  قمح  منحة 

�ملتحدة ��صرتطت تطبيع �لعالقات بني �ل�صود�ن و“�إ�رش�ئيل”، ل�صطب �ل�صود�ن من قائمتها �ل�صود�ء 

فو�ئد  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  ن�رشته  تقرير  �أظهر  �ملقابل،  يف   
321

لـ“�الإرهاب”. �لر�عية  للدول 

لـ“�إ�رش�ئيل” بالتطبيع معه  �أّن هنالك فائدة  �إال  �لرغم من فقره  �ل�صود�ن، وباأنه وعلى  �لتطبيع مع 

�لتطبيع يكن �حلد من  تتمثل باالأمن؛ عب منع �ملت�صللني، و�لزر�عة، و�ل�صياحة، و�أنه ومن خالل 

322
تهريب �ل�صالح �إىل قطاع غزة، وهجرة �الأيدي �لعاملة لـ“�إ�رش�ئيل”.

�أمريكي  البتز�ز  �لتعر�ص  ونفى  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �صلح  عن  عبارة  �التفاق  باأن  �لبهان  �ّدعى 

�ل�صيا�صية �لقوى  معظم  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لتطبيع،  �تفاقية  لتوقيع  �خلليج  دول  من  �صغوط   �أو 

 و�أكد نائب �لبهان يف جمل�ص �ل�صيادة �النتقايل �ل�صود�ين حممد 
323

�ل�صود�نية ال تعار�ص �لتطبيع.

�ملوقف  باأّن  م�رشحاً  نف�صها،  �لبهان  خطاب  م�صامني  على  بـ)حميدتي(  �مللقب  دقلو  حمد�ن 

 �لتاريخي لل�صود�ن من �لق�صية �لفل�صطينية ال ينعه من �إقامة عالقات طبيعية مع “�إ�رش�ئيل”، ز�عماً

باأن 90% من �ل�صود�نيني يدعمون �إقامة عالقات مع “�إ�رش�ئيل”، ونافياً �لتعر�ص الأي �صغوط من 

 
324

�أجل �لتوقيع.

�أقر فقد  �الأغلبية(،  ومو�فقة  ل�صغوط،  �لتعر�ص  )عدم  مفنَّدين  �الدعائني  كال  باأّن  �لقول   يكننا 

يف  �لتطبيع  �أجل  من  ل�صغوط  تعر�صت  �ل�صود�ن  باأّن  �لدين  قمر  عمر  �ل�صود�ين  �خلارجية  وزير 

لـ“�الإرهاب”.  �لر�عية  للدول  �الأمريكية  �لقائمة  ��صمها من  لرفع  �الأخرية يف مفاو�صاتها،  �ل�صاعات 

مع  بالتطبيع  مرتبط  �الإرهاب”  “قائمة  من  �ل�صود�ن  ��صم  رفع  باأّن  بعد  فيما  �لبهان  �أقر  وقد 

�ل�صود�نيني  �ملهنيني  جتمع  �تهم  فقد  لالتفاق،  د�عمة  �أغلبية  بوجود  يتعلق  وفيما   
325

“�إ�رش�ئيل”.
باأنه  �لتطبيع  و��صفاً  �ل�صود�ين،  �ل�صعب  بخد�ع  �النتقالية  �حلكومة  �حلاكم(،  لالئتالف  )�لد�عم 

على  تعود  وال  �النتخابية،  دعايتهما  يف  و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �الإد�رتني  م�صلحة  تخدم  �صفقة 

 فيما نفى حزبا �الأمة �لقومي 
326

�ل�صعب �ل�صود�ين �صوى مبزيد من �النق�صام و�صط قو�ه �لثورية.

327
و�لبعث �لعربي �ال�صرت�كي ت�رشيحات �لبهان حول قبولهما �لتطبيع.
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وقوى  و�أحز�ب  �صود�نيون  �أعلن  كما  �التفاق،  �صّد  �صعبية  مظاهر�ت  خرجت  ذ�ته،  �ل�صياق  يف 

�صيا�صية رف�صهم �لقاطع لتطبيع بالدهم مع “�إ�رش�ئيل”، ودعو� �إىل ت�صكيل جبهة مقاومة للتطبيع. 

�أعلن  �لنا�رشي. ويف وقت الحق،  �لديقر�طي  �لوحدوي  �لقومي، و�حلزب  �الأمة  بينهم حزب  من 

حتالف “قوى �الإجماع �لوطني”، ثاين �أبرز مكونات قوى “�إعالن �حلرية و�لتغيري” )�ل�صق �ملدين 

 وبالفعل مّت �إطالق جتمع �صعبي ملقاومة �لتطبيع مع 
328

�مل�صارك باالئتالف �حلاكم(، رف�صه للتطبيع.

“�إ�رش�ئيل” مب�صاركة 28 حزباً وتكتالً �صود�نياً، حتت م�صمى �ئتالف “�لقوى �ل�صعبية �ل�صود�نية 
ملقاومة �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل”، وي�صم حزب �ملوؤمتر �ل�صعبي، وحركة �الإ�صالح �الآن، وحزب منب 

�ل�صالم �لعادل، وجتمع �ل�صباب �مل�صتقلني، وهيئة علماء �ل�صود�ن. كما ت�صمنت قائمة �ملوقِّعني على 

�مليثاق: �الحتاد �ل�صود�ين للعلماء و�الأئمة و�لدعاة، وجماعة �الإخو�ن �مل�صلمون، وجتمع �أكادييون 

329
�صّد �لتطبيع، ور�بطة �إعالميون �صّد �لتطبيع.

جتاهل �لبهان معار�صة �لقوى �ل�صيا�صية لتوقيع �تفاق �لتطبيع، م�صري�ً �إىل �أنه ال فائدة ُترجى 

من �خل�صومة مع دولة ع�صو يف �الأمم �ملتحدة، و�أ�صبحت مقبولة من �ملجتمع �لدويل بغ�ص �لنظر عن 

�لظروف �لتي �صاحبت قيامها، موؤكد�ً �أن جمل�َصي �ل�صيادة و�لوزر�ء �رشكاء يف خطوة �إنهاء �لعد�ء 

�التفاقيات  على  بالت�صديق  �ملخولة  �جلهة  فهو  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  قام  ما  ومتى  “�إ�رش�ئيل”،  مع 

 
330

�لدولية.

�أّن  با�صمه  �ملتحدث  �إ�صارة  عب  �لبهان،  موقف  جهته  من  �ل�صود�ين  �ل�صيادة  جمل�ص  ودعم 

“م�صلحة �ل�صود�ن هي �لفي�صل يف عالقاته �خلارجية قبل كل �صيء، و�إذ� كانت هناك م�صلحة يف 
 ويف �ل�صياق نف�صه، �نتقد وزير �الإعالم �ل�صود�ين 

331
�لتطبيع مع �إ�رش�ئيل �صنم�صي فيه �إىل �لنهاية”.

�أن زيارة  �إىل  �آخرين، م�صري�ً  �إخطار م�صوؤولني  “�إ�رش�ئيل”، من دون  �جلي�ص لتطويره عالقات مع 

332
وفد �إ�رش�ئيلي �إىل موؤ�ص�صة ت�صنيع ع�صكرية �صود�نية قد متت من دون علم جمل�ص �لوزر�ء.

�ال�صرت�تيجي،  �لتعاون  لتعزيز  �تفاقية  بتوقيع  �لطرفني  بني  �لعالقات  تطبيع  حيثيات  �نطلقت 

وزير  بها  قام  زيارة  خالل  وذلك  �ال�صتقر�ر،  وحفظ  و�ال�صتخبار�تية  �الأمنية  �ملجاالت  �صملت 

 ويف �صياق مت�صل، قام جمل�ص �لوزر�ء
333

 �صوؤون �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني �إىل �خلرطوم.

تد�صني على  موؤ�رش  ويف   
334

.1958 �صنة  �ل�صادر  �إ�رش�ئيل”  مقاطعة  “قانون  باإلغاء   �ل�صود�ين 

�لعالقات �الأمنية بني �لطرفني، ك�صف موقع �أك�صيو�ص Axios �الأمريكي عن لقاء “�رشي” جمع بني 

م�صوؤولني يف �ملو�صاد مع نائب رئي�ص جمل�ص �ل�صيادة �النتقايل �للو�ء حممد حمد�ن دقلو )حميدتي(، 

335
جرى يف �ل�صود�ن خالل زيارة �رشية للم�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني.

وعلى ما يبدو، فقد �أثمر �لتعاون �الأمني بني �لطرفني عن �إجر�ء�ت على �الأر�ص للحد من ن�صاطات 

�إثر  �الإعالم  و�صائل  يف  لغط  ثار  فقد  �ل�صود�ن.  يف  بحرية  تتحرك  كانت  �لتي  �لفل�صطينية،  �ملقاومة 
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وممتلكات  �أ�صول  �ل�صود�نية  �ل�صلطات  مب�صادرة  يفيد   Reuters رويرتز  وكالة  من  تقرير  ورود 

تابعة حلركة حما�ص، بينما نفت حما�ص على ل�صان ناطقيها وجود ممتلكات لها يف �ل�صود�ن، فيما 

�الأغر��ص،  متعددة  و�رشكات  وعقار�ت،  فنادق،  �ل�صود�ن  يف  حما�ص  “�أ�صول  �أّن  رويرتز  ذكرت 

 �أما على �صعيد �لتطبيع �لعلمي، فقد �أبحرت بعثة علمية �إ�رش�ئيلية 
336

و�أر��صي، و�رشكة �رش�فة”.

مع باحثني �صود�نيني، من  م�صرتكاً  لتطلق م�رشوعاً  �إيالت باجتاه مدينة بورت�صود�ن،  من مدينة 

337
�صاأنه �مل�صاعدة يف �حلفاظ على �ل�صعاب �ملرجانية �لفريدة يف �لبحر �الأحمر.

بتدخلها  �لع�صكري،  �ل�صق  وخ�صو�صاً  بال�صود�ن،  �حلاكمة  �لنخبة  يف  “�إ�رش�ئيل”  تغلغل  ظهر 

�الأمريكية �ملتحدة  �لواليات  طلبت  هاآرت�ص،  �صحيفة  فبح�صب  حمدوك.  على  �لبهان  �نقالب   بعد 

�ملدين. �حلكم  بعودة  لـ“�إقناعهم”  �ل�صود�ن  يف  �لع�صكر  مع  عالقاتها  ��صتخد�م  “�إ�رش�ئيل”   من 

�الإ�رش�ئيلي،  و�ال  موقع  وكذلك  �ل�صود�ين  �صحيفة  �الإعالم،  و�صائل  تناقل  �خلب  هذ�  �صبق  وقد 

حت �الأنباء وقتئذ �أن �لزيارة تهدف  و�صول وفد للمو�صاد �إىل �خلرطوم عقب �النقالب مبا�رشة، ورجَّ

من  �لهدف  كان  �إذ�  عما  �لنظر،  وب�رشف   
338

�لتطبيع. �تفاقيات  على  و�ملحافظة  �النقالب،  دعم  �إىل 

�للقاء دعم �النقالب �أو �لعك�ص، فاإن �ملهم هنا هو �ملعلومة �لتي وردت من م�صدر �صود�ين وم�صدر 

�لذي  �لنفوذ  حجم  �إىل  ي�صري  وهذ�  �النقالب.  عقب  للخرطوم  �ملو�صاد  وفد  زيارة  وهي  �إ�رش�ئيلي، 

متلكه “�إ�رش�ئيل” يف �ملنطقة، ومدى تغلغلها يف �لنخبة �حلاكمة بال�صود�ن.

ب. املغرب، ودول عربية اأخرى:

فتح  ي�صمل  مبا  �لعالقات،  تطبيع  على  و“�إ�رش�ئيل”  �ملغرب  �تفاق  عن  تويرت  عب  تر�مب  �أعلن 

خطوط طري�ن بني �لرباط وتل �أبيب، وفتح �صفارتني، و�إقامة عالقات �قت�صادية بني �لطرفني. ويف 

�ل�صياق ذ�ته، �أ�صار تر�مب يف تغريدة �أخرى، �إىل �أنه وّقع �إ�صعار�ً باعرت�ف �لواليات �ملتحدة ب�صيادة 

 
339

�ملغرب على �ل�صحر�ء �لغربية، فيما يبدو وكاأنه “ثمٌن” لتطبيع �ملغرب عالقته مع “�إ�رش�ئيل”.

فيما �دعى وزير �خلارجية �ملغربي نا�رش بوريطة، �أّن �إعادة �الت�صال مع “�إ�رش�ئيل” ال يعد تطبيعاً، 

و�إن �ملغرب متم�صك بالثو�بت �الأ�صا�صية �خلا�صة بحل �لدولتني، و�لتفاو�ص كاأ�صا�ص حلل �الأزمة. 

ونفى �أن يكون �العرت�ف �الأمريكي بال�صيادة على �ل�صحر�ء مقابل �إعادة �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”، 

 ولكن فيما بعد، �أقر �لوزير 
340

خ�صو�صاً �أن هناك عالقة بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل” منذ �لت�صعينيات.

341
باأّن �التفاق مع “�إ�رش�ئيل” عبارة عن رزمة ت�صمل �ل�صحر�ء �لغربية.

�صبيل  على  �أبر�هام”،  “�تفاق  توقيع  قبل  ما  �إىل  متتد  �ملغرب  مع  عالقات  “�إ�رش�ئيل”  متتلك 

�إ�رش�ئيلية  م�صرّية  ��صتطالع  طائر�ت  ثالث   ،2020 فب�ير  �صباط/  يف  �ملغربي  �جلي�ص  تلقى  �ملثال 

 و�أّكد على ذلك وزير �خلارجية �ملغربي نا�رش بوريطة، يف مقابلة 
342

�ل�صنع، بيعت له عب فرن�صا.

�أن �لعالقات بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل” كانت  �إىل  �أ�صار فيها  �أحرونوت، و�لتي  مع �صحيفة يديعوت 
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 فيما ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية، 
343

“طبيعية �أ�صالً” قبل �تفاق �لتطبيع �لذي �أعلن عنه تر�مب.
وكذلك  و“�إ�رش�ئيل”،  �ملغرب  بني  يجمع  طويلة”  �صنو�ت  “منذ  وع�صكري  ديبلوما�صي  تعاون  عن 

عن عدة لقاء�ت وزيار�ت �رشية �صابقة مل�صوؤولني مغاربة و�إ�رش�ئيليني كبار، و�أفادت هاآرت�ص باأن 

دبابات  ببيع  “�إ�رش�ئيل”  فيه  قامت  حيث   ،1970 �صنة  �إىل  يعود  �لطرفني  بني  �لع�صكري  �لتعاون 

للمغرب. و�أ�صافت �ل�صحيفة باأنه خالل �لفرتة 2000-2020، ُعقدت عدة زيار�ت �رشية، و�أخرى 

344
�أقل �رشية مل�صوؤولني مغاربة و�إ�رش�ئيليني كبار.

حاول رئي�ص �حلكومة �ملغربية �صعد �لدين �لعثماين، �ملح�صوب على �الجتاه �الإ�صالمي، تبير 

�لق�صية  دعم  عن  يتنازل  لن  و�ملغرب  �صعب،  قر�ر  �لتطبيع  �أّن  �إىل  باالإ�صارة  �التفاق  على  �لتوقيع 

�أعلى من  �إن ثو�بتنا  �لعربية، بل  �ملبادرة  �أبد�ً عن م�صتوى  “�ملغرب لن ينزل  �إن  �لفل�صطينية، قائالً 

 فيما �أكد �لعاهل �ملغربي يف �ت�صال هاتفي مع نتنياهو على �إعادة تفعيل �آليات �لتعاون 
345

�ملبادرة”.

بني بالده و“�إ�رش�ئيل”، و��صتئناف �الت�صاالت ب�صكل منتظم، يف �إطار عالقات ديبلوما�صية �صلمية 

�لعاهل  بعث   ،2021 يونيو  حزير�ن/  يف  �جلديدة،  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�صكيل  وبعد   
346

وودية.

347
�ملغربي تهنئة لنفتايل بينيت، وذلك مبنا�صبة �نتخابه رئي�صاً للوزر�ء.

فيما دعا  �التفاق،  توقيع  �الإعالن عن  �ملغرب عقب  ديبلوما�صية يف  “�إ�رش�ئيل” ممثلية  �فتتحت 

 وقد �فتتح مكتب �الت�صال 
348

�لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق هريتزوج �لعاهل �ملغربي لزيارة تل �أبيب.

و�صول  مع  بالتز�من   ،2021 يناير  �لثاين/  كانون  نهاية  يف  ر�صمي  ب�صكل  �لرباط  يف  �الإ�رش�ئيلي 

349
�ل�صفري �الإ�رش�ئيلي ديفيد جوفرين David Govrin �إىل �ملغرب.

بد�أ �ملغرب بعد منت�صف كانون �الأول/ دي�صمب 2020 باإجر�ء�ت ��صتئناف �الت�صاالت و�لرحالت 

 تبع ذلك توقيع �أربع �تفاقيات بني �لطرفني يف جماالت متعددة، من بينها �الإعفاء 
350

مع “�إ�رش�ئيل”.

من �إجر�ء�ت �لتاأ�صرية بالن�صبة حلاملي �جلو�ز�ت �لديبلوما�صية وجو�ز�ت �خلدمة، ومذكرة تفاهم 

يف جمال �لطري�ن �ملدين، ومذكرة تفاهم حول �البتكار وتطوير �ملو�رد �ملائية. باالإ�صافة �إىل مذكرة 

هذه  ر  توؤطِّ �أخرى  �تفاقيات  حول  �لتفاو�ص  وكذلك  و�ال�صتثمار،  �ملالية  جمال  يف  للتعاون  تفاهم 

�لعالقات، وعمل �تفاقية لتجنب �الزدو�ج �ل�رشيبي، و�تفاقية �إنعا�ص وحماية �ال�صتثمار�ت، و�تفاقية 

قطاعات  خم�صة  يف  و�ل�رش�كة  �ل�صناعي  �لتعاون  �آفاق  �لطرفان  بحث  كما   
351

�جلمركية. �مل�صاعدة 

�صناعية، تتمثل يف �لن�صيج، و�ل�صناعات �لغذ�ئية، و�لبحث �لتطبيقي يف �ل�صناعة، و�لتكنولوجيات 

 كما مّت ت�صكيل “منتدى �صد�قة �إ�رش�ئيل �ملغرب” برئا�صة
352

 �خل�رش�ء، و�صناعة �لطاقات �ملتجددة.

عامة،  �صخ�صيات  �ملنتدى  وي�صم  ليهود  �ملغرب،  �لعاملية  �لفيدر�لية  رئي�ص  �صيرتيط،  بن  �صام 

و�صباط �رشطة متقاعدين وق�صائيني، ورجال و�صيد�ت �أعمال، وروؤ�صاء بلديات �صابقني، وغريهم. 

ومن بني �أهد�ف �ملنتدى تن�صيط �لتعاون بني “�إ�رش�ئيل” و�ملغرب يف خمتلف �ملجاالت وخ�صو�صاً 

353
�ل�صياحة.
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�لعاملني  و�الإ�رش�ئيليني  �ملغاربة  �الأعمال  رجال  بني  ��صرت�تيجية  �رش�كة  �تفاقية  �ملغرب  وّقع 

�لتعاون  تعزيز  �أجل  من  ثنائي  �أعمال  جمل�ص  �إن�صاء  على  �جلانبان  �تفق  حيث  �خلا�ص،  بالقطاع 

 فيما �أعلن رئي�ص بعثة تل �أبيب �لديبلوما�صية لدى �لرباط ديفيد 
354

بني �لقطاع �خلا�ص يف �لبلدين.

جتمع  �أكب  للمقاوالت،  �ملغربية  �لكونفدر�لية  بني  �الأوىل  تعاون،  �تفاقيتَي  توقيع  عن  جوفرين، 

IBEO �الإ�رش�ئيلية، �ملتخ�ص�صة مبجال �لتكنولوجيا،  �أو  �إي  �آي بي  للمقاوالت يف �ململكة، و�رشكة 

للتجارة  �لوطنية  �ملدر�صة  بني  �لثانية  و�التفاقية  �القت�صادية.  �لعجلة  وترية  رفع  بهدف  وذلك 

هذ�  ويف   
355

�لتعليم. بهدف  �أبيب،  تل  بجامعة  �الإد�رة  وكلية  �لبي�صاء،  �لد�ر  مدينة  يف  و�لت�صيري 

الأننا  �لتز�ماتنا،  يف  خمل�صون   … “نحن  بوريطة،  نا�رش  �ملغربي  �خلارجية  وزير  �رشَّح  �ل�صياق، 

تطوير  يف  ممكن  حدٍّ  �أق�صى  �إىل  نذهب  و�صوف  قناعة،  عن  �إ�رش�ئيل(  مع  )�لتطبيع  �لقر�ر  �تخذنا 

356
�لتعاون �لثنائي”.

مرة،  والأول  �ملغربي،  �جلي�ص  �صارك  حيث  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �الأمنية  بعالقاته  �ملغرب  جاهر 

�الأمن جمال  يف  �تفاقية  على  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ملغرب  وّقع  كما   
357

بـ“�إ�رش�ئيل”. دولية  مناورة   يف 

فيما   
358

�ل�صايب”. يف  عملياتية  وجماالت  و�لتطوير  �لبحث  يف  تعاون  بـ“�إقامة  تق�صي  �ل�صيب�ين، 

�رشَّح وزير �خلارجية �ملغربي نا�رش بوريطة، �أن �لرباط تنتظر زيار�ت مهمة مل�صوؤولني �إ�رش�ئيليني، 

د �لطريق  بينهم وزير� �القت�صاد و�لدفاع، وذكر �أن “�لعديد من �لوزر�ء بني �لبلدين، تو��صلو�، ما مهَّ

359
�أمام توقيع قر�بة 20 �تفاقية )ثنائية مبختلف �ملجاالت(”.

طيار  بدون  طائر�ت  برنامج  تطوير  جمال  يف  “�إ�رش�ئيل”  مع  بالتعاون  �ملغرب  بد�أ  وفعلياً، 

 وز�ر وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي جانت�ص �ملغرب يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2021، ووّقع 
360

�نتحارية.

خالل �لزيارة على �تفاق للتعاون �الأمني بني �لبلدين، و�صفه رئي�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية – �الأمنية يف 

 وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية زوهار بالتي Zohar Palti، باأنه “حلف ��صرت�تيجي للمعلومات”، ور�أى

جهاد  ومنظمات  �لقاعدة  ويكافح  �صنني،  طو�ل  جبهات  عدة  يف  �الإرهاب  يحارب  “�ملغرب  �أن 

 ودعا وزير خارجية �ملغرب نا�رش بوريطة �إىل “نظام �إقليمي جديد تكون فيه �إ�رش�ئيل 
361

�إ�صالمي”.

362
جهة فاعلة”، وقد عّب عن �أ�صفه الأن �لتطبيع �أدى �إىل “عد�وة”، يف �إ�صارة مبا�رشة �إىل �جلز�ئر.

ففي �صياق ردود �الأفعال على توقيع �التفاق من �لدول �ملحيطة باملغرب، �رّشح رئي�ص وزر�ء 

�إىل  “�إ�رش�ئيل”  لو�صول  �أجنبية  �إر�دة  وهناك  م�صتهدفة  �جلز�ئر  باأّن  جر�د  �لعزيز  عبد  �جلز�ئر 

 
364

 فيما �رشح �لناطق با�صم �حلكومة �جلز�ئرية باأّن �جلز�ئر لن تهرول نحو �لتطبيع.
363

حدودها.

�لفل�صطينية  �لق�صية  من  �ملوقف  ب�صاأن  معه  مقابلة  يف  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�ص  وقال 

�أن  و�أ�صاف  بالتخاذل.  وال  بالتقادم  يتغري  ال  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  بالده  موقف  �إن  و�لتطبيع، 

هناك �تفاقاً عربياً على مبد�أ �الأر�ص مقابل “�ل�صالم”، و�أن �جلز�ئر ملتزمة بهذ� �ملوقف، م�صتدركاً 

365
بالقول “لكن �ليوم ال �صلم وال �أر�ص فلَِم �لتطبيع؟”.
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ور�أت �جلز�ئر �أن توقيع �تفاق �لتطبيع بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل” ي�صتهدفها بالدرجة �الأوىل، فقد 

�ّتهمت �لرئا�صة �جلز�ئرية �ملغرب و“�إ�رش�ئيل” بالتاآمر �صّدها، وبناء عليه قّررت “�إعادة �لنظر” يف 

عالقاتها مع �ملغرب، �لذي �ّتهمته بالتورط مع “�إ�رش�ئيل” يف �حلر�ئق �ل�صخمة �لتي �جتاحت �صمال 

 على خلفية �ل�رش�ع حول �ل�صحر�ء. وقد قررت �جلز�ئر قطع �لعالقات �لديبلوما�صية 
366

�جلز�ئر،

 و�تفقت �جلز�ئر 
367

مع �ملغرب بعد �أقّل من �أ�صبوع من �إعالنها “�إعادة �لنظر” يف عالقاتها مع �ملغرب.

مع 13 دولة، لرف�ص قر�ر �إدخال “�إ�رش�ئيل” يف �الحتاد �الإفريقي African Union (AU) للحفاظ 

ع�صو�ً  “�إ�رش�ئيل”  قبول  على  رد�ً  وذلك  �لعربية،  �لفل�صطينية  �لدولة  ودعم  �الحتاد  مبادئ  على 

368
مر�قباً.

ويف �ل�صياق ذ�ته، �عرت�صت �صبع دول عربية �إفريقية ر�صمياً على قر�ر رئي�ص مفو�صية �الحتاد 

وم�رش،  موريتانيا،  هي:  �لدول  وهذه  �الحتاد،  يف  “مر�قب”  �صفة  “�إ�رش�ئيل”  منح  �الإفريقي 

369
و�جلز�ئر، وتون�ص، وليبيا، وجزر �لقمر، وجيبوتي.

 يف �ل�صياق ذ�ته، وكردٍّ تون�صّي، �أكد رئي�ص �لوزر�ء �لتون�صي ه�صام �مل�صي�صي �إن تطبيع عالقات

بلده مع “�إ�رش�ئيل” لي�ص مطروحاً، قائالً: “نحرتم خيار �ملغرب �ل�صقيق و�لبلد �لذي نحبه كثري�ً. بالن�صبة 

“لكل بلد و�قعه وحقيقته، ولكل بلد دبلوما�صيته  لتون�ص هذه �مل�صاألة لي�صت مطروحة”. و�أ�صاف 

370
�لتي يرى �أنها �لف�صلى ل�صعبه”، م�صري�ً �إىل �أن �الإد�رة �الأمريكية مل تطرح هذه �مل�صاألة معه.

�أما موريتانيا، فقد ت�صاربت �الأنباء حولها، وكموؤ�رش على رف�ص ما يتم تد�وله عب �ل�صحف عن 

“�إ�رش�ئيل”، وبدعوة من �حلزب �حلاكم، خرج �ملوريتانيون  عزمها �لتوقيع على �تفاق تطبيع مع 

بكل �أطيافهم و�أعر�قهم يف م�صري�ت حا�صدة و�صط �لعا�صمة �ملوريتانية نو�ك�صوط ملنا�رشة �ل�صعب 

�لفل�صطيني، و�لتنديد بجر�ئم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف قطاع غزة، و�لقد�ص �ل�رشيف، وباقي �لبلد�ت 

 فيما ��صتقبل �لرئي�ص �ملوريتاين حممد ولد �ل�صيخ �لغزو�ين رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي 
371

�لفل�صطينية.

وقد   
372

ر�صمية. لدعوة  تلبية  �ملوريتانية  �لعا�صمة  �إىل  و�صل  �لذي  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة 

نفت موريتانيا وجود �أي �ت�صاالت بينها وبني “�إ�رش�ئيل”، وذلك عقب تد�ول و�صائل �إعالم ذلك، 

حيث �رّشح وزير �لثقافة و�ملتحدث �لر�صمي با�صم �حلكومة “�أنفي ب�صكل قاطع وجود �أي �ت�صاالت 

373
بني موريتانيا و�إ�رش�ئيل يف �أي جمال”.

تباينت �ملو�قف يف �لعر�ق، فقد دعا نحو 300 من �لقياد�ت �لعر�قية �ملحلية يف جتّمع مبدينة �أربيل 

 يف �ملقابل، �أكد رئي�ص جمهورية 
374

يف �إقليم كرد�صتان، بالدهم، �إىل تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”.

وقال  �لفل�صطينية.  للق�صية  وعادل  �صامل  حّل  �إيجاد  ب�رشورة  بالده  موقف  �صالح  برهم  �لعر�ق 

�إنه   ،2021/9/23 يف   ،76 �لـ  دورتها  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أمام  كلمته  يف  �صالح  �لرئي�ص 

لل�صعب  �مل�رشوعة  �حلقوق  كامل  وتلبية  �إقر�ر  دون  �ملنطقة  يف  “�ل�صالم”  ي�صتتب  �أن  يكن  ال 

375
�لفل�صطيني.
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وكانت دعو�ت �لتطبيع يف مدينة �أربيل قد �أثارت �إد�نات ر�صمية، وتنديد�ت من �أحز�ب �صيا�صية 

�الجتماع  لهذ�  �لقاطع  رف�صها  عن  فيه  �أعربت  بياناً  �لعر�قية  �حلكومة  و�أ�صدرت  دينية،  وتيار�ت 

ومقرر�ته، كما �أ�صدر جمل�ص �لق�صاء �الأعلى يف �لعر�ق مذكر�ت توقيف بحق ثالثة �أ�صخا�ص، بينهم 

 لكن ثار �جلدل جمدد�ً حول 
376

“�إ�رش�ئيل”. نائب �صابق، �صاركو� يف �الجتماع �لد�عي للتطبيع مع 

يغطي  كرد�صتان  �إقليم  نفط  �أن  خمت�صون  �أكد  حيث  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لعر�ق  كرد�صتان  نفط  ت�صدير 

�حتياجات “�إ�رش�ئيل” بن�صبة 70% وباأ�صعار خمف�صة جد�ً، مقابل �حل�صول على دعم من �للوبي 

377
�ليهودي يف �أمريكا للق�صية �لكردية.

ثالثًا: التطورات يف جمال التطبيع:

1. تطبيع طريان:

و�ملغرب  و�لبحرين  �الإمار�ت  بني  م�صرتك  تعاون  �تفاقيات  بتوقيع  �لطري�ن  عب  �لتطبيع  متثل 

للطري�ن  �الحتاد  �رشكة  وقَّعت  فقد  �ملبا�رشة.  �لرحالت  وت�صيري  مكاتب،  وفتح  و“�إ�رش�ئيل”، 

�الإ�رش�ئيلية، تت�صمن بحث  “�لعال”  �مل�صرتك، مع �رشكة طري�ن  للتعاون  تفاهم  �الإمار�تية مذكرة 

�إىل  �إ�صافة  �ل�صحن،  وخدمات  �لهند�صية  �خلدمات  �صعيد  على  و�لتعاون  م�صرتكة  خدمات  �إقامة 

�لتعاون يف بر�مج �لوالء، و�إد�رة �لوجهات، و�ال�صتفادة �ملثلى من مر�فق تدريب �لطيارين وطو�قم 

 
378

�ل�صيافة �جلوية.

فقد  �لطري�ن،  جمال  يف  تطبيعها  لتد�صني  غطاء  �لفل�صطينيني  م�صاعدة  من  �الإمار�ت  �تخذت 

“�إ�رش�ئيل” يف  �إىل  �أبو ظبي  �أول رحلة طري�ن مبا�رشة تابعة خلطوط �الحتاد للطري�ن من  و�صلت 

 
379

2020/5/19، بذريعة �إي�صال “م�صاعد�ت �إن�صانية للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة”.

للرحلة  نف�صها  بالذريعة  �الإ�رش�ئيلي  �للد  مطار  يف  ثانية  �إمار�تية  رحلة  حطت  �صهر  من  �أقل  وبعد 

باإمكان مو�طني  �أنه �صيكون  �الإمار�تية  �أعلنت وز�رة �خلارجية  �ل�صفر   ولت�صهيل عملية 
380

�الأوىل.

يف  يوماً   90 �أق�صاها  وملدة  م�صبقة  تاأ�صرية  �إىل  �حلاجة  دون  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  �ل�صفر  �الإمار�ت  دولة 

متطلبات  من  �ملتبادل  �الإعفاء  �تفاق  دخول  �لبحرينية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت  فيما   
381

زيارة. كل 

382
�لتاأ�صرية حلملة جو�ز�ت �ل�صفر �لديبلوما�صية و�خلا�صة بني �لبحرين و“�إ�رش�ئيل”.

�الحتاد  �رشكة  �فتتحت  فقد  �لطرفني،  بني  �جلوية  �لرحالت  وتقنني  ماأ�ص�صة  مّت  ما  و�رشعان 

ت �رشكة “�لعال” �الإ�رش�ئيلية   فيما �صريَّ
383

للطري�ن �الإمار�تية، مكتباً متثيلياً ر�صمياً لها يف تل �أبيب.

�صبتمب  �أيلول/  ويف   
384

دبي. �إىل  تاريخها  يف  جوية  جتارية  رحلة  �أول   2020 �صبتمب  �أيلول/  يف 

2020، و�صلت الأول مرة طائرة تابعة ل�رشكة ي�رش�ئري Israir يف رحلة مبا�رشة �إىل �لبحرين، �أقلت 
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�صخ�صيات ر�صمية �إ�رش�ئيلية يف طريقها �إىل �ملنامة، الإجر�ء حمادثات، هدفها �إقامة مقر لل�رشكة يف 

 Miri Regev ريغيف  مريي  �الإ�رش�ئيلية  �ملو��صالت  وزيرة  �أعلنت  فيما   
385

�لبحرينية. �لعا�صمة 

�الإيطالية  قادمة من ميالنو  �الإمار�تية  ل�رشكة �الحتاد  تابعة  �أول رحلة جوية  �أّن   2020/10/14 يف 

فيما   
387

�لعبية. باللغة  موقعاً  �الحتاد،  �رشكة  نت  د�صَّ ذلك  وعقب   
386

“�إ�رش�ئيل”، �أجو�ء  عبت 

�تفاقية  �إىل  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل”  بتو�صل  �جلوية  �لرحالت  لتطبيع  �لر�صمية  �جلهود  توجت 

 طري�ن، حتط مبوجبها 28 رحلة �أ�صبوعية قادمة من �إمار�َتي �أبو ظبي ودبي يف مطار بن جوريون

�لتجارية  �لرحالت  من  حمدود  غري  بعدد  �التفاقية  ت�صمح  كما  �للد،  يف   Ben Gurion Airport

 
388

�مل�صتاأجرة بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل”.

ويف �ل�صياق نف�صه، وقَّعت “�إ�رش�ئيل” و�لبحرين �تفاق نقل جوي يتيح ت�صيري ع�رش�ت �لرحالت 

مع  تفاهم  مذكرة  �لبحرينية  �خلليج  طري�ن  �رشكة  وّقعت  فيما   
389

�لبلدين. بني  �ملنتظمة  �جلوية 

كما   
390

�أبيب، تل  �إىل  مبا�رشة  رحالت  ت�صيري  يف  مبوجبها  تبد�أ  �الإ�رش�ئيلية  “�لعال”  طري�ن  �رشكة 

�أعلنت �ل�رشكة �أنها وقَّعت خم�صة �تفاقات مع كيانات �إ�رش�ئيلية يف �أثناء زيارة قام بها وفد �قت�صادي 

391
بحريني �إىل “�إ�رش�ئيل”.

تو�لت �لرحالت �جلوية �ملبا�رشة بني �لطرفني، �لتي مّت تد�صينها بنقل طائرة �إمار�تية �أول فوج 

 فيما �أعلنت موؤ�ص�صة مطار�ت دبي �أن 
392

�صياحي �إ�رش�ئيلي �إىل دبي يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020.

 ويف �ملقابل، 
393

ثالث �رشكات طري�ن �إ�رش�ئيلية �صتبد�أ ت�صيري رحالت مبا�رشة من تل �أبيب �إىل دبي.

 يف 
394

�أ�صبوعياً. �إىل دبي  14 رحلة مبا�رشة  �أنها �صت�صرّي  �الإ�رش�ئيلية  “�لعال”  �أعلنت �رشكة طري�ن 

حني د�صنت �رشكة فالي دبي FlyDubai �الإمار�تية رحالتها �لتجارية �ملبا�رشة �إىل تل �أبيب يف نهاية 

395
ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020.

�رشكة  وّقعت  فقد  �مل�صرتكة،  �مل�صاريع  باجتاه  �ملبا�رشة  �لرحالت  �لطري�ن  تطبيع  تعدَّى 

�الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئري لتدريب كامل �تفاقاً مع �رشكة �لطري�ن  �الإمار�تية،   �الحتاد لتدريب �لطري�ن 

�لتابعة   Airbus A320 �أو   320 �أي  �إيربا�ص  لطائر�ت  �لرحالت  حماكاة  �أجهزة  على  للطيارين 

�إىل �صبكة �الحتاد �الإمار�تية لل�صحن، ذر�ع عمليات �ل�صحن  “�إ�رش�ئيل”   فيما �ن�صمت 
396

لل�رشكة.

يف  ك�رشيكة  �الإمار�ت  دخول  ذلك  تبع   
397

للطري�ن، �الحتاد  ملجموعة  �لتابع  �للوج�صتية  و�خلدمات 

 باالإ�صافة �إىل ذلك، �أعلنت 
398

.Beresheet 2 م�رشوع �ل�صفينة �لف�صائية �الإ�رش�ئيلية بري�صيت 2 �أو

�لف�صاء  �صناعات  �رشكة  مع  ��صرت�تيجية”  “�رش�كة  توقيع  عن  �الإمار�تية  للطري�ن  �الحتاد  �رشكة 

Israel Aerospace Industries (IAI) �الإ�رش�ئيلية، بهدف حتويل طائر�ت �مل�صافرين �إىل طائر�ت 

 
399

�صحن.
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�ختلف �ملوقف �ل�صعودي عن �ملوقف �الإمار�تي �لبحريني من تطبيع �لطري�ن، فعلى �لرغم من 

م�صادقة وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي على قر�ر غري م�صبوق، ي�صمح ب�صفر �الإ�رش�ئيليني �إىل �ل�صعودية 

لـ“�أغر��ص جتارية”، كعقد لقاء�ت عمل، �أو بحث عن �ال�صتثمار�ت، �رشيطة �أن يكون �مل�صافر قد تلقى 

 �إال �أن ذلك مل يقابل بقر�ر �صعودي م�صابه. وبالرغم 
400

دعوة ر�صمية من م�صت�صيفه يف �ل�صعودية،

من ذلك ��صتمرت �جلهود �الإ�رش�ئيلية لتطبيع �لطري�ن مع �ل�صعودية، وعبَّ عن ذلك نتنياهو بقوله: 

“نعمل حالياً على رحالت مبا�رشة بني تل �أبيب ودبي و�أبو ظبي متر فوق �الأجو�ء �ل�صعودية. وهذه 
�أنها   وبالفعل بعد هذ� �لت�رشيح، �أعلنت �ل�صعودية ر�صمياً 

401
رحلة ق�صرية مدتها ثالث �صاعات”.

و�فقت على �ل�صماح لكافة �لرحالت �جلوية �ملتجهة لالإمار�ت و�ملغادرة منها من كافة �لدول بعبور 

�أجو�ئها، وذلك بعد يومني من �أول رحلة جوية �إ�رش�ئيلية علنية تعب �ملجال �جلوي للمملكة باجتاه 

مكة  مدينة  فوق  حلَّقت  �إ�رش�ئيلية  طائرة  باأن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  و�أفادت    
402

ظبي. �أبو 

�إد�رة تر�مب باأّن �ل�صعودية   يف هذ� �ل�صدد، �رّشح م�صوؤول يف 
403

�إىل �لهند. �ملكرمة، خالل رحلتها 

و�فقت على �ل�صماح للطائر�ت �لتجارية �الإ�رش�ئيلية بعبور �أجو�ئها يف طريقها �إىل �الإمار�ت، وذلك 

وبالفعل،   
404

كو�صرن. جاريد  �الأبي�ص  �لبيت  وم�صت�صار  �صعوديني  م�صوؤولني  بني  حمادثات  بعد 

�نطلقت �أول رحلة جتارية �إ�رش�ئيلية �إىل دبي يف كانون �الأول/ دي�صمب 2020 عب �أجو�ء �ل�صعودية، 

405
بعد مو�فقة �ل�صعودية على ذلك.

بني  مبا�رشة  جوية  رحالت  لت�صيري  �تفاقية  على  “�إ�رش�ئيل”  مع  وّقعت  فقد  �ملغرب،  �أما 

 وهكذ� تدفق مئات �ل�صياح �الإ�رش�ئيليني على �ملغرب م�صتقلني رحالت مبا�رشة، وذلك 
406

�لطرفني.

 
407

بعد �صبعة �أ�صهر من تطبيع �لعالقات �لديبلوما�صية بني �ملغرب و�لدولة �لعبية برعاية �أمريكية.

يف حني وقَّع وزير� �خلارجية �الإ�رش�ئيلي مع نظريه �ملغربي ثالث �تفاقيات للتعاون �مل�صرتك بني 

تتعلق  وثالثة  �لوز�رتني،  بني  �صيا�صي  حو�ر  �إجر�ء  وكذلك  �لطري�ن،  برحالت  تتعلق  �جلانبني، 

408
بالثقافة و�ل�صباب و�لريا�صة.

2. تطبيع �شحي: 

�إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  �أعلن  فقد  �لتطبيع،  لتعزيز  كاأد�ة  �لكورونا  جائحة  مكافحة  ��صتُخِدمت 

�ألف   100 على  )�ملو�صاد(  �الإ�رش�ئيلي  �ملخابر�ت  جهاز  ح�صول  عن  �لتطبيع(،  �تفاقية  توقيع  )قبل 

 وبالرت�فق مع ذلك، 
409

�لعربية. مّت �رش�وؤها من دول �خلليج  للك�صف عن فريو�ص كورونا،  جهاز 

�ملجاالت، مبا يف ذلك مكافحة  “�إ�رش�ئيل” يف بع�ص  �لعمل مع  �الإمار�ت يكنها  باأّن  �رشَّح قرقا�ص 

بني  �ل�صيا�صية  �خلالفات  وجود  ��صتمر�ر  مع  �لتكنولوجيا،  وجمال  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص 

�الأجهزة  �رش�ء  مّت  �لتي  �خلليجية  �لدولة  هي  �الإمار�ت  �أن  عن  �لك�صف  مّت  بعد،  وفيما   
410

�لبلدين.

منها. ويف �أول تعاون ر�صمي بني �لبلدين، �أعلنت �رشكتني من �لقطاع �خلا�ص �الإمار�تي و�رشكتني 

411
�إ�رش�ئيليتني عن �إطالق عدة م�صاريع م�صرتكة يف �ملجال �لطبي ومكافحة فريو�ص كورونا.
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�ال�صطناعي  �لذكاء  يف  �ملتخ�ص�صة  �الإمار�تية،   ”G 42 �أو   42 “جي  جمموعة  وّقعت  وقد 

 و�حلو�صبة �ل�صحابية، مذكرَتي تفاهم مع �أنظمة رفائيل �لدفاعية �ملتقدمة و�رشكة �صناعات �لف�صاء

جائحة  ملكافحة  فعالة  حلول  و�إيجاد  و�لتطوير،  �لبحث  جمال  يف  �لتعاون  �أجل  من  �الإ�رش�ئيلية، 

ملجموعة  �لتابعة  �ل�رشكات  �إحدى  �ل�صحية”،  للرعاية   42 “جي  جمموعة  �أعلنت  فيما   
412

كورونا.

�ملتخ�ص�صة  �الإ�رش�ئيلية   NanoScent نانو�صينت  تفاهم مع �رشكة  42”، عن توقيع مذكرة  “جي 
فح�ص  جهاز  وتوزيع  وت�صنيع  تطوير  يف  �لتعاون  �أوجه  ال�صتك�صاف  �لرو�ئح،  قر�ءة  تقنيات  يف 

�لرو�ئح، وهو حّل قادر على �كت�صاف �حلاالت �مل�صتبه باإ�صابتها بفريو�ص كورونا با�صتخد�م عينة 

 
413

من هو�ء �لزفري.

مع  هاتفي  �ت�صال  يف  �لعوي�ص  �لرحمن  عبد  �الإمار�تي  �ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وزير  وبحث 

جماالت  يف  �لثنائي  �لتعاون  م�صار�ت   Yuli Edelstein �إدل�صتاين  يويل  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحة  وزير 

�لدو�ئية،  �ل�صناعات  جانب  �إىل  �لطبي،  �ملجال  يف  �لتعاون  تعزيز  و�صبل  �لعلمي،  و�لبحث  �ل�صحة 

م�صاريع  �إقامة  �إىل  �إ�صافة  كورونا،  جائحة  مكافحة  يف  �مل�صرتك  �لتعاون  و�أطر  �لطبية،  و�الأبحاث 

 
414

�لوفود. �لزيار�ت بني  �لتجارب، عالوة على تبادل  �لعلمية و�لطبية و�إجر�ء  م�صتقبلية لل�رش�كة 

يف  �لتعاون  تبادل  �التفاق  وي�صمل  �لطبي،  �ملجال  يف  للتعاون  بحريني   - �إ�رش�ئيلي  �تفاق  ُوّقع  كما 

 وكذلك 
415

�ملجاالت �لطبية، �إىل جانب ما يتعلق بالبحوث و�البتكار و�لتدريبات من طو�قم م�صرتكة.

مّت توقيع �تفاق تعاون بني “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت يف جمال �ل�صحة، ي�صمل �إقامة م�صاريع خمتلفة، 

منها �لتعاون يف مكافحة �الأوبئة �لعاملية، و�غتنام �لتقنيات �ملتقدمة �لهاي تك ل�صالح جمال �ل�صحة، 

باالإ�صافة �إىل تبادل �خلبة يف جمال �ملحاربة �الإلكرتونية �ل�صايب، كما ي�صمل �التفاق تبادل زيار�ت 

416
لوفود طبية من �لبلدين.

وتو�صلت حكومتا �لبحرين و“�إ�رش�ئيل” �إىل �تفاق ب�صاأن �العرت�ف �ملتبادل بالتطعيم و�جلو�ز 

�الأخ�رش. ووفقاً لالتفاقية، �صيتم �إعفاء �الأ�صخا�ص �حلا�صلني على �لتطعيم يف كال �لبلدين ممن تلقو� 

�لتي  �أي�صاً من دخول �الأماكن  �لبلد �الآخر من �حلجر �ل�صحي، و�صيتمكنون  به يف  تطعيماً معرتفاً 

�تفاقية طبية مع �صندوق  �أبو ظبي  �ل�صحة يف  د�ئرة   كما وّقعت 
417

�أخ�رش”. �صفر  “جو�ز  تتطلب 

كالليت  Clalit �الإ�رش�ئيلي للرعاية �ل�صحية، و�لتي تن�ص على عقد �جتماعات لتبادل �ملعرفة �لطبية، 

وعلى قيام وفود من �أطباء �إ�رش�ئيليني بزيارة �الإمار�ت من �أجل ��صت�صار�ت طبية و�كت�صاب �خلبة 

يف عالج �ملر�صى، كما تن�ص على قيام �لدولتني بالعمل معاً لتعزيز وتطوير بر�مج �لطب �لوقائي، 

ر�صد  �أجل  من  �ال�صطناعي  للذكاء  تنبوؤية  �أدو�ت  وتطوير  �مل�صرتكة،  �ل�رشيرية  �لتجارب  وتعزيز 

 Sheba ي�صاف �إىل ذلك وّقعت د�ئرة �ل�صحة يف �أبو ظبي ومركز �صيبا �لطبي 
418

�ملخاطر �ل�صحية.

419
Medical Center �الإ�رش�ئيلي، مذكرة تفاهم تهدف �إىل تبادل �خلب�ت و�لتجارب �لطبية.
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3. تطبيع ات�شالت:

�تفاق  �إىل  �لتو�صل  من  �أيام  بعد  �لبلدين،  بني  �الت�صال  خطوط  و“�إ�رش�ئيل”  �الإمار�ت  د�صنت 

 
421

 فيما فتحت مملكة �لبحرين خطوط �الت�صال �ملبا�رش مع “�إ�رش�ئيل”.
420

“�صالم” بني �لطرفني.
بينما �أعلنت جمموعة “بريد �الإمار�ت” عن تو�صيع نطاق عملياتها �لدولية، باإ�صافة “�إ�رش�ئيل” �إىل 

422
�صبكة عملياتها.

4. تطبيع اأكادميي:

ت�صمن �لتطبيع �الأكاديي بني �لطرفني توقيع �تفاقيات و�رش�كات �أكاديية وبحثية م�صرتكة، 

 
423

“�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت على �إطالق بر�مج لتبادل �لبعثات �لطالبية يف جمال �لتعليم، فقد �تفقت 

�الإ�رش�ئيلي  تفاهم مع معهد و�يزمان  �ل�صناعي مذكرة  للذكاء  ز�يد  بن  حيث وّقعت جامعة حممد 

للعلوم  Weizmann Institute of Science، للتعاون يف عدد من �ملجاالت، من بينها “بر�مج تبادل 

�لتبادل  �أ�صكال  وخمتلف  �لعلمية،  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  وعقد  �لدكتور�ه،  بعد  ما  وزماالت  �لطالب 

للذكاء  م�صرتك  �فرت��صي  معهد  وتاأ�صي�ص  �حلو�صبة،  مو�رد  ت�صارك  �إىل  باالإ�صافة  �لباحثني،  بني 

و�لواليات  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  من  كل  يف  �أبحاث  معاهد  ثالثة  �أعلنت  فيما   
424

�ل�صناعي”.

و�ملعاهد  و�لدر��صات.  �الأبحاث  يف  ��صرت�تيجية  �رش�كة  �إقامة  عن  و“�إ�رش�ئيل”،  �الأمريكية،  �ملتحدة 

�لثالثة هي: جمل�ص �الأطل�صي Atlantic Council يف �لعا�صمة �الأمريكية و��صنطن، ومركز �الإمار�ت 

 �أما �ملغرب، فقد عقدت �تفاقية 
425

لل�صيا�صات يف �أبو ظبي، ومعهد در��صات �الأمن �لقومي يف تل �أبيب.

426
مع “�إ�رش�ئيل” على تبادل �لوفود �لطالبية وتنظيم زيار�ت در��صية بني �جلانبني.

5. تطبيع �شياحة: 

جمال يف  �جلانبني  بني  �ملتبادل  �لتعاون  على  و�لبحريني  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صياحة  وزير�   �تفق 

حزم  ت�صمل  �ل�صياحة،  جمال  يف  �الإمار�ت  مع  ثالثية  �رش�كة  �إقامة  �إمكانية  ناق�صا  كما  �ل�صياحة، 

 
427

ورحالت متبادلة بني �لدول �لثالث، تت�صمن رحالت جوية متر فوق �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

للتبادل  منتدى  �إقامة  بينها  من  �إ�رش�ئيلية  بحرينية  تفاهم  مذكر�ت  بتوقيع  �التفاق  هذ�  وتّوج 

428
�ل�صياحي.

6. تطبيع اإعالمي وفني:

كتمهيد التفاق �لتطبيع، ن�رش �ل�صفري �الإمار�تي لدى و��صنطن يو�صف �لعتيبة مقاالً يف �صحيفة 

“�إ�رش�ئيل”،  مع  لعالقتها  ظبي  �أبو  حكومة  روؤية  فيه  ��صتعر�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �أحرونوت  يديعوت 

�أن �لتطبيع هو  قال فيه باأّن �الإمار�ت ترى يف دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي “فر�صة ال عدو�ً”، موؤكد�ً 

 ويف �صياق مت�صل، ن�رش كل من وزير 
429

�لبديل �لوحيد ملنع �صّم مزيد من �الأر��صي �لفل�صطينية.
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يف  م�صرتكاً  مقاالً  ز�يد  بن  �هلل  عبد  �الإمار�تي  �خلارجية  ووزير  البيد  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية 

430
�صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية، يتناول �لتطبيع وتعزيز �لعالقات بني �لطرفني.

�لبحرين  وتلفزيون  �الإ�رش�ئيلية   12 و�لقناة  دبي  تلفزيون  بّث  �لتلفزيوين،  بالبث  يتعلق  فيما 

ب�صكل م�صرتك، مبنا�صبة توقيع �تفاَقي �لتطبيع بني “�إ�رش�ئيل” وكّل من �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�الإ�رش�ئيلية،   i24NEWS نيوز   24 �آي  وقناة  لالإعالم  ظبي  �أبو  جمموعة  ووّقعت   
431

و�لبحرين.

مذكرة تفاهم لتحديد �أطر �لتعاون �لثنائي بني �جلانبني يف جمال �الأخبار و�لق�صايا �لر�هنة و�لتقارير 

�الإخبارية �لوكالة  مع  تعاون  �تفاقية  و�م   - �الإمار�ت  �أنباء  وكالة  وّقعت  كما   
432

�ملحتوى.  و�إنتاج 

وكالة  �أطلقت  وقد   
433

�الإخباري. �ملحتوى  تبادل  �صعيد  على   ،TPS �أ�ص  بي  تي  �الإ�رش�ئيلية 

وكالة مع  وّقعتها  �تفاقية  مع  بالتز�من  موقعها  على  �لعبية  �للغة  خدمة  و�م   - �الإمار�ت   �أنباء 

حيث  �الإمار�ت،  يف  جديد�ً  مكتباً  �الإ�رش�ئيلية   24 �آي  قناة  �فتتاح  ذلك  �إىل  وي�صاف   
434

�أ�ص. بي  تي 

435
�أ�صبحت متاحة للم�صاهدة فيها.

ويف �ل�صياق ذ�ته، جرى عقد مقابلة �صحفية، مببادرة من �ملجل�ص �لعربي للتكامل �الإقليمي، بني 

وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي جانت�ص، و�صحفيني من �ل�صعودية و�الإمار�ت و�لبحرين، عب تطبيق زوم، 

حيث �أعرب جانت�ص عن �أمله يف ��صت�صافة �صحفيني عرب من خمتلف دول �ملنطقة قريباً. وعن �صوؤ�ل 

حول �لتعاون �الأمني مع �لبحرين �صّد �إير�ن، قال جانت�ص “ال ي�صعني �إال �أن �أقول �إن لدى �إ�رش�ئيل 

�لقدرة على �لتعامل مع �إير�ن، و�لتطبيع مع �لبحرين و�الإمار�ت يقوينا جميعاً يف مو�جهة �لعدو�ن 

�أن  من  متاأكد  و�أنا  �إير�ن،  ملحاربة  خيار�ت  ]�أمامنا[  �أمام  يفتح  بيننا  �لتطبيع  �أن  �صّك  وال  �الإير�ين، 

436
�الإير�نيني يدركون ذلك �أي�صاً”.

 Israel على �ل�صعيد �لفني و�لثقايف، وقَّعت جلنة �أبو ظبي لالأفالم، و�صندوق �ل�صينما �الإ�رش�ئيلي

 Sam Spiegel Film and Television و�لتلفزيون  لل�صينما  �صبيغل  �صام  وخمتب   ،Film Fund

الإقامة  خططاً  �التفاقية  وت�صمل  و�الإنتاج،  �لتدريب  جمال  يف  تعاون  �تفاقية  بالقد�ص،   School

 كما بحثت وزيرة �لثقافة 
437

مهرجان �صينمائي �إقليمي �صنوي بالتناوب بني �أبو ظبي و“�إ�رش�ئيل”.

و�ل�صباب �الإمار�تية نورة بنت حممد �لكعبي مع وزير �لثقافة و�لريا�صة �الإ�رش�ئيلي حيلي تروبر 

و“�إ�رش�ئيل”.  �الإمار�ت  بني  “�ل�صالم”  معاهدة  �صوء  يف  �لثقايف  �لتعاون  عالقات   Hili Tropper

و�تفق �جلانبان على ت�صكيل فرق عمل م�صرتكة بينهما لو�صع �خلطوط �لعري�صة للتعاون �لثقايف 

 The Van Leer �لقد�ص   يف  لري  فان  معهد  �إقامة  �لفني  �لتطبيع  حتت  وين�صوي   
438

�مل�صتقبلي.

�أفالم من �صّت  Jerusalem Cinematheque بعر�ص جمموعة  Jerusalem Institute و�صينماتك 
439

دول عربية يف مهرجان �صينمائي �إ�رش�ئيلي.
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ويف �ل�صياق ذ�ته، وك�صكل من �أ�صكال �لتطبيع �لفني، عر�صت قناة �إم بي �صي �ل�صعودية م�صل�صل 

وكانت  وق�صيتهم.  �لفل�صطينيني  ويهاجم  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لتطبيع  على  ي�صجع  �لذي   ”7 “خمرج 
�لقناة قد �أثارت جدالً و��صعاً مطلع �صهر رم�صان، ببثها م�صل�صالً يحمل ��صم “�أم هارون” ويتحدث 

440
عن تاريخ �ليهود يف �لكويت.

هاجم  فقد  �لطرفني.  بني  و�لثقافية  �الإعالمية  “�التفاقيات”  من  �لهدف  عن  �ملوؤ�رش�ت  تك�صف 

�صفري �الإمار�ت بـ“�إ�رش�ئيل” حممد �آل خاجة قناة �جلزيرة ب�صبب تغطيتها للحرب على غزة، على 

 مما يوؤكد على �أن �لهدف من ور�ء �التفاقيات �الإعالمية 
441

هام�ص لقائه بزعيم حركة �صا�ص �ملتطرفة.

بني �لطرفني، طم�ص ممار�صات �الحتالل، وتطبيع وجوده، وحماولة �إ�صكات �أي طرف يف�صح هذه 

�ملمار�صات. فيما وّقع نائب وزير �خلارجية �لبحريني �ل�صيخ عبد �هلل بن �أحمد �آل خليفة �تفاقاً مع 

 مما يوؤ�رش على �لهدف من �لتعاون �لفني و�لثقايف 
442

“�إ�رش�ئيل” خلو�ص “حرب �أفكار” �صّد �إير�ن.
�إىل جانب قوى  �إير�ن يف خطابها �الإعالمي؛  بني �لطرفني، وهو �لت�صدي لفكر �ملقاومة �لذي تتبناه 

�ملقاومة يف �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي.

7. تطبيع ريا�شي: 

مذكرة  توقيع  �الإمار�تية  �ملحرتفني  ر�بطة  �أعلنت  فقد  جديد�ً،  منحى  �لريا�صي  �لتطبيع  �تخذ 

 
443

.Israeli Professional Football League �لقدم  �الإ�رش�ئيلي لكرة  �لدوري  �رش�كة مع ر�بطة 

من  ت�صمل عدد�ً  و�لتي  �الإ�رش�ئيلي،  تفاهم مع نظريه  �تفاقية  وّقع  فقد  �الإمار�تي،  �لكرة  �أما �حتاد 

بني  مبار�ة  �أقيمت  وبالفعل  و�الأندية،  كافة  �لوطنية  للمنتخبات  ودية  مباريات  �إقامة  منها  �لبنود، 

منتخب “�إ�رش�ئيل” لل�صباب ونظريه �الإمار�تي يف منت�صف كانون �الأول/ دي�صمب 2021 يف ��صتاد 

 و�إقامة ور�ص عمل م�صرتكة لعنا�رش 
444

نتانيا Netanya Stadium �ملقام على �أنقا�ص قرية �أم خالد،

�إىل طرح مبادر�ت تطويرية ت�صهم يف دعم م�صرية �للعبة يف  �الحتادين �لفنية و�الإد�رية، باالإ�صافة 

 ويف �صياق مت�صل، ��صرتى �أحد �أفر�د �الأ�رشة �حلاكمة يف �أبو ظبي، ح�صة تبلغ نحو %50 
445

�لبلدين.

�ملعروف بعن�رشية م�صجعيه جتاه   ،Beitar Jerusalem Football Club �لقد�ص  بيتار  نادي  من 

 446
�لعرب و�مل�صلمني.

 Israeli وفيما يتعلق باملغرب، فقد مّت توقيع وثيقة تعاون بني �الحتاد �الإ�رش�ئيلي لكرة �لطائرة

�مللكية  تعاون بني �جلامعة  �تفاق  تبع ذلك توقيع   
447

�ملغربي. Volleyball Association ونظريه 

�لعمل على ت�صكيل  �لقدم، وت�صمن �التفاق  �الإ�رش�ئيلي لكرة  �لدوري  �لقدم ور�بطة  �ملغربية لكرة 

طو�قم عمل م�صرتكة ملبا�رشة �لتعاون بني �لطرفني، مما يتيح للمنتخب �الإ�رش�ئيلي ��صتخد�م بيت 

�لبلدين،  بني  �حلكام  وتبادل  �لتحكيم  جمال  يف  �لتعاون  على  �التفاق  ين�ص  كما  �ملغربي،  �ملنتخب 
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وت�صكيل طو�قم م�صرتكة ملجاالت �لتجديد�ت و�البتكار�ت و�إد�رة �ملالعب و�لفرق و�الأندية �لكروية، 

للن�صاء و�ل�صبان و�لالعبني من ذوي �الحتياجات �خلا�صة وغريها من  �لقدم  وتطوير فروع كرة 

448
�ملجاالت �لريا�صية.

8. اقت�شادياً:

بح�صب تقرير د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، �رتفع حجم �لتجارة بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول 

�لعربية بن�صبة 234%، مقارنة بالفرتة نف�صها من �صنة 2020، وذلك على �إثر تطبيع �لعالقات عقب 

متوز/   - يناير  �لثاين/  كانون  �لفرتة  خالل  �الإمار�ت  مع  �لتجارة  �رتفعت  حيث  �أبر�هام”،  “�تفاق 
2021؛ �صنة  من  نف�صها  �لفرتة  يف  دوالر  مليون   613.9 �إىل  دوالر  مليون   50.8 من   ،2020  يوليو 

224.2 مليون دوالر؛ ومع م�رش، �رتفعت من �إىل  136.2 مليون دوالر   ومع �الأردن، �رتفعت من 

�إىل دوالر  مليون   14.9 من  �رتفعت  �ملغرب،  ومع  دوالر؛  مليون   122.4 �إىل  دوالر  مليون   92 

�الأ�صهر  يف  كلياً  منعدمة  معها  �ملبا�رشة  �لتجارة  كانت  فقد  �لبحرين،  يف  و�أما  دوالر.  مليون   20.8

�ل�صبعة �الأوىل من �صنة 2020، وخالل �لفرتة نف�صها من �صنة 2021، مّت ت�صجيل 300 �ألف دوالر يف 

�لتجارة معها. و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن هذه �ملعطيات ال ت�صمل �لتجارة يف جماالت �ملجوهر�ت و�خلدمات 

 ،Yitzhak Gal و�ل�صياحة. وبح�صب �خلبري �القت�صادي ورجل �الأعمال �الإ�رش�ئيلي يت�صحاق غال

فاإن �ل�صياحة وحدها ت�صل �إىل عدة ماليني، حيث �إن �أكرث من 230 �ألف �إ�رش�ئيلي دخلو� �الإمار�ت يف 

449
�الأ�صهر �ل�صبعة �الأوىل من �صنة 2021.

وُي�صري �جلدول �لتايل �إىل �لعالقات �لتجارية �الإ�رش�ئيلية مع بع�ص �لدول �لعربية:

 جدول 6/1: ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية مع بع�س الدول العربية 2019–2021

450
)باملليون دولر(

البلد

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:

202120202019202120202019

119.491.4110.5126.780.575.9م�رش

64.439.499.2391.4210.2292.5الأردن

30.612.43.91110.29.8املغرب

383.27411.2771.5114.90الإمارات العربية املتحدة
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ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل بع�س الدول العربية 2021-2019

الواردات الإ�رشائيلية من بع�س الدول العربية 2021-2019
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9. املوقف العربي ال�شعبي وتوجهاته:

�لتطبيع مع  �لفل�صطينية حمطَّ �هتمام ن�صبة عالية من �لعرب، وما ز�ل رف�ص  ما ز�لت �لق�صية 

“�إ�رش�ئيل” هو �ل�صائد، وذلك بالرغم من �نغما�ص �أبناء �لدول �لعربية يف همومهم �لذ�تية، و�لظرف 
�ل�صيا�صي غري �ملو�تي �ملتمثل بتمّكن �الأنظمة �ل�صلطوية من �إحكام قب�صتها �الأمنية. فبح�صب ��صتطالع 

�الأكب، و%88  �لتهديد  “�إ�رش�ئيل” هي  �صيا�صات  �أن  �لعرب يرون  89% من  فاإن  �لعربي،  �ملوؤ�رش 

�الإ�رش�ئيلية  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وز�رة  �أجرته  تقرير  ك�صف  فيما   
451

بها. �العرت�ف  يرف�صون 

�أن 90% من �خلطاب �لعربي على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي حول �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” �صلبي، 

و�أ�صار �لتقرير �إىل �أّن 95% من �خلطاب �لنقدي حول �تفاق �لتطبيع كان موجهاً نحو �الإمار�ت �لتي 

452
قادت �ملبادرة ولي�ص �لبحرين.

توزعت �ملو�قف �ل�صعبية �لعربية ما بني رف�ص ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، عب رف�ص “�صفقة 

�لقرن”، وكذلك رف�ص �تفاقيات �لتطبيع بني بع�ص �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل”، وبني �لت�صامن مع 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف ت�صديه للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صيخ جر�ح بالقد�ص وقطاع غزة، و�الحتفال 

بن�رش �ملقاومة يف معركة �صيف �لقد�ص.

مظاهر�ت  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  �صعار�ت  طغت  �لت�صفوية،  �مل�صاريع  رف�ص  �صعيد  وعلى 

�لق�صية  لت�صفية  �لر�مية  �لقرن”،  بـ“�صفقة  يعرف  عما  �الإعالن  بعد  �جلز�ئر  يف  �ل�صعبي  �حلر�ك 

تنديد�ً  �صخمة  م�صري�ت  يف  �جلز�ئريني  من  �الآالف  خرج   ،50 �لـ  �حلر�ك  جمعة  ويف  �لفل�صطينية. 

�أو  ظاملة  فل�صطني  مع  “�جلز�ئر  �صعار  ومرددين  �لفل�صطينية،  �الأعالم  ر�فعني  �لقرن”  بــ“�صفقة 

لـ“�صفقة  �لر�ف�صة  و�ل�صعبية  �ل�صيا�صية  �الحتجاجات  موريتانيا  يف  وتو��صلت   
453

مظلومة”.

�لقرن”، فقد نظم جتمع “�ل�صباب �لنا�رشي �ملوريتاين” وحر�ك “�ل�صباب �لقومي �لعربي”، وقفة 

454
�حتجاجية �أمام �ل�صفارة �الأمريكية يف �لعا�صمة نو�ك�صوط رف�صاً لل�صفقة.

�أما يف �ليمن، فقد خرج �آالف من �ملدن �ليمنية �ملختلفة، يف تظاهر�ت جماهريية حا�صدة، رف�صاً 

ب�صنعاء،  مو�صع  لقاء  عقد  كما   
455

فل�صطني. بق�صية  �لتم�صك  عن  وتعبري�ً  تر�مب”،  لـ“�صفقة 

ح�رشه طيف و��صع من قياد�ت �ملكونات و�الأحز�ب و�لقوى �ل�صيا�صية �ليمنية مب�صاركة �لف�صائل 

حمافظة  يف  �ليمنيني  مئات  وتظاهر   
456

للتطبيع. ورف�صاً  �لفل�صطينية  للق�صية  دعماً  �لفل�صطينية، 

 
457

عدن �خلا�صعة لقو�ت مدعومة �إمار�تياً، �حتجاجاً على �تفاق �لتطبيع �الإمار�تي مع “�إ�رش�ئيل”.

“�إن  �أحمد بن حمد �خلليلي يف تغريدة على موقع تويرت،  �ل�صاأن، قال مفتي �صلطنة ُعمان  ويف هذ� 

حترير �مل�صجد �الأق�صى وحترير جميع �الأر�ص من حوله من �أي �حتالل، و�جب مقد�ص على جميع 

�الأمة وَدْيٌن يف رقابها جميعاً يلزمهم وفاوؤه”. و�أ�صاف �ل�صيخ �خلليلي يف تغريدته �أنه �إذ� مل ت�صعف 
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�لظروف �الآن بتحرير �مل�صجد، فلي�ص لالأمة �مل�صاومة عليه بحال، “و�إمنا عليهم �أن َيَدُعو� �الأمر للقدر 

458
�الإلهي، لياأتي �هلل مبن ي�رشفه بالقيام بهذ� �لو�جب”.

و�أعلن معار�صون �صيا�صيون باالإمار�ت، تاأ�صي�ص ر�بطة �صّد �لتطبيع، بعد �إعالن بالدهم �إقامة 

 وقد تد�عى عدد من �لكتّاب و�ملثقفني �لعرب �إىل توقيع عري�صة 
459

عالقات ر�صمية مع “�إ�رش�ئيل”.

يعلنون فيها رف�صهم �لتطبيع �الإمار�تي، ��صتكماالً لردود �الأفعال يف �الأو�صاط �لثقافية �لعربية على 

 
460

�تفاقية “�ل�صالم” �الإمار�تية مع “�إ�رش�ئيل”، حتت عنو�ن “كتّاب ومثقفون عرب �صّد �لتطبيع”.

بثو�بت  مت�صكها  جمدد�ً  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �ل�صيا�صية  �جلمعيات  دت  �أكَّ �لبحرين،  ويف 

�ل�صعب �لبحريني جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، وبن�صو�ص �لد�صتور �لبحريني �لذي ُيجرِّم �لتطبيع مع 

دولة �الحتالل، وباالإجماع �لعربي و�الإ�صالمي �لر�صمي و�ل�صعبي �لر�ف�ص التفاق �لتطبيع �لذي مّت 

 وبالرت�فق مع ذلك، �أعلن �ئتالف �خلليج �صّد �لتطبيع �أن حملة “ميثاق فل�صطني” 
461

برعاية �أمريكية.

يف  و�لبحرين  �الإمار�ت  من  وكلٍّ  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لتطبيع  �تفاَقي  توقيع  مع  بالتز�من  �أطلقها  �لتي 

 فيما �أكدت 17 جمعية 
462

�لبيت �الأبي�ص، تخطت مليون م�صرتك يف �أقل من 24 �صاعة على �إطالقها.

�صيا�صية وموؤ�ص�صة جمتمع مدين بحرينية، يف بيان م�صرتك �صدر عنها، �أن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” 

 كما �أ�صدرت موؤ�ص�صات وجمعيات بحرينية وثيقة �أعلنت 
463

ال يثل �صعب �ململكة، ولن يثمر �صالماً.

خاللها رف�ص �لتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، و�لتوحد على ن�رشة �لق�صية �لفل�صطينية و�حلقوق 

 وقد خرجت تظاهر�ت يف �لبحرين رف�صاً للتطبيع وتنديد�ً بزيارة 
464

�مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني.

465
وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي يائري البيد �لذي �فتتح �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف �ملنامة.

حملة  �إطالق  للتطبيع  ُمناِه�صة  عربية  و�صيا�صية  وطالبية  نقابية  وهيئة  جمعية   16 و�أعلنت 

منظمة   41 دعت  فيما   
466

لـ“�إ�رش�ئيل”؛ �لد�عمة  �ملت�صهينة”  “�ملوؤ�ص�صات  ملقاطعة  و��صعة  �صعبية 

 وخرجت 
467

“�إ�رش�ئيل”. �لتطبيع مع  “يجرم”  �إقر�ر قانون  �إىل  �لبملان  بيان م�صرتك،  كويتية، يف 

مظاهر�ت �صعبية يف �لعا�صمة �الأردنية عّمان ر�فعة �صعار “�ل�صعب يريد �إ�صقاط �لتطبيع”، ندد فيها 

�مل�صاركون باتفاقية �لتعاون بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” �ملمولة �إمار�تياً يف جمايَلْ حتلية �ملياه وتوليد 

�لعدو  �لتطبيع مع  باإلغاء كل م�صاريع  �لفور، كما طالبو�  �ل�صم�صية، مطالبني بتوقيفها على  �لطاقة 

468
�بتد�ء من �تفاقية و�دي عربة مرور�ً بالغاز و�نتهاء بالكهرباء و�ملاء.

ورف�صاً  فل�صطني،  مع  ت�صامناً  �حتجاجية  وقفة  يف  �مل�صاركة  �إىل  جمعية   28 دعت  �ملغرب،  ويف 

وعقب   
469

�أخرى. جهة  من  و“�إ�رش�ئيل”  جهة،  من  و�لبحرين  �الإمار�ت  بني  �لتطبيع  التفاقيتَي 

“�إ�رش�ئيل”، دعت ر�بطة علماء �ملغرب �لعربي يف بيان �صادر  توقيع �ملغرب على �تفاق تطبيع مع 

عنها، �ل�صلطات �ملغربية �إىل �إعادة �لنظر يف �لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، موؤكدة �أن “هذ� �الأمر 

رف�صت  كما   
470

لعقود”. �الأمة  ق�صية  عن  �لدفاع  يف  بو�جبه  قام  بلد  جبني  يف  عار  و�صمة  �صيبقى 
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“�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعالقات  تطبيع  �لرباط  �إعالن  �ملغرب،  يف  رئي�صية  �إ�صالمية  وجماعات  �أحز�ب 

يقود  �لذي  و�لتنمية،  �لعد�لة  حلزب  �لدعوي  �جلناح  وهي  و�الإ�صالح  �لتوحيد  حركة  �أكدت  حيث 

�لتطبيع  حماوالت  كل  وي�صتنكر  يرف�ص  �حلركة  “موقف  �أن  له،  بيان  يف  �حلكومي  �الئتالف 

ولكنها  ر�صمياً،  �ملحظورة  �ملغربية  و�الإح�صان”  �لعدل  “جماعة  وقالت  �ل�صهيونية”،  و�الخرت�ق 

لل�صعب  �لفل�صطينية، وخذالناً  “طعنة للق�صية  �لتطبيع تعد  �تفاقات  �إن  ذ�ت قاعدة �صعبية و��صعة، 

الأي  رف�صها  فيه  �أعلنت  بياناً  �ملغربية  لل�صحافة  �لوطنية  �لنقابة  �أ�صدرت  وقد   
471

�لفل�صطيني”.

�لكيان �الإ�رش�ئيلي على ح�صاب �حلقوق �مل�رشوعة و�لثابتة لل�صعب  �إعالمي مع  �أو تو��صل  تطبيع 

تاأ�صي�ص هيئة مغربية جديدة  15 هيئة �صيا�صية ونقابية وحقوقية عن  �أعلنت   فيما 
472

�لفل�صطيني.

“�جلبهة  ��صم  حتت  �أن�صئت  �لتي  �لهيئة  وقالت  �لتطبيع.  ومناه�صة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لدعم 

�ملغربية لدعم فل�صطني و�صّد �لتطبيع” يف بيان �صحفي، �إّن “هذه �خلطوة جاءت رد�ً على �لتوقيع 

 ويف �ل�صياق نف�صه، �أفتى 200 
473

�لر�صمي للدولة �ملغربية التفاقية �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين”.

474
عامل موريتاين بحرمة �لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

وعلى �صعيد مت�صل، ��صتقبل �جلز�ئريون العب �جلودو فتحي نورين باأهازيج فل�صطني بعد 

�صيعاقب  باأنه  معرفته  من  �لرغم  على   ،2020 طوكيو  �أوملبياد  يف  �إ�رش�ئيلي  العب  مو�جهة  رف�صه 

 وكان العب �جلودو �ل�صود�ين حممد عبد �للطيف، قد �أعلن �أي�صاً يف �الأوملبياد 
475

باالإيقاف عن �للعب.

 
476

نف�صه رف�صه خو�ص �ملبار�ة �أمام العب من “�إ�رش�ئيل”.

دعماً  �لقد�ص،  �صيف  معركة  �أثناء  يف  حا�صدة،  تظاهر�ت  مغربية،  مدينة   50 نحو  �صهدت  وقد 

للفل�صطينيني و��صتنكار�ً العتد�ء�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، حيث متيزت �ملظاهر�ت مب�صاركة كثيفة 

ملختلف �الأطياف �ل�صيا�صية و�حلقوقية و�لنقابية و�لعديد من �ملو�طنني من خمتلف �الأعمار، رجاالً 

ون�صاء و�أطفاالً. و�أكدت �لوقفات �الحتجاجية �لتي دعت لها “�جلبهة �ملغربية لدعم فل�صطني و�صّد 

477
�لتطبيع” على دعم �ل�صعب �ملغربي مبختلف مكوناته للق�صية �لفل�صطينية.

و�جلاليات  �لقطريني  من  �الآالف  �صارك  تنتف�ص”،  “فل�صطني  �صعار  وحتت  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف 

للتعبري عن دعمهم  �لدوحة يف مهرجان ت�صامني حا�صد،  �لقطرية  بالعا�صمة  �لعربية و�الإ�صالمية 

478
لل�صعب �لفل�صطيني �لذي يتعر�ص لعدو�ن �إ�رش�ئيلي متو��صل.

وعلى �لرغم من مر�رة �لنزوح و�لتهجري �لتي يعي�صها مئات �الآالف من �لنازحني �ل�صوريني منذ 

عقد من �لزمن، فاإنها مل متنعهم من �لت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني و�أهايل حي �ل�صيخ جر�ح عب 

479
�خلروج مبظاهر�ت، ووقفات منا�رشة ودعم يف �صاحات خميماتهم �ملتناثرة يف �ل�صمال �ل�صوري.

كما �صهد لبنان حتركات و�عت�صامات ومو�قف لبنانية منا�رشة لل�صعب �لفل�صطيني يف مو�جهته 

480
لالحتالل يف �لقد�ص وغزة حتت عنو�ن “ل�صتم وحدكم”.
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و�حتفت �ل�صعوب �لعربية بانت�صار �ملقاومة عقب معركة �صيف �لقد�ص، فقد �أ�صاد مفتي �صلطنة 

من  �الأمة  جبني  “غ�صلت  �إنها  قائالً  �لفل�صطينية،  باملقاومة  �خلليلي،  حمد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  ُعمان، 

بن�رش  لبنان  يف  �ل�صتات  وخميمات  و�الأردن  و�لعر�ق  ليبيا  يف  �حتفاالت  �نطلقت  فيما    
481

�لعار”.

482
�ملقاومة يف غزة، ومّت توزيع �حللويات فيها.

توزعت  حيث  و�لتطبيع،  �لقرن”  “�صفقة  من  �لعربية  �الأنظمة  �أفعال  ردود  تفاوتت 

�ملو�قف على ثالثة حماور: �أولها حمور �لرف�ص لهذه �ل�صفقة، وثانيها حمور �لت�صاوق 

و�النخر�ط فيها، �أما �ملحور �لثالث فقد تلب�ص موقفه �لغمو�ص و�لرتدد بني �لرف�ص و�لقبول. وب�صكل 

يف  �ل�صيا�صات  و�صناعة  �الأحد�ث  على  �لتاأثري  يف  تذكر  فاعلية  �لعربية  �لدول  من  �أي  تظهر  مل  عام، 

�ملنطقة، و�قت�رش دورها يف �أح�صن �الأحو�ل على لعب دور �لو�صيط، كما فعلت م�رش بتو�صطها يف 

�لو�صول �إىل �تفاق تهدئة بني “�إ�رش�ئيل” و�ملقاومة �لفل�صطينية عقب معركة �صيف �لقد�ص.

برز يف �صنتي 2020 و2021 توقيع بع�ص �لدول �لعربية على �تفاقيات تطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، 

بد�أ �الأمر باالإمار�ت و�لبحرين ثم تبعها �ل�صود�ن و�ملغرب. وقد جتاهلت هذه �لدول ما مّت �لتو�فق 

عليه �صابقاً يف �لقمم �لعربية من رف�ص �لت�صوية �ل�صيا�صية و�لتطبيع، قبل �لتو�صل �إىل حّل للق�صية 

�لفل�صطينية على �أ�صا�ص �ملبادرة �لعربية. 

وعدم  �لتطبيع،  التفاقيات  توقيعها  يف  �لوطنية  �مل�صلحة  لتحقيق  �صعيها  �ملطبِّعة  �الأنظمة  �دَّعت 

�الإير�ين،  �ملد  مبو�جهة  تذرعتا  و�لبحرين  فاالإمار�ت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  حقوق  دعم  عن  تخليها 

وحاجتهما لعقد حتالف مع قوة مو�زية للقوة �الإير�نية ت�صاعدهما يف �لت�صدي لها. فيما تذرع �لنظام 

القت�صاده  يت�صنى  حتى  لـ“�الإرهاب”،  �لر�عية  �لدول  قائمة  من  �ل�صود�ن  لرفع  ب�صعيه  �ل�صود�ين 

�لتحرر من �حل�صار �لغربي �ملفرو�ص عليه. بينما بررت �ملغرب توقيعها بح�صولها يف �ملقابل على 

�عرت�ف �أمريكي ب�صيادتها على �ل�صحر�ء �لغربية �ملتنازع عليها مع �جلز�ئر.

لتطبيع  و�لر�ف�صة  �لفل�صطينية  للق�صية  �ملوؤيدة  �لعربية  �ل�صعبية  �ملو�قف  عت  توزَّ �ملقابل،  يف 

�لعالقات مع “�إ�رش�ئيل” ما بني رف�ص ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، وذلك بو��صطة �لتظاهر ورف�ص 

و“�إ�رش�ئيل”،  �لعربية  �لدول  بع�ص  بني  �ملوقَّعة  �لتطبيع  �تفاقيات  رف�ص  وبني  �لقرن”،  “�صفقة 
عن  معبة  ومظاهر�ت  لوقفات  �لدعوة  مع  لذلك،  �لر�ف�صة  �لبيانات  و�أ�صدرت  �للجان  فت�صكلت 

�لت�صامن  �لفل�صطينية، وظهر ذلك يف  �لق�صية  �لعربية تعاطفها مع  �ل�صعوب  �أظهرت  �لرف�ص. وقد 

بالقد�ص  جر�ح  �ل�صيخ  يف  �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  ت�صديه  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  �لو��صع  �ل�صعبي 

�لتو��صل  مو�قع  على  �لفرح  وتعابري  �الحتفاالت  ويف  �لقد�ص،  �صيف  معركة  �إبان  غزة  وقطاع 

�الجتماعي عقب �نتهاء �ملو�جهة، �حتفاء بن�رش �ملقاومة.

خال�شة
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بالق�صية  يتعلق  فيما  ولبنان(  و�صورية،  و�الأردن،  )م�رش،  �لطوق  دول  مو�قف  تفاوتت 

دورها ��صتعادة  �أجل  من  مل�رش  حثيثة  جهود�ً  و2021   2020 �صنتا  �صهدت  فقد   �لفل�صطينية. 

ديبلوما�صية  لقاء�ت  بعقد  ذلك  وظهر  �ل�صابق،  �لعقد  يف  ملحوظ  ب�صكل  تر�جع  �لذي  �الإقليمي، 

ذلك  تر�فق  �لفل�صطينية.  �لق�صية  تتناول  �ملنطقة  لدول حمورية يف  و�جتماعات وقمم ت�صم زعماء 

مع حمافظة م�رش على توجهاتها �ل�صابقة فيما يتعلق بالتعامل مع �لف�صائل �لفل�صطينية، من حيث 

حني  يف  للفل�صطينيني،  �لر�صمي  �لعنو�ن  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �عتبار 

تذبذت �لعالقة مع ف�صائل �ملقاومة يف قطاع غزة ما بني مّد وجزر تبعاً لتطور �الأحد�ث، و�حلاجة 

للعب دور يف �لتهدئة ومنع �لت�صعيد.

خالفت �خلارجية �مل�رشية موقف �جلامعة �لعربية من “�صفقة �لقرن”، عب ترحيبها باجلهود 

�لتي تبذلها �الإد�رة �الأمريكية لتحقيق “�ل�صالم”. ويف �ملقابل �صهدت �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل” تطور�ً 

ملحوظاً �صمل تعزيز �لعالقات �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية.

حاول �الأردن لعب دور ديبلوما�صي يف �لق�صية �لفل�صطينية من خالل �مل�صاركة يف بع�ص �مل�صاعي 

�لديبلوما�صية �مل�رشية. وتقاطع موقف �الأردن من �لف�صائل �لفل�صطينية مع مو�قف م�رش، من حيث 

تف�صيل �لتعامل مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، مع �إبقاء �لباب مو�رباً يف �لعالقة مع حما�ص. لكن �ملوقف 

�الأردين من “�صفقة �لقرن” متايز عن �ملوقف �مل�رشي، من حيث رف�ص �لتعاطي معها، خ�صو�صاً 

ب�صبب �لرف�ص �لقاطع لتوطني �لالجئني �لفل�صطينيني، وح�صا�صية مو�صوع �لوالية �لها�صمية على 

�ملقد�صات يف �لقد�ص، و�نعك�ص ذلك على �لعالقة �ملتذبذبة مع “�إ�رش�ئيل”؛ غري �أنها �صهدت �صيئاً من 

�حلر�رة على �صعيد �لتطبيع �القت�صادي، �صو�ء عب ��صتري�د �لغاز �أم م�صاريع �لطاقة �ل�صم�صية.

�النق�صام  من  �لرغم  وعلى  �لقرن”.  “�صفقة  برف�ص  يتعلق  فيما  ولبنان  �صورية  موقَفا  تقاطع 

وعلى  �ل�صفقة.  رف�ص  على  �للبنانيني  �لفرقاء  بني  �إجماعاً  هنالك  �أن  �إال  لبنان،  يف  �حلاد  �ل�صيا�صي 

�صهدت  فيما  �ل�صورية،  �الأر��صي  على  �لعدو�نية  �الإ�رش�ئيلية  �لهجمات  ��صتمرت  �الأمني  �ل�صعيد 

من  �ملتكررة  �لتهديد�ت  وقع  على  �لتوتر،  من  �ملزيد  �الإ�رش�ئيلية   - �للبنانية  �الأمنية  �الأجو�ء 

“�إ�رش�ئيل” ب�صن حرب مدمرة على لبنان، من �أجل �حلد من قدر�ت حزب �هلل �لقتالية. لكن �لتوتر 
�الأمني و�لتهديد�ت �ملتبادلة بني حزب �هلل و“�إ�رش�ئيل” مل ينع من عقد مفاو�صات غري مبا�رشة بني 

�حلكومة �للبنانية و“�إ�رش�ئيل” لرت�صيم �حلدود �ملائية.

�أما على �صعيد عالقة �صورية ولبنان بالف�صائل �لفل�صطينية، فقد �صهدت تفاوتاً من حيث �نفتاح 

حما�ص. بحركة  �لعالقة  على  �لتحفظ  مع  بالتو�زي  فتح،  حركة  مع  �لعالقة  على  �ل�صوري   �لنظام 

ويف �ملقابل، �صهدت �لعالقة بني حزب �هلل �حلليف �لقوي للُحكم يف �صورية يف لبنان وحركة حما�ص 

�ملزيد من �لتقارب و�لتن�صيق. كما حتلحل جانب من عالقة �لدولة �للبنانية مع �لالجئني �لفل�صطينيني 
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�ملهن  من  للعديد  �لالجئني  ممار�صة  بت�صهيل  �للبناين،  �لعمل  وزير  �أ�صدره  �لذي  �لقر�ر  خالل  من 

�لتي كانت حمظورة عليهم، وذلك بالرغم من بع�ص �لدعو�ت �لتي تدعو ال�صتمر�ر �لبيئة �لطاردة يف 

�لتعامل مع �لفل�صطينيني، و�لتي يطلقها فريق من �للبنانيني، بذريعة رف�ص �لتوطني. 

وحالة  للتطبيع،  �لو��صع  �ل�صعبي  �لرف�ص  �صوء  يف  فاإنه  �لقادمتني،  لل�صنتني  �لتوقعات  �إطار  يف 

�لال ��صتقر�ر يف �ملنطقة، و�نتهاء والية �لرئي�ص تر�مب وتر�جع �صدَّة �ل�صغوط على �الأنظمة �لعربية، 

معركة  يف  �ملقاومة  و�نت�صار  �لتطبيع،  وم�صار  �لقرن”  “�صفقة  رف�ص  على  �لفل�صطيني  و�الإجماع 

�صيف �لقد�ص؛ فاإن حالة “�لتد�فع” �صتحكم �الجتاه �ل�صيا�صي لعدد من �الأنظمة �لعربية بني �مل�صي 

�أن ترت�جع �الندفاعة باجتاه �لتطبيع،  �أنه من �ملرجح  �أو جتميده. غري  يف �لتطبيع وبني �لرتّيث فيه 

لي�ص فقط لالأ�صباب �ل�صابقة، و�إمنا الأن �الأنظمة �ملطبِّعة �صتجد �أن �أثمان �لتطبيع و�أعباءه �أكب بكثري 

مما كانت ترجو حتقيقه عب هذه �لعالقة. و�أن �لعالقة مع �لطرف �الإ�رش�ئيلي �صتظل تعاين من �أزمة 

ثقة وم�صد�قية، و�أن �لطرف �الإ�رش�ئيلي يتعامل بانتهازية وفوقية، وال يلك �أدنى فر�ص للتحول 

�إىل �صديق �أو حليف. 

و�صت�صتمر �الأنظمة �لعربية يف دعم م�صار �لت�صوية �ل�صلمية، ودعم �لقيادة �حلالية �لر�صمية ملنظمة 

�أو  �لفل�صطيني معار�صة  بامللف  �ملعنية  �لرئي�صية  �الأنظمة  �لفل�صطينية؛ و�صتظل  �لتحرير ولل�صلطة 

متحفظة جتاه خط �ملقاومة وجتاه �لتيار �الإ�صالمي، وهو ما �صيعيق �أي �إعادة ترتيب حقيقي للبيت 

�لفل�صطيني مبا يعك�ص �لقوى �حلقيقية و�صعبيتها على �الأر�ص.



345

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

الهوام�س

ال�رشق الأو�شط، 2020/1/30.  
1

جامعة �لدول �لعربية: “�صفقة �لقرن” تخالف مرجعيات عملية �ل�صالم، الأيام، ر�م �هلل، 2020/2/1، �نظر:  
2

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13a3799fy329480607Y13a3799f 

وزر�ء �خلارجية �لعرب يتم�صكون بحل �لدولتني يف �لق�صية �لفل�صطينية، فر�ن�ص 24، 2021/2/8.  
3

�ملنح �لعربية مليز�نية فل�صطني ترت�جع 85 باملئة خالل 2020، وكالة �الأنا�صول، 2021/3/3.  
4

�جلامعة �لعربية ت�صتنكر م�صادرة �صلطات �الحتالل الأر��ص بامل�صجد �الإبر�هيمي، قد�ص بر�ص، 2020/4/23، �نظر:  
5

https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=60661

�جلامعة �لعربية: �صم �إ�رش�ئيل �أر��ص بال�صفة “جرية حرب”، وكالة �الأنا�صول، 2020/4/30.  
6

�أن يتحمل م�صوؤولياته يف توفري �حلماية لل�صعب �لفل�صطيني، وكالة وفا،  �جلامعة �لعربية تطالب �ملجتمع �لدويل ب�رشورة   
7

https://www.wafa.ps/Pages/Details/27314 :2021/7/5، �نظر

�أبو �لغيط ي�صعى �إىل “حتالف دويل” يت�صدى لـ“�ل�صم �الإ�رش�ئيلي”، ال�رشق الأو�شط، 2020/6/18.   
8

2020/8/22، �نظر:  �جلامعة �لعربية تعقد دورة عادية �ل�صهر �لقادم رغم طلب �لفل�صطينيني عقد �جتماع طارئ، رويرتز،   
9

https://cn.reuters.com/article/arab-meeting-aa1-idARAKBN25I0KK

جامعة �لدول �لعربية ت�صقط م�رشوع �لقر�ر �لفل�صطيني �لر�ف�ص التفاق �لتطبيع �الإمار�تي، العربي اجلديد، 2020/9/9.  
10

�لقاهرة،  الأهرام،  بوابة  �صحيفة  �الأخرية،  بالتطور�ت  يتاأثر  لن  �لفل�صطينية  �لق�صية  على  �لعربى  �الإجماع  �لغيط:  �أبو   
11

https://gate.ahram.org.eg/daily/News :2020/9/15، �نظر

�أبو �لغيط: �تفاق �الإمار�ت و�إ�رش�ئيل �أوقف �صم �أر��صي �ل�صفة، موقع �صكاي نيوز عربية، 2020/9/28، �نظر:  
12

https://www.skynewsarabia.com

�جلامعة �لعربية تُرحب مبُخرجات �جتماع �لف�صائل �لفل�صطينية، ال�رشق الأو�شط، 2020/9/5.  
13

جمل�ص �جلامعة �لعربية يرف�ص �ن�صمام �إ�رش�ئيل لالحتاد �الأفريقي ب�صفة مر�قب، وكالة وفا، 2021/9/9، �نظر:  
14

https://www.wafa.ps/Pages/Details/32441

�إد�نات عربية و�أوروبية لنقل �صفارة كو�صوفو �إىل �لقد�ص، ال�رشق الأو�شط، 2021/2/3.  
15

فل�صطني و�جلامعة �لعربية تدينان �فتتاح �لت�صيك مكتباً دبلوما�صياً بالقد�ص، موقع قناة �جلزيرة مبا�رش، 2021/3/13.  
16

�جلامعة �لعربية حتذر من �ملخططات �ملمنهجة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �مل�صجد �الأق�صى، وكالة �صما، 2021/4/15.  
17

ت�صكيل جلنة وز�رية عربية للتحرك دولياً دعماً للقد�ص، موقع �خلليج �أونالين، 2021/5/11، �نظر:  
18

https://alkhaleejonline.net

جمل�ص �جلامعة �لعربية يوؤكد �أهمية �لو�صاية �لها�صمية ودورها بحماية �ملقد�صات، وكالة برت�، 2021/9/11، �نظر:  
19

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=188614&lang=ar&name=news

م�رش و�الأردن وفرن�صا و�أملانيا تطالب بت�صوية �لق�صية �لفل�صطينية وفق حل �لدولتني، ال�رشق الأو�شط، 2021/1/11.  
20

�أكدت على خيار حل �لدولتني.. قمة م�رشية �أردنية فل�صطينية بالقاهرة، �جلزيرة.نت، 2021/9/2.  
21

�لقاهرة “مل جتد �ل�صدى �لالزم” من �إ�رش�ئيل للتهدئة، ال�رشق الأو�شط، 2021/5/11.  
22

تو�فق م�رشي - �أمريكي على تثبيت �لتهدئة و�إعمار غزة، ال�رشق الأو�شط، 2021/5/27.  
23

مبادرة م�رشية ملفاو�صات بني �إ�رش�ئيل و�ل�صلطة �لفل�صطينية و“حما�ص”، ال�رشق الأو�شط، 2021/5/28.   
24

م�رش تطرح �صفقة تبادل وم�صاحلة د�خلية، ال�رشق الأو�شط، 2021/5/31.  
25

حتركات م�رشية وقطرية لتطوير “تهدئة غزة”.. و�صلطات �الحتالل ت�صمح بت�صهيالت �أخرى للقطاع، القد�س العربي،   
26

.2021/7/13

�ل�صي�صي يوؤكد لبنيت �أهمية دعم جهود م�رش الإعمار غزة، ال�رشق الأو�شط، 2021/6/29.  
27



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

346

وزير �ملخابر�ت �مل�رشية يف تل �أبيب لبحث “�لو�صاطة”، ال�رشق الأو�شط، 2021/8/19.  
28

�لرئي�ص �مل�رشي ي�صادق ميثاق منتدى غاز �رشق �ملتو�صط، وكالة �الأنا�صول، 2021/9/2.  
29

وزير طاقة �الحتالل يوقع على �تفاقية خا�صة باملنتدى �الإقليمي للغاز، بو�بة �لهدف �الإخبارية، 2020/9/22.  
30

وكيل “�ملالية” بغزة: ن�صرتي �لغاز من م�رش باأثمان تفوق �ل�صعر �لدويل، دنيا �لوطن، 2020/2/18، �نظر:  
31

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/02/18/1315499.html

م�رش تفرج عن �لع�رش�ت من �ملعتقلني �لغزيني لديها، وكالة �صما، 2020/9/28.  
32

م�رش تخ�ص�ص 500 مليون دوالر جلهود �إعادة �إعمار غزة، ال�رشق الأو�شط، 2021/5/18.  
33

م�رش تقدم قافلة م�صاعد�ت �صخمة لقطاع غزة، وكالة وفا، 2021/5/22، �نظر:  
34

http://www.wafa.ps/Pages/Details/24850

ت�صديد م�رشي يف غزة على �مل�صاحلة و�الإعمار، ال�رشق الأو�شط، 2021/6/1.  
35

�صحيفة: م�رش وعدت ببناء �الأبر�ج �ملهدمة يف غزة و�الإعمار �صيتم عب �رشكات وعمال فل�صطينيني، وكالة �صما، 2021/6/12.  
36

�نظر:   ،2021/9/28 �لقاهرة،  الد�شتور،  �صحيفة  غزة،  �إعمار  �إعادة  من  �الأوىل  �ملرحلة  �أعمال  ينفذ  م�رشي  هند�صي  وفد   
37

https://www.dostor.org/3584241

�نتقد ب�صدة دور م�رش جتاه غزة.. م�صدر قيادي يف حما�ص للجزيرة: ندر�ص خيار�ت �لت�صعيد مع �إ�رش�ئيل، �جلزيرة.نت،   
38

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/12/6/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-8 :2021/12/7، �نظر

�تفاقات �إ�صطنبول ت�صتفّز �لقاهرة: �صغط م�صاعف على “�لغّزيني”، الأخبار، 2020/10/2، �نظر:  
39

https://al-akhbar.com/Palestine/294621

�لف�صائل �لفل�صطينية تنهي حو�رها باتفاق على �آليات �النتخابات، ال�رشق الأو�شط، 2021/2/10.  
40

�ل�صي�صي يدعو �لف�صائل �لفل�صطينية الجتماع عاجل يف �لقاهرة، موقع قناة �جلزيرة مبا�رش، 2021/6/1.  
41

ملاذ� �أرجاأت �لقاهرة حو�رهما؟ �جلزيرة نت يك�صف نقاط �خلالف بني فتح وحما�ص، �جلزيرة.نت، 2021/6/10.  
42

�الإعالم �مل�رشي ي�صنّ حملة �صد حركة حما�ص.. ما تفا�صيلها، �صبكة قد�ص �الإخبارية، 2020/9/21.  
43

�لقاهرة ت�صت�صيف �أول �جتماع ملكتب حما�ص �ل�صيا�صي �جلديد، وكالة �الأنا�صول، 2021/10/3.  
44

عربي 21، 2020/1/28.  
45

�ل�صي�صي يثمّن �التفاق �الإمار�تي �الإ�رش�ئيلي- )تغريد�ت(، القد�س العربي، 2020/8/13.  
46

�ل�صي�صي يثمن �تفاق �ل�صالم بني �لبحرين و�إ�رش�ئيل: خطوة نحو �ال�صتقر�ر، موقع قناة �لعربية، 2020/9/11.  
47

�ل�صي�صي ي�صيد باإعالن تطبيع �لعالقات بني �ملغرب و�إ�رش�ئيل، ال�رشق الأو�شط، 2020/12/10.  
48

�صالح �لنعامي، مركز �إ�رش�ئيلي ير�صد “�لتعاون �ال�صرت�تيجي” مع �لنظام �مل�رشي، العربي اجلديد، 2020/2/27.  
49

عامر،  �أبو  عدنان  �لدكتور  موقع  �مللف،  بهذ�  مبارك  درب  على  ي�صري  �ل�صي�صي  �إ�رش�ئيلي:  م�صت�رشق  عامر،  �أبو  عدنان   
50

https://adnanabuamer.com :2020/3/4، �نظر

عدنان �أبو عامر، م�صت�رشق يهودي: �ملناهج �مل�رشية تقدم خطاباً ت�صاحلياً جتاه �إ�رش�ئيل، عربي 21، 2020/4/10.  
51

عدنان �أبو عامر، �صفرية �الحتالل مب�رش: حقبة �ل�صي�صي �صهدت ذروة �لتعاون �الأمني، عربي 21، 2021/1/11.  
52

�صحيفة �إ�رش�ئيلية: رئي�صا �ملو�صاد و�ملخابر�ت �مل�رشية ين�صقان �لتنديد بال�صم، عرب 48، 2020/6/23.  
53

كوهني: حتالف �إقليمي �إ�رش�ئيلي �أردين �إمار�تي م�رشي �صود�ين مبظلة �أمريكية، عرب 48، 2020/10/25.  
54

�ل�صي�صي يدعو بنيت �إىل �لتجاوب مع جهود حتقيق �ل�صالم، ال�رشق الأو�شط، 2021/9/14.  
55

بينيت بعد لقائه �ل�صي�صي: �للقاء �صيوؤ�ص�ص لبنية حتتية الإقامة عالقات متينة، القد�س، 2021/9/13، �نظر:  
56

https://alquds.com/2021/09/13/45122

كو�لي�ص زيارة لبيد للقاهرة: تهدئة غزة وترويج �لعالقات، العربي اجلديد، 2021/12/11.  
57

�إ�رش�ئيل تبد�أ تزويد م�رش بالغاز من حقل متار، وكالة �صما، 2020/7/2.  
58

�تفاق م�رشي �إ�رش�ئيلي جديد ب�صاأن ت�صدير �لغاز �لطبيعي، عربي 21، 2021/2/21.  
59

لقاء �إ�رش�ئيلي م�رشي لتعزيز �لتعاون �القت�صادي.. �الأول منذ عقدين، عربي 21، 2021/3/10.  
60



347

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

“م�رش للطري�ن”: ندر�ص بدء ت�صيري رحالت جوية لـ )تل �أبيب(، فل�صطني �أون الين، 2021/3/22.  
61

�حتفاء �إ�رش�ئيلي بال�صي�صي: “يتفهم �حتياجاتنا �الأمنية”، وكالة �صما، 2021/7/5.  
62

ما خفي �أعظم.. قاعدة بحرية م�رشية ت�صاهم يف ح�صار �ملقاومة �لفل�صطينية، �جلزيرة.نت، 2020/9/14.  
63

م�رش تطرح �صفقة تبادل وم�صاحلة د�خلية، ال�رشق الأو�شط، 2021/5/31.  
64

�ل�صي�صي يطلب من �إ�رش�ئيل �ل�صماح باإدخال تعزيز�ت م�رشية ل�صمال �صيناء، القد�س، 2021/9/14.  
65

��صت�صهاد �صيادين �صقيقني و�إ�صابة ثالث بر�صا�ص �جلي�ص �مل�رشي، وكالة �صهاب، 2020/9/26.  
66

ت�صارع �أعمال بناء �جلد�ر بني �صيناء وغزة و�صط حر��صة م�صددة، العربي اجلديد، 2020/2/13.  
67

�جلي�ص �مل�رشي يعلن تدمري 5 �أنفاق على �حلدود مع غزة، وكالة �الأنا�صول، 2021/4/18.  
68

�نت�صال 3 فل�صطينيني من نفق على �حلدود مع م�رش بعد ��صتهد�فهم بغاز �صام، العربي اجلديد، 2021/9/3.  
69

�ملتحدث با�صم �لبملان يوؤيد غلق معب رفح: �الأمن �لقومي خط �أحمر، �صحيفة امل�رشي اليوم، �لقاهرة، 2020/11/3، �نظر:   
70

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2079514

الأيام، ر�م �هلل، 2021/8/23.  
71

�آليّة �أمنيّة م�رشيّة جديدة لت�صغيل معب رفح بالتو�فق مع �إ�رش�ئيل، عرب 48، 2021/9/26.  
72

م�رش و�الأردن وفرن�صا و�أملانيا تطالب بت�صوية �لق�صية �لفل�صطينية وفق حل �لدولتني، ال�رشق الأو�شط، 2021/1/11.  
73

�أكدت على خيار حل �لدولتني.. قمة م�رشية �أردنية فل�صطينية بالقاهرة، �جلزيرة.نت، 2021/9/2.  
74

 Jeremy M. Sharp, “Jordan: Background and U.S. Relations,” Congressional Research Services (CRS),  
75

15/7/2021, https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33546.pdf  

“�لعمل �الإ�صالمي” يدعو لعودة عالقات �الأردن وحما�ص، موقع �أخبار �الأردن، 2020/12/21، �نظر:  
76

https://jornews.com/198497

حما�ص و�الأردن وعز�ء غو�صة، القد�س العربي، 2021/8/30.  
77

زيارة �ل�صي�صي لالأردن تك�صف عن خطة م�رشية �إمار�تية �أردنية ملنع فوز حما�ص باالنتخابات �لفل�صطينية، موقع عربي   
78

 https://arabicpost.net :بو�صت، 2021/1/20، �نظر

�تفاق �أردين فل�صطيني على تاأ�صي�ص منطقة حرة م�صرتكة وتذليل عقبات زيادة �لتجارة �لبينية، الد�شتور، عمّان، 2021/2/2.  
79

م�صت�صفى �أردين يف غزة بتكلفة 72 مليون دوالر، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2021/9/8.  
80

�الأردن يف �أول تعليق على ن�رش “�صفقة �لقرن”: حل �لدولتني �ل�صبيل �لوحيد لل�صالم، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2020/1/28،   
81

https://arabic.rt.com :نظر�

�لنو�ب يرف�صون �صفقة �لقرن، الغد، 2020/2/2.  
82

�ل�صفدي: �صمّ مناطق يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صيقتل حلّ �لدولتني، الد�شتور، عمّان، 2020/5/8.  
83

�صيوؤدي ل�صد�م مع �الأردن �مللك عبد �هلل يحذر من �صمّ �إ�رش�ئيل �أجز�ء من �ل�صفة، �جلزيرة.نت، 2020/5/15.  
84

عاهل �الأردن: موقفنا ثابت من �لق�صية �لفل�صطينية، وكالة �الأنا�صول، 2020/6/8.  
85

�الأردن: �التفاق �صيكون مرتبطاً مبا �صتقوم به �إ�رش�ئيل الحقاً، الأيام، ر�م �هلل، 2020/8/14، �نظر:  
86

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1416e57dy337044861Y1416e57d 

�الأردن: �رشط �ل�صالم �لعادل و�ل�صامل هو زو�ل �الحتالل، الغد، 2020/9/11.  
87

�لعاهل �الأردين: حتقيق �ل�صالم على �أ�صا�ص حلّ �لدولتني “خيارنا �ال�صرت�تيجي”، ال�رشق الأو�شط، 2020/12/10.  
88

�الأردن: جمل�ص �لنو�ب يقر باالأغلبية مقرتح م�رشوع قانون حلظر ��صتري�د �لغاز �الإ�رش�ئيلي، فر�ن�ص 24، 2020/1/19.  
89

�نظر:   ،2020/10/8 لالأنباء،  �لقد�ص  وكالة  �جلوية،  �لرحالت  لتق�صري  و�الأردن  “�إ�رش�ئيل”  بني  “تاريخية”  �تفاقية  توقيع   
90

https://www.alqudsnews.net

�إ�رش�ئيل و�الأردن لدفع م�رشوعات م�صرتكة، ال�رشق الأو�شط، 2021/2/26.  
91

�رتفاع �صادر�ت �الأردن لل�صفة �إىل 700 مليون دوالر �صنوياً، ال�رشق الأو�شط، 2021/7/9.  
92

�صحيفة عبية: �الأردن و�إ�رش�ئيل توقعان �تفاقا يف جمال �لزر�عة، وكالة �الأنا�صول، 2021/8/17.  
93



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

348

�تفاق بني �الأردن و�إ�رش�ئيل للتعاون يف �لطاقة و�ملياه، ال�رشق الأو�شط، 2021/11/23.  
94

�الأردن يك�صف �لنقاب عن خمطط لعمليات �نتحارية �صدّ �أهد�ف �إ�رش�ئيلية بال�صفة �لغربية، �جلزيرة.نت، 2020/6/2.  
95

“�أمن �لدولة” حتكم على �أ�صري �أردين لدى �الحتالل و�أقاربه بال�صجن 5 �صنو�ت، وكالة �لبو�صلة لالأنباء، 2020/6/8، �نظر:   
96

https://albosala.com

بعد طلب ٍ�أمريكي.. �الأردن يرّحل �ملحرر نز�ر �لتميمي، �صبكة قد�ص �الإخبارية، 2020/10/1، �نظر:  
97

https://qudsn.net/post/179236

�ملخابر�ت �الأردنية حتبط خمططاً ��صتهدف قتل جنود �إ�رش�ئيليني على �حلدود، عمان نت، 2021/7/27.  
98

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يعلن �إحباط عملية تهريب �أ�صلحة يف غور �الأردن، موقع قناة �حلرة، 2021/9/17.  
99

�لك�صف عن لقاء �رشي بني �لعاهل �الأردين و“بيني غانت�ص”، عربي 21، 2021/2/28.  
100

�ل�صفدي خالل لقائه �أ�صكنازي: ال بديل عن حلّ �لدولتني من �أجل حتقيق �ل�صالم، العربي اجلديد، 2021/3/2.  
101

نتنياهو: �صوّينا �الأمور مع �الأردن؛ �صاأزور �الإمار�ت قريباً، عرب 48، 2021/3/11.  
102

غانت�ص: نتنياهو �أ�رّش كثري�ً بالعالقات مع �الأردن، موقع قناة �مليادين، 2021/3/11، �نظر:  
103

https://www.almayadeen.net

م�صادقة �أردنية على 14 �تفاقية مع �أهايل �ل�صيخ جر�ح، عرب 48، 2021/4/29.  
104

�ل�صفدي: �النتهاكات بالقد�ص �صتنعك�ص على �لعالقات �الأردنية �الإ�رش�ئيلية، الد�شتور، عمّان، 2021/5/11.  
105

95 نائباً يوقعون مذكرة لقطع �لعالقات مع �الحتالل وطرد �صفريها من عمّان، الد�شتور، عمّان، 2021/5/11.  
106

م�صرية حا�صدة غري م�صبوقة على �حلدود �الأردنية - �لفل�صطينية، ال�رشق الأو�شط، 2021/5/15.  
107

�الأردن يوؤكد رف�صه مل�رشوع “ت�صوية �حلقوق �لعقارية” بالقد�ص، قد�ص بر�ص، 2021/9/6، �نظر:  
108

https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=71598

معا،  وكالة  بالقد�ص،  �لقائم  و�لقانوين  �لتاريخي  �لو�صع  على  �حلفاظ  على  بالعمل  �الأردن  �صي�صتمر  �هلل:  عبد  �مللك   
109

https://www.maannews.net/news/2050162.html :2021/9/22، �نظر

رئي�ص جهاز �ملو�صاد �ل�صابق: ما �صهده �الأردن مقلق لنا، عربي 21، 2021/4/4.  
110

بينت يو�فق على طلب �لعاهل �الأردين بزيادة ح�صة �ملياه �لتي تتلقاها �ململكة، وكالة �صما، 2021/7/2.  
111

�مللك عبد �هلل وبنيت يتفقان على فتح �صفحة جديدة يف �لعالقات، ال�رشق الأو�شط، 2021/7/10.  
112

�ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �جلديد يقدم �أور�ق �عتماده مللك �الأردن، عرب 48، 2021/9/2.  
113

�لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي يك�صف عن لقائه ملك �الأردن قبل �أ�صبوع، �جلزيرة.نت، 2021/9/5.  
114

قناة عبية: �مللك عبد �هلل �لتقى البيد �رش�ً يف �لعا�صمة عمّان، القد�س العربي، 2021/9/26.  
115

ال�رشق الأو�شط، 2020/7/28.  
116

�إ�رش�ئيل تعلن مهاجمة 955 هدفاً يف �صورية بـ 4239 �صاروخاً خالل ثالثة �صنو�ت، عرب 48، 2020/8/13.  
117

�خلارجية �ل�صورية: نقف �صدّ �أي �تفاقيات �أو معاهد�ت مع �إ�رش�ئيل، �صبوتنيك عربي، 2020/10/1.  
118

�الأ�صد: يكن �أن نقيم عالقات طبيعية مع �إ�رش�ئيل فقط عندما ن�صتعيد �أر�صنا، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2020/10/8.  
119

�إ�رش�ئيل و�صوريا تعلنان �إمتام تبادل �الأ�رشى بف�صل و�صاطة رو�صية، ال�رشق الأو�شط، 2021/2/18.  
120

�إ�رش�ئيل موّلت �صفقة ل�رش�ء لقاحات رو�صية ل�صالح �لنظام �ل�صوري، عرب 48، 2021/2/20.  
121

وفد حركة فتح يلتقي مع نائب وزير �خلارجية �ل�صوري وي�صعه ب�صورة �آخر تطور�ت �لق�صية �لفل�صطينية، موقع منظمة   
122

http://www.plo.ps/article/53637 :لتحرير �لفل�صطينية، 2020/10/6، �نظر�

عبد �لهادي يبحث مع وزيرة �ل�صوؤون �الجتماعية �ل�صورية �أو�صاع �ملخيمات �لفل�صطينية، وكالة وفا، 2021/1/27، �نظر:   
123

https://www.wafa.ps/Pages/Details/16888

�الأ�صد م�صتقباِلً �لف�صائل: حتيّة للمقاِومني... كّل �ملقاِومني، الأخبار، 2021/5/21، �نظر:  
124

https://al-akhbar.com/Palestine/306451

لبنان �لر�صمي يتم�صك مببادرة �ل�صالم �لعربية، ال�رشق الأو�شط، 2020/1/30.  
125



349

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

�لرئي�ص �للبناين: نرف�ص �أي �صكل من �أ�صكال �لتوطني لالجئني �لفل�صطينيني، وكالة �صما، 2021/9/24.  
126

�لدخول و�خلروج منها على خلفية  جعجع يثري ردود فل�صطينية ولبنانية غا�صبة بعد مطالبته بح�صار �ملخيمات ومنع   
127

�نت�صار وباء “كورونا”، ر�أي �ليوم، 2020/3/15.

منا�صد�ت بال�صماح لعودة عالقني فل�صطينيني من �الإمار�ت للبنان، عربي 21، 2020/5/3.  
128

�الأمن �لعام �للبناين ينع عودة �لالجئني �لفل�صطينيني �إىل لبنان، قد�ص بر�ص، 2020/5/4، �نظر:  
129

http://qudspress.com/index.php?page=show&id=60910

�نتقاد�ت و��صعة لـ“عن�رشية” برملاين لبناين.. طالب باإخر�ج �لفل�صطينيني، قد�ص بر�ص، 2020/7/8، �نظر:  
130

http://qudspress.com/index.php?page=show&id=62361

وفا،  وكالة  �لعمل،  يف  �لفل�صطيني  �إن�صاف  دون  حتول  �لتي  �لقو�نني  لتعديل  د�عماً  �صوتاً  �صاأكون  �للبناين:  �لعمل  وزير   
131

https://www.wafa.ps/Pages/Details/32872 :2021/9/8، �نظر

حق �لفل�صطينيني بالعمل يف لبنان يثري جدالً بعد قر�ر وز�ري.. و�تهامات بـ“نو�يا مبيتة”، موقع قناة �حلرة، 2021/12/10.  
132

“و�صية” من جنبالط �إىل هنية، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2020/9/7.  
133

�لرتحيب بزيارة �إ�صماعيل هنية قابله تخوف من حتويل لبنان �إىل “هانوي”، القد�س العربي، 2020/9/7.  
134

�نظر: الأخبار، 2021/12/15، يف: https://al-akhbar.com/Politics/326175؛ وحم�صن حممد �صالح، زيارة خالد م�صعل   
135

للبنان، مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2021/12/27.

�نظر:   ،2020/4/9 وفا،  وكالة  �ملتكررة،  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  عن  بال�صكوت  يقبل  ال  لبنان  �للبنانية:  �حلكومة  رئي�ص   
136

https://wafa.ps/ar_page.aspx?id=UYdfjna873578863839aUYdfjn

نتنياهو: �إ�رش�ئيل جاهزة )ملو�جهة( �أي �صيناريو.. وال �أن�صح �أحد�ً باختبار �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وكالة �صما، 2020/7/28.  
137

بري يعلن �تفاق �إطار �لتفاو�ص غري �ملبا�رش على تر�صيم �حلدود �جلنوبية: �لتفاو�ص يف حقل �ألغام، الأخبار، 2020/10/2،   
138

https://al-akhbar.com/Politics/294630 :نظر�

مو�قف لبنانية موؤيدة و�أخرى م�صككة يف “�تفاق �الإطار” مع �إ�رش�ئيل، ال�رشق الأو�شط، 2020/10/3.  
139

حزب �هلل �للبناين: تر�صيم �حلدود مع �إ�رش�ئيل “لي�ص تطبيعاً”، وكالة �الأنا�صول، 2020/10/8.  
140

�ختتام جولة �ملفاو�صات �الأوىل بني لبنان و�إ�رش�ئيل.. و�تفاق على عقد �لثانية بعد �أ�صبوعني، القد�س العربي، 2020/10/14.  
141

�إ�رش�ئيل ترف�ص �لبحث يف طلب لبنان، ال�رشق الأو�شط، 2020/10/30.  
142

وزير �الأ�صغال �للبناين يوقّع مر�صوماً يو�صّع �ملنطقة �لبحرية �ملتنازع عليها مع �إ�رش�ئيل، ال�رشق الأو�شط، 2021/4/13.  
143

لبنان و�إ�رش�ئيل ي�صتاأنفان �ليوم مفاو�صات تر�صيم �حلدود �لبحرية، ال�رشق الأو�شط، 2021/5/4.  
144

�ل�صيد ن�رش �هلل للميادين: عدد �ل�صو�ريخ �لدقيقة لدى �ملقاومة بات �صعَفي ما كان عليه قبل �صنة، موقع قناة �مليادين،   
145

.2020/12/28

�صهيد لبناين بر�صا�ص �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، عرب 48، 2021/5/14.  
146

�إطالق 6 �صو�ريخ من لبنان على �جلليل �الأعلى و�إ�رش�ئيل تردّ بق�صف مدفعي، ال�رشق الأو�شط، 2021/5/17.  
147

تد�بري �أمنية �صارمة يف مرجعيون، �لوكالة �لوطنية لالإعالم، لبنان، 2021/5/15، �نظر:  
148

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/544384/nna-leb.gov.lb

حتدث عن معادلة جديدة.. ن�رش �هلل: �أي م�صا�ص بالقد�ص و�ملقد�صات �صيوؤدي �إىل حرب �إقليمية، �جلزيرة.نت، 2021/5/26.  
149

ت�صل�صل زمني الأبرز �ال�صتباكات بني �إ�رش�ئيل وحزب �هلل، �جلزيرة.نت، 2021/8/5.  
150

�إطالق �صاروخني من لبنان على �صمال �إ�رش�ئيل ومدفعيتها ترد بـ 100 قذيفة، الأيام، ر�م �هلل، 2021/8/5، �نظر:  
151

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14b43d8ay347356554Y14b43d8a

غانت�ص: و�صع لبنان ه�ص وباإمكاننا �أن نزيده ه�صا�صة، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2021/8/6.  
152

 Tal Beeri,“Hezbollah’s ‘Land of Tunnels’–the North Korean–Iranian Connection,” Alma Research and  
153

Education Center, July 2021, https://israel-alma.org/wp-content/uploads/2021/08/Hezbollah-Land-of-

Tunnels-the-North-Korean-Iranian-Connection.pdf

�لبحرين ترف�ص م�رشوع قر�ر فل�صطيني ب�صاأن �الإعالن �الإمار�تي �الإ�رش�ئيلي، فل�صطني �أون الين، 2020/9/4.  
154



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

350

�لبحرين و�إ�رش�ئيل توقعان “مذكر�ت تفاهم” الإقامة عالقات دبلوما�صية، الأيام، ر�م �هلل، 2020/10/19، �نظر:   
155

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=143836c5y339228357Y143836c5

�لبحرين تعلن فتح �صفارتها يف تل �أبيب و�جلالهمة �صفريها، �جلزيرة.نت، 2021/3/30.  
156

�صفري �لبحرين ي�صل �إ�رش�ئيل لت�صلم مهامه، �جلزيرة.نت، 2021/8/31.  
157

�إ�رش�ئيل تعنّي �صفري�ً موؤقتاً يف �أبوظبي وت�صري �إىل حت�صن �لعالقات مع �أوروبا، ال�رشق الأو�شط، 2021/1/6.  
158

�إ�رش�ئيل تعنّي دبلوما�صياً خا�صاً لدول �خلليج، وكالة �صما، 2021/1/14.  
159

�الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  موقع  دبي،  يف  �لعامة  �الإ�رش�ئيلية  و�لقن�صلية  �أبوظبي  يف  �ال�رش�ئيلية  �ل�صفارة  �فتتاح   
160

https://mfa.gov.il :2021/1/26، �نظر

حممد حممود �آل خاجة يوؤدي �ليمني �لقانونية كاأول �صفري لالإمار�ت يف �إ�رش�ئيل، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2021/2/14.  
161

�الإمار�ت تفتتح مقّر �صفارتها لدى تل �أبيب و�صفريها يعد بتعزيز �ل�رش�كة مع �إ�رش�ئيل، الأيام، ر�م �هلل، 2021/7/15، �نظر:   
162

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14acde66y346873446Y14acde66

�صخ�صية �قت�صادية �صفري�ً �إ�رش�ئيلياً لدى �الإمار�ت، ال�رشق الأو�شط، 2021/7/26.  
163

Site of US International Development Finance Corporation, 20/10/2020, https://www.dfc.gov/media/  
164

press-releases/us-israel-uae-announce-establishment-abraham-fund-following-accords-commitment

دبلوما�صيون �إ�رش�ئيليون يك�صفون كيف عملو� �رش�ً باخلليج، عربي 21، 2020/12/11.  
165

�ل�صعودية ت�صدد على وقف �لت�صعيد �الإ�رش�ئيلي... وم�رش تو��صل م�صاعي �لتهدئة، ال�رشق الأو�شط، 2021/5/15.  
166

�مللك �صلمان: �صنو��صل جهودنا لوقف �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �لقد�ص، ال�رشق الأو�شط، 2021/5/21.  
167

�ليوم،  رو�صيا  قناة  موقع  �لتهدئة،  على  للحفاظ  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  مع  للعمل  ��صتعد�دها  توؤكد  �الإمار�ت   
168

.2021/5/23

�تفاق تهدئة جديد بني “حما�ص” و�إ�رش�ئيل، ال�رشق الأو�شط، 2021/9/7.  
169

�ل�صعودية.. بدء حماكمة فل�صطينيني و�أردنيني النتمائهم لـ“حما�ص”، وكالة �الأنا�صول، 2020/3/8.  
170

�جلزيرة.نت،  عادلة،  حماكمات  على  بال�صعودية  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  ح�صول  يف  ت�صكك  ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن   
171

.2020/4/17

تقرير: �صهاد�ت �صادمة النتهاكات �صدّ معتقلني فل�صطينيني و�أردنيني يف �ل�صعودية، �صبكة قد�ص �الإخبارية، 2021/1/23.  
172

دو�فع رف�ص �ل�صعودية �الإفر�ج عن منا�صلي “حما�ص” من �صجونها، موقع قناة �مليادين، 2020/4/23.  
173

م�صدر: �ل�صعودية تعتقل 160 فل�صطينياً بتهمة �النتماء لـ“حما�ص”، فل�صطني �أون الين، 2021/6/18.  
174

�ل�صعودية ت�صتعني باملو�صاد للتحقيق مع معتقلني فل�صطينيني ب�صجون �ململكة.. جلاأت �إليهم النتز�ع معلومات عن حما�ص،   
175

عربي بو�صت، 2020/9/8.

�هلل،  ر�م  الأيام،  �خل�رشي،  حممد  “حما�ص”  يف  �لقيادي  بينهم  و�أردنياً  فل�صطينياً   69 على  بال�صجن  �أحكام  �ل�صعودية:   
176

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14b5dd9ay347463066Y14b5dd9a :2021/8/9، �نظر

�أحكام �صعودية جديدة �صدّ �أردنيني وفل�صطينيني و�أنباء عن تعذيب، عربي 21، 2021/8/12.  
177

�أمني جمل�ص �لتعاون �خلليجي يطالب عبا�ص بـ“�العتذ�ر ر�صمياً”، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2020/9/7.  
178

�لرئا�صة �لفل�صطينية: نرف�ص �مل�صا�ص بالرموز �ل�صيادية للدول �لعربية، ال�رشق الأو�شط، 2020/9/8.  
179

�الأمري بندر بن �صلطان: جتروؤ �لقياد�ت �لفل�صطينية على دول �خلليج مرفو�ص، �جلزيرة.نت، 2020/10/6، �نظر:  
180

https://www.al-jazirah.com/2020/20201006/ln17.htm

بندر بن �صلطان: نكر�ن �جلميل وعدم �لوفاء لن يوؤثر� على تعلقنا بالق�صية �لفل�صطينية، ال�رشق الأو�شط، 2020/10/7.  
181

رجل �أعمال �إمار�تي لالجئني �لفل�صطينيني: لن تعودو� �إىل بلدكم، وكالة �صما، 2020/10/7.  
182

يف حو�ر مع موقع �للجنة �ليهودية �الأمريكية.. وزير خارجية �الإمار�ت: من �ملوؤ�صف تردد بع�ص �لدول يف تو�صيف و��صح   
183

حلما�ص وحزب �هلل، �جلزيرة.نت، 2021/6/11.



351

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

م�صوؤول �إمار�تي: �أي حرب على غزة لن توؤثر يف عالقاتنا مع �إ�رش�ئيل، موقع قناة �جلزيرة مبا�رش، 2020/9/8.  
184

م�صوؤول �إمار�تي عب �صحيفة �إ�رش�ئيلية : “حان �لوقت لتحرير غزة �لتي �ختطفتها حما�ص”، وكالة �صما، 2021/8/12.  
185

الين،  �أون  فل�صطني  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  ق�صية  وخا�صة  �الأمة  لق�صايا  وفية  �صتظل  �لكويت  لـ“هنية”:  �لكويت  �أمري   
186

.2020/10/1

�نظر:   ،2020/3/9 �لوطن،  دنيا  دوالر،  مليون   10 بقيمة  )كورونا(  فريو�ص  من  وقائية  مب�صتلزمات  فل�صطني  ُتزود  قطر   
187

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/03/09/1320657.html

�أمري قطر يوجه بتقدمي 150 مليون دوالر دعماً لقطاع غزة، وكالة �صفا، 2020/3/22.  
188

360 مليون دوالر.. منحة قطرية لدعم قطاع غزة يف 2021، وكالة �الأنا�صول، 2021/1/31.  
189

تقرير نحو مليار و422 مليون دوالر منَح �للجنة �لقطرية الإعمار غزة، فل�صطني �أون الين، 2021/2/2.  
190

قطر تتعهد بتوفري 60 مليون دوالر لتمويل �أنبوب غاز لغزة، وكالة �الأنا�صول، 2021/2/24.  
191

قطر تبد�أ توزيع م�صاعد�ت �إغاثية عاجلة الأهايل �ل�صهد�ء و�ملت�رشرين بغزة، وكالة �الأنا�صول، 2021/5/17.  
192

حما�ص ثمّنت �خلطوة.. قطر تعلن عن تقدمي 500 مليون دوالر دعماً الإعمار غزة، �جلزيرة.نت، 2021/5/26.  
193

م�رش وقطر و�لكويت لتمويل عمليات �إعمار منف�صلة يف غزة، ال�رشق الأو�شط، 2021/9/10.  
194

مليون دوالر من �ل�صعودية لدعم جهود “�أونرو�” يف مكافحة كورونا بغزة، وكالة �صفا، 2020/5/1.  
195

25 مليون دوالر من �ل�صعودية لـ“�أونرو�”، ال�رشق الأو�شط، 2020/10/8.  
196

تقرير �إ�رش�ئيلي: �الإمار�ت و�لبحرين تقل�صان دعمهما لالأونرو� متهيد�ً لوقفها، مركز �لعودة �لفل�صطيني، 2021/2/5.  
197

احلياة اجلديدة،  �لكويت: �حلل �لعادل و�ل�صامل للق�صية �لفل�صطينية ال يتحقق �إال بااللتز�م بقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية،   
198

2020/1/29؛ و“�لتعاون �خلليجي” يدين خمططات �إ�رش�ئيل ويوؤيد قر�ر �جلامعة �لعربية، ال�رشق الأو�شط، 2020/5/2.

Mohamed Bin Zayed (@MohamedBinZayed), Twitter, 13/8/2020, https://twitter.com/MohamedBinZayed/  
199

status/1293925353560461312?s=20&t=RzZYSwTbvUdTHLxJkFDLow;  BBC, 13/8/2020, https://www.

 bbc.com/news/world-middle-east-53770859; and  UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS), Twitter,

13/8/2020, https://twitter.com/UAEEmbassyUS/status/1293926001983074308?s=20&t=lctTiw5ekbBED

oNsG7JdCg 

القد�س العربي، 2020/8/13.  
200

وملزيد من �ملعلومات �نظر: حم�صن حممد �صالح وبا�صم جالل �لقا�صم، تطور التطبيع العربي الإ�رشائيلي واأثره على 

الق�شية الفل�شطينية )2018/1/1-2020/10/26(، ملف معلومات 27 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 

2020(، �ص 72.

نتنياهو خالل �إعالنه عن “�تفاق �ل�صالم” مع �الإمار�ت: ال تغيري على خمطط �ل�صم، عرب 48، 2020/8/13.  
201

تركي �لفي�صل: �إ�رش�ئيل قوة ��صتعمارية غربية وال يكن معاجلة جرح مفتوح مب�صكنات �آالم، الأيام، ر�م �هلل، 2020/12/7،   
202

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=144fb8d1y340768977Y144fb8d1 :نظر�

كو�صرن: تطبيع �لعالقات بني �ل�صعودية و�إ�رش�ئيل حتمي، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2020/12/10.  
203

الأخبار، 2020/9/2.  
204

الأو�شط،  ال�رشق  �ملنطقة،  �صعوب  بني  للتعاي�ص  ��صرت�تيجياً  خيار�ً  �أ�صبح  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  �حلرمني:  خادم   
205

.2020/9/24

�نظر:   ،2021/1/22 م�رش،  ال�شابع،  اليوم  �صحيفة  فل�صطينية،  دولة  باإقامة  مرهون  �إ�رش�ئيل  مع  �ل�صالم  �ل�صعودية:   
206

https://www.youm7.com

�الإمار�ت و�لبحرين توقّعان �تفاق �صالم تاريخياً مع �إ�رش�ئيل يف �لبيت �الأبي�ص، ال�رشق الأو�شط، 2020/9/16.  
207

عبد �هلل بن ز�يد: �صعوب �ل�رشق �الأو�صط �صئمت �ل�رش�عات وترغب يف �ال�صتقر�ر، ال�رشق الأو�شط، 2020/9/15.  
208

قمة جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربي ت�صدد على مركزية �لق�صية �لفل�صطينية، وكالة وفا، 2021/1/5، �نظر:  
209

https://www.wafa.ps/Pages/Details/15740



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

352

قطر: ال تطبيع مع �إ�رش�ئيل قبل حل �ل�رش�ع مع �لفل�صطينيني، وكالة �الأنا�صول، 2020/9/15.  
210

ح�صاب جمل�ص �لوزر�ء �لكويتي )KuwaitiCM@(، تويرت، 2020/9/21، �نظر:  
211

https://twitter.com/kuwaiticm/status/1308097225826983937?lang=ar

ال�رشق الأو�شط، 2020/9/17.  
212

�تفاق بني �ملنامة وتل �أبيب على تبادل �ل�صفار�ت، ال�رشق الأو�شط، 2020/11/19.  
213

�لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي يوجه دعوة ملحمد بن ز�يد لزيارة �لقد�ص، عرب 48، 2020/8/17.  
214

بينيت ي�صل �الإمار�ت يف �أول زيارة لرئي�ص وزر�ء �إ�رش�ئيلي منذ تطبيع �لعالقات بني �لبلدين، فر�ن�ص 24، 2021/12/12.  
215

�نظر:   ،2020/8/29 و�م،   - �الإمار�ت  �أنباء  وكالة  �إ�رش�ئيل،  مقاطعة  قانون  باإلغاء  بقانون  مر�صوماً  ي�صدر  �لدولة  رئي�ص   
216

https://www.wam.ae/ar/details/1395302865595

�إ�رش�ئيل،  �أوف  �لقانون قبل �صنو�ت، موقع تايز  – الأنها لغت  �الإ�رش�ئيلي  �ملقاطعة  قانون  �إلغاء  �إىل  لن ت�صطر  �لبحرين   
217

 https://ar.timesofisrael.com :2020/9/14، �نظر

�الإمار�ت و�لبحرين تهنئان “�إ�رش�ئيل” بر�أ�ص �ل�صنة �لعبية، القد�س العربي، 2020/9/18.  
218

�الإ�رش�ئيلي، �جلزيرة.نت،  �لهولوكو�صت ببلني ويلتقي نظريه  �الإمار�ت يزور ن�صب  يف �صابقة عربية.. وزير خارجية   
219

.2020/10/6

حممد بن ز�يد لنتنياهو: حري�صون على �ل�صالم و�ال�صتقر�ر مل�صلحة �جلميع، �صحيفة الحتاد، �أبو ظبي، 2020/10/13،   
220

https://www.alittihad.ae :نظر�

�الإمار�ت: نتوقع تعاوناً �أمنياً �أوثق مع �إ�رش�ئيل، وكالة �الأنا�صول، 2020/8/20.  
221

قرقا�ص: �التفاق مع �إ�رش�ئيل يجب �أن يزيل “�أي عقبة” �أمام بيع �إف-35 لالإمار�ت، رويرتز، 2020/8/20، �نظر:  
222

https://www.reuters.com/article/israel-emirates-f35-ea6-idARAKBN25G1KW

وزير من �لليكود: نعار�ص بيع “برغي و�حد” من طائر�ت F-35 لالإمار�ت، تايز �أوف �إ�رش�ئيل، 2020/8/25.  
223

�جلزيرة.نت،  متطورة،  �أ�صلحة  �الإمار�ت  ببيع  لل�صماح  �إ�رش�ئيلية  قياد�ت  على  �صغط  �ملو�صاد  �أحرونوت:  يديعوت   
224

.2020/8/25

نتنياهو وغانت�ص يف بيان م�صرتك: ال نعار�ص بيع طائر�ت “�إف -35” لالإمار�ت، عرب 48، 2020/10/23.  
225

كوهني: حتالف �إقليمي �إ�رش�ئيلي �أردين �إمار�تي م�رشي �صود�ين مبظلة �أمريكية، عرب 48، 2020/10/25.  
226

“�لتعاون �خلليجي” يدين �لهجوم على ناقلة �لنفط قبالة عُمان، ال�رشق الأو�شط، 2021/8/3.  
227

تاأ�صي�ص منظمة يهودية جديدة يف دول �خلليج، قد�ص بر�ص، 2021/2/15، �نظر:  
228

https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=67005

�للجنة �ليهودية �الأمريكية تفتتح مكتباً يف �الإمار�ت.. ووزير �خلارجية: عالقتنا مع �إ�رش�ئيل هي عالقة بني �صعبني )فيديو(،   
229

القد�س العربي، 2021/6/9.

�لبحرين تعلن عودة �ل�صالة لكني�ص يهودي باملنامة بعد 74 عاماً )�صور(، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2021/8/22.  
230

�ت�صاالت �رشية بني �لريا�ص وتل �أبيب حول دور �صعودي بالقد�ص �ملحتلة، العربي اجلديد، 2020/6/1.  
231

وزير �خلارجية �ل�صعودي: �لتطبيع �صيحقق فو�ئد كبرية للمنطقة وجناحه مرهون بحل �لق�صية �لفل�صطينية، �جلزيرة.نت،   
232

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/2/%D8%A7%D8%A7-433 :2021/4/2، �نظر

وزير �إ�رش�ئيلي: �ت�صاالت مبا�رشة مع �ل�صعودية ب�صاأن �إير�ن، عربي 21، 2021/8/9.  
233

رويرتز: �ل�صعودية تعدل قو�عد �ال�صتري�د من �خلليج يف حتد لالإمار�ت، �جلزيرة.نت، 2021/7/5.  
234

م�صادر حكومية �أكدت لـ“�لقب�ص” ثبات موقفها: �لكويت �آخر من يطبِّع مع �إ�رش�ئيل، �صحيفة القب�س، �لكويت، 2020/8/15،   
235

https://alqabas.com :نظر�

�لكويت.. رف�ص �صيا�صي و�صعبي للتطبيع مع �إ�رش�ئيل و��صتياء و��صع من ت�رشيحات كو�صرن، �جلزيرة.نت، 2020/8/20،   
236

 https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/20/%D8%A7%D8%A7-119:نظر�



353

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

جمل�ص �الأمة �لكويتي يو�فق مبدئياً على تغليظ عقوبات �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل، �جلزيرة.نت، 2021/5/27، �نظر:  
237

https://www.aljazeera.net/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D9%84%D8
%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/2021/5/27/%D8%A7%D8%A7%D8%A7-30

�أمري �لكويت: �صنبقى ن�صري على خطى �الأمري �لر�حل جتاه فل�صطني و�صعبها، وكالة �صفا، 2020/10/4.  
238

�لكويت تغلق متجر�ً يبيع “منتجات �إ�رش�ئيلية” وتوؤكد جرم �لتعامل مع “�لكيان �ل�صهيوين”، القد�س العربي، 2020/11/1.  
239

قر�ر وز�ري كويتي ب�صاأن �ل�صفن �لتجارية �ملتوجهة لـ“�إ�رش�ئيل”، �خلليج �أونالين، 2021/12/4.  
240

قطر حتدد موقفها من �لتطبيع مع ��رش�ئيل، وكالة معا، 2021/1/8، �نظر:  
241

https://www.maannews.net/news/2029276.html

�صلطنة عُمان ترحب باتفاق �ل�صالم �لبحريني �الإ�رش�ئيلي، موقع قناة �حلرة، 2020/9/13.  
242

مفتي عُمان يهاجم ظاهرة “�لتودد �إىل �لعدو”.. وتفاعل، عربي 21، 2020/10/18.  
243

عمان: لن نكون ثالث دولة خليجية تطبع مع �إ�رش�ئيل، وكالة �الأنا�صول، 2021/7/10.  
244

و��صنطن: �الإمار�ت و�إ�رش�ئيل تتفقان على ت�صكيل حتالف �صدّ �إير�ن، وكالة �الأنا�صول، 2020/9/6.  
245

وزير �لد�خلية �لبحريني: �لعالقات مع �إ�رش�ئيل حماية مل�صاحلنا، ال�رشق الأو�شط، 2020/9/14.  
246

ويل عهد �لبحرين مهاتفاً نتنياهو: �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل” يعزز �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، �جلزيرة.نت، 2020/9/22.  
247

قب�ص ت�صت�صيف حمادثات �إ�رش�ئيلية �إمار�تية يونانية تعك�ص “�لوجة �ملتغري” لل�رشق �الأو�صط، فر�ن�ص 24، 2021/4/16.  
248

�الإمار�ت تلجاأ الإ�رش�ئيل لتقوية دفاعات حفرت �جلوية، العربي اجلديد، 2020/4/10.  
249

جناح �إ�رش�ئيلي يف معر�ص وموؤمتر 2021 للدفاع يف �الإمار�ت، ال�رشق الأو�شط، 2020/10/8.  
250

تعاون �إمار�تي - �إ�رش�ئيلي يف �الأمن �ل�صيب�ين “�صبق �تفاق �ل�صالم”، ال�رشق الأو�شط، 2020/11/23.  
251

 Site of Calcalist, the daily financial newspaper & online media which is part of Yedioth Ahronoth group, 252

19/11/2020, https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3874096,00.html 

�إعالم عبي: طائر�ت م�صرية �إ�رش�ئيلية حلماية حقول نفط �الإمار�ت، عربي 21، 2021/8/18.  
253

�إعالم: رئي�ص �ملو�صاد ُيغادر �الإمار�ت متوجهاً للبحرين، موقع ر�م �هلل �الإخباري، 2020/8/19، �نظر:  
254

https://ramallah.news

غانت�ص بحث مع نظريه �الإمار�تي “تعزيز �لتعاون �الأمني”، عرب 48، 2020/8/25.  
255

رئي�ص �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي يجري مباحثات �أمنية يف �لبحرين، �جلزيرة.نت، 2020/10/1.  
256

العربي،  القد�س  �إ�رش�ئيل،  مب�صاركة  �لدويل  �الأمني  �لتحالف  د�خلية  لوزر�ء  �فرت��صياً  �جتماعاً  ت�صت�صيف  �الإمار�ت   
257

.2020/12/9

�إ�رش�ئيل و�لبحرين تتفقان على �لتعاون �الأمني، وكالة �الأنا�صول، 2021/2/2.  
258

تعاون �إ�رش�ئيلي �إمار�تي يف تكنولوجيا �لت�صدي للطائر�ت �مل�صرية، �جلزيرة.نت، 2021/3/11.  
259

موقع يك�صف: تعيني مندوب لل�رشطة �الإ�رش�ئيلية يف �الإمار�ت، وكالة �صما، 2021/3/15.  
260

 ،i24NEWS �الإرهاب”،  ومتويل  �الأمو�ل  تبي�ص  “مكافحة  مبجال  تفاهم  مذكرة  على  توقعان  و�الإمار�ت  �إ�رش�ئيل   
261

.2021/3/17

مقاتالت �إ�رش�ئيلية ت�صارك طائر�ت �إمار�تية يف تدريب ع�صكري و��صع باليونان، موقع قناة �حلرة، 2021/4/22.  
262

�إ�رش�ئيل،  �أوف  تايز  �الأزرق”،  “�لعلم  مترين  ملتابعة  �إ�رش�ئيل  يف  �الإمار�تية  �جلوية  �لقو�ت  قائد  تاريخية،  زيارة  يف   
263

.2021/10/26

�الأول من نوعه بني �لدول �الأربع.. مترين �أمريكي بالبحر �الأحمر يجمع بني �إ�رش�ئيل و�الإمار�ت و�لبحرين و�إير�ن ترد،   
264

�جلزيرة.نت، 2021/11/11.

�ل�صماح بانتقال �لب�صائع و�ل�صلع بني �الإمار�ت و�إ�رش�ئيل، �صحيفة اخلليج، �ل�صارقة، 2020/11/15، �نظر:  
265

https://www.alkhaleej.ae



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

354

غرفة جتارة �أبوظبي توقع �تفاقية تعاون مع نظريتها يف تل �أبيب، وكالة �الأنا�صول، 2021/2/16.  
266

�ملنطقة �حلرة جلبل علي و�حتاد غرف �إ�رش�ئيل �لتجارية يوقعان �تفاق تعاون م�صرتك، CNN بالعربية، 2020/9/25، �نظر:   
267

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/09/26/cooperation-agreement-uae-jafza-israeli-federation-
chamber

�الإمار�ت و�إ�رش�ئيل توقعان 4 مذكر�ت �رش�كة زر�عية، وكالة �الأنا�صول، 2020/10/19.  
268

�الإمار�ت و�إ�رش�ئيل توقعان 4 �تفاقيات بينها �الإعفاء من �لتاأ�صري�ت، ال�رشق الأو�شط، 2020/10/20.  
269

�الإمار�ت و�إ�رش�ئيل توقعان �تفاقاً لتعزيز �لتجارة، ال�رشق الأو�شط، 2020/12/13.  
270

�إ�رش�ئيل توقع �تفاقاً �رشيبياً مع �الإمار�ت، فر�ن�ص 24، 2021/5/31.  
271

�إ�رش�ئيل و�الإمار�ت توقعان �تفاقاً للتعاون �القت�صادي، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2021/6/29.  
272

�الإمار�ت تعلن عن �صندوق بـ 10 مليار�ت دوالر لال�صتثمار يف �إ�رش�ئيل، موقع قناة �لعربية، 2021/3/12.  
273

��صتثمار �إمار�تي يف م�رشوع ��صتيطاين �صخم لتهويد �لقد�ص، عرب 48، 2020/10/17.  
274

مذكر�ت تفاهم بني “مو�نئ دبي” و“دوفرتاو�ر” �الإ�رش�ئيلية، �صكاي نيوز، 2020/9/16.  
275

“مو�نئ دبي” وبنك لئومي ي�صتك�صفان فر�ص �ال�صتثمار يف �لقطاع �للوج�صتي �الإ�رش�ئيلي، اخلليج، 2020/9/21.  
276

�نظر:   ،2020/10/12 الأهرام،  بوابة  باإ�رش�ئيل،  حيفا  ميناء  �إىل  �الإمار�ت  من  مبا�رشة  قادمة  �صحن  �صفينة  �أول  و�صول   
277

https://gate.ahram.org.eg/News/2502581.aspx

نتنياهو يزور �أول �صفينة �إمار�تية يف ميناء حيفا، ال�رشق الأو�شط، 2020/10/20.  
278

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي ين�صم ملبادرة جتارية تقودها دبي، قد�ص بر�ص، 2021/2/11، �نظر:  
279

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=66940

مذكرة تفاهم للتعاون بني �الإمار�ت و�إ�رش�ئيل يف �لقطاع �ملايل و�مل�رشيف، ال�رشق الأو�شط، 2020/9/2.  
280

توقيع �تفاقية بني بنك �إ�رش�ئيلي وبنكني �إمار�تيني، موقع قناة �لعربية، 2020/9/15.  
281

وترية مت�صارعة للتطبيع.. مركز دبي �ملايل �لعاملي يوقع �تفاقية مع بنك هبوعليم �الإ�رش�ئيلي، �جلزيرة.نت، 2020/11/21.  
282

�تفاقية �إمار�تية - �إ�رش�ئيلية للتعاون يف قطاع �لتكنولوجيا �ملالية، ال�رشق الأو�شط، 2020/11/29.  
283

م�صادر عبية: توقيع �تفاق تعاون م�رشيف بني “تل �أبيب” و�ملنامة، قد�ص بر�ص، 2021/1/21، �نظر:  
284

https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=66473

�رشكة �إ�رش�ئيلية خلطوط �الأنابيب توقع �تفاقاً لتوريد �لنفط �الإمار�تي �إىل �أوروبا، وكالة رويرتز، 2020/10/20، �نظر:  
285

https://www.reuters.com/article/israel-uae-europe-mn4-idARAKBN275194

�رشكة “ميد ريد الند بريدج” تطلق عمليات �صبكة خط �أنابيب �أوروبا �آ�صيا، موقع ز�وية، 2021/4/5، �نظر:  
286

https://www.zawya.com/ar/

Site of The National, 2/9/2021, https://www.thenationalnews.com  
287

دولة �الإمار�ت ت�صت�صيف وفد�ً �إ�رش�ئيلياً رفيع �مل�صتوى من قطاع �الأعمال و�لتكنولوجيا للم�صاركة يف “�أ�صبوع جيتك�ص   
288

للتقنية”، القد�س العربي، 2020/12/6.

BEACON RED Signs Agreement with XM Cyber at GITEX 2021, site of XM Cyper, 21/10/2021,  
289

 

https://www.xmcyber.com/beacon-red-signs-agreement-with-xm-cyber-at-gitex-2021

�الإمار�ت و�إ�رش�ئيل توؤ�ص�صان م�رشوعاً م�صرتكاً للذكاء �ل�صناعي وتكنولوجيا �لبيانات، �جلزيرة.نت، 2021/4/19.  
290

�الإمار�ت تعاقدت مع موؤ�ص�صات �إ�رش�ئيلية د�عمة لال�صتيطان )حتقيق(، وكالة �الأنا�صول، 2020/9/23.  
291

و�صائل �إعالم: �الإمار�ت توقع �تفاقاً مع �إ�رش�ئيل ال�صتري�د نبيذ �جلوالن �ملحتل، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2020/10/28.  
292

وفد من �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يزور دبي ويبحث �لتعاون �القت�صادي مع �الإمار�ت، �جلزيرة.نت، 2020/11/11.  
293

م�صوؤول �إمار�تي م�صتخدماً ت�صمية “يهود� و�ل�صامرة”: �صن�صرتي منتجات �مل�صتوطنات و�صنتعاون مع م�صاريع �إ�رش�ئيل،   
294

العربي اجلديد، 2020/12/9.

�صحيفة �إ�رش�ئيلية: “�الإمار�ت” توقع �تفاقاً ل�رش�ء “ب�صائع م�صتوطنات”، وكالة �الأنا�صول، 2020/12/8.  
295



355

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

حما�ص و�ل�صلطة تدينان.. �الإمار�ت ت�صتقبل �أول �صحنة من منتجات �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية، �جلزيرة.نت، 2021/1/10.  
296

وزير بحريني ي�رشعن �الحتالل: ال منيز بني منتجات �إ�رش�ئيل و�مل�صتوطنات، عرب 48، 2020/12/3.  
297

�لزياين ينفي ما ن�صب لوزير “�لتجارة و�ل�صياحة” �لبحريني، وكالة قد�ص نت لالأنباء، 2020/11/4، �نظر:  
298

https://qudsnet.com

�إ�رش�ئيل تتوقع تبادالً جتارياً مع �الإمار�ت بقيمة 4 مليار�ت دوالر �صنوياً، رويرتز، 2020/9/7، �نظر:  
299

https://www.reuters.com/article/israel-uae-aa3-idARAKBN25Y19T

ال خوف من �إير�ن بعد �ليوم.. م�صوؤول �أمريكي يتحدث عن �تفاقية �لتطبيع ونتنياهو: �صتدر علينا مليار�ت وتعزز قوتنا،   
300

�جلزيرة.نت، 2020/9/25.

�الإمار�ت تنع�ص �صناعة �الأملا�ص �الإ�رش�ئيلي.. كم ت�صتورد؟، عربي 21، 2021/4/8.  
301

�صحيفة �إ�رش�ئيلية: �الإمار�ت رتبت لقاء �لبهان مع نتنياهو، وكالة �الأنا�صول، 2020/2/4.  
302

ح�صب مكتبه.. نتنياهو �لتقى �لبهان يف �أوغند� و�تفقا على “تطبيع” �لعالقات، �جلزيرة.نت، 2020/2/3.  
303

بالعربية،   CNN �لظهر،  يف  طعنة  وعريقات:  به..  علمها  تنفي  �ل�صود�نية  �حلكومة  �أوغند�..  يف  ونتنياهو  �لبهان  لقاء   
304

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/02/04/al-burhan-and-netanyahu-meet-in- �نظر:   ،2020/2/4
uganda-sudan-government-denies-learning-about-it

نتنياهو: ح�صلنا على �إذن للتحليق باأجو�ء �ل�صود�ن، عرب 48، 2020/2/4.  
305

حظي بدعم �جلي�ص.. �لبهان: �الت�صاالت مع نتنياهو بد�أت منذ ثالثة �أ�صهر، �جلزيرة.نت، 2020/2/5.  
306

تقرير: الأول مرة �ل�صود�ن ي�صمح بتحليق رحالت متجهة الإ�رش�ئيل عب �أجو�ئه، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2020/3/16.  
307

حتمل حاخامات وقادمة من �الأرجنتني.. طائرة ركاب �إ�رش�ئيلية تعب �أجو�ء �ل�صود�ن، �جلزيرة.نت، 2020/6/5.  
308

عبت �أجو�ء �ل�صود�ن.. طائرة �إ�رش�ئيلية ت�صل �إىل ت�صاد، �جلزيرة.نت، 2020/6/12.  
309

�ل�صود�ن يقيل �ملتحدث با�صم �خلارجية بعد تاأييده �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل، �جلزيرة.نت، 2020/8/19.  
310

�حلكومة �ل�صود�نية لبومبيو: ال منلك تفوي�صاً للتطبيع مع �إ�رش�ئيل.. ويجب ف�صله عن “قائمة �الإرهاب”، CNN بالعربية،   
311

2020/8/25، �نظر:
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/25/hamdouk-pomepo-sudan-1-day-visit-press-release

وزير �الإعالم �ل�صود�ين: وفدنا باالإمار�ت غري خموّل ملناق�صة �لتطبيع، �جلزيرة.نت، 2020/9/22.  
312

�لك�صف عن مفاو�صات غري مبا�رشة بني �خلرطوم وتل �أبيب يف �أبو ظبي، ال�رشق الأو�شط، 2020/9/26.  
313

�لبهان قال �إن هناك فر�صة يجب �غتنامها لرفع �ل�صود�ن من قائمة �الإرهاب.. حمدوك: �لتطبيع يحتاج نقا�صاً جمتمعياً،   
314

�جلزيرة.نت، 2020/9/26.

�صحيفة تك�صف قيمة �ملبلغ �لذي طلبه �ل�صود�ن للتطبيع مع �إ�رش�ئيل، وكالة �صما، 2020/9/28.  
315

دعو�ت �صود�نية للتطبيع مع �إ�رش�ئيل قبل �النتخابات �الأمريكية، ال�رشق الأو�شط، 2020/10/1.  
316

�ل�صادق �ملهدي يتبنى حملة ملناه�صة �لعالقات مع �إ�رش�ئيل، ال�رشق الأو�شط، 2020/9/27.  
317

جممع �لفقه �الإ�صالمي بال�صود�ن يحرم �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل يف كافة �ملجاالت، �جلزيرة.نت، 2020/9/30.  
318

�ل�صود�ن و�إ�رش�ئيل يو�فقان على �لتطبيع، القد�س العربي، 2020/10/24.  
319

�ل�صود�ن يت�صلم منحة قمح من �الإمار�ت و�صحنة من �إ�رش�ئيل، ال�رشق الأو�شط، 2020/10/25.  
320

�خلرطوم: و��صنطن ��صرتطت �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” ل�صطب �ل�صود�ن من قائمتها �ل�صود�ء، الغد، 2020/10/26.  
321

��صتخبار�ت �الحتالل: هذه فو�ئد تطبيع �ل�صود�ن.. ما عالقة غزة؟، عربي 21، 2020/10/25.  
322

�لبهان: �التفاق مع �إ�رش�ئيل �صلح ومل نتعر�ص البتز�ز �أمريكي ومعظم �لقوى �ل�صيا�صية مل تعار�ص �لتطبيع، �جلزيرة.نت،  
323

 

.2020/10/26

حميدتي: ال عد�ء مع �إ�رش�ئيل وال حرب و�صالح �ملقاطعة بال قيمة، وكالة �صما، 2020/10/27.  
324

جتمع �ملهنيني �تهم �حلكومة بخد�ع �ل�صعب.. وزير خارجية �ل�صود�ن: تعر�صنا ل�صغوط للتطبيع مع �إ�رش�ئيل، �جلزيرة.نت،   
325

2020/10/30؛ و�نظر: �صاهد.. �لبهان: رفع ��صم �ل�صود�ن من قائمة �الإرهاب مرتبط بالتطبيع مع �إ�رش�ئيل، �جلزيرة.نت، 

.2020/10/26



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

356

جتمع �ملهنيني �تهم �حلكومة بخد�ع �ل�صعب.. وزير خارجية �ل�صود�ن: تعر�صنا ل�صغوط للتطبيع مع �إ�رش�ئيل، �جلزيرة.نت،   
326

.2020/10/30

�ل�صود�ن: “�لبعث” و“�الأمة” ينفيان ت�رشيحات �لبهان حول قبولهما �لتطبيع، القد�س العربي، 2020/10/27.  
327

�أحز�ب وقوى �صود�نية ترف�ص �لتطبيع.. و�حتجاجات �صعبية، عربي 21، 2020/10/23.  
328

مب�صاركة 28 حزباً وتكتالً �صود�نياً.. �إطالق جتمع �صعبي ملقاومة �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل، �جلزيرة.نت، 2020/11/7، �نظر:   
329

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/7/%D8%A7%D8%A7-227

 ،2020/11/30 �ل�صود�ين،  موقع  �إ�رش�ئيل،  دولة  مع  �لعد�ء  �إنهاء  خطوة  فى  �رشكاء  و�لوزر�ء  �ل�صيادة  جمل�صي  �لبهان:   
330

 https://elsudani.com/18/22409:نظر�

�الإ�رش�ئيلي،  �لوفد  زيارة  عن  معلومات  يك�صف  �ل�صود�ين  �ل�صيادة  جمل�ص  با�صم  �ملتحدث  �صيا�صية..  ولي�صت  ع�صكرية   
331

�جلزيرة.نت، 2020/11/29.

وزير �صود�ين: �جلي�ص يطّور عالقات مع �إ�رش�ئيل من دون رقابة، الأيام، ر�م �هلل، 2020/12/7، �نظر:  
332

 https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=144fb51ay340768026Y144fb51a

�ل�صود�ن و�إ�رش�ئيل يوقعان �تفاقية لتعزيز �لتعاون �ال�صرت�تيجي، ال�رشق الأو�شط، 2021/1/27.  
333

ر�صمياً ونهائياً.. �ل�صود�ن يلغي قانون مقاطعة �إ�رش�ئيل، �جلزيرة.نت، 2021/4/20.  
334

�أثار غ�صب م�صوؤولني �صود�نيني.. لقاء �رشي بني حميدتي وم�صوؤولني يف �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي، �جلزيرة.نت، 2021/6/24.  
335

حما�ص تنفي وجود �أي ��صتثمار�ت.. رويرتز: �ل�صود�ن ي�صادر ممتلكات �حلركة، �جلزيرة.نت، 2021/9/23.  
336

بعثة علمية تبحر من �إ�رش�ئيل �إىل �ل�صود�ن للتعمق يف و�صع �ملرجان يف �لبحر �الأحمر، القد�س، 2021/7/20.  
337

 Michael Hauser Tov, At U.S Request, Israel Is Using Its Sudan Ties to Curb Military Coup, Haaretz,  
338

3/11/2021, https://www.haaretz.com/israel-news/u-s-asked-israel-to-lower-the-flames-in-sudan-after-coup-

 israeli-officials-confirm-1.10351959; and site of Walla!, 1/11/2021, https://news.walla.co.il/item/3468767

(in Hebrew) 

�لتطبيع: تر�مب يعلن �ملغرب �أحدث دولة عربية تو�فق على تطبيع �لعالقات مع �إ�رش�ئيل، بي بي �صي، 2020/12/10، �نظر:   
339

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55262997

وزير �خلارجية �ملغربي: �إعادة �الت�صال مع �إ�رش�ئيل لي�صت تطبيعاً، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2020/12/11.  
340

وزير �خلارجية �ملغربي: �التفاق مع �إ�رش�ئيل رزمة ت�صمل �ل�صحر�ء �لغربية، عرب 48، 2020/12/23.  
341

�جلي�ص �ملغربي يح�صل على ثالث طائر�ت ��صتطالع م�صرية �إ�رش�ئيلية، تايز �أوف �إ�رش�ئيل، 2020/2/3.  
342

وزير خارجية �ملغرب ي�صري �إىل �أن عالقات بالده مع �إ�رش�ئيل “كانت طبيعية” حتى قبل �التفاق، فر�ن�ص 24، 2020/12/13.  
343

�صحيفة �إ�رش�ئيلية حترج �مللك حممد �ل�صاد�ص وتك�صف تفا�صيل زيار�ت �رشية، وكالة �صما، 2021/3/21.  
344

�لعثماين للجزيرة: �لتطبيع قر�ر �صعب و�ملغرب لن يتنازل عن دعم �لق�صية �لفل�صطينية، �جلزيرة.نت، 2020/12/15.  
345

�لعاهل �ملغربي يوؤكد لنتنياهو �إعادة تفعيل �آليات �لتعاون، ال�رشق الأو�شط، 2020/12/27.  
346

ملك �ملغرب يهنئ رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �جلديد تز�مناً مع زيارة �إ�صماعيل هنية للرباط، �جلزيرة.نت، 2021/6/16.  
347

الأو�شط،  ال�رشق  �إ�رش�ئيل،  لزيارة  �ل�صاد�ص  حممد  يدعو  وهرت�صوغ  �ملغرب...  يف  دبلوما�صية  ممثلية  تفتتح  �إ�رش�ئيل   
348

.2021/8/13

�إ�رش�ئيل تفتتح مكتب �الت�صال بالرباط من دون �صخب �إعالمي، ال�رشق الأو�شط، 2021/1/27.  
349

�ملغرب: بدء �إجر�ء�ت ��صتئناف �الت�صاالت و�لرحالت مع �إ�رش�ئيل، وكالة �الأنا�صول، 2020/12/17.  
350

�ملغرب و�إ�رش�ئيل يوقعان 4 �تفاقيات يف جماالت متعددة، ال�رشق الأو�شط، 2020/12/22.  
351

مباحثات مغربية �إ�رش�ئيلية للتعاون يف 5 قطاعات �صناعية، وكالة �الأنا�صول، 2020/12/28.  
352

.2021/1/5 ،i24NEWS ،إقامة “منتدى �صد�قة �إ�رش�ئيل �ملغرب” لتن�صيط �لتعاون يف خمتلف �ملجاالت�  
353

�ملغرب و�إ�رش�ئيل يوقعان �تفاقية �رش�كة لتعزيز �لعالقات �القت�صادية، وكالة �الأنا�صول، 2021/3/23.  
354

ممثل �إ�رش�ئيل باملغرب يعلن توقيع �تفاقيتي تعاون بني �جلانبني، وكالة �الأنا�صول، 2021/4/2.  
355



357

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

�ملغرب توؤكد: نحن خمل�صون يف �لتز�ماتنا للتطبيع مع �إ�رش�ئيل و�صنذهب الأق�صى حّد، الأيام، ر�م �هلل، 2021/5/7، �نظر:   
356

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1490fa78y345045624Y1490fa78

الأول مرة.. �جلي�ص �ملغربي ي�صارك يف مناورة دولية باإ�رش�ئيل، القد�س، 2021/7/4، �نظر:  
357

https://alquds.com/2021/07/04/12674

�ملغرب يوقّع �تفاقية مع �إ�رش�ئيل ب�صاأن “�الأمن �ل�صيب�ين”، العربي اجلديد، 2021/7/16.  
358

بوريطة: ننتظر زيارة وزيري دفاع و�قت�صاد �إ�رش�ئيل �إىل �لرباط، وكالة �الأنا�صول، 2021/9/17.  
359

تقرير: �ملغرب يتفاو�ص مع �إ�رش�ئيل على �إن�صاء �صبكة لطائر�ت م�صرية �نتحارية، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2021/9/18.  
360

م�صوؤول �أمني �إ�رش�ئيلي رفيع: �التفاق مع �ملغرب “حلف ��صرت�تيجي”، عرب 48، 2021/11/24.  
361

�تفاقيات “�أبر�هام”... �حتفاء �فرت��صي مبرور عام على �لتطبيع، ال�رشق الأو�شط، 2021/9/19.  
362

رئي�ص وزر�ء �جلز�ئر: بالدنا م�صتهدفة وهناك �إر�دة �أجنبية لو�صول �إ�رش�ئيل �إىل حدودنا، �جلزيرة.نت، 2020/12/12.  
363

�لناطق با�صم �حلكومة: �جلز�ئر لن تهرول للتطبيع وجاهزة لكل �الحتماالت، القد�س العربي، 2020/12/16.  
364

�لرئي�ص تبون: �حلر�ك �ملبارك و�الأ�صلي �أنقذ �جلز�ئر من كارثة، �جلزيرة.نت، 2021/6/8.  
365

�جلز�ئر تتهم �ملغرب و�إ�رش�ئيل بالتوّرط يف �حلر�ئق �ل�صخمة، الأيام، ر�م �هلل، 2021/8/20، �نظر:   
366

 https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14baab37y347777847Y14baab37

https://www.dw.com/ar :2021/8/25، �نظر ،DW جلز�ئر تقطع عالقاتها باملغرب.. عتاب �أم نذير مبا هو �أ�صو�أ؟، موقع�  
367

�جلز�ئر تتفق مع 13 دولة على �صحب ع�صوية مر�قب من �إ�رش�ئيل يف �الحتاد �الأفريقي، القد�س العربي، 2021/8/1.  
368

7 دول عربية تعرت�ص على منح �الحتاد �الإفريقي �إ�رش�ئيل �صفقة مر�قب، وكالة �الأنا�صول، 2021/8/3.  
369

رئي�ص �حلكومة �لتون�صية: نحرتم قر�ر �ملغرب وتطبيع عالقاتنا مع �إ�رش�ئيل لي�ص مطروحاً، �جلزيرة.نت، 2020/12/15.  
370

حر�ك ر�صمي لن�رشة غزة و�لقد�ص.. هل خرجت موريتانيا من �حللف �الإبر�هيمي �لذي تقوده �الإمار�ت؟، �جلزيرة.نت،   
371

.2021/5/20

�لرئي�ص �ملوريتاين ي�صتقبل وفد�ً من حما�ص برئا�صة هنية، موقع قناة �جلزيرة مبا�رش، 2021/6/21.  
372

موريتانيا تنفي �أي �ت�صاالت مع �إ�رش�ئيل: “منحازون لل�صعب �لفل�صطيني”، الأخبار، 2021/9/2، �نظر:  
373

https://al-akhbar.com/Palestine/316015

كرد�صتان �لعر�ق: قياديّون يدعون لتطبيع �لعالقات مع �إ�رش�ئيل، عرب 48، 2021/9/24.  
374

�لرئي�ص �لعر�قي: ال يكن �أن ي�صتتب �ل�صالم دون تلبية كامل �حلقوق لل�صعب �لفل�صطيني، وكالة وفا، 2021/9/23، �نظر:   
375

https://wafa.ps/Pages/Details/33274

�جلزيرة.نت،  �لتطبيع،  �إىل  �لد�عني  بحق  توقيف  مذكر�ت  ي�صدر  �لعر�قي  �لق�صاء  و��صعني..  وجترمي  ��صتنكار  بعد   
376

.2021/9/26

فتح حتقيق بو�صوله �إىل تل �أبيب.. جدل ت�صدير نفط كرد�صتان �لعر�ق الإ�رش�ئيل يعود للو�جهة، �جلزيرة.نت، 2020/8/1.  
377

مذكرة تفاهم بني “�الحتاد” �الإمار�تية و“�لعال” �الإ�رش�ئيلية، وكالة �الأنا�صول، 2020/11/19.  
378

م�رش،  ال�رشوق،  �صحيفة  للفل�صطينيني،  م�صاعد�ت  لنقل  �إ�رش�ئيل  �إىل  �الإمار�ت  من  مبا�رشة  طري�ن  رحلة  �أول  و�صول   
379

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=6e57aa4c-b2bd- �نظر:   ،2020/5/20

4418-a2c5-8c9ec28376a5

يف غ�صون �أقل من �صهر.. طائرة �إمار�تية حتط يف مطار �للد، موقع �صا�صة نيوز، 2020/6/10، �نظر:  
380

https://www.shasha.ps/news/338271.html

�الإمار�ت: باإمكان مو�طنينا �ل�صفر �إىل �إ�رش�ئيل دون تاأ�صرية، وكالة �الأنا�صول، 2020/10/22.  
381

�لبحرين تعلن دخول �تفاقية �الإعفاء من �لتاأ�صرية مع �إ�رش�ئيل حيز �لتنفيذ، وكالة معا، 2021/1/28، �نظر:  
382

https://www.maannews.net/news/2031154.html

�رشكة �الحتاد للطري�ن �الإمار�تية تفتح مكتب لها يف “�إ�رش�ئيل”، موقع فل�صطني �الآن، 2020/9/2، �نظر:  
383

https://paltimeps.ps



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

358

�رشكة طري�ن “�إل عال” �الإ�رش�ئيلية ت�صري �أول رحلة جتارية جوية �إىل دبي يف 16 �أيلول �جلاري، وكالة �صينخو�، 2020/9/3،   
384

 http://arabic.news.cn/2020-09/03/c_139340762.htm :نظر�

�لبحرين: وفد �إ�رش�ئيلي ز�ر �ململكة لبحث جماالت �لتعاون بني �لبلدين، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2020/9/23.  
385

�أول طائرة �إمار�تية تعب �أجو�ء �إ�رش�ئيل.. ماذ� د�ر بني قائد �لطائرة وبرج �ملر�قبة؟، �جلزيرة.نت، 2020/10/14.  
386

طري�ن �الحتاد �الإمار�تية تد�صن موقعاً باللغة �لعبية و�إ�رش�ئيل تعلق، �صبوتنيك عربي، 2020/10/16.  
387

�تفاق طري�ن �إ�رش�ئيلي – �إمار�تي: 28 رحلة �أ�صبوعية ملطار بن غوريون، عرب 48، 2020/10/18.  
388

�إ�رش�ئيل و�لبحرين توقعان �تفاقاً لت�صيري رحالت جوية بينهما، وكالة �الأنا�صول، 2020/10/22. و�نظر �أي�صاً: �لبحرين   
389

ت�صعّد �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل وتوقع مذكرة لتبادل �لرحالت �جلوية غد�ً، القد�س العربي، 2020/11/29.

بعد توقيع مذكرة تفاهم مع �رشكة �إلعال.. طري�ن �خلليج �لبحرينية تروج لرحالتها �إىل �إ�رش�ئيل، �جلزيرة.نت، 2020/12/3.  
390

طري�ن �خلليج �لبحرينية توقع 5 �تفاقات خالل زيارة الإ�رش�ئيل، �جلزيرة.نت، 2020/12/9.  
391

طائرة �إمار�تية تنقل �أول فوج �صياحي �إ�رش�ئيلي بعد �لتطبيع، �جلزيرة.نت، 2020/11/8.  
392

3 �رشكات �إ�رش�ئيلية ت�صري رحالت بني دبي وتل �أبيب بدء�ً من دي�صمب، �جلزيرة.نت، 2020/11/11.  
393

“�لعال” �الإ�رش�ئيلية ت�صري 14 رحلة مبا�رشة �إىل دبي �أ�صبوعياً، �جلزيرة.نت، 2020/11/23.  
394

“فالي دبي” تد�صن رحالتها �إىل تل �أبيب، اخلليج، 2020/11/26.  
395

�تفاقية تعاون بني �الحتاد لتدريب �لطري�ن �الإمار�تية و�رشكة طري�ن �إ�رش�ئيلية، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2021/1/7.  
396

تل �أبيب تن�صم �إىل �صبكة �الحتاد لل�صحن، �صحيفة البيان، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 2021/4/5، �نظر:  
397

https://www.albayan.ae/economy/tourism/2021-04-05-1.4133298

�الإمار�ت تدخل �رشيكة يف �صفينة �لف�صاء �الإ�رش�ئيلية، ال�رشق الأو�شط، 2021/7/21.  
398

�إ�رش�ئيل ل�صناعات �لف�صاء و�الحتاد للطري�ن �صيفتتحان موقعاً لتحويل �لطائر�ت يف �الإمار�ت، وكالة �صما، 2021/8/25.  
399

تل �أبيب ت�صمح ر�صمياً لالإ�رش�ئيليني بال�صفر �إىل �ل�صعودية، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2020/1/26.  
400

نتنياهو: نعمل لطري�ن مبا�رش لالإمار�ت عب �أجو�ء �ل�صعودية، عرب 48، 2020/8/17.  
401

�ل�صعودية تفتح �أجو�ءها �أمام كافة �لرحالت �جلوية نحو �الإمار�ت ونتانياهو يرحب، فر�ن�ص 24، 2020/9/2.  
402

يديعوت: طائرة �إ�رش�ئيلية حلَّقت فوق مكة �ملكرمة، وكالة معا، 2020/11/10، �نظر:  
403

https://www.maannews.net/news/2023577.html

م�صوؤول �أمريكي كبري لرويرتز: �ل�صعودية ت�صمح للطائر�ت �لتجارية �الإ�رش�ئيلية بعبور �أجو�ئها �إىل �الإمار�ت، موقع قناة   
404

رو�صيا �ليوم، 2020/11/30.

�أول رحلة جتارية �إ�رش�ئيلية �إىل دبي عب �أجو�ء “�ل�صعودية”، وكالة �الأنا�صول، 2020/12/1.  
405

م�صادر عبية: “�إ�رش�ئيل” و�ملغرب تتفقان على ت�صيري رحالت طري�ن مبا�رشة، قد�ص بر�ص، 2021/1/22، �نظر:  
406

https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=66491

مئات �ل�صياح �الإ�رش�ئيليني يتدفقون على �ملغرب م�صتقلني رحالت مبا�رشة، الأيام، ر�م �هلل، 2021/7/26، �نظر:  
407

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14b03c3ey347094078Y14b03c3e

البيد يوقع 3 �تفاقيات مع نظريه �ملغربي ويفتتح غد�ً مكتب دبلوما�صي، القد�س، 2021/8/11، �نظر:  
408

https://alquds.com/2021/08/11/31659

�إ�رش�ئيل تقول �ملو�صاد ��صرتى �أجهزة للك�صف عن فريو�ص كورونا من �خلارج، رويرتز، 2020/3/19، �نظر:  
409

https://www.reuters.com/article/israel-mosaad-aa6-idARAKBN2162HU

قرقا�ص: �الإمار�ت و�إ�رش�ئيل يكنهما �لتعاون رغم �خلالفات �ل�صيا�صية، موقع قناة �حلرة، 2020/6/17.  
410

يف �أول تعاون ر�صمي بني �لبلدين... �الإمار�ت تعلن عن م�صاريع م�صرتكة مع �إ�رش�ئيل ملكافحة فريو�ص كورونا، فر�ن�ص 24،   
411

.2020/6/26

“جمموعة 42” �الإمار�تية توقع مذكرتي تفاهم مع �رشكات �إ�رش�ئيلية ملكافحة “كورونا”، ال�رشق الأو�شط، 2020/7/2.  
412

تعاون �إمار�تي - �إ�رش�ئيلي جديد يف تقنيات فح�ص “كوفيد – 19” عب هو�ء �لزفري، ال�رشق الأو�شط، 2020/8/19.  
413



359

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

مباحثات �إمار�تية - �إ�رش�ئيلية يف �لبحث �لطبي و�لدو�ئي، ال�رشق الأو�شط، 2020/8/25.  
414

�تفاقية للتعاون �لطبي بني �لبحرين و�إ�رش�ئيل، موقع قناة �حلرة، 2021/3/23.  
415

�الإمار�ت و�إ�رش�ئيل توقعان �تفاقاً للتعاون يف جمال �ل�صحة، �صكاي نيوز، 2021/4/23.  
416

النهار، بريوت،  �الأخ�رش، �صحيفة  بالتطعيم و�جلو�ز  �ملتبادل  �تفاق ب�صاأن �العرت�ف  �إىل  �لبحرين و�إ�رش�ئيل تتو�صالن   
417

https://www.annahar.com/arabic/section/77-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85% �نظر:   ،2021/4/23

D8%B9/23042021054528212

“تطبيع طبي” بني �الإمار�ت و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، عربي 21، 2021/6/23.  
418

تفاهم بني �صحة �أبو ظبي ومركز �صيبا �لطبي �الإ�رش�ئيلي لتبادل �ملعارف و�خلب�ت، وكالة و�م، 2021/7/11، �نظر:  
419

http://wam.ae/ar/details/1395302951719

�الإمار�ت و�إ�رش�ئيل تد�صنان خطوط �الت�صال بني �جلانبني، ال�رشق الأو�شط، 2020/8/16.  
420

فتح خطوط �الت�صال �ملبا�رشة بني “�إ�رش�ئيل” و�لبحرين، وكالة �الأنا�صول، 2020/9/23.  
421

جمموعة بريد �الإمار�ت ت�صيف �إ�رش�ئيل �إىل �صبكة عملياتها، وكالة �الأنا�صول، 2021/1/13.  
422

�إ�رش�ئيل و�الإمار�ت تتفقان على �إطالق بر�مج لتبادل �لبعثات �لطالبية يف جمال �لتعليم، القد�س العربي، 2021/5/31.  
423

توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة �إمار�تية ومعهد �إ�رش�ئيلي للعلوم، ال�رشق الأو�شط، 2020/9/13.  
424

�رش�كة ��صرت�تيجية بني 3 معاهد �أبحاث يف �أبو ظبي وتل �أبيب وو��صنطن، ال�رشق الأو�شط، 2020/10/19.  
425

�إ�رش�ئيل: �تفقنا مع �ملغرب على تبادل �لوفود �لطالبية، وكالة �الأنا�صول، 2021/2/12.  
426

بعد �لتطبيع.. �تفاق �إ�رش�ئيلي بحريني يف جمال �ل�صياحة، وكالة �الأنا�صول، 2020/9/17.  
427

�ل�رشق �الأو�صط، �تفاق بحريني - �إ�رش�ئيلي على �إقامة منتدى للتبادل �ل�صياحي، ال�رشق الأو�شط، 2020/12/2.  
428

Ynet News, 12/6/2020, https://www.ynetnews.com/article/H1Gu1ceTL  
429

Ynet News, 1/7/2021, https://www.ynetnews.com/article/B1xKsfonu  
430

�صاهد.. بث م�صرتك بني قناة �إمار�تية و�أخرى �إ�رش�ئيلية وتلفزيون �لبحرين، �جلزيرة.نت، 2020/9/16.  
431

مذكرة تفاهم للتعاون �الإعالمي بني “�أي 24 نيوز” ومقرها �إ�رش�ئيل و“�أبو ظبي لالإعالم”، فر�ن�ص 24، 2020/12/7.  
432

وكالة �أنباء �الإمار�ت توقع �تفاقية تعاون مع “تي بي �أ�ص” �الإ�رش�ئيلية، الحتاد، �أبو ظبي، 2021/4/8.  
433

وكالة �أنباء �الإمار�ت تطلق موقعاً جديد�ً باللغة �لعبية )فيديو(، القد�س العربي، 2021/4/7.  
434

.2021/6/21 ،i24NEWS ،تفتتح مكتبها يف دبي وتوقع �تفاقيات �رش�كة وتعاون مهمة i24 news قناة  
435

غانت�ص يجري مقابلة مع �صحافيني من �ل�صعودية و�الإمار�ت و�لبحرين، وكالة �صهاب، 2020/10/5.  
436

�تفاقية للتعاون �ل�صينمائي بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل”... وخطط الإقامة مهرجان �صنوي، ال�رشق الأو�شط، 2020/9/21.  
437

مناق�صة مبادر�ت ثقافية بني �الإمار�ت و�إ�رش�ئيل، ال�رشق الأو�شط، 2020/10/6.  
438

تطبيع فني من 6 دول عربية مع �إ�رش�ئيل بالتز�من مع �صفقة �لقرن، عربي 21، 2020/2/12.  
439

دعوة للتطبيع وهجوم على �لفل�صطينيني مب�صل�صل على MBC، عربي 21، 2020/4/26.  
440

خالل لقائه حاخام حركة “�صا�ص” �ملتطرفة.. �صفري �الإمار�ت باإ�رش�ئيل يهاجم �جلزيرة ب�صبب تغطيتها للحرب على غزة،   
441

�جلزيرة.نت، 2021/5/30.

�جلزيرة.نت،  �إير�ن،  �صّد  �أفكار”  “حرب  خلو�ص  �إ�رش�ئيل  مع  �تفاقاً  يوقع  بحريني  م�صوؤول  �أبيب..  لتل  زيارة  خالل   
442

.2021/8/8

�جلزيرة.نت،  و�الإ�رش�ئيلية،  �الإمار�تية  �ملحرتفني  ر�بطتي  بني  �رش�كة  مذكرة  توقيع  �لريا�صي..  �لتطبيع  هرولة   
443

.2020/10/27

�أنقا�ص قرية فل�صطينية )فيديو(، موقع  �أقيم على  �أمام نظريه �الإ�رش�ئيلي مبلعب  هزية كبرية ملنتخب �الإمار�ت لل�صباب   
444

2021/12/13؛ و�الحتاد �الإمار�تي يوقع �تفاقية تفاهم مع نظريه �الإ�رش�ئيلي، موقع قناة �لعربية،  قناة �جلزيرة مبا�رش، 

.2020/12/14



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

360

�الحتاد �الإمار�تي يوقع �تفاقية تفاهم مع نظريه �الإ�رش�ئيلي، موقع قناة �لعربية، 2020/12/14.  
445

“�ملوت للعرب”،  �إ�رش�ئيلي جماهريه ت�صتم �لنبي و�صعارهم  50% من ناد  �أفر�د �الأ�رشة �حلاكمة باأبو ظبي ي�صرتي  �أحد   
446

�جلزيرة.نت، 2020/12/7.

.2021/11/27 ،i24NEWS ،الحتاد �الإ�رش�ئيلي لكرة �لطائرة يوقع مذكرة تعاون مع �الحتاد �ملغربي�  
447

تقرير: �تفاق للتطبيع �لريا�صي بني �ملغرب و�إ�رش�ئيل، العربي اجلديد، 2021/12/5.  
448

حجم �لتجارة بني �إ�رش�ئيل و�لدول �لعربية �رتفع 234%، ال�رشق الأو�شط، 2021/9/7.  
449

CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2022/fr_trade01_2022/td1.pdf  450

�ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، “�ملوؤ�رش �لعربي 2020/2019 يف نقاط،” ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، �نظر:   
451

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Opinion-Index-2019-2020-
Inbreef-Arabic-Version.pdf

موقع �إ�رش�ئيلي: معظم �خلطاب �لعربي على مو�قع �لتو��صل �صدّ �لتطبيع وينتقد �الإمار�ت، �جلزيرة.نت، 2020/10/12.  
452

�صعار�ت �لق�صية �لفل�صطينية تطغى على تظاهر�ت �جلز�ئر، العربي اجلديد، 2020/1/31.  
453

م�صري�ت و�حتجاجات يف موريتانيا تنديد�ً بـ“�صفقة �لقرن”، وكالة وفا، 2020/1/31، �نظر:  
454

https://wafa.ps/ar_page.aspx?id=V9j7Ppa869441593548aV9j7Pp

تظاهر�ت  �ليمن:  و�نظر:  2020/1/31؛   ،48 عرب  متر”،  لن  �الإمالء�ت  “خطة  �لقرن”:  “�صفقة  �صّد  �صعبية  �حتجاجات   
455

حا�صدة يف �صنعاء و�صعدة رف�صاً لـ“�صفقة �لقرن”، موقع قناة �مليادين، 2020/1/31.

لقاء فل�صطيني مو�صّع يف �صنعاء.. “مع فل�صطني حتى �لتحرير”، موقع قناة �مليادين، 2020/7/16.  
456

�ليمن.. مظاهرة �صّد �لتطبيع يف عدن �خلا�صعة لقو�ت مو�لية لالإمار�ت، �جلزيرة.نت، 2020/8/20، �نظر:  
457

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/20/%D8%A7%D8%A7-121

مفتي عُمان: حترير “�الأق�صى” وما حوله و�جب مقدّ�ص، وكالة �صند لالأنباء، 2020/8/15.  
458

�الإعالن ر�صمياً عن �أول ر�بطة �إمار�تية �صّد �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، قد�ص بر�ص، 2020/8/23، �نظر:  
459

https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=63328

كتّاب ومثقفون عرب �صّد �لتطبيع: مقاطعة جماعيَّة لالإمار�ت، الأخبار، 2020/8/23، �نظر:   
460

https://al-akhbar.com/Literature_Arts/292945 

وفا،  وكالة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  جتاه  بالثو�بت  مت�صكها  توؤكد  �لبحريني  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �ل�صيا�صية  �جلمعيات   
461

https://www.wafa.ps/Pages/Details/9171 :2020/9/13، �نظر

يف �أقل من 24 �صاعة.. �أكرث من مليون م�صرتك يف حملة “ميثاق فل�صطني” �صدّ �لتطبيع، �جلزيرة.نت، 2020/9/16.  
462

17 جمعية بحرينية: �لتطبيع ال يثل �صعبنا ولن يثمر �صالماً، وكالة �الأنا�صول، 2020/9/16.  
463

جمعيات �صيا�صية بحرينية توؤكد رف�صها لكافة �أ�صكال �لتطبيع مع �الحتالل، وكالة وفا، 2020/8/14، �نظر:  
464

http://www.wafa.ps/Pages/Details/7583

مظاهر�ت مناه�صة للتطبيع يف �لبحرين تز�مناً مع زيارة وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي )فيديو و�صور(، موقع قناة �جلزيرة   
465

مبا�رش، 2021/9/30.

حتت �صعار “قاطع من �أجل فل�صطني”.. 16 موؤ�ص�صة عربية و�إ�صالمية تطلق حملة مقاطعة �ملوؤ�ص�صات �لد�عمة الإ�رش�ئيل،   
466

�جلزيرة.نت، 2020/12/10.

�لكويت: 41 منظمة تطالب بقانون يجرم �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، وكالة �الأنا�صول، 2020/9/21.  
467

مظاهر�ت غا�صبة يف �الأردن رف�صاً لالتفاق مع �إ�رش�ئيل ولـ“�لتطبيع �الإمار�تي”، القد�س العربي، 2021/11/26.  
468

28 جمعية مغربية تدعو �إىل �مل�صاركة يف وقفة �حتجاجية �ليوم يف �لرباط �صدّ “�لتطبيع”، القد�س العربي، 2020/9/17.  
469

علماء �ملغرب يدعون �إىل �إعادة �لنظر يف �لتطبيع مع �الحتالل، عربي 21، 2020/12/11.  
470

�أحز�ب وجماعات �إ�صالمية مغربية تعلن رف�صها تطبيع �لعالقات مع �إ�رش�ئيل، موقع قناة رو�صيا �ليوم، 2020/12/13.  
471



361

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

نقابة �ل�صحافة �ملغربية تعلن رف�صها �أي تطبيع �أو تو��صل مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، القد�س العربي، 2020/12/15.  
472

�الإعالن عن تاأ�صي�ص “�جلبهة �ملغربية لدعم فل�صطني و�صّد �لتطبيع”، وكالة وطن لالأنباء، 2021/3/2، �نظر:  
473

https://www.wattan.net/ar/news/334345.html

200 من علماء موريتانيا يفتون بحرمة �لتطبيع مع �الحتالل، عربي 21، 2021/2/1.  
474

بالفيديو: هكذ� ��صتقبل �جلز�ئريون بطلهم نورين بعد رف�صه مو�جهة العب �إ�رش�ئيلي، فل�صطني �الآن، 2021/7/29.  
475

“يديعوت �أحرونوت”: رف�ص ريا�صيني عرب مو�جهة �إ�رش�ئيليني يك�صف �إفال�ص �لتطبيع، وكالة وفا، 2021/7/28، �نظر:   
476

https://wafa.ps/Pages/Details/28347

القد�س  حرب”،  بـ“جرية  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  ي�صف  و�لعثماين  مدينة…   50 يف  فل�صطني  مع  ت�صامن  وقفات  �ملغرب:   
477

العربي، 2021/5/17.

مب�صاركة �إ�صماعيل هنية.. مهرجان ت�صامني مع �ل�صعب �لفل�صطيني يف قطر، �جلزيرة.نت، 2021/5/15.  
478

رغم ماأ�صاتهم.. نازحو �صوريا يت�صامنون مع فل�صطني مب�صري�ت �لدعم و�لتاأييد، �جلزيرة.نت، 2021/5/16.  
479

حترّكات ومو�قف منا�رشة لل�صعب �لفل�صطيني: “ل�صتم وحدكم”، الأخبار، 2021/5/11.  
480

مفتي �صلطنة عُمان: “�ملقاومة غ�صلت جبني �الأمة من �لعار”، عربي 21، 2021/5/18.  
481

�حتفاالت يف لبنان وليبيا بن�رش �ملقاومة بغزة و�ل�صدر يوجه ر�صالة، عربي 21، 2021/5/22.  
482





الف�سل ال�سابع

الق�شية الفل�شطينية والعامل االإ�شالمي





365

الق�شية الفل�شطينية والعامل االإ�شالمي

الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ�سالمي

هذ�  يف  و�حد  ف�صل  يف  تغطيتها  ي�صعب  بلد�ً،   57 �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  ت�صم 

�صناأخذ  كما  �ملنظمة؛  هذه  وفعاليات  مو�قف  بتغطية  �صنقوم  ولذلك،  �لتقرير. 

بع�ص  يف  �ملو�قف  الأبرز  عام  ��صتعر��ص  مع  �لدر��صة؛  حمل  ليكونا  و�إير�ن  تركيا  هما  منوذجني 

�لكيان  مع  �لتطبيع  وملف  �ل�صعبي  للتفاعل  و��صتعر��ص  وباك�صتان؛  وماليزيا  كاإندوني�صيا  �لدول 

�الإ�رش�ئيلي.

منذ  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  كانت  لطاملا 

�ل�صهاينة  قيام  ُبعيد   ،1969 �صنة  ن�صاأتها 

�أن  يعني  ما  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �ملنطقة  يف  �حلكم  منظومة  من  جزء�ً  �الأق�صى،  �مل�صجد  باإحر�ق 

�ملنظمة  فاإن  لذ�،  �لقائمة على رعايتها.  �لدول  ل�صيا�صات  �نعكا�ص  �إال  ما هي  �ملنظمة  �صيا�صات هذه 

يتخطى  ال  �لذي   ،2021-2020 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  تفاعلها  طريقة  يف  تغري  مل 

�ل�صقف �ل�صيا�صي للدول �لعربية، حيث ��صتمرت �ملنظمة يف تبني “مبادرة �ل�صالم �لعربية”، وتبني 

 حّل �لدولتني، و�لت�صديد على �أن مدينة �لقد�ص �ل�رشيف هي جزء من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة

1
�صنة 1967.

“�إقامة  �أن  على  �الإ�صالمي  �لتعاون  ملنظمة  �لعامة  لالأمانة  �مل�صتمر  �لتاأكيد  من  �لرغم  وعلى 

بعد  �إال  تتحقق  لن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ودولة  �ملنظمة  يف  �الأع�صاء  �لدول  بني  �لطبيعية  �لعالقات 

�إنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لكامل لالأر��صي �لعربية و�لفل�صطينية �ملحتلة منذ �لعام 1967، مبا فيها 

�لكيان �ل�صهيوين،  �لدول �الإ�صالمية من تطبيع �لعالقات مع  �أن ذلك مل ينع بع�ص  �إال   
2
�لقد�ص”،

�لتعاون بينها تتدحرج بوترية عالية لت�صمل �ملجاالت كافة  �تفاقيات  �أن عجلة تطوير  و�لذي يبدو 

�صبتمب  �أيلول/  يف  لل�صالم”  �أبر�هام  “�تفاقية  توقيع  ل  �صكَّ حيث  و�ال�صتخبار�تية،  �الأمنية  ومنها 

�ملو�قف  بني  ف�صل  نقطة  �أخرى،  جهة  من  و“�إ�رش�ئيل”  جهة  من  و�لبحرين  �الإمار�ت  بني   2020

�لر�صمية و�ملمار�صة �لو�قعية يف عمل منظمة �لتعاون �الإ�صالمي.

�ملنظمة،  منها  تعاين  �لتي  �لتناق�صات  حجم  يدرك  �ل�صهيوين  �الحتالل  فاإن  يبدو،  ما  وعلى 

فر�ص  يف  ��صتمر  كما  �لقد�ص،  مدينة  يف  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  للمقد�صات  �نتهاكاته  يف  فا�صتمر 

�لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  من  م�صاحة  �أكب  �صّم  يف  �ال�صرت�تيجي  م�رشوعه  �صمن  جديد  و�قع 

جتر�أت  بل  �ملنظمة.  قبل  من  �مل�صتمرين  و�ال�صتنكار  �لرف�ص  من  بالرغم  �الإ�رش�ئيلي،  للكيان 

�لروي�صي،  �أحمد  فل�صطني  �ملنظمة يف  باقتحام منزل ممثل  �لقيام  �ل�صهيوين على  �الحتالل  قو�ت 

اأواًل: منظمة التعاون االإ�شالمي

مقدمة
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من  يريد  �صيا�صية  “ر�صالة  �لروي�صي  عّده  ما  وهو  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �صلو�ن  مدينة  يف  �لكائن 

�الأحد�ث نقل  ومنع  �ملقد�صة،  �ملدينة  يف  �لعمل  تقوي�ص  وحكومته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل   خاللها 

3
�جلارية فيها”.

فعلى  �لفل�صطينية،  للق�صية  بالن�صبة   2020 �صنة  عليه  كانت  مما  �أف�صل   2021 �صنة  تكن  مل 

�لر�عي  تر�مب،  دونالد  �ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  وخ�صارة  �الأمريكية  �الإد�رة  تغري  من  �لرغم 

�أن ذلك مل ينع دولة كو�صوفو من  �إال  جلهود �لتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، لل�صباق �النتخابي، 

�فتتاح �صفارتها يف مدينة �لقد�ص يف �آذ�ر/ مار�ص 2021، وهو ما دفع وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية 

�الأع�صاء  �لدول  دعوة  فيها  تطلب  �الإ�صالمي  �لتعاون  ملنظمة  �لعامة  لالأمانة  ر�صالة  توجيه  �إىل 

 كما د�نت �ملنظمة قيام هندور��ص بافتتاح �صفارتها يف مدينة �لقد�ص يف
4
 للمنظمة ملقاطعة كو�صوفو.

5
حزير�ن/ يونيو 2021.

ويف 2021/5/16، عقدت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي �جتماعاً طارئاً للبحث يف �صبل وقف �لعدو�ن 

و�آالف  �ل�صهد�ء  ع�رش�ت  خالله  �صقط  و�لذي  غزة،  وقطاع  �الأق�صى  �مل�صجد  على  �الإ�رش�ئيلي 

�جلرحى، كما دمرت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لبنية �لتحتية يف �لقطاع و�آالف �لوحد�ت �ل�صكنية. 

وقد قال �أمني عام منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يو�صف بن �أحمد �لعثيمني:

ر�أ�ص  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  وباعتبار  حرج،  فل�صطيني  ظرف  ظل  يف  �ليوم  جنتمع 

قائمة �هتمام �ملنظمة، لتد�ول �لر�أي و�مل�صورة و�الإجر�ء�ت ملو�جهة �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية 

يف �الأر��صي �لفل�صطينية خ�صو�صاً يف �لقد�ص، وما تقوم به �إ�رش�ئيل من �أعمال عدو�نية يف 

يثّل  مما  للفل�صطينيني،  ق�رشي  وتهجري  للمقد�صات،  �نتهاك  من  �الأق�صى  �مل�صجد  حميط 

��صتفز�ز�ً مل�صاعر �مل�صلمني كافة حول �لعامل، و�نتهاكاً �صارخاً للقانون �لدويل.

6
ويف هذ� �ل�صياق توؤكد منظمة �لتعاون �الإ�صالمي وقوفها وت�صامنها مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

�لعامل  منظمة  �أطلقت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لدعم  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  �صعي  �صياق  ويف 

 The Islamic World Educational, Scientific )الإ�صالمي للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�إي�صي�صكو�

)and Cultural Organization )ICESCO، حزمة م�صاريع ل�صالح فل�صطني تغطي جماالت عمل 

7
�ملنظمة، مع �إعطاء �أولوية ملدينة �لقد�ص.

�العتد�ء�ت  بينها  ومن  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  �لتفاعل  يف  �ملنظمة  ��صتمرت  �أخرى،  جهة  ومن 

�لدول  �صقوف  �صمن  �لتفاعل  هذ�  يبقى  ولكن  �الحتالل،  �صجون  يف  �الأ�رشى  على  �الإ�رش�ئيلية 

�الأع�صاء، مع مالحظة تفاوت هذه �ل�صقوف بني دولة و�أخرى، ومع �الأخذ بعني �العتبار �الندفاع 

من قبل بع�ص هذه �لدول يف بناء عالقات وطيدة مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، مقابل �إظهار عد�ء و��صح 
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�الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة  �أد�ء  على  �مل�صتقبل  يف  ينعك�ص  قد  ما  وهو  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  مل�صار 

خ�صو�صاً �أن هذه �لدول �ملطبِّعة �أو �لد�عمة مل�صار �لتطبيع فاعلة يف حتديد �صيا�صات منظمة �لتعاون 

�الإ�صالمي.

2020 و2021 على  تركزت �أولويات �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية يف �صنتي 

ملفات �رشق �ملتو�صط وليبيا و�لعالقات مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، ثم 

2021. كما �ن�صغلت �الأجندة  م�صار �حلو�ر و�لتقارب مع حمور �ل�صعودية - �الإمار�ت - م�رش يف 

�للرية  �رشف  �صعر  تر�جع  ثم  كورونا،  جلائحة  �القت�صادية  بالتد�عيات  ملحوظ  ب�صكل  �لد�خلية 

�لرتكية ب�صبب �صيا�صة تخفي�ص ن�صبة �لفائدة.

�الأجندة  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  ح�صور  يف  ن�صبي  تر�جع  �إىل  �أخرى،  وعو�مل  ذلك،  كل  دفع 

ق�صية مثل  �ملهمة،  �الأحد�ث  بع�ص  مع  �لرتكي  �لتفاعل  ينع  مل  ذلك  لكن  عام.  ب�صكل   �لرتكية 

حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص، ومعركة “�صيف �لقد�ص”، على �مل�صتويني �لر�صمي و�ل�صعبي، وبدعم 

كامل للفل�صطينيني، و�نتقاد عايل �ل�صقف للكيان �ل�صهيوين.

من جهة ثانية، فقد تو�ترت ت�رشيحات ر�صمية تركية برغبة �أنقرة يف تطوير �لعالقات مرة �أخرى 

مع �لكيان �ل�صهيوين، وو�صلت �الأمور ملرحلة حتديد ��صم �ل�صفري �لرتكي �ملقرتح، بالرغم من عدم 

 Recep Tayyip Erdoğan �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  �ختتم  بينما  �الإجر�ء�ت؛  �إمتام 

�صنة 2021 باإعادة �لتاأكيد على رغبة بالده يف “خطو�ت قوية مع م�رش و�إ�رش�ئيل”، �أ�صوة بالتقدم 

�حلا�صل يف �لعالقات مع دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

ال�شيا�شة اخلارجية: الأولويات والتحولت:

�صلّم  على  �مللفات  بع�ص  تتاأخر  �أو  تتقدم  ود�خلياً،  �ملنطقة  يف  �لتطور�ت  م�صار  مع  بالتو�زي 

�إن �لنز�ع يف ليبيا وق�صية �رشق �ملتو�صط قد  �أولويات �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية. ويكن �لقول، 

تقدمتا هذه �الأولويات ب�صكل ملحوظ يف �ل�صنتني 2020 و2021، �إ�صافة لفوز جو بايدن باالنتخابات 

من  عدد  على  و�نعكا�صاته  �الأمريكية   - �لرتكية  �لعالقات  على  ذلك  وتاأثري  �الأمريكية،  �لرئا�صية 

�لق�صايا و�مللفات �ملهمة بالن�صبة الأنقرة.

2019 �تفاَقني مع حكومة �لوفاق �لوطني  فقد كانت تركيا قد وّقعت يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

للتعاون  و�لثانية  �خلال�صة،  �القت�صادية  �ملناطق  وتعيني  �لبحرية  �حلدود  لرت�صيم  �الأوىل  �لليبية؛ 

8
�الأمني و�لع�صكري بني �لبلدين.

ثانيًا: تركيا
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ومع تقدُّم حكومة �لوفاق بطلب ر�صمي الإر�صال تركيا قو�ت لها �إىل ليبيا، �أقر جمل�ص �الأمة �لرتكي 

 وهو ما ح�صل �رشيعاً. 
9
�لكبري )�لبملان( يف 2021/1/2 مذكرة تفوي�ص الإر�صال قو�ت تركية �إىل ليبيا،

فقد قدمت �أنقرة حلكومة �لوفاق دعماً لوجي�صتياً وتدريبياً، وعلى �صعيد �لتن�صيق بني �ملجموعات 

 ثم يف دحر 
10

�لع�صكرية �ملن�صوية حتت �إمرة �حلكومة، مبا �أ�صهم �أوالً بفك �حل�صار عن طر�بل�ص،

 ثم �لو�صول ملنطقة �رشت حيث 
11

�لليبي، قو�ت �جلرن�ل �ملتقاعد خليفة حفرت وطردها من �لغرب 

 وقد لعبت �لطائر�ت بدون 
12

توقف تقدم قو�ت حكومة �لوفاق �إثر تدخل رو�صي ع�صكري مبا�رش.

طيار )�مل�صرّي�ت( �لرتكية دور�ً حمورياً يف كل هذه �ملر�حل.

وهكذ� لعب �النخر�ط �لرتكي يف �الأزمة �لليبية دور�ً مبا�رش�ً يف تقليل فر�ص �حل�صم �لع�صكري، 

و�رّشع من �لعملية �ل�صيا�صية �لتي ��صتكملت مبلتقى �حلو�ر �ل�صيا�صي �لليبي ثم بانتخابات �ملجل�ص 

13
�لرئا�صي، مع �نفتاح عدد من �الأطر�ف �لدولية و�الإقليمية على حكومة �لوفاق يف حينه.

حكومة  ثم  �لوفاق  حكومة  تدعم  �لتي  تقريباً  �لوحيدة  �الإقليمية  �لقوة  متثل  �أنقرة  ز�لت  وما 

�لوحدة �لوطنية �لتي خلفتها. وت�صعى �أنقرة الإد�مة دورها وتعاونها مع �حلكومة �لليبية �لتي متثل 

�لتناف�ص  �أحد �رشكائها يف م�صار  �ملتو�صط، وكذلك  �لوحيد يف ملف غاز �رشق  �ل�رشيك  بالن�صبة لها 

�جليو-�صيا�صي بني �ملحاور يف �ملنطقة.

ومتثل ق�صية �رشق �ملتو�صط �أولوية لرتكيا من ز�وية �لرثو�ت، وكذلك جيو-�صيا�صياً، وثالثاً من 

ز�وية �لتناف�ص مع �ليونان �لتي جتمعها بها خ�صومة تقليدية. ولذلك فقد ��صتمرت �أنقرة يف �أن�صطة 

وقب�ص  �ليونان  مع  عليها  �ملتنازع  �ملناطق  يف  وخ�صو�صاً  �ملتو�صط،  �رشق  يف  �لغاز  عن  �لتنقيب 

 
15

 على �لرغم من �أنها �أدت الحتكاكات مع �الأخريتني كادت �أن توؤدي ل�صد�م ع�صكري.
14

�لرومية،

وعلى �لرغم من �أنها ت�صببت الأنقرة بتوتر�ت مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وعر�صتها لعقوبات 

�ملتو�صط  �لتوتر يف �رشق  �أن م�صار   غري 
17

 وهي عقوبات ما ز�لت قائمة؛
16

�الأوروبي، من �الحتاد 

18
تر�جع مع جوالت �حلو�ر �لرتكية – �ليونانية �أو�ئل �صنة 2021.

الأهمية  جهة  من  لرتكيا،  �إ�صافياً  حتدياً  �ملتحدة  �لواليات  لرئا�صة  بايدن  �نتخاب  مثَّل  وقد 

�لعالقات �لرتكية - �الأمريكية، ومن جهة ثانية لعديد �مللفات �خلالفية بني �جلانبني، ومن جهة ثالثة 

�لتحديد، خالل حملته  و�أردوغان على وجه  �إز�ء تركيا  بايدن  تبناها  �لتي  �ل�صلبية  �ملو�قف  ب�صبب 

 وكذلك بعد �نتخابه، مبا يف ذلك توقيع عقوبات على �أنقرة و�إخر�جها ب�صكل نهائي من 
19

�النتخابية،

 
20

م�رشوع مقاتالت �أف-35.

�أ�ص-400  منظومة  تفعيل  لتاأجيل  �إ�صافة  �لد�خلية،  �الإجر�ء�ت  من  لعدد  تركيا  ذلك  دفع  وقد 

�ملنظومة،  بخ�صو�ص  بديلة  مقرتحات  تقديها  �إىل  باالإ�صافة  �أر��صيها،  على  �لرو�صية   S-400 �أو 

21
و�حلو�ر �ملعمق مع و��صنطن بخ�صو�ص �مللفات �خلالفية.
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�خلارجية  �ل�صيا�صة  يف  �نعطافة  �لتحديد،  وجه  على   ،2021 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف  �صهد  كما 

على  يقف  كان  �لذي  م�رش،   - �الإمار�ت   - �ل�صعودية  حمور  على  �النفتاح  يف  متثَّلت  �لرتكية 

جوالت  عدة  �لقاهرة  مع  �أنقرة  فعقدت  وملفاتها.  �ملنطقة  ق�صايا  جممل  يف  تركيا  من  �لنقي�ص 

ظبي �أبو  عهد  ويل  تركيا  ��صتقبلت  كما   
22

ن�صبي. ب�صكل  �لعالقات  بينهما  وتطورت  �حلو�ر،   من 

مليار�ت   10 مبلغ  �الإمار�ت  ��صتثمار  �صملت  تفاهم  مذكر�ت  عدة  �لبلَد�ن  ووقَّع  ز�يد،  بن  حممد 

�لرتكي  نظريه  و�لتقى  تركيا  �لبحرين  خارجية  وزير  ز�ر  متز�من،  وب�صكل   
23

تركيا. يف  دوالر 

�أوكتاي   بينما �جتمع نائب �لرئي�ص �لرتكي فوؤ�د 
24

،Mevlut Çavuşoglu �أوغلو  مولود ت�صاوو�ص 

�أردوغان م�صار بالده بالقول  �ص   وقد خلَّ
25

�إ�صطنبول. Fuat Oktay بوزير �لتجارة �ل�صعودي يف 

م�رش مع  لها  مثيالت  هناك  �صيكون  �الإمار�ت،  مع  بالده  عليها  �أقدمت  �لتي  �لقوية  “�خلطو�ت   �إن 

26
و�إ�رش�ئيل”.

يف �أ�صباب هذ� �لتحول �مللحوظ، و�لذي �صمل تركيا �إىل جانب عدد من دول �ملنطقة، يكن ر�صد 

ما يلي:

1. �أ�صباب حملية، ترتبط باالأ�صا�ص بالتد�عيات �ل�صلبية جلائحة فريو�ص كورونا �مل�صتجد، وغريها 

من �لعو�مل، على �قت�صاد�ت �ملنطقة، و�قرت�ب موعد �النتخابات �لرئا�صية و�لبملانية �لرتكية، 

و�ال�صتثمار  �القت�صاد  �إنعا�ص  يف  ت�صاعد  �أن  يكن  �لتي  �لتهدئة  من  حالة  يف  �لدول  كافة  ورغبة 

فيها.

2. �أ�صباب �إقليمية، ترتبط باالأ�صا�ص بحالة �ال�صتنز�ف �لتي عانتها جميع �الأطر�ف يف ق�صايا �ملنطقة 

ونز�عاتها، دون �أن ي�صتطيع �أي طرف �إنهاءها ل�صاحله ب�صكل كامل، باالإ�صافة �إىل �الخرت�قات 

�لن�صبية �لتي حققتها تركيا �صنة 2020 يف كل من ليبيا و�لقوقاز، و��صتقر�ر �لو�صع يف �صورية 

لكل  وي�صاف  بخ�صو�صه.  �الأوروبي  �الحتاد  مع  �لتوتر  حدة  تر�جعت  �إذ  �ملتو�صط،  و�رشق 

ذلك �أولوية ملف �رشق �ملتو�صط بالن�صبة الأنقرة ورغبتها يف ك�رش عزلتها فيه، وحماولة خلخلة 

�ملحور �مل�صاند لليونان من خالل �إبر�م تفاهمات وتر�صيم حدود بحرية مع م�رش و/�أو �لكيان 

�ل�صهيوين.

3. �أ�صباب دولية، ترتبط باالأ�صا�ص بتوجهات �الإد�رة �الأمريكية �جلديدة �ملقلقة يف عمومها ملجموعة 

�الأو�صط،  �ل�رشق  مبنطقة  �هتمامها  تر�جع  �صيا�صة  ��صتمر�ر  وحتديد�ً  �الإقليميني،  حلفائها 

وحر�صها على �إبر�م �تفاق جديد مع �إير�ن، مبا قد يثل هاج�صاً لدول �خلليج �لعربي على وجه 

�لتحديد.
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حمطات فل�شطينية:

�لق�صية  ت�صفية  وم�صاعي  �لقرن”،  لـ“�صفقة  �لر�ف�صة  �صيا�صتها  تركيا  و��صلت  �ملجمل،  يف 

 
27

،2018 منذ  مو�جهتها  يف  �الإ�صالمي  �لديبلوما�صي  �جلهد  وقادت  بد�أتها  كانت  �لتي  �لفل�صطينية، 

وكذلك و��صلت خطابها �لر�صمي �لر�ف�ص لالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية حلقوق �لفل�صطينيني.

مع �الأ�صابيع �الأخرية من رئا�صة دونالد تر�مب، وقبيل دخول بايدن �ملكتب �لبي�صاوي، جددت 

كرر  كما   
28

�لقرن”. “�صفقة  �مل�صّماة  �الأمريكية  للخطة  رف�صها  خارجيتها  لوز�رة  بيان  يف  �أنقرة 

خط  “�لقد�ص  بالده  ترفعه  �لذي  �ل�صعار   Mustafa Şentop �صنطوب  م�صطفى  �لبملان  رئي�ص 

 وعبَّ �لرئي�ص �لرتكي عن رف�ص بالده للخطة �الأمريكية �لتي تهدف “الإ�صفاء �ل�رشعية 
29

�أحمر”،

30
على �الحتالل �الإ�رش�ئيلي”، موؤكد�ً �أنها “ال تخدم �ل�صالم ولن جتلب �حلل”.

�لفل�صطينيني، وال �صيّما قر�ر�ت  �ملنددة ب�صيا�صات �الحتالل �صّد  �لرتكية  �ملو�قف  كما تكررت 

�ملبادر�ت  وجه  يف  “للوقوف  �لدويل  �ملجتمع  د�عية  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأر��صي  �صّم 

بت �خلارجية �لرتكية   ورحَّ
31

�الإ�رش�ئيلية غري �ل�رشعية و�أحادية �جلانب” �ملقّو�صة للقانون �لدويل.

بقر�ر �ملحكمة �جلنائية �لدولية International Criminal Court �لقا�صي بواليتها �لق�صائية على 

�أن �لقر�ر مهم ل�صمان  1967 مبا فيها �رشقي �لقد�ص، وموؤكدة  �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

32
قدرة �ملحكمة على “حما�صبة �إ�رش�ئيل على �جلر�ئم �لتي �رتكبتها” يف �الأر��صي �لفل�صطينية.

كما يكن ر�صد �ملو�قف �لرتكية من �لق�صية �لفل�صطينية خالل �ل�صنتني 2020 و2021 عب ثالث 

حمطات رئي�صية، وهي �النتخابات �لفل�صطينية، وق�صية حي �ل�صيخ جر�ح، ومعركة �صيف �لقد�ص.

�أنقرة باإ�صد�ر �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود  بت  على �صعيد �مل�صاحلة �لد�خلية �لفل�صطينية، رحَّ

�أنها  �أ�صدرته  بيان  يف  خارجيتها  وز�رة  وقالت  و�لرئا�صية،  �لبملانية  �النتخابات  مر�صوم  عبا�ص 

 كما و�أ�صدرت وز�رة �خلارجية �لرتكية 
33

م�صتعدة “لتقدمي �صتى �أنو�ع �لدعم” من �أجل �إجناحها.

مدينة  يف  �صيّما  ال  �لفل�صطينية”،  لالنتخابات  �ملعّوق  موقفها  “�إنهاء  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  فيه  دعت  بياناً 

�لفل�صطيني  �لرئي�ص  قر�ر  م�صوؤولية  �الحتالل  حّملت  �لرتكية  �خلارجية  �أن  الفتاً  وكان   
34

�لقد�ص.

 
35

�لفل�صطينية”. “�صلباً على �مل�صاحلة  �لقر�ر  �أال يوؤثر هذ�  �آملة   ،2021/4/29 تاأجيل �النتخابات يف 

�أردوغان  ل�صان  �لفل�صطينية، كما جاء على  �لد�خلية  للم�صاحلة  ��صتمر�ر دعمها  وقد كّررت مر�ر�ً 

36
خالل لقائه نظريه �لفل�صطيني يف �إ�صطنبول يف متوز/ يوليو 2021.

وفيما يتعلق ب�صعي �الحتالل مل�صادرة بيوت �لفل�صطينيني يف حي �ل�صيخ جر�ح مبدينة �لقد�ص، 

�ملدينة،  �لتي متار�صها �صلطات �الحتالل يف �حلي وعموم  �لقانونية”  “�الإجر�ء�ت غري  �أنقرة  د�نت 

“�صّد �صيا�صات �الحتالل �لتو�صعية”، �لتي متثل  د�عية �ملجتمع �لدويل للت�صامن مع �لفل�صطينيني 

37
“�أحدث مثال على �نتهاكات �إ�رش�ئيل للقانون �لدويل”.
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مايو  �أيار/  يف  �لقد�ص  �صيف  معركة  �ندالع  ثم  �الأق�صى،  �مل�صجد  �الحتالل  قو�ت  �قتحام  ومع 

2021، تطور �ملوقف �لر�صمي �لرتكي ر�صمياً و�صعبياً، مبا �صمل مظاهر�ت يف عدة حمافظات، على 

�لرغم من �حلظر ب�صبب جائحة كورونا، وتخ�صي�ص خطبتَي �جلمعة و�لعيد عن فل�صطني، �إ�صافة 

ت عن �إد�نتها  ملو�قف عابرة لالأحز�ب �ل�صيا�صية وموؤ�ص�صات �لدولة ومنظمات �ملجتمع �ملدين، عبَّ

38
للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي وت�صامنها مع �لفل�صطينيني.

قو�ت  �عتد�ء  وعدَّ  وح�صية”،  �إرهاب  “دولة  باأنها  “�إ�رش�ئيل”  �أردوغان  و�صف  ر�صمياً، 

موؤكد�ً  �مل�صلمني”،  كل  على  “هجوماً  �لقد�ص  و�رشقي  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �مل�صلني  على  �الحتالل 

معركة �أثناء  )يف  �لرتكي  �لرئي�ص  و�نتقد   
39

م�صلم”. كل  على  و�جب  �لقد�ص  �رشف  “حماية  �أن   على 

�إن  قائالً  و�لنم�صا،  �ملتحدة  �لواليات  مثل  لالحتالل  دعمها  عن  ت  عبَّ �لتي  �لدول  �لقد�ص(  �صيف 

 وقد �ألغت تركيا، على هام�ص �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �لقد�ص وغزة 
40

“�أيديها ملطخة بالدماء”.
دعوة كانت قد وجهتها لوزير �لطاقة يف �لكيان �ل�صهيوين للم�صاركة يف “منتدى �أنطاليا �لديبلوما�صي  

41
.”Antalya Diplomacy Forum

و�صمن جهود �لديبلوما�صية �لرتكية، تو��صل �لرئي�ص �لرتكي مع �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود 

عبا�ص، ورئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، �إ�صافة لروؤ�صاء وقياد�ت عدد من 

 ودعا �ملنظمات �لدولية 
42

دول �لعامل و�ملنطقة بخ�صو�ص �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �لفل�صطينيني.

و�الإقليمية مثل �الأمم �ملتحدة، وجمل�ص �الأمن �لدويل، ومنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، “للتحرك بفعالية 

�إ�رش�ئيل  “تلقني  �إنه يتعني على �ملجتمع �لدويل   قائالً 
43

�لفل�صطينيني �ملظلومني و�لقد�ص”، �أجل  من 

 
44

�لدعم. �أ�صكال  بكافة  لهذه �جلهود  بدعم بالده  �عتد�ء�تها، ومتكفالً  ب�صبب  وقوياً”  ر�دعاً  در�صاً 

ومن �ملبادر�ت �لتي قدَّمها �أردوغان خالل معركة �صيف �لقد�ص، نقا�ص فكرة �إر�صال قو�ت دولية �إىل 

 وت�صكيل “�إد�رة ثالثية” ملدينة �لقد�ص ت�صم ممثلني 
45

�الأر��صي �لفل�صطينية حلماية �لفل�صطينيني،

46
عن �لديانات �ل�صماوية �لثالث.

للجر�ئم  ثمناً  ور�دعاً”  قوياً  در�صاً  “�إ�رش�ئيل  تلقني  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  �لرتكي  �لرئي�ص  ودعا 

�ل�صامية”،  بـ“معاد�ة  له  و��صنطن  التهام  عرَّ�صه  ما  وهو   
47

�لفل�صطينيني، �صّد  يرتكبها  �لتي 

The Justice and Development Party و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  عليه  رّد  �لذي  �التهام   وهو 

48
))Adalet ve Kalkınma Partisi )AKP( �حلاكم و��صفاً �التهامات بـ“�لكذبة”.

م  ونظَّ  
49

�لدولة”، “�إرهاب  مبمار�صة  �الحتالل  دولة  �صنطوب  م�صطفى  �لبملان  رئي�ص  و�تهم 

 �صدر بنهايتها بيان 
50

جل�صة خا�صة للبملان “للت�صامن مع �لفل�صطينيني و�إد�نة جر�ئم �الحتالل”،

51
ُيدين �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، وقَّعت عليه كافة �الأحز�ب �ملن�صوية حتت قبته، يف تو�فق نادر.
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فو�صف  �الحتالل؛  ل�صيا�صات  و�إد�نة  �لفل�صطينيني  مع  ت�صامن  مو�قف  �الأحز�ب  �صّدرت  كما 

�الحتالل  ممار�صات   Ömer Çelik جليك  عمر  �حلاكم  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  با�صم  �لناطق 

 
52

�لعدو�ن. بوقف  �لعامل  مطالباً  �لدولية”  و�الأعر�ف  للقانون  �ل�صارخ  و“�النتهاك  بـ“�لوح�صية”، 

كمال   Republican Peopleʼs Party �جلمهوري  �ل�صعب  حزب  ورئي�ص  �ملعار�صة  زعيم  و�أكد 

به  ما تقوم  �لفل�صطينيني و��صفاً  ��صتمر�ر حزبه يف دعم   Kemal Kılıçdaroğlu �أوغلو  كليت�صد�ر 

53
دولة �الحتالل بـ“�ملجزرة”.

 Devlet بهجلي  دولت   Nationalist Movement Party �لقومية  �حلركة  حزب  رئي�ص  وقال 

�أمام  نتنياهو  ملحاكمة  د�عياً  ال تطاق”،  بلغ حدود�ً  �الإ�رش�ئيلي  “�الإرهاب  �إن  Bahçeli، من جهته، 

 İYİ PARTİ �جليد   �حلزب  رئي�ص  من  م�صابهة  مو�قف  �صدرت  كما   
54

�لدولية. �جلنائية  �ملحكمة 

مري�ل �أك�صنار Meral Akşener، ونائب رئي�ص �لدولة فوؤ�د �أوكتاي، و�لناطق با�صم �لرئا�صة �إبر�هيم 

Fahrettin Altun، وعدد  �ألتون  �لدين  �الت�صال فيها فخر  İbrahim Kalın، ورئي�ص د�ئرة  كالني 

�الأ�صبق  �لوزر�ء   كما دعا رئي�ص 
55

،Ali Erbaş �أربا�ص  �لدينية علي  �ل�صوؤون  �لوزر�ء، ورئي�ص  من 

 Ahmet �أوغلو  د�ود  �أحمد   Future Party )Gelecek Partisi—GP( �مل�صتقبل  حزب  ورئي�ص 

Davutoglu �الأحز�ب �لرتكية للتوحد من �أجل �لقد�ص، كما دعا �حلكومَة �إىل �لقيام بخطو�ت عملية 
56

لدعم �لفل�صطينيني.

�صعبياً، ت�صّدر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقد�ص ثم غزة عناوين ن�رش�ت �الأخبار �لرتكية، وكذلك 

و�صائل �لتو��صل �الجتماعي، وخ�ص�صت خمتلف و�صائل �الإعالم �صاعات لتغطية �الأحد�ث ب�صكل 

�الإ�رش�ئيلي، وقد  للتنديد بالعدو�ن  �ملدن �لرتكية مظاهر�ت حا�صدة   كما �صهدت خمتلف 
57

مو�صع.

�لبالد ب�صبب جائحة كورونا، وهو ما عنى  “�الإغالق �لكامل” يف  نظمت �ملظاهر�ت على �لرغم من 

�لكيان  �صفارة  �أمام  و�إ�صطنبول  �أنقرة  يف  �ملظاهر�ت  وتركزت  للمظاهر�ت،  ر�صمياً  ت�صهيالً  �صمناً 

58
وقن�صليته.

و�إ�صافة ملو�قف �صجلها عدد كبري من موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، فقد خ�ص�صت رئا�صة �ل�صوؤون 

وجمع  للفل�صطينيني  �لدعاء  مع  فل�صطني،  عن  �ملعركة،  خالل  و�جلمعة،  �لعيد  خطبتـَْي  �لدينية 

59
�لتبعات لهم.

حيث  من  �ل�صابقة،  �ملعارك  عن  خمتلفة  كانت  �لقد�ص  �صيف  معركة  باأن  تقييم  �صاد  فل�صطينياً، 

�لدو�فع و�ملجريات و�لنتائج، و�أن ما بعدها ال ينبغي �أن يكون كما قبلها. ولذلك فيما يبدو ُنظر �إىل 

�لدور �لذي لعبته تركيا خالل �ملعركة على �أنه “جيد لكنه غرُي كاف”. ظهر ذلك يف غياب ��صم تركيا 

�صمن �لدول و�الأطر�ف �لتي �أفردها رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية بال�صكر 

 كما ظهر يف حديث قائد �حلركة يف قطاع غزة يحيى 
60

على دورها ودعمها يف خطابه بعد �ملعركة،

61
.Anadolu News Agency ل�صنو�ر مع وكالة �الأنا�صول لالأنباء�
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وبالرغم من �أن �أنقرة �أعلنت الحقاً يف حزير�ن/ يونيو 2021 عن ت�صيري م�صاعد�ت �إن�صانية لقطاع 

�أن هنية عاد ل�صكر تركيا و�إظهار �الهتمام مبقرتحات   وبالرغم من 
62

�لقاهرة؛ غزة بالتن�صيق مع 

�لرئي�ص �لرتكي بخ�صو�ص مدينة �لقد�ص وحماية �لفل�صطينيني يف مقابلة له مع �إحدى قنو�ت �لتلفزة 

بالدوحة يف  �لرتكية  �ل�صفارة  �إىل م�صاركة وفد رفيع من حما�ص يف �حتفاالت   باالإ�صافة 
63

�لرتكية،

�أف�صل  يف  لي�صت  �الأمور  باأن  �النطباع  متاماً  يبدد  مل  ذلك  �أن  �إال   
64

�لرتكي؛ �لوطني  �ليوم  �حتفال 

حاالتها بني �جلانبني، خ�صو�صاً و�أنه مل ُيعلن بعد �نتهاء �ملعركة، وحتى حلظة كتابة هذ� �لتقرير، 

عن �ت�صال �آخر �أو مقابلة ر�صمية ومعلنة للرئي�ص �لرتكي مع قيادة حركة حما�ص.

��صتقبل  حيث  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  جانب  مع  و�للقاء�ت  �لرتكي  �لتو��صل  ��صتمر  �ملقابل،  يف 

قد  كانت  �أمنية  �تفاقية  على  �أنقرة  �صادقت  كما   
65

،2021 يوليو  متوز/  يف  عبا�ص  حممود  �أردوغان 

وقعتها مع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 2018، ت�صمل �لتعاون �الأمني و�لتدريب وتفا�صيل تتعلق باالأمن 

66
�لبحري و�ل�صو�حل.

�الحتالل،  مع  �لعربية  �لدول  بع�ص  �نتهجته  �لذي  �لتطبيع  مب�صار  تركيا  نّددت  فقد  و�أخري�ً، 

وكذلك خطو�ت نقل �ل�صفارة للقد�ص �لتي بادرت �إليها بع�ص دول �لعامل بعد �لواليات �ملتحدة. فقد 

�لفل�صطيني”،  لل�صعب  “خيانة  �الحتالل  �ملتحدة عالقاتها مع  �لعربية  �الإمار�ت  �أنقرة تطبيع  عدَّت 

 كما د�نت خطوة �لتطبيع 
67

م�صرية �إىل �أنها تدر�ص �إمكانية �إغالق �صفارتها يف �أبو ظبي رد�ً على ذلك،

باأال  �ملغرب  وطالبت   
68

�لفل�صطيني”، �ل�صعب  عن  �لدفاع  مل�صاعي  “�رشباً  فيها  ور�أت  �لبحرينية، 

 وقد د�نت تركيا تعهد كو�صوفو 
69

يكون تطبيعه مع �الحتالل “على ح�صاب �لق�صية �لفل�صطينية”.

 ونقل هندور��ص 
71

 وفتح دولة �لت�صيك مكتباً ل�صفارتها يف �ملدينة،
70

بافتتاح �صفارة لها يف �لقد�ص،

72
�صفارتها لها.

تركيا والكيان الإ�رشائيلي:

و2021،  2020 �ل�صنتني  خالل  �ل�صهيوين  و�لكيان  تركيا  بني  �لعالقات  على  جديد  يطر�أ   مل 

فما ز�لت �لعالقات فاترة منذ �صحب تركيا �صفريها يف تل �أبيب �صنة 2018، على خلفية قر�ر تر�مب 

73
نقل �صفارة بالده �إىل �لقد�ص، و�عتد�ء �الحتالل على م�صري�ت �لعودة يف غزة.

لكن يكن ر�صد حالة من �لتذبذب خالل �ل�صنتني �الأخريتني، فقد �أعلنت تركيا يف 2020 رغبتها 

يف �إعادة �لعالقات مع تل �أبيب ل�صابق عهدها وتعيني �صفري لديها، وختمت �صنة 2021 بتكر�ر �لرغبة 

من  بعدد  كذلك  حفلتا  �ل�صنتني  لكن  �لتقرير،  هذ�  كتابة  حتى  يح�صل  مل  �لذي  �الأمر  وهو  نف�صها، 

�ملحطات �خلالفية بني �جلانبني.

و��صتاأنفت   
74

�الحتالل، ودولة  تركيا  بني  �لعالقات  تطوير  قرب  عن  باأنباء   2020 �صنة  بد�أت 

بع�ص  وتد�ولت   
75

�صنو�ت. لع�رش  �نقطاع  بعد  تركيا  �إىل  �جلوي  �ل�صحن  رحالت  �الحتالل  دولة 
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 �إال �أن �مل�صار مل يكتمل لعدة �أ�صباب 
76

�لتقارير �الإخبارية ��صم �ل�صفري �لرتكي �ملفرت�ص يف تل �أبيب،

�صّد  �الحتالل  ل�صيا�صات  �لرتكية  �النتقاد�ت  و��صتمر�ر  �الحتالل،  حكومة  حما�ص  عدم  بينها  من 

 باالإ�صافة �إىل �ال�صرت�طات من �لطرفني لتطوير �لعالقات.
77

�لفل�صطينيني،

معه  �لعالقات  تطوير  �أن  �لرتكي  �جلانب  �أبلغت  �أنها  جهتها،  من  �الحتالل،  حكومة  �أعلنت  فقد 

“لتوجيه  م�رشوط باإغالق مكاتب حركة حما�ص يف �إ�صطنبول، �لتي ت�صتخدم وفق �دعاء �الحتالل 

 
78

�الأن�صطة �الإرهابية يف �ل�صفة �لغربية، وجتنيد �لفل�صطينيني للقيام باأن�صطة �إرهابية، ومتويلها”.

ويف �ملقابل، �رَشََد وزير �خلارجية �لرتكي مولود ت�صاوو�ص �أوغلو خم�صة �رشوط لبالده لتح�صني 

عن  و�لرت�جع  �لفل�صطينيني،  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  “وقف  منها  �الحتالل،  مع  �لعالقات 

�خلطو�ت �لتي ت�صتنزف حّل �لدولتني، و�لعودة �إىل مباحثات �ل�صالم جمدد�ً، ووقف بناء �مل�صتوطنات 

�لو�صع  تغيري  �إىل  �لتي تهدف  �الإجر�ء�ت  �لفل�صطينية، و�لكف عن  �الأر��صي  �ل�رشعية و�صلب  غري 

79
�لقائم يف �لقد�ص”.

تاأتي  �جلانبني،  بني  توتر  حمطات  عدة  و2021   2020 �ل�صنتان  �صهدت  فقد  �أخرى،  جهة  من 

�لعربية  �لدول  �ل�صهيوين وعدد من  �لكيان  �لتطبيع بني  �أنقرة �حلادة مل�صار  يف مقدمتها معار�صة 

 كما �صكَّل �رشق 
80

للخالفات �لرتكية مع �الإمار�ت. �إحالته جزئياً  �أمر يكن  كما �صلف ذكره، وهو 

�ملتو�صط، و�التفاقات �لتي �أبرمها �الحتالل مع �ليونان بخ�صو�ص �لغاز، ملفات توتري �إ�صافية بني 

تل �أبيب و�أنقرة، حيث عدَّت �الأخرية �تفاق �لربط �لكهربائي بني �الحتالل و�ليونان وقب�ص �نتهاكاً 

�أن حكومة �الحتالل كانت قد �أعلنت عن تو��صل لها مع تركيا بخ�صو�ص   علماً 
81

جلرفها �لقاري،

82
ملف �لغاز يف �رشق �ملتو�صط.

كما �أعلنت تركيا يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021 عن �إلقاء �صلطاتها �لقب�ص على خم�ص �صبكات 

�لعرب  و�لطالب  تركيا  على  �لتج�ص�ص  بتهمة  عربياً  �صخ�صاً   15 �صمت  �إ�رش�ئيلية،  جت�ص�ص 

�لثاين/  ت�رشين  يف  �لرتكية  �ل�صلطات  �أوقفت  كما   
83

�أر��صيها. على  تعمل  فل�صطينية  وموؤ�ص�صات 

 
84

�إ�صطنبول، مدينة  يف  �لرتكي  �لرئي�ص  منزل  ت�صوير  بتهمة  �إ�رش�ئيلينَْي  �صائَحنْي   2021 نوفمب 

 و�ت�صل رئي�ص كيان �الحتالل �إ�صحق هريتزوج بالرئي�ص 
85

قبل �أن تطلق �رش�حهما بعد ذلك باأيام.

بالده  عالقات  �إن  �الت�صال  خالل  �أردوغان  وقال  �ل�صخ�صني،  �رش�ح  �إطالق  على  ل�صكره  �لرتكي 

بينيت  نفتايل  �الحتالل  �أجرى رئي�ص وزر�ء   كما 
86

�الأو�صط”. �ل�رشق  بـ“�إ�رش�ئيل مهمة ال�صتقر�ر 

87
�ت�صاالً هاتفياً �صكر فيه �أردوغان وحكومته على تعاونهما يف �ملو�صوع.

وعلى �إثر زيارة ويل عهد �أبو ظبي حممد بن ز�يد لرتكيا، وتوقيعه مذكر�ت تعاون مع �جلانب 

“كل  مع  �صيح�صل  �الإمار�ت  دولة  مع  مّت  ملا  مماثلة”  “خطو�ت  �إن  �أردوغان  �لرئي�ص  قال  �لرتكي، 

�ل�صفر�ء مع  تبادل  �إمكانية  �ل�صحفيني، ولدى �صوؤ�له عن  له مع  لقاء   ويف 
88

من م�رش و�إ�رش�ئيل”.



375

الق�شية الفل�شطينية والعامل االإ�شالمي

�الحتالل، قال �أردوغان �إن “�إ�رش�ئيل تدرك ح�صا�صياتنا، ونحن �أي�صاً نعرف ح�صا�صياتها. وبالتايل 

 وقد رجح �أحد �لكتّاب �ل�صحفيني �الأتر�ك 
89

�إذ� حتركنا من خالل �حل�صا�صيات �صنحل هذ� �الأمر”.

90
ح�صول �الأمر يف �لن�صف �الأول من �صنة 2022 �أو بعده بقليل.

 بينما 
91

ومن �لالفت، �أنه مّت تد�ول خب ك�صف �صبكات �لتج�ص�ص �الإ�رش�ئيلية بكثري من �لفخر،

و��صع،  بنقا�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  مع  �لعالقات  تطوير  يف  �لرغبة  عن  �لر�صمي  �حلديث  يحَظ  مل 

�أو معار�صة ملمو�صة يف �لد�خل �لرتكي، رمبا الأن �خلطو�ت �لعملية مل تتبلور  ومل ُيرث جدالً كبري�ً 

2022، حني �الإعالن عن زيارة مرتقبة لرئي�ص �لكيان هريتزوج  بعد، وهو ما ح�صل الحقاً، بد�ية 

  
92

�إىل تركيا.

على �ل�صعيد �القت�صادي، فال يبدو �أن �أزمة �صنة 2018، �لتي �صملت �صحب �ل�صفريين وتر�جع 

��صتمرت  بل  بينهما،  �لتجاري  �لتبادل  حجم  على  كبري�ً  �أثر�ً  تركت  قد  �لديبلوما�صية،  �لعالقات 

با�صتثناء  �صو�ء،  حّد  على  و�لو�رد�ت  �ل�صادر�ت  �صعيد  وعلى  �مل�صطرد،  �لنمو  يف  بينهما  �لتجارة 

2020، وهو تر�جع موؤقت يكن عزوه لتد�عيات جائحة كورونا يف  و�رد�ت تركيا من �لكيان �صنة 

�ملقام �الأول.

�رتفع �لتبادل �لتجاري من نحو 6 مليار�ت دوالر �أمريكي �صنة 2018، �إىل نحو 6.1 مليار�ت �صنة 

2019، و�إىل نحو 6.2 مليار�ت دوالر �صنة 2020، وو��صل �رتفاعه �إىل نحو 8.4 مليار�ت دوالر �صنة 

2021 )�نظر جدول 7/1(.

جدول 7/1: حجم التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رشائيل”

93
وفق الإح�شاءات الرتكية والإ�رشائيلية 2018–2021 )باملليون دولر(

ال�شنة

حجم التبادل التجاريالواردات الرتكية من “اإ�رشائيل”ال�شادرات الرتكية اإىل “اإ�رشائيل”

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رشائيلي

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رشائيلي

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رشائيلي

20216,357.64,764.22,047.11,902.28,404.76,666.4

20204,704.13,4981,496.31,430.86,200.44,928.8

20194,463.83,2081,600.81,757.66,064.64,965.6

20184,022.92,885.52,001.21,912.46,024.14,797.9

 ،2019 �صنة   %14.4 بن�صبة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل  �لرتكية  �ل�صادر�ت  �نخف�صت  �ملقابل،  يف 

نحو �إىل  لت�صل   ،2021 �صنة   %14.4 وبن�صبة   ،2020 �صنة   %28.8 بن�صبة  لالرتفاع  عادت   ثم 

من  �لرتكية  �لو�رد�ت  و�رتفعت   .2018 �صنة  مليون   79 نحو  بلغت  �أن  بعد  دوالر  مليون   99.6
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دوالر  مليون   36 نحو  �إىل  لت�صل   ،2020 �صنة   %298 بن�صبة  ملحوظ  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

 بعد �أن كانت تبلغ نحو 9 ماليني دوالر �صنة 2019، ثم عادت لالنخفا�ص بن�صبة 68% �صنة 2021

)�نظر جدول 7/2(.

جدول 7/2: حجم التبادل التجاري بني تركيا وال�شلطة الفل�شطينية

94
وفق الإح�شاءات الرتكية 2018–2021 )بالألف دولر(

ال�شنة
 ال�شادرات الرتكية اإىل

ال�شلطة الفل�شطينية

 الواردات الرتكية من

ال�شلطة الفل�شطينية 
حجم التبادل التجاري

202199,59611,536111,132

202087,07035,993123,063

201967,5959,03476,629

201878,9877,05786,044

خال�شة وا�شت�رشاف:

مما �صبق، يكن ر�صد �الجتاهات �لعامة �لتالية بخ�صو�ص مقاربة تركيا للق�صية �لفل�صطينية 

و�لعالقة مع �الحتالل خالل �ل�صنتني 2021-2020:

1. �إن �لرغبة �لرتكية يف تطوير �لعالقات مع �لكيان �ل�صهيوين حقيقية ولها �صو�هدها �لكثرية، 

وهي رغبة من�صجمة مع م�صار حت�صني عالقات �أنقرة مع عدد من �لدول �لعربية، وهي كذلك �صعٌي 

لتح�صني �لعالقات مع دولة �الحتالل على وجه �لتحديد، ملا تت�صوره �أنقرة من تاأثري �إيجابي لذلك 

على عالقاتها �ملتوترة مع �الإد�رة �الأمريكية �جلديدة من جهة، ومدى �أولوية ملف �رشق �ملتو�صط 

بالن�صبة لها من جهة ثانية. ويف هذ� �الأخري، تلفت �الأنظار ت�رشيحات �إ�رش�ئيلية ر�صمية تتحدث عن 

�لتي نددت  �لبيانات   وغياب �الحتالل عن بع�ص 
95

�ملتو�صط، �أنقرة ملنتدى غاز �رشق  �إمكانية �صّم 

 يف ظّل �لهدف �ال�صرت�تيجي �لرتكي بخلخلة �لتحالف �ملو�جه لها 
96

باأن�صطة تركيا يف �رشق �ملتو�صط،

يف �لق�صية بقيادة �ليونان.

�ل�صيا�صية  �لعالقات  برت�جع  قليالً  �إال  تتاأثر  مل  و�لتجارية  �القت�صادية  �لعالقات  �إن   .2

�ال�صتمر�ر  له  مر�صح  �أمر  وهو  وم�صتمر،  مت�صاعد  منو  يف  هي  بل  �جلانبني،  بني  و�لديبلوما�صية 

يو�جهها  �لتي  �مل�صتجدة  �لتحديات  وكذلك  عاملياً،  كورونا  جائحة  تد�عيات  من  �لتعايف  حالة  ظّل  يف 

�القت�صاد �لرتكي موؤخر�ً ال �صيّما على �صعيد قيمة �للرية.

ت�صكك  منها  عهدها،  ل�صابق  �جلانبني  بني  �لعالقات  عودة  مل�صار  عديدة  ومو�نع  عقبات  ثمة   .3

ينع  �أن  يكن  حقيقياً  عائقاً  لي�ص  منها  �أياً  �أن  �إال  �لطرفني،  و��صرت�طات  تركيا  نو�يا  يف  �الحتالل 

�لتقارب ب�صكل كامل.
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4. من �الأمور �لتي ت�صاعد على م�صار �لتقارب؛ تقدم �لعالقات مع �الإمار�ت موؤخر�ً، وهي �صاحبة 

عالقات متميزة مع دولة �الحتالل بعد �لتطبيع بينهما، و�صقوط حكومة نتنياهو �لتي حّملتها �أنقرة 

طويالً م�صوؤولية ترّدي �لعالقات بني �جلانبني.

5. لي�ص من �ملتوقع �أن تعود �لعالقات بني �أنقرة وتل �أبيب حلالة �لتحالف �ال�صرت�تيجي �لتي كانت 

قائمة يف ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين، وال �أن يوؤدي حت�صن �لعالقات بينهما �إىل تغرّي �خلطاب �لرتكي 

مبا يخ�ص �لق�صية �لفل�صطينية عموماً و�لقد�ص على وجه �لتحديد. بل �صيكون �الأمر، خ�صو�صاً يف 

�ملرحلة �الأوىل، �أقرب للتهدئة، وتدوير زو�يا �خلالف. ومن �ملهم �الإ�صارة �إىل �أن �لتقييمات يف دولة 

�الحتالل بخ�صو�ص تركيا يف �لوقت �حلايل لي�صت �إيجابية، و�أن عدد�ً من �لتقارير �الإ�رش�ئيلية باتت 

97
ت�صنف تركيا على �أنها “تهديد” لدولة �الحتالل.

6. تلعب ق�صية غاز �رشق �ملتو�صط دور�ً حمورياً يف نظرة تركيا للعالقات مع �لكيان �ل�صهيوين، 

�ملقابل  �لتحالف  �أنقرة خللخلة  �إذ حتتاج  �لنتيجة م�صبقاً.  �لوجَهني، ولي�ص حمدد  لكنه دور يحتمل 

لها، وتبحث عن �رشكاء لرت�صيم �حلدود �لبحرية وفق روؤيتها ال روؤية �ليونان. وهنا، متثل دولة 

�الحتالل بالن�صبة لرتكيا �رشيكاً حمتمالً ومناف�صاً/ خ�صماً قائماً يف �لوقت ذ�ته. ولذلك فاإن موقف 

�الحتالل من تركيا فيما يتعلق بق�صية �لغاز من جهة، وم�صار �لعالقات �لرتكية مع م�رش ومدى 

قدرتهما على �لتو�صل التفاق ما من جهة �أخرى، �صيكونان حمدِّدين �أ�صا�صيَّنْي مل�صار �لعالقات مع 

ل تركيا التفاق مع م�رش، يف حال ح�صل، يفرت�ص �أن يقلل  �الحتالل وماآالته �لنهائية. ذلك �أن َتو�صُّ

من حاجة تركيا الإبر�م �تفاق مع �لكيان و�ندفاعها نحوه.  

7. من �ملتوقع �أن يكون مل�صار �لتقارب بني تركيا و�لكيان �ل�صهيوين تاأثري �صلبي على عالقات 

�لتي تدخل �لعالقات معها �صمن �ال�صرت�طات  �لفل�صطينيني، وال �صيّما حركات �ملقاومة  �أنقرة مع 

�الإ�رش�ئيلية. ومن �ملوؤ�رش�ت �الأولية على ذلك عدم ح�صول لقاء ر�صمي وعلني بني �لرئا�صة �لرتكية 

وقيادة حركة حما�ص خالل معركة �صيف �لقد�ص وبعدها.

8. �إن م�صار تقارب تركيا مع �لدول �لعربية �ملذكورة، ومن باب �أوىل مع �لكيان �ل�صهيوين، لي�ص 

باالأ�صباب و�لدو�فع �صالفة  �ملر�حل و�لنتائج، و�إمنا هو م�صار مدفوع  حتمياً وال قطعياً وال حمددَّ 

�أو  �أو كليهما،  �لطرفني،  �أحد  �لنكو�ص عنه من  �لذكر. ولذلك فهو معّر�ص الحتماالت عديدة، منها 

�لتوقف فيه لدى حمطة ما، يف حال حدوث متغري�ت مهمة تتعلق باالأ�صباب و�لدو�فع، �أو تطور�ت 

جذرية د�خلية يف تركيا �أو �لكيان، وال �صيّما ما يتعلق بالق�صية �لفل�صطينية نف�صها.

ودولة  تركيا  بني  �لديبلوما�صية  �لعالقات  عودة  و�حتماالت   2021 �صنة  تنتهي  �خلال�صة،  يف 

خمتلف  وي�صمل  منهما،  �أو�صع  و�لتقارب  �لتهدئة  م�صار  �إن  �إذ  م�صى،  وقت  �أي  من  �أكب  �الحتالل 

�الأطر�ف يف �ملنطقة، وقد ن�صهد قريباً تبادل �ل�صفر�ء بني �جلانبني.
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�أنقرة  مقاربة  يف  جذري  تغري  �أو  تر�جع  هناك  يكون  �أن  �ملتوقع  �أو  �ملنتظر  من  لي�ص  �ملقابل،  يف 

للق�صية �لفل�صطينية، وال �صيّما ما يتعلق بالو�صع �لقانوين ملدينة �لقد�ص و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية 

على �لفل�صطينيني، وال �صيّما �أي عدو�ن على قطاع غزة.

خ�صومها  من  عدد  مع  تركيا  تقارب  ي�صمل  ومبا  بعمومه،  �الإقليم  يف  �لتمو�صع  �إعادة  لكن 

�لعالقات  �و تدريجياً يف بع�ص  �أو جزئياً  ن�صبياً  ولو  �أن ت�صطحب معها تغري�ً  �لتقليديني، يفرت�ص 

و�ملو�قف، ال �صيّما و�أن �الأطر�ف �الأخرى مطالبة ببع�ص �لتغيري، وقد ُر�صدت �إ�صار�ت على تغري�ت 

ح�صلت بالفعل، �إذ هذ� هو منطق �لتقارب بعد خ�صومة.

عليه  �أطلق  ما  مع   2020 �صنة  يف  ��صرت�تيجياً  تهديد�ً  فل�صطني  ق�صية  و�جهت 

“�صفقة �لقرن”، �لتي بادر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �إىل �الإعالن عنها 
يف كانون �لثاين/ يناير 2020. وتهديد�ً مماثالً بالتطبيع �ملبا�رش �لذي مّت يف �ل�صنة نف�صها بني بع�ص 

�لدول �لعربية )�الإمار�ت، و�لبحرين، و�ل�صود�ن و�ملغرب( مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، و�لذي �أطلق عليه 

“�تفاقات �أبر�هام”. لكن �صنة 2020 مل تكد تن�رشم حتى تلقت تلك �لتهديد�ت �صفعة قا�صية يف �أيار/ 
 2021/5/21-10 �لفرتة  ��صتمرت خالل  و�لتي  فل�صطني،  �لقد�ص يف  بعد معركة �صيف   2021 مايو 

و�أطلقت عليها “�إ�رش�ئيل” ��صم “حار�ص �الأ�صو�ر”، و�لتي كّر�صت معادلة �ملقاومة يف غزة �لتي تد�فع 

عن �لقد�ص وحتمي �الأر��صي �لفل�صطينية كافة. 

كان الإير�ن مو�قف مبا�رشة من هذه �لتهديد�ت و�لتحوالت �لتي ح�صلت �صو�ء يف رف�ص “�صفقة 

معركة يف  �لبطولية  باملقاومة  �الإ�صادة  يف  �أم  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �ملبا�رش  �لتطبيع  �إد�نة  ويف   �لقرن”، 

�صيف �لقد�ص، باالإ�صافة �إىل مو��صلة �إير�ن تاأكيد مو�قفها �لثابتة من ق�صية فل�صطني و�ملقاومة ومن 

وجود �لكيان �الإ�رش�ئيلي. وقد ك�صفت هذه �لتحوالت مدى تطور �لعالقات بني �إير�ن وبني حركات 

�ملقاومة يف فل�صطني.

2020 و2021؛ بعد �غتيال قائد فيلق �لقد�ص  �إير�ن بدورها حتديات قا�صية بني �صنتي  و�جهت 

قا�صم �صليماين Qassem Soleimani يف مطلع �صنة 2020، و�لذي ردت عليه �إير�ن بق�صف قاعدة 

ز�دة  حم�صن فخري  �لنوويني  �إير�ن  علماء  �أهم  �أحد  �غتيال  �لعر�ق، وبعد  يف  �الأمريكية  �الأ�صد  عني 

مبو�جهات  وتهديد�ت  توتر�ت  من  ذلك  ترك  وما  �ل�صنة،  هذه  نهاية  يف   Mohsen Fakhrizadeh

�لقد�ص  معهد  توقعات  ففي  �الغتيال.  هذ�  بتنفيذ  �إ�رش�ئيليني  عمالء  �إير�ن  �تهمت  بعدما  ع�صكرية، 

جاء   ،2020 ل�صنة   Jerusalem Institute for Strategy and Security و�الأمن  لال�صرت�تيجية 

�أنه يف حال كثَّفت �إير�ن من تخ�صيب �ليور�نيوم يف �لن�صف �الأخري من 2020، �صتتز�يد �حتماالت 

 ور�أى يعقوب نيغل Yaakov Nagel، م�صت�صار �الأمن �لقومي �ل�صابق
98

 �ملو�جهة مع “�إ�رش�ئيل”.

ثالثًا: اإيران
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لبنيامني نتنياهو، �أن على “�إ�رش�ئيل” وحلفائها “�لعمل مع �لواليات �ملتحدة، و�أن يبقو� على تهديد 

99
ع�صكري �صّد �لبنامج �لنووي �الإير�ين”.

توؤدِّ  مل  �لذي  �لوقت  يف  �إير�ن،  على  و�ملايل  �القت�صادي  �الأمريكي  �لغربي  �حل�صار  ��صتمر  كما 

�إىل  �أي نتيجة حول عودة �لواليات �ملتحدة و�إد�رة بايدن  �إىل  2020 و2021  �ملفاو�صات بني �صنتي 

منه  �ن�صحب  و�لذي  �لنووي،  برناجمها  حول   2015 �صنة  �إير�ن  مع  وّقع  �لذي  باالتفاق  �اللتز�م 

�لرئي�ص تر�مب �صنة 2018.

من “�شفقة القرن” اإىل التطبيع املبا�رش:

بد�أت �صنة 2020 بنذر �صود�ء مع �إعالن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب ما �أطلق عليه “�صفقة 

يف  تر�مب،  وقال  لـ“�إ�رش�ئيل”.  مق�ّصمة”  “غري  عا�صمة  �لقد�ص  تظل  �أن  فيها  تعّهد  و�لتي  �لقرن”، 

موؤمتر �صحفي بالبيت �الأبي�ص، و�إىل جو�ره رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إن خطته 

100
“قد تكون �لفر�صة �الأخرية” للفل�صطينيني.

Abbas Mousavi مو�صوي  عبا�ص  �الإير�نية  �خلارجية  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث   و�صف 

“�صفقة �لقرن” �الأمريكية حلل �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي، بـ“�صفقة �صيطانية”، ور�أى �أن 
 �أما �ملر�صد �الأعلى للثورة يف �إير�ن �ل�صيد علي 

101
من و�صعها جمموعة من “�ملجرمني و�ملحتالني”.

تويرت:  عب  له  تغريدة  يف  وقال  تتحقق.  لن  �لقرن”  “�صفقة  �أن  فر�أى   ،Ali Khamenei خامنئي  

�ل�صيطانية  �أمريكا  �صيا�صة  �أبد�ً  �هلل  لن تتحقق بتوفيق من  �الأمريكيني  �مل�صوؤولني  �أنوف  عن  “رغماً 
�ملقد�ص  بيت  لتهويد  مب�صاعيهم  رعناء  حماقة  يرتكبون  �أنهم  كما  �لقرن،  �صفقة  �مل�صماة  و�خلبيثة 

�ملتمثل  �الأمريكي  �مل�رشوع  “�إن  خامنئي:  وقال   
102

�ليهود”. باأيدي  يكون  �أن  يجب  باأنه  وقولهم 

103
ب�صفقة �لقرن �صوف يوت قبل موت تر�مب”.

�صفة  �إعطائه  مع  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صّد  قانوناً  باالإجماع  �الإير�ين  �ل�صورى  جمل�ص  و�أقّر 

�لتاريخية،  فل�صطني  �أر�ص  يف  �الأ�صليني  �لفل�صطينيني  �أحقية  على  �لقر�ر  ويوؤكد  جد�ً”.  “عاجل 
ويلزم �إير�ن بالتعامل مع �لقد�ص على �أنها عا�صمة �أبدية لفل�صطني. ومّت �لت�صويت الفتتاح �صفارة 

104
�فرت��صية الإير�ن يف �لقد�ص.

“�صفقة   Mohammad Javad Zarif ظريف  جو�د  حممد  �إير�ن  خارجية  وزير  وو�صف 

بـ“�لروؤية  “�إن ما ي�صمى  “كابو�ص للمنطقة و�لعامل”. وكتب يف ح�صابه عب تويرت،  �لقرن”، باأنها 

للمنطقة  كابو�ص  لكنه  ُمفل�ص،  عقاري  ملطور  وهمي  م�رشوع  بب�صاطة  هو  �ل�صالم”  �أجل  من 

�إنذ�ر جلميع �مل�صلمني �لذين ي�صريون يف  “ناأمل باأن يكون هذ� جر�ص  و�لعامل”. و�أ�صاف ظريف: 

105
�لطريق �خلاطئ”، د�عياً �إىل �الحتاد من �أجل فل�صطني.
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ور�أى م�صاعد قائد �حلر�ص �لثوري �الإير�ين يد �هلل جو�ين Yadollah Javani بدوره، �أن “�صفقة 

�لقرن �صتكون بد�ية لف�صل جديد يف �إطار �ملقاومة للف�صائل �لفل�صطينية”، و�أ�صاف: “عندما ننظر 

نتائج  تثمر  يجعلها  �آخر  طرفاً  ت�صم  وال  و�حد  طرف  من  خطة  �أنها  ندرك  �خلطة  هذه  حمتوى  �إىل 

�صفقة  �لقرن...  يف  خيانة  �أكب  �صفقة  هزية  عن  ك�صف  هذه  وبخطته  تر�مب  �حلقيقة  يف  حمددة، 

106
�لقرن �إحدى �الأخطاء �ال�صرت�تيجية �لتي ال يز�ل يرتكبها تر�مب �الأحمق”.

�إليه، فقد  �لرئي�ص دونالد تر�مب مل حتقق ما كانت تطمح  �أعلن عنها  �لتي  �لقرن”  “�صفقة  لكن 

رف�صتها �لقياد�ت �لفل�صطينية كافة مبا فيها قيادة �ل�صلطة، ومل تتحم�ص لها دول عدة عربية و�أجنبية 

على �أ�صا�ص �أنها ال حتقق حتى ما ن�ّصت عليه �ملبادر�ت �لدولية لتحقيق “�ل�صالم” مثل حّل �لدولتني. 

�ملالية  �لوعود  من  �لرغم  على  دونه،  من  �ل�صفقة  تتحقق  لن  �لذي  �لفل�صطيني  �لطرف  غياب  ومع 

�ل�صخمة �لتي قدمها تر�مب �رشطاً للقبول بهذه �ل�صفقة، بد� �أن �ل�صفقة لن تتم، وتر�جع �الهتمام 

�الإقليمي و�لدويل بها. وكانت عني تر�مب من جهة ثانية على �النتخابات �الأمريكية �لرئا�صية �لتي 

�ملر�صح  مع  قوية  مناف�صة  فيها  �صيو�جه  و�لتي   ،2020 �صنة  نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �صتجري 

لتوظيفه مل�صلحته  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �أن يحقق �خرت�قاً  تر�مب  �أر�د  لذ�  بايدن،  �لديوقر�طي جو 

يف تلك �النتخابات. فاإذ� كانت “�صفقة �لقرن” مل تتحقق، وو�جهت �صعوبات وتعقيد�ت عدة، فاإن 

�لبديل �صيكون بالن�صبة �إىل �لرئي�ص �الأمريكي هو �لتطبيع �ملبا�رش بني بع�ص دول �خلليج )�الإمار�ت 

و�لبحرين(، باالإ�صافة �إىل �ل�صود�ن و�ملغرب مع “�إ�رش�ئيل”.  

�نتقاد�ت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �لفل�صطينية، ومن  �ملقاومة  �لعلني من ف�صائل  �لتطبيع  و�جه هذ� 

�لفل�صطيني  ُبعده  �إىل  باالإ�صافة  �لفعل  هذ�  يف  ر�أت  �إير�ن  لكن  باخليانة،  به  قامو�  من  و�ُتهم  حادة، 

تهديد�ً لالأمن يف �ملنطقة. ووّجهت �إير�ن بل�صان �لرئي�ص ح�صن روحاين Hassan Rouhani حتذير�ت 

مبا�رشة �إىل كل من �الإمار�ت و�لبحرين من “عو�قب” �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”. وقال روحاين خالل 

�الجتماع �الأ�صبوعي حلكومته، �إن “�إ�رش�ئيل ترتكب �ملزيد من �جلر�ئم يف فل�صطني كل يوم”. و�صاأل 

�لرئي�ص �الإير�ين “كيف يكنكم مّد �أيديكم �إىل �إ�رش�ئيل، ومن ثم تريدون منحها قو�عد يف �ملنطقة؟ 

كل �لعو�قب �لوخيمة �لتي �صتنتج عن ذلك �صتقع على عاتقكم، �أنتم �لذين تقومون باأمر غري قانوين 

 وُنقل عن مر�صد �لثورة �الإير�نية علي خامنئي قوله �إن �لتحالف بني �الإمار�ت 
107

�صّد �أمن �ملنطقة”.

جرى  ما  �أن  موؤكد�ً  �صعوب،  حتالف  ولي�ص  �أ�صخا�ص  حتالف  الأنه  طويالً،  ي�صمد  لن  و“�إ�رش�ئيل” 

108
“و�صمة عار” �صتالحق حكام �الإمار�ت.

�لعالقات  �إقامة  ب�صدة  فيه  د�نت  بياناً   ،2020/8/14 يف  �الإير�نية  �خلارجية  وز�رة  و�أ�صدرت 

�لديبلوما�صية بني �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لكيان �ل�صهيوين وو�صفتها بـ“حماقة ��صرت�تيجية”. 

مع  �لعالقات  تطبيع  �أبد�ً  تغفر  “لن  �حلرة  �ل�صعوب  وجميع  �لفل�صطيني  �ل�صعب  باأن  �لبيان  و�أّكد 
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�لكيان �لغا�صب و�الإجر�مي”. و�أعربت وز�رة �خلارجية �الإير�نية يف �لبيان عن ثقتها باأن �لتاريخ 

�صيثبت كيف �أن هذ� “�خلطاأ �ال�صرت�تيجي” من قبل �لكيان �ل�صهيوين، “وهذ� �خلنجر �لذي طعنت 

تقوية  �إىل  �لعك�ص  على  �صيوؤدي  كلهم،  �مل�صلمني  بل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ظهر  حّق  بال  به  �الإمار�ت 

109
حمور �ملقاومة”.

ور�أت �خلارجية �الإير�نية يف بيان �آخر �أ�صدرته يف 2020/9/12، �أّنه “من �الآن ف�صاعد�ً، �صيكون 

و�لعامل  �ملنطقة  يف  لالأمن  د�ئم  تهديد  كم�صدر  �ل�صهيوين  �لكيان  جر�ئم  يف  �رشكاء  �لبحرين  حكام 

تطلعات  لذبح  �لبحرين،  قبل  من  ومذلة  خمزية  “خطوة  �التفاق  �أن  �خلارجية  ور�أت  �الإ�صالمي”. 

فل�صطني وعدة عقود من �لن�صال، وحتمل �ل�صعب �لفل�صطيني �ملعاناة و�الآالم يف مذبحة �النتخابات 

�لديوقر�طي  �ملر�صح  مناف�صه  مو�جهة  يف  ثانية  بوالية  للفوز  تر�مب  ي�صعى  حيث  �الأمريكية”، 

�الإير�ين  �ملر�صد  م�صت�صار  ر�أى  فقد  و“�إ�رش�ئيل”،  �ملغرب  بني  للتطبيع  بالن�صبة  �أما   
110

بايدن. جو 

لل�صوؤون �لدولية علي �أكب واليتي Ali Akbar Velayati “يف هذه �ل�صفقة تعرتف �أمريكا ر�صمياً 

111
ب�صيادة �ملغرب على �ل�صحر�ء �لغربية يف مقابل خيانة �ملغرب لالإ�صالم ومبادئ فل�صطني”.

وقال نائب قائد �حلر�ص �لثوري �للو�ء علي فدوي Ali Fadavi �إن بالده لن ت�صمح بفتح �أبو�ب 

تد�عيات  من  مباأمن  تكون  لن  “�إ�رش�ئيل”  مع  تتعاون  �لتي  �لدول  �أن  موؤكد�ً  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �ملنطقة 

ولن  �الإ�صالمية،  �لثورة  قوة  �أمام  حتميهم  لن  �لزجاجية  حكامها  ق�صور  و“�أن  �لتطبيع،  خطو�ت 

 وقال رئي�ص جمل�ص �ل�صورى �الإير�ين حممد باقر قاليباف  
112

ت�صمد �أمام �أحجار �أطفال فل�صطني”.

بع�ص  على  �الأمريكية  �الإد�رة  فر�صته  �لذي  �لتطبيع  “قر�ر  �إن   ،Mohammad Baqer Qalibaf

 Hossein �أمري عبد �للهيان   وقال ح�صني 
113

�لدول �لعربية، �صيوؤدي �ىل زعزعة �الأمن يف �ملنطقة”.

نقوم  �صوف  علينا  �حلظر  �صدة  من  ز�دو�  “كلما  �لبملان:  رئي�ص  م�صاعد   ،Amir-Abdollahian
114

بزيادة دعم �ملقاومة يف �ملنطقة”.

 Hamid Shahriari �صهرياري  حميد  �الإ�صالمية  �ملذ�هب  تقريب  ملجمع  �لعام  �الأمني  وو�صف 

تطبيع �لعالقات مع �لكيان �ل�صهيوين باأنها “خيانة للقر�آن �لكرمي و�إعر��ص عن ر�صول �هلل )�ص(”، 
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و�أكد �أن هذ� �لتطبيع “لن يجلب حلكام �الإمار�ت �صوى �لذل و�لهو�ن بني �لعرب”.

مع  ومن�صجماً  “�إ�رش�ئيل”،  مع  تطبيع  عملية  �أي  رف�ص  من  و��صحاً  �الإير�ين  �ملوقف  كان 

ثو�بت �إير�ن من ال �رشعية �لكيان �الإ�رش�ئيلي. وقد عّبت �إير�ن مب�صتوياتها �ل�صيا�صية و�لقيادية 

و�لع�صكرية �ملختلفة عن هذ� �لرف�ص. كما ربطت �إير�ن بني هذ� �لتطبيع وت�صييع �لق�صية �لفل�صطينية 

و�لتاآمر على �ل�صعب �لفل�صطيني من جهة، وتهديد �الأمن يف �ملنطقة من جهة ثانية، خ�صو�صاً و�أن 

“�لعدو  �إير�ن  مو�جهة  كانت  و�خلليجي  �الإ�رش�ئيلي  �جلانبني  من  �لتطبيع  وذر�ئع  مبر�ت  �أهم 

على  �لتج�ص�ص  هدفها  يكون  م�صرتكة  و��صتخبارية  وع�صكرية  �أمنية  منظومات  وبناء  �مل�صرتك”، 
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�لتطبيع  �أن  �الإير�نية من  �لت�رشيحات  �إليه  �أ�صارت  ما  �أن�صطتها وعالقاتها. ولعل هذ�  �إير�ن وعلى 

�صيوؤدي �إىل “زعزعة �الأمن يف �ملنطقة”، و�إىل �أن �لدول �لتي تتعاون مع “�إ�رش�ئيل” لن تكون مباأمن 

�إير�ن يف مثل هذه �خلطوة حماولة ملحا�رشتها عب دول  ر�أت  �لتطبيع. وقد  تد�عيات خطو�ت  من 

�خلليج.

ووفق موقع عربي بو�صت، فمع تكثيف �إد�رة تر�مب حملتها لل�صغط على طهر�ن، �نتهز نتنياهو 

�لفر�صة �ل�صانحة خالل �ل�صنو�ت �الأخرية لتطويق �لوجود �الإير�ين يف �ل�رشق �الأو�صط. ويف حني 

كانت طهر�ن “قد متكنت خالل �ل�صنو�ت �الأخرية من تاأمني ح�صوٍر قوي لقو�ت مو�لية لها يف حميط 

�إ�رش�ئيل، �نقلب �الأمر لت�صبح تل �أبيب هي �لتي تطّوق �إير�ن �الآن �أكرث من �أي وقت م�صى”، ح�صبما 

116
ورد يف تقرير ملوقع ري�صبون�صيبل �صتايتكر�فت Responsible Statecraft  �الأمريكي.

 عندما �صارعت بع�ص دول �خلليج �إىل �لتطبيع كانت ت�صتعجل تقدمي خدمة لرت�مب قبل �النتخابات 

�لرئا�صية. لكن هذ� �الأخري ف�صل يف �النتخابات، وخ�رشت هذه �لدول �لرهان على عودة تر�مب. وكان 

�لتطبيع يف �لوقت نف�صه خدمة لنتنياهو يف مو�جهة �أزمته �لد�خلية ومعركته �ل�صيا�صية. لكن نتنياهو 

ف�صل �أي�صاً يف �لعودة �إىل رئا�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، وخ�رشت هذه �لدول �أي�صاً �لرهان على عودة 

نتنياهو. �إال �أن م�صرية �لتطبيع مل تتوقف و��صتمّر �لرهان عليها �إر�صاء لـ“�إ�رش�ئيل” �لتي ال ترغب 

يف عودة �الإد�رة �الأمريكية �إىل �التفاق �لنووي مع �إير�ن، كما �أعلن عن ذلك �لرئي�ص بايدن. 

�صّد  خليجي   - �إ�رش�ئيلي  حمور  �أو  جبهة  ت�صكيل  �صيتيح  �لتطبيع  �أن  �الإ�رش�ئيليون  ر�أى  لقد 

“�تفاقيات �لتطبيع )بني  �إن  “�لعدو �مل�صرتك”. وقال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، بني جانت�ص،  �إير�ن 

�إ�رش�ئيل ودول عربية( تعزز �لقتال �صّد �إير�ن”. و�أ�صاف: “لدينا م�صالح م�صرتكة، كلنا نت�صارك يف 

�لكفاح �صّد �لعدو�ن �الإير�ين وتطوره �لنووي، �لذي يهدد �ملنطقة و�لعامل، و�صنخلق جبهة موحدة 

117
�صده”.

�لبنامج  ي�صمل  جديد  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �الإ�رش�ئيلي  �ملنظور  من  �ملتحدة  �لواليات  على  ولذ� 

يف  �ال�صرت�تيجية  طهر�ن  وخيار�ت  �الأخرى،  �ل�صو�ريخ  وجميع  �لبال�صتية،  لل�صو�ريخ  �الإير�ين 

و�ملناه�ص  للغرب  �ملوؤيد  �ملع�صكر  على  “�حلفاظ  �الأبي�ص  �لبيت  و�جب  من  و�أن  �الأو�صط.  �ل�رشق 

الإير�ن، �لذي يتبلور يف �ل�رشق �الأو�صط بعد توقيع �تفاقات �أبر�هام”، لكونها �أوجدت “بنية حتتية 

118
حمتملة لتعاون وثيق وو��صع �لنطاق �صّد �إير�ن”.

�لتعاون �أن   Kelly Craft كر�فت  كيلي  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الأمريكية  �ملندوبة  �أكدت   كما 

�ملزيد و�أن  �إير�ن،  “تهديد�ت”  مو�جهة  ي�صتهدف  و“�إ�رش�ئيل”،  �الإمار�ت  بني  �ملبا�رش   �لع�صكري 

ملجل�ص  �لدورية  �جلل�صة  يف  كر�فت،  وقالت  �أبيب.  تل  مع  �صتطبّع  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  من 

�صيفيد و�الإمار�ت  �إ�رش�ئيل  بني  �ملبا�رش  �لع�صكري  “�لتعاون  �إن  �الأو�صط،  �ل�رشق  حول   �الأمن 
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�ل�رشق  يف  لال�صتقر�ر  �ملزعزعة  �إير�ن  �أن�صطة  ت�صكله  �لذي  �لتهديد  مو�جهة  عب  بكاملها،  �ملنطقة 

119
�الأو�صط وخارجه”.

وقال جاريد كو�صرن، م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب؛ “�إذ� فّكرت يف �الأ�صخا�ص �لذين 

ال يريدون �أن تتو�صل �ل�صعودية و�إ�رش�ئيل �إىل �تفاق �صالم، فاإن �لر�ف�ص �الأول لذلك هو �إير�ن”. 

120
وهذ� يدل على “�أنه رمبا يكون �ل�صيء �ل�صحيح �لذي ينبغي عمله”.

��صتهدف �لتطبيع �لذي جعل �إير�ن “�لعدو �مل�صرتك” لـ“�إ�رش�ئيل” و�لعرب �لرتويج لوعي جديد 

�لعدو  هي  “�إ�رش�ئيل”  �أن  ترى  و�لتي  �ملا�صية،  �لعقود  طو�ل  �صادت  �لتي  للثقافة  مغايرة  ولثقافة 

هذ�  حتويل  “�إ�رش�ئيل”  �أر�دت  و�مل�صلمني.  للعرب  �ملركزية  �لق�صية  هي  فل�صطني  و�أن  �الأ�صا�صي، 

�إير�ن، ال  “�ل�صالم”، و�أنها، بخالف  �إير�ن، وتقدمي نف�صها دولًة تبحث عن  �لعد�ئي باجتاه  �لوعي 

ت�صكل تهديد�ً الأي من �لدول �لعربية، ودول �خلليج حتديد�ً. وكان من �لالفت و�لغريب يف هذ� �الإطار 

�أن يذهب بع�ص �ملتحدثني �خلليجيني يف بع�ص �لو�صائل �الإعالمية وو�صائل �لتو��صل �الجتماعي يف 

بع�ص دول �خلليج �إىل تبير �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لفل�صطني على �أ�صا�ص �أن �ليهود هم �أ�صحاب �حلق 

تاريخياً يف فل�صطني، كما �ألقت بع�ص �ل�صخ�صيات �الإعالمية و�ل�صيا�صية و�جلامعية يف تلك �لقنو�ت 

مبا  �أر�صهم،  من  �لفل�صطينيني  تهجري  ويف  �لنكبة،  ح�صول  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �مل�صوؤولية 

ُيفهم من �صكوت �أنظمتهم �ل�صيا�صية عنهم، نوعاً من �لت�صجيع �ل�صمني الإيجاد مناخات �صلبية جتاه 

�لفل�صطينيني، ومناخات �أن�صب للتطبيع. لكن تلك �جلهود لتغيري �لوعي باجتاه �لتطبيع و�لت�صالح 

مع “�إ�رش�ئيل” و�جهت �نتكا�صة كبرية مع معركة �صيف �لقد�ص �لتي خا�صتها �ملقاومة يف غزة دفاعاً 

عن كل فل�صطني.

معركة �شيف القد�س:

“�إ�رش�ئيل”  ��صتاأنفت  حتى  بايدن  �الأمريكي  �لرئي�ص  فوز  على  �أ�صهر  ب�صعة  تنق�ِص  مل 

 �صيا�صتها �لتو�صعية �لعدو�نية من خالل �العتد�ء على �مل�صجد �الأق�صى، وحماوالت تهجري �صكان

حي �ل�صيخ جّر�ح يف �لقد�ص يف مطلع �صهر �أيار/ مايو 2021. لكن �لقيادة �الإ�رش�ئيلية مل تتوقع �أن 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  �ملو�جهة، و�أن تنفذ تهديد�تها بق�صف عمق  �ملقاومة يف غزة يف هذه  تنخرط 

�ملحتلة رد�ً على تلك �العتد�ء�ت، وهي �لعملية �لتي �أطلقت عليها قيادة �ملقاومة “�صيف �لقد�ص”. لقد 

�أحدثت هذه �ملو�جهة يف تفا�صيلها ويف تد�عياتها هّزة كبرية يف نظرية �لعدو �الأمنية �لتي قامت على 

�لردع، و�حلرب �ال�صتباقية و�رشعة �حل�صم، ومنع تهديد �جلبهة �لد�خلية،... وقد �عرتفت قياد�ت 

�لعدو ومعظم �ملحللني �لع�صكريني و�ل�صيا�صيني �الإ�رش�ئيليني بالف�صل يف هذه �ملو�جهة، وبالف�صل يف 

تقدير قدر�ت �ملقاومة مبا يف ذلك �أنو�ع �ل�صو�ريخ ومدياتها. و�الأهم يف هذه �ملو�جهة �لتي ��صتمرت 

11 يوماً من �لق�صف �ل�صاروخي للمقاومة، لي�ص فقط �متالك �ملقاومة لزمام �ملبادرة حتى حلظة 
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�ل�صعبية  �لتحركات  يف  كافة  وبلد�تها  مدنها  يف  فل�صطني  �أبناء  �نخر�ط  هو  بل  �لنار،  �إطالق  وقف 

�ل�صعب  �أ�صقطت معادلة توزع  �لقد�ص  �إن �صيف  �لقول  �أمكن  للمقاومة، بحيث  تاأييد�ً  �لتي ح�صلت 

�لفل�صطيني، وتباين �أهد�فه بني قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية و�أر��صي �لـ 48.

مع هذ� �النت�صار �لبارز �لذي حققته �ملقاومة يف هذه �ملو�جهة، مل تتلَق قيادة �ملقاومة �أي ر�صالة 

�لذي  خامنئي  علي  �ل�صيد  �إير�ن  يف  �لثورة  مر�صد  با�صتثناء  �إ�صالمي  �أو  عربي  م�صوؤول  �أي  من 

بانت�صار  “�لف�صائل �جلهادية و�ل�صيا�صية” هنّاأهم فيها  و�إىل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �إىل  ه ر�صالة  وجَّ

�لتعاون بني  �أن جتربة  �أكد  �ل�صهيوين، وقد  �لكيان  �صّد  11 يوماً  �لـ  �لفل�صطينية يف حرب  �ملقاومة 

�آفاق  ر�صمت  و�ملخيمات،   48 �لـ  و�أر��صي  غزة  وقطاع  �لغربية  و�ل�صفة  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينيني 

�مل�صتقبل للفل�صطينيني. و�أكد �ملر�صد يف ر�صالته على �أن “توقيت بدء �ملعارك و�إيقافها هو ما يحدده 

�لقادة �جلهاديون و�ل�صيا�صيون �لفل�صطينيون، لكن �الإعد�د و�جلهوزية و�حل�صور من موقع �لقوة 

يف �ل�صاحة �أمور ال يكن �أن تتوقف”. وتوّجه �ملر�صد يف ر�صالته �إىل �لعامل �الإ�صالمي قائالً، “�لعامل 

�لدول  “فعلى  و�أ�صاف:  ديني”.  تكليف  وعليه  فل�صطني،  ق�صية  جتاه  د�ئماً  م�صوؤول  �الإ�صالمي 

�الإ�صالمية �أن تنزل �إىل �مليد�ن بكل �صدق و�إخال�ص دعماً لل�صعب �لفل�صطيني، �إن كان ذلك يف تعزيز 

�أو الإعادة بناء �لبنى  �أكرث من ذي قبل،  �إليه �ليوم  �أو �لدعم �ملايل �لذي هو بحاجة  قوته �لع�صكرية، 

121
�لتحتية و�لدمار �حلا�صل يف غزة”.

وكانت �خلارجية �الإير�نية قد نّددت بالعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �ملتو��صل على �ل�صعب �لفل�صطيني يف 

قطاع غزة و�لقد�ص �ملحتلة، د�عية �ملجتمع �لدويل و�لدول �لعربية و�الإ�صالمية �إىل �لقيام بو�جباتها 

لها:  �لفل�صطيني. وقالت �خلارجية يف بيان  �لدم  �ل�صهيونية و�صالل  �ملجازر  وم�صوؤولياتها لوقف 

عِب �لِفلِ�صطيني �لّذي ُينا�ِصُل من �أجِل ��صتعادِة كافة حقوِقه، �حلقَّ �لطبيعيَّ يف �لّدفاِع عن  “�إَنّ لِل�صَّ
122

بيُل �لوحيُد مِلو�َجهِة �لُعدو�ِن و�الحتالل”. نف�ِصه، و �أنَّ �ملقاَومَة �مل�رشوعَة هي �ل�صَّ

د �لرئي�ص �الإير�ين �ملنتخب �إبر�هيم رئي�صي Ebrahim Raisi من جهته، خالل �ت�صال هاتفي  و�أكَّ

بينه وبني كل من رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، و�الأمني �لعام حلركة �جلهاد 

�إير�ن م�صتمرة يف دفاعها عن فل�صطني، وثابتة  �أن   ،2021 �الإ�صالمي زياد �لنخالة، يف متوز/ يوليو 

�ملكتب  �إ�صماعيل هنية رئي�ص  ��صتقباله   و�أكد رئي�صي، لدى 
123

�لقد�ص. يف دعم �صعبها حتى حترير 

ُكلها، و�أن 
ُ
�ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف 2021/8/6 “�أن نظرية �ملقاومة يف فل�صطني قد �أتت و�صتوؤتي �أ

124
ما يقرر م�صتقبل فل�صطني و�ملنطقة هو كفاح �ملجاهدين ومقاومة �جلهاديني”.

ووّجه قائد فيلق �لقد�ص �الإير�ين �إ�صماعيل قا�آين من جهته، ر�صالة �إىل حممد �ل�صيف، قائد كتائب 

�لقد�ص، �جلناح  �لع�صكري حلركة حما�ص، و�أكرم �لعجوري قائد �رش�يا  �لق�صام، �جلناح  �لدين  عز 

مع  �ل�رش�ع  يف  جديد�ً  زمناً  فتحت  �ملعركة  “هذه  فيها:  قال  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حلركة  �لع�صكري 
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�لعدو” و�صّدد على �أن “مقاومتكم تكتب بالدم و�لنار معادلة �أن �لعدو ال يكن �أن ي�صتفرد بالقد�ص 

�لعدو  لزو�ل  �النحد�ري  �أن �خلط  �أكد  �الإمام خامنئي  �الإ�صالمية  �لثورة  رّد ر�دع. وقائد  من دون 

�أن فل�صطني �ليوم لي�صت وحدها، بل معها حمور مقاوم  “يعلم �لعدو  بد�أ ولن يتوقف”. و�أ�صاف: 

جهاده”،  وقبلة  �ملقاومة  حمور  بو�صلة  هي  “�لقد�ص  �أن  موؤكد�ً  ومتا�صكاً”،  وقوًة  �ت�صاعاً  يزد�د 

من تر�ب  ذرة  كل  وحترير  �لغا�صب  �لكيان  زو�ل  حتى  قر�ر  لنا  يقّر  ولن  عي�ص  لنا  يهناأ   و“لن 

125
تر�ب فل�صطني”.

�الإعالمية  �أو�صاطها  يف  تناق�ص  وهي  مّرة،  الأول  ورمبا  �ملو�جهة،  هذه  من  “�إ�رش�ئيل”  خرجت 

ويف موؤ�ص�صاتها �ل�صيا�صية و�الأمنية م�صتقبل “�إ�رش�ئيل” نف�صها، بعدما ك�صفت تلك �ملو�جهة حجم 

خماوف �مل�صتوطنني من فقد�ن �الأمن و�ال�صتقر�ر و�لبقاء يف “�إ�رش�ئيل”، بعد �أن و�صلت �صو�ريخ 

غزة  يف  �ملقاومة  بني  �لتن�صيق  تبني  وبعدما  فيها.  يعي�صون  �لتي  و�ملدن  �لبلد�ت  كل  �إىل  �ملقاومة 

و�ملقاومة يف لبنان، �أكد رئي�ص حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( يف قطاع غزة، يحيى �ل�صنو�ر، “�أن 

ما حدث كان جمرد مناورة ملا �صيحدث من حرب �إقليمية ومو�جهة مفتوحة، الفتاً �إىل �أن �ل�صو�ريخ 

126
�لتي خرجت من لبنان كانت بتن�صيق كامل بيننا وبني �ملقاومة �للبنانية”.

معها  ت�صتطيع  ال  جبهة  من  �أكرث  على  مو�جهة  �ندالع  من  تخ�صى  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �ملعلوم  ومن 

�حلرب.  �أمد  وتقلي�ص  و�لتفوق  �حل�صم  �رشعة  يف  �لقتالية  عقيدتها  تطبيق  �أو  م�صتوطنيها،  حماية 

ال بل باتت �خل�صية �الإ�رش�ئيلية �أ�صد و�صوحاً جتاه �ملخاطر �مل�صتقبلية على �لكيان نف�صه بعد هذه 

�ملو�جهة، وبعد مالمح ت�ّصكل �لتهديد �الإقليمي �مل�صرتك للمقاومة.

تطور العالقة مع املقاومة:

عالقات  يف  �لتطور  حجم  بيّنت  عدة  وت�رشيحات  ومو�قف  لقاء�ت  �لقد�ص  �صيف  معركة  �صبق 

�إير�ن مع حركة حما�ص ب�صكل خا�ص ومع باقي ف�صائل �ملقاومة عموماً. فقد ��صتقبلت �إير�ن رئي�ص 

�غتالته  �لذي  �صليماين  �ل�صهيد  ت�صييع  �إ�صماعيل هنية، يف مر��صم  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب 

“لنقدم  �أتينا من فل�صطني  �أثناء �لت�صييع وقال:  �أمريكية م�صرّية يف بغد�د. وحتدث هنية يف  طائر�ت 

�لتعازي ل�صماحة �لقائد �ل�صيد علي �خلامنئي وجلمهورية �إير�ن �الإ�صالمية قيادًة وحكومًة و�صعباً 

با�صت�صهاد �لقائد قا�صم �صليماين”، وتابع: “نقف �ليوم لنعب عن م�صاعرنا �ل�صادقة جتاه �أخ عزيز 

�إليه”، و�أطلق على �صليماين لقب  �إىل ما و�صلت  �أو�صلها  و�صهيد قائد قّدم لفل�صطني وللمقاومة ما 

و�لقائد  �الإير�نية  �لقياد�ت  و�لتقى  حما�ص،  من  �مل�صتوى  رفيع  وفد  هنية  ور�فق   
127

�لقد�ص. �صهيد 

128
�جلديد لفيلق �لقد�ص �إ�صماعيل قا�آين.

و�أقامت ف�صائل فل�صطينية يف غزة بيت عز�ء لقا�صم �صليماين يف �صاحة �جلندي �ملجهول �لرئي�صية، 

Deutsche Presse-Agentur. كما حّملت  و�صط مدينة غزة، ح�صبما نقلت وكالة �الأنباء �الأملانية 
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حما�ص يف بيان لها �لواليات �ملتحدة �الأمريكية “�مل�صوؤولية عن �لدماء �لتي ت�صيل يف �ملنطقة �لعربية”، 

 
129

�ملجاالت”. خمتلف  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  دعم  يف  بارز  دور  له  “كان  �صليماين  �أن  �إىل  م�صرية 

وذكرت و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية �أن “�إ�رش�ئيل” نقلت ر�صائل حتذير �إىل حما�ص و�جلهاد عب م�رش 

130
من مغبة �مل�صاركة يف �أي رّد �نتقامي ملقتل �صليماين �نطالقاً من قطاع غزة.

من جهة �أخرى، قال نائب رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة خليل �حليّة: “عالقتنا مع �إير�ن مل 

 يف �الإطار ذ�ته، علّقت كتائب 
131

�أكرث من ع�رشين عاماً، ولن نقطعها مهما كلف �لثمن”. تتغري منذ 

�لكيان  زو�ل  على  �لعمل  جتاه  وجهاده  جهده  من  �لكثري  “ركز  قد  كان  �صليماين  �إن  قائلة  �لق�صام 

�ل�صهيوين وكن�صه عن �أر�ص فل�صطني، وعمل على تقدمي كافة �أ�صكال �لدعم للمقاومة ملجابهة �لعدو 

 وقال �لناطق با�صم �رش�يا �لقد�ص �أبو حمزة، �إّنهم يودعون “قائد�ً جماهد�ً لطاملا بّث 
132

�ل�صهيوين”.

�لرعب يف قلب �أمريكا و�لكيان �ل�صهيوين”. كما �أّكد �أن �صليماين قد “�أ�رشف على �متد�د عقدين من 

133
�لزمان على �لدعم �ملبا�رش لفل�صطني ونقل �خلب�ت �لع�صكرية و�الأمنية ملجاهديها”.

هنية  زيارة  ب�صبب  �لعربية  و�الإعالمية  �ل�صيا�صية  �لقوى  بع�ص  من  لالنتقاد  حما�ص  تعّر�صت 

لطهر�ن و�مل�صاركة يف ت�صييع �صليماين. يف حني �أن مثل هذه �الأ�صو�ت مل تتوجه بالنقد �أو باالعرت��ص 

على عمليات �لتطبيع )“�تفاقات �أبر�هام”( �لتي ح�صلت بني بع�ص �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل”. علماً 

باأن زيارة هنية مل تكن مفاجئة، ومل تكن من خارج تطور �لعالقات بني حما�ص و�إير�ن. وهي مل 

تكن كذلك من خارج �صياق �حل�صار �لذي تتعر�ص له حما�ص من دول عربية و�صعتها على الئحة 

“�الإرهاب”، وتقوم بتطبيع عالقاتها مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

يف  حما�ص  تعزية  منتقدي  على  رّده  يف  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  ر�صو�ن،  �إ�صماعيل  و�كتفى 

�غتيال �صليماين �أو م�صاركة هنية يف ت�صييعه، بالقول �إن “حما�ص وفيّة حللفائها، وحما�ص بجناحيها 

�ل�صيا�صي و�لع�صكري، حظيت بدعم �صليماين، �لذي حر�ص على توفري �الإ�صناد �لالزم لها، ووقف 

�الأمريكية،  للجرية  لها، ورف�صاً  �لوفاء  �إير�ن كجزء من  �ملت�صامن مع  ياأتي موقفنا  معها، ولذلك 

رغم  �ملقاومة  دعم  ��صتمر�ر  وتاأكيد  �لقادمة،  �ملرحلة  مع  للتعامل  �ملقاومة  حمور  ملو�قف  وتن�صيقاً 

134
�غتيال �صليماين”.

اإيران وحما�س بعد معركة �شيف القد�س:

�ختلفت نتائج ما بعد معركة �صيف �لقد�ص عن �صابقاتها من �ملو�جهات بني حما�ص وبني جي�ص 

على  حما�ص  جهة  من  �لعلنية  و�لت�رشيحات  �ملو�قف  توؤكد  مرة  فالأول  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل 

�لعالقة �ملبا�رشة بني دعم �إير�ن وبني �إجناز�ت �ملقاومة؛ كما فعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي �إ�صماعيل 

�للو�ء ح�صني �صالمي  �لقد�ص مع قائد �حلر�ص �لثوري �الإير�ين  هنية �لذي ��صتعر�ص نتائج �صيف 

يف  �الإير�نية  �الإ�صالمية  �جلمهورية  ملو�قف  �لعميق  تقديره  “عن  هنية  وعّب   ،Hossein Salami
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�إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته �لبا�صلة، ومو�قفها �لثابتة جتاه حقوق �صعبنا يف  �لوقوف 

خمتلف �ملجاالت �ل�صيا�صية و�مليد�نية”.

كما �أ�صاد �للو�ء �صالمي من جهته بـ“�الإجناز �لذي حققته �ملقاومة �لفل�صطينية”، وقال: “�إّن لهذه 

�ملعركة ما بعدها على خمتلف �ل�صعد”، جمدد�ً �لتاأكيد على “��صتعد�د �جلمهورية �الإ�صالمية تقدمي 

كل �أ�صكال �مل�صاعدة لل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته �لبا�صلة يف خمتلف �ملجاالت”، وقال: “�إير�ن لن 

135
تتخلف عن دورها يف هذ� �ملجال”.

وقد �صبق ذلك �أن توّجه �إ�صماعيل هنية، بال�صكر الإير�ن �لتي دعمت حما�ص بـ“�ملال وبال�صالح 

وبالتقنيات”، وذلك يف �أول ظهور له بعد �إعالن وقف �إطالق �لنار يف 2021/5/21، موؤكد�ً �ال�صتعد�د 

�الإير�ين  �لرئي�ص  مع  هاتفي  �ت�صال  ويف   
136

“�إ�رش�ئيل”. مع  �الأخرية  �لع�صكرية  �ملو�جهة  بعد  ملا 

بني  �لعالقة  قوة  عن  هنية  �أعرب  �لرئا�صية،  باالنتخابات  بفوزه  لتهنئته  رئي�صي،  �إبر�هيم  �ملنتخب 

بالدعم  للحركة  بيان  و�أ�صاد هنية وفق  “قوية ور��صخة وثابتة”،  باأنها  و�إير�ن، وو�صفها  �حلركة 

�جلديد،  �الإير�ين  �لرئي�ص  وقال   
137

�الإ�رش�ئيلي. �الحتالل  ظّل  يف  لفل�صطني  طهر�ن  تقدمه  �لذي 

هنية، �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  من  كل  وبني  بينه  هاتفي  �ت�صال   خالل 

يف  جديدة  �صفحة  فتحت  �ملعركة  “هذه  �إن  �لنخالة،  زياد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  و�الأمني 

�لفل�صطينية”. كما د�ن  �لق�صية  ��صرت�تيجي حلل  �ملقاومة خيار  �أن  و�أثبتت  �ملحتلني،  �أمام  �ملقاومة 

رئي�صي مو��صلة �حل�صار على غزة، موؤكد�ً �أن هذ� �حل�صار يتعار�ص وقو�عد �لقانون �لدويل، و�أنه 

138
ال بّد �أن ينتهي هذ� �حل�صار.

ويف مقابلة لهنية مع قناة �لعامل، �أكد �أن:

عالقة  على  ونحن  �ملنطقة،  يف  �لو��صع  �ملقاومة  تيار  من  جزء  هي  فل�صطني  يف  �ملقاومة 

��صرت�تيجية مع �إخو�ننا يف �جلمهورية �الإ�صالمية، مع �إخوتنا يف حزب �هلل، مع �أطر�ف كثرية 

يف �ملنطقة، ولي�ص �رش�ً باأن �أقول �إن �جلمهورية �الإ�صالمية لها دور مهم جد�ً يف بناء هذه �لقوة 

�لتي ظهرت خالل معركة �صيف �لقد�ص، و�أي�صاً هذ� �لتبادل �ملعلوماتي �ال�صتخبار�تي مع 

�ملحور كان له دور يف هذه �ملعركة،... نحن ندير معركتنا مع �لعدو على قاعدة جبهة موحدة 

جتاه ق�صية مركزية وجتاه �لقد�ص.

�لرئي�ص  تن�صيب  �حتفال  من  �الأول  �ل�صف  يف  وممثليها  �ملقاومة  قادة  ح�صور  �أن  هنية  ور�أى 

�الإير�ين �جلديد �إبر�هيم رئي�صي هو تكرمي للمقاومة، ور�صالة من �جلمهورية �الإ�صالمية باأن “هذه 

�ل�صورى  جمل�ص  قبة  حتت  �ليوم  وهي  �ل�صيا�صية،  و�ل�رشعية  �الحت�صان  موقع  يف  هي  �ملقاومة 

�الإير�نية”.  �الإ�صالمية  �جلمهورية  يف  �الإ�صالمي  للنظام  بالن�صبة  �الأحد�ث  �أهم  �أو  �أحد  يف  ت�صارك 

و�أ�صار هنية �إىل �صليماين �لذي كان دوره “حمورياً يف بناء هذه �لقوة ودعم هذه �ملقاومة على �أر�ص 
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فل�صطني، خا�صة بد� هذ� يت�صكل ب�صكل و��صح جد�ً ع�صية �حلرب �الأوىل على قطاع غزة عام 2008 

و2009 قبلها بقليل، ثم و�كب دوره �ل�صهيد يف ��صرت�تيجية مر�كمة �لقوة، وتطوير �خلطط �لدفاعية، 

139
وتوفري �لدعم �ملايل و�للوج�صتي للمقاومة”.

“دور �جلمهورية �الإ�صالمية  كما ثّمن �ملتحدث �لع�صكري با�صم �رش�يا �لقد�ص، �أبو حمزة عالياً 

يف �إير�ن، وكل قوى حمور �ملقاومة، �لتي �أمدت مقاومتنا بال�صالح و�خلب�ت، وكانت �صند�ً وظهري�ً 

ن�رشنا،  �رشكاء  �أنتم  لهم  “نقول  و�أ�صاف:  و�لفنية”،  �ملادية  �ملقاومة  قدر�ت  تعزيز  يف  حقيقياً 

140
و�صندخل �الأق�صى معاً”.

مل يتوقع كل �لذين �صاركو� يف �الإعد�د لـ“�صفقة �لقرن” �أو لعمليات �لتطبيع يف ما �أطلقو� عليها 

“�التفاقات �الإبر�هيمية”، بني �صنتي 2020 و2021، �أن تندلع معركة �صيف �لقد�ص، و�أن تعيد هذه 
�ملعركة ق�صية فل�صطني وق�صية �لقد�ص �إىل و�جهة �الهتمام و�لتعاطف �ل�صعبي �لعربي و�الإ�صالمي. 

ويكن �لقول �إن كل �لت�صور�ت �لتي بنيت عليها م�صاريع �لق�صاء على �ملقاومة يف فل�صطني، وكل 

مع  و�لتطبيع  �لتعاون  مثل  �أخرى؛  باأولويات  ��صتبد�لها  �أو  �لفل�صطينية  �لق�صية  تهمي�ص  خمططات 

�لتي قامت  �لدول  �إعالم  �لعد�ء الإير�ن، قد ف�صلت وت�صاءل �لرتويج لها يف و�صائل  �أو  “�إ�رش�ئيل”، 
�لبطولية  �ملو�جهات  تلك  ت�صهد  وهي  �ل�صديد،  باالإحر�ج  نف�صها  �لدول  هذه  و�صعرت  بالتطبيع، 

للمقاومة، وتلك �لتحركات �ل�صعبية على �متد�د �أر��صي فل�صطني كلها، �لتي مل ي�صتطع حتى �الإعالم 

�لغربي �أن يتجاهلها. 

لقد ت�صّكلت معادالت جديدة على �أر�ص �لو�قع بعد معركة �صيف �لقد�ص، بعدما �صددت �ملقاومة 

يف غزة �رشبة قوية لـ“�صفقة �لقرن” ومل�صاريع �لتطبيع، وبعدما تبنّي حجم �لتعاون و�لتن�صيق بني 

�ملقاومة وبني �إير�ن وحمور �ملقاومة.

�أطر�ف  بني  �الإقليمي  �لرت�بط  على  �لتاأكيد  وبعد  �جلديدة،  �ملعادالت  هذه  بعد  �ملتوقع،  من  بات 

حمور �ملقاومة يف �أي معركة مقبلة مع “�إ�رش�ئيل”، �أن تو�جه حما�ص وف�صائل �ملقاومة �لتي جتاوزت 

�ملزيد من حماوالت �الحتو�ء و�حل�صار  �إىل فل�صطني كلها،  �لقد�ص غزة  �إجناز�تها يف معركة �صيف 

و�لت�صييق، و�ملزيد من م�صاريع �لربط بني دعم �الإعمار يف غزة وبني �اللتحاق بالعملية �ل�صيا�صية 

و�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”. ويف هذه �الأثناء، �صت�صتمر �إد�رة بايدن يف �صعيها ملزيد من �لتطبيع �لعربي 

مع “�إ�رش�ئيل”، وملزيد من �لرتويج خليار �لت�صوية و�أولوية �الإعمار على �أولوية �ملقاومة. يف �لوقت 

�لذي توؤكد �لتجارب �ل�صابقة كلها �أن “�إ�رش�ئيل” لن تتوقف عن �لتفكري يف �لتح�صري جلوالت �أخرى 

يف  �ملقاومة  لف�صائل  بالن�صبة  يعني  ما  وهو  �ملقاومة.  على  �لق�صاء  حماوالت  ومن  �لت�صعيد،  من 

مو�جهة ذلك كله، �ال�صتمر�ر يف مر�كمة �لقدر�ت �لنوعية و�لت�صليح و�لتدريب، وتطوير �لعالقة مع 

قوى �ملقاومة.
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رابعًا: دول اإ�شالمية اأخرى:

ماليزيا:

ماليزيا  �صيا�صات  من   2021-2020 �صنتي  خالل  �ملنطقة  يف  �ال�صرت�تيجية  �لتحوالت  تغرّي  مل 

�لكيان  وجود  لتكري�ص  �الأمريكية  �الإد�رة  �صغوط  من  �لرغم  فعلى  �لفل�صطينية،  �لق�صية  جتاه 

�ملنطقة يف بناء �رش�كة  كـ“دولة” طبيعية يف �ملنطقة، وتو�فق ذلك مع رغبة بع�ص دول  �الإ�رش�ئيلي 

�أن  �إال  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �ملنطقة  دول  بني  ذلك  وت�صويق  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  مع  علنية  جديدة 

�الأمريكية  �لفل�صطيني وعن رف�ص �خلطة  �لدفاع عن �حلق  ذلك مل ينع ماليزيا من �ال�صتمر�ر يف 

لـ“�ل�صالم” �أو ما �صمي بـ“�صفقة �لقرن”. وقد عّب عن هذ� �ملوقف رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي مهاتري 

حممد Mahathir Mohamad يف كلمة له �أمام �ملوؤمتر �لثالث لر�بطة برملانيني من �أجل �لقد�ص، �لذي 

ُعقد يف �صباط/ فب�ير 2020 يف �لعا�صمة �ملاليزية كو�الملبور بقوله “�إن خطة �ل�صالم، �ملعروفة با�صم 

“�صفقة �لقرن”، �ملقرتحة من جانب �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، تقدم مدينة �لقد�ص للجانب 
�لعامل”.  يف  و�مل�صيحيني  �مل�صلمني  ماليني  مل�صاعر  تام  جتاهل  يف  ف�صة،  من  طبق  على  �الإ�رش�ئيلي 

و�أ�صاف حممد: “�إن هذه �ل�صفقة لن جتلب �صوى مزيد من �ل�رش�ع يف �ملنطقة، و�صوف تثري م�صاعر 

141
غ�صب مليار�ت �الأ�صخا�ص يف �لعامل”.

�صاه �أحمد  �هلل  عبد  �ل�صلطان  ماليزيا،  ملك  دعا  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �مل�صتمر  �لدعم  �صياق   ويف 

Abdullah Ahmad Shah، جميع �ملاليزيني من خمتلف �الأعر�ق و�الأديان لل�صالة من “�أجل خري 

�لفل�صطينيني �لذين ت�صطهدهم �إ�رش�ئيل”. موؤكد�ً دعمه للجهود �ملاليزية �لر�مية ملو��صلة �لعمل مع 

�لدول �الأع�صاء يف منظمة �لتعاون �الإ�صالمي و�ملجتمع �لدويل، �لذين يعار�صون خمطط “�إ�رش�ئيل” 

142
ل�صم �أر��صٍ فل�صطينية.

وكان من �لالفت، �أنه يف ظّل موجة �لتطبيع �لعربي مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، ��صتقبلت ماليزيا وفد�ً 

من قياد�ت حركة حما�ص، حيث قام رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة �إ�صماعيل هنية على ر�أ�ص وفد 

من �حلركة بزيارة ماليزيا يف كانون �لثاين/ يناير 2020، و�أجرى هنية خاللها لقاء�ت مع خمتلف 

�ملكونات �ملاليزية يف خمتلف �مل�صتويات �لر�صمية، و�لبملانية، و�حلزبية، وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين 

“ركز  وعلى ر�أ�صها رئي�ص وزر�ئها مهاتري حممد. وبح�صب �لبيان �ل�صادر عن حركة حما�ص فقد 

رئي�ص �حلركة خالل لقاء�ته على خطورة �صفقة �لقرن ورف�صها، و�رشورة توحيد �جلهود �لعربية 

�لثابتة  �حلقوق  من  و�لنيل  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ت�صفية  ت�صتهدف  كونها  الإجها�صها  و�الإ�صالمية 

143
لل�صعب �لفل�صطيني”.
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كما ��صتعر�ص هنية “�الأو�صاع �الإن�صانية �ل�صعبة �لتي يعانيها �لفل�صطينيون يف خمتلف �أماكن 

يار�صه  �لذي  و�لت�صييق  �خلانق  �حل�صار  ظّل  يف  خ�صو�صاً  غزة،  وقطاع  �ل�صفة  يف  وجودهم، 

�حتياجاتهم  تلبية  و�رشورة  �للجوء،  خميمات  يف  �لالجئني  �أو�صاع  وكذلك  �صدهم،  �الحتالل 

مكوناتها،  بكل  ماليزيا  مع  “بالعالقة  هنية  و�أ�صاد  بالعودة”.  حقهم  تطبيق  �إىل  و�صوالً  �الإن�صانية 

تاأتي  �أجر�ها، و�لتي  �لتي  �ملتعددة  �للقاء�ت  �لتي مل�صها خالل  و�لتي تعك�ص عمق �النتماء و�الأخوة 

و�إجها�ص  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  و�صمود  �لفل�صطينية  �لق�صية  لدعم  �ل�صيا�صية  جهوده  �صياق  يف 

144
حماوالت �اللتفاف على �حلقوق �لثابتة لل�صعب �لفل�صطيني”.

طالب  �لفل�صطينية،  �لق�صية  من  و�ل�صعبي  �لر�صمي  �ملوقف  حقيقة  يعك�ص  �صيا�صي  موقف  ويف 

�ملتحدة،  �الأمم  من  “�إ�رش�ئيل”  بطرد  و�ملعار�صة،  �حلكومة  من  ممثليه  باإجماع  �ملاليزي،  �لبملان 

رد�ً على خطط �صّم مزيد من �الأر��صي �لفل�صطينية. وقد �صلَّم وفد برملاين يثل خمتلف �الأطياف 

�الأمم  ومكتبي  و�لفل�صطينية  �الأمريكية  لل�صفارتني  �خل�صو�ص  بهذ�  مذكرة  �ملاليزية،  �ل�صيا�صية 

 The Association of Southeast Asian )�آ�صيان(  �آ�صيا  �رشق  جنوب  دول  ور�بطة  �ملتحدة 

ي�رّش  الأنه  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  مع  �الإمار�ت  تطبيع  �لبملان  د�ن  كما  كو�الملبور،  يف   )ASEAN(

145
بالق�صية �لفل�صطينية.

 Malaysian )با�ص(  �ملاليزي  �الإ�صالمي  للحزب  �ل�صنوي  �لعام  �ملوؤمتر  تبنى  ذ�ته،  ويف �الجتاه 

مع  عالقاتهما  و�لبحرين  �الإمار�ت  تطبيع  فيه  ُيدين  باالإجماع  قر�ر�ً   Islamic Party )PAS(

“�إ�رش�ئيل”، ونّدد �حلزب مبوقف �جلامعة �لعربية من ق�صية �لتطبيع. كما �أعلن �حلزب �أن جمل�ص 
�إقامة عالقات مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي وجترمي �لتطبيع معه،  �لعلماء �لتابع له رفع تو�صية بتحرمي 

146
للجمعية �لعمومية للحزب.

�ملاليزي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد   ،2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  ُعقدت  �لتي  �آ�صيان  قمة  وخالل 

حميي �لدين يا�صني Muhyiddin Yassin على ت�صامنه مع �ل�صعب �لفل�صطيني، وقال يا�صني “�حلل 

�لوحيد �لقابل للتطبيق يف �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني هو من خالل حّل �لدولتني على �أ�صا�ص 

147
حدود ما قبل عام 1967، وبتحديد �لقد�ص �ل�رشقية عا�صمة لفل�صطني”.

وعلى �لرغم من �ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية للرتويج باأن �لكيان �الإ�رش�ئيلي قد يحدث �خرت�قاً جديد�ً 

يف جمال �لتطبيع مع دول يف جنوب �رشق �آ�صيا، مع �الإ�صارة �إىل كل من ماليزيا و�إندوني�صيا، �إال �أن 

 
148

وزير �خلارجية �ملاليزي �صيف �لدين عبد �هلل Saifuddin Abdullah نفى هذه �ملز�عم.

وفيما يتعلق بالعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف �أيار/ مايو 2021، قال حميي �لدين يا�صني، 

رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي، �إن هجوم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �ل�صعب �لفل�صطيني، هو عمل ينتهك 

�لقانون �لدويل، وقانون حقوق �الإن�صان، و�لقانون �الإن�صاين �لدويل، وميثاق �الأمم �ملتحدة، وطالب 
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�أ�صفه من ت�رشف  يا�صني عن  و�أعرب  �الإ�رش�ئيلي.  �لكيان  �إجر�ء حا�صم �صّد  باتخاذ  �ملتحدة  �الأمم 

جمل�ص �الأمن �لذي تعّذر عليه �إ�صد�ر �أي بيان ب�صاأن �لتطور�ت يف فل�صطني، خ�صو�صاً بعد ��صت�صهاد 

149
139 فل�صطينياً و�إ�صابة �ملئات بجروح، وذلك فقط ب�صبب �عرت��ص �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

اإندوني�شيا:

تاأتي �أهمية �لدعم �الإندوني�صي للق�صية �لفل�صطينية على �عتبار �أنها �أكب دولة �إ�صالمية، ولعل 

هذ� �ل�صبب �لذي جعل �لكيان �الإ�رش�ئيلي يندفع ب�صدة يف حماولة تطبيع عالقاته معها، وهو ما ظهر 

خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية من خالل ت�رشيحات �إ�رش�ئيلية باأنه من �ملحتمل توقيع �تفاق تطبيعي مع 

 
150

دول يف جنوب �رشق �آ�صيا.

وعلى �لرغم من �الإغر�ء�ت و�ل�صغوط �لتي مار�صتها �إد�رة �لرئي�ص تر�مب على �إندوني�صيا، �إال 

�أد�م  ُنقل عن  �الإ�رش�ئيلي، حيث  �لكيان  �تفاق تطبيعي مع  توقيع  �إندوني�صيا نحو  يدفع  �أن ذلك مل 

 U.S. Agency for Adam Boehler، �لرئي�ص �لتنفيذي لوكالة �لتنمية �لدولية �الأمريكية  بويهلر 

يف  ��صتثمار�تها  م�صاعفة  ت�صتطيع  �لوكالة  �إن  قوله   ،International  Development )USAID(

�لكيان  مع  ديبلوما�صية  عالقات  جاكرتا  �أقامت  �إذ�  دوالر،  مليار  نحو  حالياً  تبلغ  �لتي  �إندوني�صيا 

م�صتعدين  كانو�  �إذ�  �الأمر…  هذ�  ب�صاأن  )�إندوني�صيا(  معهم  نتحدث  “نحن  و�أ�صاف:  �الإ�رش�ئيلي، 

151
لذلك �صي�صعدنا �أن نقدم لهم دعماً مالياً �أكب مما نقدمه بالفعل”.

�الإندوني�صي جوكو ويدودو  �لرئي�ص  �لفل�صطينية حممود عبا�ص قد �صكر  �ل�صلطة  وكان رئي�ص 

“رغم  قائالً:  ويدودو  �رشَّح  حيث  للتطبيع،  �لر�ف�ص  �الإندوني�صي  �ملوقف  على   Joko Widodo

�لتغري�ت �ملت�صارعة يف �ل�رشق �الأو�صط، �إال �أن �إندوني�صيا لن تقوم باأي خطو�ت للتطبيع مع �إ�رش�ئيل، 

�إىل حني حتقيق �ل�صالم �لد�ئم و�ل�صامل بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني”. و�أ�صاف �إن “�إندوني�صيا 

ب�صفتها كبى �لدول �الإ�صالمية، �صتو��صل جهودها يف دعم حتقيق �ل�صالم ولعب دور �أكب يف هذ� 
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�ملجال”.

ويف �ل�صياق ذ�ته، عّب رئي�ص جلنة �لتعاون �لبملاين �لدويل يف �لبملان �الإندوني�صي ف�صلي زون  

Fadli Zon، عن ��صتحالة �إقامة عالقات ديبلوما�صية بني بالده و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وذلك بعد 

�أيام من �حلديث عن �صغوطات �أمريكية على �إندوني�صيا لتطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”، حيث قال 

�إن “�إ�رش�ئيل” دولة ��صتعمارية، و�لتطبيع معها منايف للد�صتور �الإندوني�صي. و�أو�صح �أن �تفاقيات 

من  وز�دت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  بحق  �نتهاكاتها  يف  �ال�صتمر�ر  على  “�إ�رش�ئيل”  �صجعت  �لتطبيع 

153
وترية �لبناء �ال�صتيطاين يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �ملحتلة.
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�خلارجية  وزيرة  طالبت   ،2021 مايو  �أيار/  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �إطار  ويف 

جهود  يف  �أكب  دور  بلعب  �الأوروبي،  �الحتاد   ،Retno Marsudi مر�صودي  ريتنو  �الإندوني�صية 

حّل �لق�صية �لفل�صطينية. وقالت مر�صودي يف موؤمتر �صحفي م�صرتك مع ممثل �الحتاد �الأوروبي 

جوزيب بوريل Josep Borrell: “تبادلنا �الأفكار حول �لق�صية �لفل�صطينية، ونرحب باتفاق وقف 

�لوزيرة  و�صددت  �ملالئم”.  �لو�صع  على  باحلفاظ  �الأطر�ف  جميع  تلتزم  �أن  وناأمل  �لنار،  �إطالق 

يرتكبها  �لتي  �النتهاكات  تكر�ر  منع  �أجل  من  �جلهود  من  �ملزيد  بذل  �أهمية  على  �الإندوني�صية 

�مل�صكلة  حلل  جهودنا  ن�صاعف  �أن  “يجب  �أنه  و�أ�صافت  �لفل�صطينيني،  بحق  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

�أ�صا�ص على  م�صد�قية  ذ�ت  مفاو�صات  خالل  من  وذلك  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  وهي   �جلوهرية، 
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حّل �لدولتني”.

�صمي  ما  �صمن  معها  �ملطبِّعة  �لدول  نطاق  تو�صيع  يف  �الإ�رش�ئيلية  �جلهود  فاإن  يبدو  ما  وعلى 

بـ“�التفاق �الإبر�هيمي” مل تتوقف، ففي ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021 قال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي 

يائري البيد �إن حكومته ب�صدد توقيع �تفاقيات تطبيع جديدة، رف�ص �لك�صف عن هويتها، و�أ�صاف 

“�إ�رش�ئيل” تقوم مب�صاعدة �لواليات �ملتحدة، و�لبحرين، و�ملغرب، و�الإمار�ت بجهود لتو�صيع  �إن 

155
�تفاقات �أبر�هام.

وكان رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق بنيامني نتنياهو �رشَّح نهاية �صنة 2020، �أن �تفاقيات 

 و�صط تكهنات 
156

تطبيع �إ�صافية مع دول عربية و�إ�صالمية �صتُعلن يف وقت �أقرب مما كان متوقعاً،

باأن �إندوني�صيا �أو ُعمان قد تقومان بتطبيع �لعالقات مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

�إيلي  حينها  �الإ�رش�ئيلي  �ملخابر�ت  وزير  عن  �الإ�رش�ئيلية  بو�صت  �جلريوز�ليم  �صحيفة  ونقلت 

كوهني قوله �إن هناك عدد�ً من دول �إفريقيا وجنوب �رشق �آ�صيا و�خلليج يكن �أن تكون قريبة من 

�إقامة عالقات مع “�إ�رش�ئيل”، و�أعرب عن �أمله يف �أن تكون هذه �لعالقات د�فعاً الإندوني�صيا وت�صاد 

157
و�لنيجر وموريتانيا وغريها من �لدول للتطبيع.

باك�شتان:

لعل �الرتباط �لباك�صتاين بالق�صية �لفل�صطينية له عدة �أبعاد، فالعالقة قائمة �بتد�ء على �ملكانة 

�ل�صيا�صي  للبعد  بالن�صبة  �أما  �مل�صلمني،  لكل  �لقد�ص  مدينة  مكانة  وخ�صو�صاً  لفل�صطني  �لدينية 

�أن  �لباك�صتانية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  ترى  حيث  خ�صو�صية،  لها  �لباك�صتانية  �لفل�صطينية  فالعالقة 

�لباك�صتاين  �لوزر�ء  رئي�ص  ذلك  عن  عبَّ  وقد  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �صبيهة  �لك�صمريية  �لق�صية 

Imran Khan يف مقابلة له حيث قال �إن هناك �صببني لعدم �عرت�ف باك�صتان بالكيان  عمر�ن خان 

فاإذ�  �لو�صع نف�صه يف فل�صطني؛  بال�صبط  �لو�صع يف ك�صمري هو  �أن  �الأول هو  �ل�صبب  �الإ�رش�ئيلي، 

�لهند  �أن نعرتف مبا فعلته  �أي�صاً  �لفل�صطينية، فعلينا  �الأر��صي  “�إ�رش�ئيل” على  �عرتفنا با�صتيالء 
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موقف  �إىل  خان  �أرجعه  فقد  �لثاين  �ل�صبب  �أما  متاماً.  �الأخالقية  �ملكانة  نفقد  فاإننا  لذلك  ك�صمري،  يف 

�إنه ما مل  �لذي قال   ،Muhammad Ali Jinnah �لباك�صتانية حممد علي جناح  �ل�صيا�صية  موؤ�ص�ص 

يرفع �لظلم عن �صعب فل�صطني، وما مل يتم �إز�لة �لظلم عنه، بالن�صبة �إىل وطنهم، ال يكن �العرت�ف 

158
بـ“�إ�رش�ئيل”.

2020، لدفعها نحو تطبيع  �لتي مور�صت على باك�صتان خالل �صنة  فعلى �لرغم من �ل�صغوط 

ذكر فقد  �ل�صغوط،  هذه  �أمام  �أي�صاً  �صمدت  باك�صتان  �أن  �إال  �ل�صهيوين،  �لكيان  مع   �لعالقات 

�إىل �صغوط من  باالإ�صافة  باك�صتان،  �أمريكية مور�صت على  �أن �صغوطاً  �إ�رش�ئيلي  �إعالمي  تقرير 

دولة �إ�صالمية، رجحت �أنها �ململكة �لعربية �ل�صعودية. وقد �أرجع كاتب �لتقرير باأن �ل�صعودية قد 

كما  لباك�صتان.  �ل�صعودية  من  دوالر  ملياَري  بقيمة  قر�ص  متديد  عدم  خالل  من  �صغوط  متار�ص 

�أ�صار �لتقرير �إىل دور �جلي�ص �لباك�صتاين يف �صناعة �ل�صيا�صة �لباك�صتانية، ودعمه ظهور �إعالميني 

باك�صتان  بني  عالقة  �إقامة  باإمكانية  تلميح  ذلك  ويف  �صهيونية؛  �إعالم  و�صائل  على  باك�صتانيني 

159
و�لكيان �ل�صهيوين.

يف �ملقابل، فاإن �ملتابع للت�رشيحات �ل�صيا�صية �لر�صمية �لباك�صتانية يرى قوة �ملوقف �لباك�صتاين 

جتاه دعم �لق�صية �لفل�صطينية، فقد قامت �خلارجية �لباك�صتانية يف �آذ�ر/ مار�ص 2020 بتعديل �لفئة 

�لتي يخ�صع لها �أبناء �جلالية �لفل�صطينية يف باك�صتان بخ�صو�ص تاأ�صرية �لدخول و�الإقامة �إىل فئة 

�أكرث مرونة و�صهولة، وقد �أكد وزير �خلارجية �لباك�صتاين على موقف �حلكومة �لباك�صتانية �لثابت 

�مل�صتقلة  دولته  و�إقامة  �مل�صري،  وتقرير  و�ال�صتقالل  باحلرية  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  دعم  يف 

  
160

وعا�صمتها �لقد�ص، كما �أكد على رف�ص بالده “�صفقة �لقرن”.

وعلى �لرغم من �ملوقف �لباك�صتاين �ل�صلب يف عدم �العرت�ف بالكيان �الإ�رش�ئيلي، �إال �أن �ل�صقف 

�لذي تقف عنده باك�صتان هو حّل �صيا�صي يقبل به �لفل�صطينيون، مبعنى �آخر �إن عدم �لتطبيع مرتبط 

بقبول �لفل�صطينيني بحل �صيا�صي يتم �لتو�صل �إليه يف عملية �لت�صوية �ل�صلمية. فقد �أكد عمر�ن خان، 

 
161

�أن بالده لن تعرتف بـ“�إ�رش�ئيل” ما مل تكن هناك ت�صوية تر�صي �لفل�صطينيني.

ويف �الجتاه نف�صه، �أعلنت �خلارجية �لباك�صتانية �أنها بيّنت لالإمار�ت موقفها �لر�ف�ص لالعرت�ف 

بـ“�إ�رش�ئيل” �إىل حني �لتو�صل �إىل “ت�صوية د�ئمة وملمو�صة” للق�صية �لفل�صطينية. حيث قال وزير 

“بيّنُت لوزير خارجية   :Shah Mahmood Qureshi �لباك�صتاين �صاه حممود قري�صي  �خلارجية 

�إقامة  �إ�رش�ئيل، و�أننا مل ولن ن�صتطيع  �لعربية �ملتحدة ب�صكل قاطع موقف باك�صتان من  �الإمار�ت 

عالقة مع �إ�رش�ئيل حتى يتم �لتو�صل �إىل حّل ملمو�ص ود�ئم للق�صية �لفل�صطينية”. ونفى �لتقارير 

162
�لتي ذكرت باأن �إ�صالم �أباد �أر�صلت �رش�ً ر�صوالً �إىل تل �أبيب.
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 ،2021 مايو  �أيار/  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  من  �لباك�صتاين  للموقف  وبالن�صبة 

“�إ�رش�ئيل”  �أجل حتميل  �لالزمة من  �لدويل، باتخاذ �خلطو�ت  �الأمن  فقد طالبت باك�صتان، جمل�ص 

 
163

م�صوؤولية �رتكاب جر�ئم حرب �صّد �الإن�صانية.

�صنتي  خالل  �الإ�صالمية  �ل�صعوب  تتو�َن  مل 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  دعم  عن   2021-2020

وعن �إظهار تاأييدها للحق �لفل�صطيني ورف�صها 

�لكيان  مع  �لتطبيع  �أ�صكال  من  �صكل  الأي 

�الإ�رش�ئيلي، �إذ �صهدنا خالل �صنة 2020 �لعديد 

من �ملظاهر�ت �ملنددة بالتطبيع �الإمار�تي و�لبحريني مع �لكيان �ل�صهيوين، ففي �إندوني�صيا نّددت 

منظمات غري حكومية باتفاق �لتطبيع �الإ�رش�ئيلي �الإمار�تي، ور�أى �لتحالف �الإندوني�صي لن�رشة 

بيت �ملقد�ص Indonesian Coalition Defending Baitul Maqdis �أن تطبيع �لعالقات مع دولة 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي “جرية على �صعيد �لدبلوما�صية، و�لثقافة وغريها من �الأمور”. و�صّدد على 
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�أن �لدول �لتي تقوم بالتطبيع مع �الحتالل “تو�فق مع جر�ئمها �صّد فل�صطني”.

�لدين حميي  علي  �مل�صلمني،  لعلماء  �لعاملي  لالحتاد  �لعام  �الأمني  �صدد  نف�صه،  �ل�صياق   ويف 

و�لوطنية  �ل�رشعية  �ملعايري  بكل  عظمى  خيانة  يثل  �ملحتل  مع  �لتطبيع  �أن  على  د�غي،  �لقره 

و�الإن�صانية. كما قام موؤمتر �إ�صالمي يف كند� باإلغاء م�صاركة رئي�ص جمل�ص �الإمار�ت لالإفتاء �ل�رشعي، 

�لد�عم للتطبيع �الإمار�تي مع  �ل�صيخ عبد �هلل بن بيه، يف فعاليات �ملوؤمتر، وذلك على خلفية موقفه 
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�لكيان �الإ�رش�ئيلي.

مدن  �صهدت  مقد�صاتها،  عن  ودفاعاً  �لفل�صطينية،  للق�صية  �الإ�صالمي  �ل�صعبي  �لدعم  �إطار  ويف 

مايو  �أيار/  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  بالعدو�ن  �ملنددة  �ملظاهر�ت  ع�رش�ت  �الإ�صالمي  �لعامل 

كما  “�إ�رش�ئيل”،  مبحا�صبة  وطالبو�  �لفل�صطينية  �الأعالم  �ملتظاهرون  رفع  �إ�صطنبول  ففي   ،2021

�لدويل. ويف  �لقد�ص، وبال�صمت  �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف مدينة  �ملقد�صات  نّددو� باالنتهاكات بحق 

�لعا�صمة �لباك�صتانية �إ�صالم �أباد، طالبت �حتجاجات بوقف �حلرب �الإ�رش�ئيلية على غزة، و�صجب 
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�ملتظاهرون ما و�صفوه بتقاع�ص �ملنظمات �لدولية ومنظمة �لتعاون �الإ�صالمي.

ويف بنغالدي�ص، تظاهر �الآالف يف �لعا�صمة د�كا تنديد�ً و�حتجاجاً على �لعدو�ن �ل�صهيوين على 

قطاع غزة، وخرج نا�صطون من خمتلف �الأحز�ب �ل�صيا�صية، �إىل �صو�رع �ملدينة للتنديد بالهجمات 

بعد �نتهاء �مل�صلني من �أد�ء �صالة عيد �لفطر. وطالب �ملتظاهرون، �لذين رفعو� علم فل�صطني تعبري�ً 

167
عن �لتاأييد، �ملجتمع �لدويل مبقاطعة “دولة �الحتالل ل�صنها �عتد�ء�ت �إرهابية على �مل�صلمني”.

االإ�شـــالمية  التفــاعالت   خام�شًا: 

              ال�شــعبية مــع الق�شية 

              الـفـــل�شــــــطـيـنـيـــــة
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نحو  فيه  �صارك  برناجماً،  �ملقد�ص  بيت  لن�رشة  �الإندوني�صي  �لتحالف  م  نظَّ نف�صه،  �الجتاه  ويف 

�ألف م�صجد وع�رش�ت �ملنظمات و�جلمعيات، ن�رشة للم�صجد �الأق�صى وقطاع غزة. وب�صبب جائحة 

كورونا، و�صعوبة تنظيم ح�صود كبرية و�صط �لعا�صمة جاكرتا، كان �لبديل هو فعاليات حا�صدة 

“�إعالن  �مل�صاركون  �أ�صدر  وقد  غربها.  �أق�صى  �إىل  �إندوني�صيا  �رشق  �أق�صى  من  �مل�صاجد  مئات  يف 

�إندوني�صيا الإنقاذ �مل�صجد �الأق�صى وحترير فل�صطني”؛ حذرو� فيه دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من 

�مل�صا�ص بامل�صجد �الأق�صى وطالبو� بوقف �لتو�صع �ال�صتيطاين، و�إطالق �رش�ح �الأ�رشى �لفل�صطينيني 
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وخ�صو�صاً �الأطفال، كما دعا �مل�صاركون �إىل مقاطعة �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

على ما يبدو فاإن موجة �لتطبيع �لتي �جتاحت �لعامل �لعربي مل توؤثر حتى �للحظة على م�صتوى 

يف  وح�صور  مكانة  من  �لفل�صطينية  للق�صية  ملا  �لفل�صطينية،  للق�صية  �الإ�صالمي  �ل�صعبي  �لتاأييد 

وجد�ن �ل�صعوب �الإ�صالمية �لتي تنظر �إىل مدينة �لقد�ص، قبلتها �الأوىل، باعتز�ز. 

�صنتي  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �ملحاوالت  تتوقف  مل 

�صو�ء  �لتطبيع  د�ئرة  تو�صيع  يف   2021-2020

�لرغم  وعلى  �الإ�صالمية.  �أم  �لعربية  �لدول  مع 

دونالد  �ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  خ�صارة  من 

ل قوة �صاغطة للتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، �إال �أنه، وعلى ما يبدو، فاإن �إد�رة  تر�مب، �لذي �صكَّ

�لرئي�ص �الأمريكي �جلديد جو بايدن ال متانع بل قد ترغب يف تو�صيع ما �صمي بـ“�التفاق �الإبر�هيمي”، 

و�إن كان باأ�صلوب يختلف عن �إد�رة دونالد تر�مب.

عن   ،2020 �صنة  نهاية  كوهني،  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  وزير  ك�صف  �الإطار،  هذ�  ويف 

وقال  �لثنائية،  �لعالقات  تطبيع  ب�صاأن  �لنيجر  دولة  وبني  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  بني  �رشية  حمادثات 

مليون   25 من  �أكرث  �صكانها  عدد  ويبلغ  �إفريقيا،  غرب  يف  �إ�صالمية  دولة  �أكب  هي  “�لنيجر  كوهني 

“�إقامة عالقات بني �إ�رش�ئيل و�لدول �الإ�صالمية يف �إفريقيا هي خطوة �صتفيد  ن�صمة”، و�أ�صاف �أن 

�الهتمام  وياأتي   
169

�الإقليمي”. �ال�صتقر�ر  حيث  من  �أو  �لثنائي  �مل�صتوى  على  �صو�ء  �جلانبني  كال 

�الإ�رش�ئيلي بتطبيع �لعالقات مع دولة �لنيجر كونها ُتعدُّ من �أكب م�صّدري �ليور�نيوم يف �لعامل.

و�صهدت �صنتي 2020-2021 حماوالت �إمار�تية بحرينية عديدة للدفع نحو �ن�صمام دول عربية 

و�إ�صالمية �إىل �تفاقات �لتطبيع، �صو�ء ب�صكل مبا�رش وعلني �أم عب قنو�ت �رشية، ومن هنا ياأتي لقاء 

وزير �لدفاع �الإندوني�صي فر�بوو �صوبينتو Prabowo Subianto مع �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف �لبحرين 

�إيتاي تيجرن Itay Tegner، يف �أثناء �نعقاد موؤمتر �الأمن �الإقليمي يف �لعا�صمة �لبحرينية �ملنامة، كما 

170
.Eyal Hulata صارك يف هذ� �ملوؤمتر رئي�ص جمل�ص �الأمن �لقومي �ل�صهيوين �إيال حولتا�

والعــالقـات  التطبيــع   �شاد�شًا: 

الدول  مع  االإ�شرائيلية           

              االإ�شـــــــالمــيــــــــــــــة



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

396

جنيدي  �لدين  حميي  قال  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  مع  �الإمار�تي  �لتطبيعي  لالتفاق  ورف�صاً 

�إن  �خلارجية،  �لعالقات  وم�صوؤول  �إندوني�صيا  علماء  جمل�ص  رئي�ص  نائب   ،Muhyiddin Junaidi
“�ملجل�ص وكل �ملنظمات �ملجتمعية يف �إندوني�صيا تعتب �أن تطبيع �لعالقات بني �الإمار�ت و�إ�رش�ئيل 
خيانة بحق ن�صال �الأمة �مل�صلمة و�ل�صعب �لفل�صطيني”. و�أكد جنيدي �أن �خلطوة �الإمار�تية ت�صّب 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  وبن�صال  �مل�صلمة  �ل�صعوب  بكفاح  وت�رش  �ل�صهيونية،  “�إ�رش�ئيل”  �صالح  يف 

171
وت�صّعب من نيل حريته و�إقامة دولته �مل�صتقلة.

تون�ص،  هي  عربية  دول  �أربعة  م�صاركة  �إىل  باالإ�صافة  وتركيا  باك�صتان  م�صاركة  لوحظ  كما 

�لتي  �ل�صخمة  �لع�صكرية  �ملناور�ت  �الإ�رش�ئيلي؛ يف  �لكيان  �إىل جانب  و�الإمار�ت، و�ملغرب، وم�رش 

172
قادتها �أمريكا و�أوكر�نيا يف �لبحر �الأ�صود، و�لتي بد�أت يف 2021/6/28، و�نتهت يف 2021/7/10.

جدول 7/3: حجم التجارة الإ�رشائيلية مع عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

173
2019–2021 )باملليون دولر(

البلدان

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:

202120202019202120202019

1,902.21,430.81,757.64,764.23,4983,208تركيا

144.3199.3113.91.813.80.8اأذربيجان

25.822.230.570.65443.7اإندوني�شيا

88.836165.54.94.76.3نيجرييا

32.3122.33410.815.5كازاخ�شتان

8.96.93.4108.516.9ماليزيا

15.71.100.20.90.9تركمان�شتان

12.722.618.531.41.7اأوزبك�شتان

9.35.414.73.92.94.4ال�شنغال

9.57.76.80.30.20.5�شاحل العاج

6.47.35.1000الكامريون

3.21.20.20.50.20.2الغابون
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ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

2020-2021 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية( 

2020-2021 )باملليون دولر(

تابعت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي �صيا�صتها �لتقليدية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، و�إن 

بدى تفاعلها �أقل من �ل�صابق ب�صبب �ن�صمام عدد من �لدول �الأع�صاء �إىل ركب �لتطبيع 

وبناء �لعالقات �لر�صمية مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي؛ وقيام دول �أخرى مركزية بفتح �أو تفعيل قنو�ت 

عالقات حتت �لطاولة، بانتظار ن�صوج ظروف �أن�صب لها للك�صف عن هذه �لعالقات.

�صيا�صتها جتاه ق�صية فل�صطني؛ وحر�صت على  �إد�رة  �لعام يف  وقد حافظت تركيا على خطها 

�لتعبري �ل�صيا�صي �لقوي ب�صاأن �لقد�ص باعتبارها خطاً �أحمر، وعلى �نتقاد �ملمار�صات و�العتد�ء�ت 

�الإ�رش�ئيلية �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني، وعلى �ملطالبة بفك �حل�صار عن قطاع غزة، و�أف�صحت �حلكومة 

خال�شة



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

398

�لفل�صطينية  بال�صلطة  عالقاتها  و�صهدت  �لفل�صطيني.  لل�صعب  �لد�عمة  �لفعاليات  من  للكثري  �ملجال 

وقيادة منظمة �لتحرير مزيد�ً من �لتَّح�صن؛ كما حافظت على عالقاتها �جليدة مع حركة حما�ص، غري 

�أنها �صارت �أكرث حتفظاً يف ��صت�صافة قادتها �أو مكوثهم على �أر�صها.

ونظر�ً للتحديات �لتي و�جهتها تركيا يف �ل�صنتني �ملا�صيتني، خ�صو�صاً يف �مل�صاعب �القت�صادية 

�أردوغان  �للرية �لرتكية؛ ورغبة �حلزب �حلاكم بقيادة  �لناجتة عن جائحة كورونا، وتر�جع قيمة 

برتتيب �أور�قه لتجاوز ��صتحقاقات �نتخابات 2023 بنجاح؛ فقد �صعت �حلكومة لتهدئة �لعديد من 

�لعربي”. ودخل يف  “�لربيع  نتيجة  ناه�صتها  �لتي  �لبلد�ن  ذلك  �الإقليمية �حل�صا�صة مبا يف  ملفاتها 

�ل�رشيك  تركيا  لت�صبح  بينهما  �لتجاري  �لتبادل  فقفز  بـ“�إ�رش�ئيل”،  عالقاتها  حت�صني  �الإطار  هذ� 

�لتجاري �خلام�ص عاملياً و�الأول على م�صتوى �لعامل �الإ�صالمي مع “�إ�رش�ئيل”؛ كما �تخذت عدد من 

�خلطو�ت باجتاه حت�صني �لعالقات �ل�صيا�صية. وعلى ذلك، فيمكن �أن ت�صهد �الأيام �لقادمة، مزيد�ً من 

تطوير �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية و�الإقليمية وحت�صينها، مع توفري هو�م�ص �أقل حلما�ص وقوى 

�ملقاومة للعمل يف �ل�صاحة �لرتكية.

رف�ص  يف  فا�صتمرت  فل�صطني؛  ق�صية  جتاه  �لثابتة  و�صيا�صاتها  مو�قفها  تابعت  فقد  �إير�ن  ا  �أمَّ

على  لفل�صطني  دعمها  يقت�رش  ومل  �لفل�صطينية.  �ملقاومة  دعم  ويف  �الإ�رش�ئيلي،  بالكيان  �العرت�ف 

�ملو�قف �ل�صيا�صية و�الإعالمية، بل تابعت دعمها �لع�صكري و�ملايل لقوى �ملقاومة. و�صهدت �ل�صنتان 

�أكرث قدرة  �إير�ن  �أن تكون  �ملا�صيتان حت�صناً يف م�صتوى �لعالقة بني حما�ص و�إير�ن؛ ومن �ملتوقع 

على �إد�رة ملفاتها �الإقليمية وملف عالقاتها �لفل�صطينية، يف �صوء توقيع �التفاق مع �أمريكا و�لقوى 

�الأوروبية ب�صاأن ملفها �لنووي، مبا يوفر لها م�صادر متويل �أف�صل وعالقات �قت�صادية �أو�صع.

من جهة �أخرى، ما ز�ل �لكيان �الإ�رش�ئيلي يحاول حتقيق �خرت�قات �صيا�صية تطبيعية يف �لعامل 

�الإ�صالمي. وثمة موؤ�رش�ت على بع�ص �الت�صاالت و�لعالقات غري �لعلنية؛ غري �أن �لبيئات �ل�صعبية 

مُتثله  ملا  نظر�ً  فل�صطني،  لق�صية  ودعمها  تعاطفها  و��صتمر�ر  للتطبيع،  رف�صها  عام  ب�صكل  �أثبتت 

�لقد�ص وفل�صطني من مكانة كبرية يف وجد�ن �مل�صلمني.
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الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل

يف ظّل �لرت�بط �لدويل بفعل �آليات �لعوملة �القت�صادية و�لتقنية وغريهما، مل َيُعد الأي 

جمتمع �أو دولة �لقدرة على منع �نعكا�صات �أي تغري�ت يف �لو�قع �لدويل عليه، وكلما 

�أو  �لتغري�ت ل�صاحله  �أعلى، �زد�دت قدرته على توظيف هذه  �لتَّكيف يف هذ� �ملجتمع  كانت قدر�ت 

جلم تد�عياتها.

وملا كان �لو�قع �ل�صيا�صي و�القت�صادي و�الجتماعي �لفل�صطيني ينطوي على ت�صابك معّقد مع 

�لو�قع �لدويل و�الإقليمي، فاإن قدرة منظومته �ل�صيا�صية ببنيتها �حلالية )منظمة �لتحرير، و�ل�صلطة 

�لتحوالت  هذه  وعمق  تتنا�صب  ال  ل�صاحله  �لكبى  �لدولية  �لتحوالت  توظيف  على  �لفل�صطينية( 

وت�صارعها.

�لفرتة  �لفل�صطيني يف  �لو�قع  لها ظاللها على  �لتي  �لعامة،  �لدولية  �لتغري�ت  �أهم  ويكن حتديد 

2020-2021 يف �الأبعاد �لتالية:

�إىل  �لفل�صطيني،  �لو�قع  على  �لعاملية  �جلائحة  هذه  �نعكا�صات  �أهم  وتتجلى  كورونا:  جائحة   .1

جانب �لتد�عيات �ل�صحية، يف �النعكا�صات �القت�صادية �ل�صلبية على �لعامل ككل، ثم �نعكا�صها على 

مليون  �إىل369.7   2020 �صنة  �لدولية  �مل�صاعد�ت  �نخف�صت  فقد  للفل�صطينيني.  �لدولية  �مل�صاعد�ت 

دوالر مقابل 538.3 مليون دوالر �صنة 2019، وكان �النخفا�ص �الأكب يف �مل�صاعد�ت �لعربية �لتي 

 وهو ما يعني تر�جعاً يف قيمة 
1
40 مليون فقط، �إىل  265.5 مليون دوالر  2020 من  تر�جعت �صنة 

�مل�صاعد�ت �لدولية بن�صبة 68.7%، بينما �نخف�صت �مل�صاعد�ت �لعربية بن�صبة %85.

�لكو�رث  �أو  و�حلروب  �الأهلية  �لنز�عات  ن�صوب  نتيجة  �لعامل  يف  �لالجئني  �أعد�د  تز�يد   .2

�إىل مناطق خارج بالدهم  82.4 مليون فرد  2020-2021 جلاأ نحو  �لفرتة  �لطبيعية...�إلخ. فخالل 

�مل�صاعد�ت   وهو ما جعل تقدمي 
2
�لدولة نف�صها؛ �أخرى يف د�خل  �إىل مناطق  �أو نزحو� من مناطقهم 

لالجئني �لفل�صطينيني �أكرث �صعوبة نظر�ً ل�صغوط حاجات �لالجئني من مناطق �أخرى. فاإذ� علمنا �أن 

عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �لذين يتلقون �مل�صاعدة من وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني 

 فذلك يعني �أن ن�صبة �لالجئني 
3
�لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى )�الأونرو�( بنحو 6.4 ماليني ن�صمة،

�لفل�صطينيني من �إجمايل �لالجئني يف �لعامل يف �لعام 2021/2020 هي%6.9.

ومع �الأخذ يف �العتبار �أن 93% من ميز�نية �الأونرو� تقوم على �أ�صا�ص �لتبعات �لطوعية، يتبني 

لنا خطورة �نعكا�ص �الأزمات �لدولية على مو�زنة �لوكالة، وهو ما جعل �لوكالة تقدر عجزها �ملايل 

�إدر�كنا خلطورة  248 مليون و268 مليون دوالر على �لتتايل. ومع  2020 و2021 ما بني  للعامني 

مقدمة
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هذه �الأزمات، �إال �أننا يجب �أن ن�صع يف �عتبارنا �أي�صاً �أن �أ�صا�ص �أزمات �الأونرو� �ملالية �لتي تعود �إىل 

4
�صنو�ت عديدة هو �أ�صا�ص �صيا�صي، نتيجة �ل�صغوطات �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية.

�أفغان�صتان وتد�عياته �جليو-��صرت�تيجية على �لعامل ب�صكل عام،  3. �الن�صحاب �الأمريكي من 
5
و�ل�رشق �الأو�صط ب�صكل خا�ص، وتتبدى هذه �لتد�عيات على �لنحو �لتايل:

�إ�صعاف م�صد�قية �لواليات �ملتحدة لدى حلفائها �الإقليميني مبا فيهم “�إ�رش�ئيل”، وتكري�ص �أن     �أ. 

�لب�جماتية �الأمريكية هي �لتي ت�صود يف �أي موقف دويل. وقد ر�أى م�صوؤول �ل�صيا�صة �خلارجية 

�ل�صابق يف جمل�ص �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي مايكي �أهارون�صون Micky Aharonson �أنه “عندما 

ُينظر �إىل �لواليات �ملتحدة على �أنها �صعيفة، باأب�صط �مل�صتويات، فهو �أمر �صيء الإ�رش�ئيل”. لكن 

كاأحد  �ملنطقة،  يف  �أمريكا  حلفاء  �صعف  �أن  وهي  خمتلفة  ز�وية  من  �الأمر  يرى  �لباحثني  بع�ص 

تد�عيات �الن�صحاب من �أفغان�صتان، �صيجعل من “�إ�رش�ئيل” ركيزة �أكرث �أهمية لرعاية �مل�صالح 

6
�الأمريكية يف �ملنطقة يف �ملر�حل �لقادمة، وهو �أمر يزيد من مكانة “�إ�رش�ئيل”.

�أفغان�صتان  �أقل وزناً، نظر�ً الأن وجودها �لع�صكري يف  �أ�صبح  �إير�ن  �إن �ل�صغط �الأمريكي على  ب. 

كان يعني �أنها متو�جدة على حدود �إير�ن �لتي ي�صل طولها مع �أفغان�صتان نحو 936 كم، وهو 

ما يجعل �إير�ن �أكرث قدرة على �ملناورة �الإقليمية، بل ويف مفاو�صات �التفاق �لنووي مع �لواليات 

�ملتحدة، وهو �أمر تر�ه “�إ�رش�ئيل” تطور�ً �صلبياً.

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  تهنئة  ولعل  غريه.  �أو  �الأمريكي  �الحتالل  لقوى  �ملقاومة  فكرة  تعزيز   ج. 

قياد�ت  بع�ص  وتغريد�ت  طالبان،  لقيادة  هنية  �إ�صماعيل  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة 

حما�ص لطالبان، يوؤكد رفع معنويات قوى �ملقاومة. وما يعزز هذ� �العتقاد هو �أن بع�ص �خلب�ء 

2005، و�الن�صحاب  �الإ�رش�ئيليني قارنو� بني نتائج �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة �صنة 

و�أ�صار  �أفغان�صتان؛  من  �الأمريكي  �الن�صحاب  وبني   ،2000 �صنة  لبنان  جنوب  من  �الإ�رش�ئيلي 

هوؤالء �إىل �أن قوى �ملقاومة �زد�دت قوة ب�صبب هذه �الن�صحابات، وهو ما قد يرتتب �أي�صاً على 

 
7
�الن�صحاب �الأمريكي من �أفغان�صتان.

�ملنظمات  �الأول  �إىل منطني؛  �لدولية  �ملنظمات  تق�صيم  يكن 

�لنمط  �أما  �حلكومية،  �الإقليمية  و�ملنظمات  �لدولية 

�لر�أي �إطار  يف  لنعاجلها  �حلكومية،  غري  و�ملنظمات  �ملتخ�ص�صة  �لدولية  �ملنظمات  فهو   �لثاين 

�لعام �لدويل.

اأواًل: املنظمات الدولية
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1. الأمم املتحدة ووكالتها:

يفوق  نوعياً  ثقالً  متثل  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  عن  �ل�صادرة  �لدولية  �لقر�ر�ت  �أن  من  �لرغم  على 

 General قر�ر�ت �لفروع �الأخرى لهيئة �الأمم �ملتحدة، �إال �أن قر�ر�ت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة

من  �لعامة  �لدولية  �الجتاهات  تعك�ص  �الأممية،  للمنظمة  �ملتخ�ص�صة  �لوكاالت  وبقية   ،Assembly

ق�صايا �ملجتمع �لدويل، ومتثل �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة منوذجاً لذلك. 

يف  “�إ�رش�ئيل”  �صّد  باالنحياز  �ملتحدة  �الأمم  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صية  و�لبيانات  �الأدبيات  وتتهم 

�أغلب قر�ر�تها، وكثري�ً ما ر�أت هذه �الأدبيات �أن نزعة �لعد�ء لل�صامية تقف ور�ء ت�صويت �أغلب �لدول 

8
�صّد “�إ�رش�ئيل”.

اأ. قرارات اجلمعية العامة اخلا�شة بفل�شطني:9

�تخذت �الأمم �ملتحدة �صنة 2020 ما جمموعه 17 قر�ر�ً �صّد “�إ�رش�ئيل”، مقارنة بـ 6 قر�ر�ت �صّد 

بقية دول �لعامل. ولعل هذ� �لتوجه هو �لذي يف�رش �لنزوع �الإ�رش�ئيلي �لد�ئم ال�صتبعاد �الأمم �ملتحدة 

�أو وكاالتها �ملتخ�ص�صة من لعب �أدو�ر يف حتديد �ل�صيا�صات �لدولية يف �ملو�صوع �لفل�صطيني.

وقد تبنت �جلمعية �لعامة يف �لدورة 75، عدد�ً من �لقر�ر�ت يف �صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2020، 

10
وت�صمنت ما يلي:

عدم �العرت�ف باأي تغيري جتريه “�إ�رش�ئيل” على حدود �أر��صي 1967 مبا فيها �رشقي �لقد�ص،  	·

7 دول منها �لواليات �ملتحدة، بينما �متنعت عن  150 دولة، وعار�صته  �أيدته  وهو �لقر�ر �لذي 

�لت�صويت 17 دولة.

حقوق  �صّد  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  يف  بالتحقيق  �ملعنية  �خلا�صة  �ملتحدة  �الأمم  جلنة  دعوة  	·

يف  �الإ�رش�ئيلية  و�ملمار�صات  �ل�صيا�صات  يف  �لتحقيق  “مو��صلة  �إىل  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإن�صان 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة”.

دولة،   169 �لقر�ر  ل�صالح  و�صوَّت  �لفل�صطينيني،  لالجئني  �مل�صاعدة  بتقدمي  قر�ر  على  �ملو�فقة  	·

وعار�صته دولتان )�أمريكا و“�إ�رش�ئيل”(، بينما �متنعت عن �لت�صويت 7 دول.

وعار�صته دولة،   162 �لقر�ر  و�أيَّد  �الأونرو�،  لوكالة  �مل�صاعد�ت  من  ملزيد  �لدويل  �ملجتمع  دعوة  	·	

4 دول، بينما �متنعت عن �لت�صويت 9 دول.

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لطبيعية  للمو�رد  “�إ�رش�ئيل”  من  �مل�رشوع  غري  �ال�صتغالل  �إد�نة  	·

و�جلوالن.

�نتقاد �ال�صتمر�ر يف بناء �مل�صتوطنات يف �الأر��صي �لفل�صطينية و�جلوالن �ل�صورية، و�أيَّد �لقر�ر  	·

150 دولة، وعار�صته 7 دول، بينما �متنعت عن �لت�صويت 17 دولة.
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بعدم  �خلا�صة  �مل�صاألة  هذه  على  مالدينوف  نيكوالي  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �لدويل  �ملبعوث  د  و�أكَّ

“�إ�رش�ئيل” قد �أوقفت تعاونها مع مفو�صية �الأمم �ملتحدة �ل�صامية  �رشعية �ال�صتيطان. وكانت 

 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner حلقوق �الإن�صان 

�مل�صتوطنات بناء  يف  تعمل  �لتي  �ل�رشكات  �أ�صماء  �ملنظمة  هذه  ن�رش  بعد   ،)OHCHR( 

هذه ملوظفي  �لدخول  تاأ�صري�ت  �إ�صد�ر  �أوقفت  كما  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف   �الإ�رش�ئيلية 

�ملنظمة، وطالبت �ملوجودين منهم يف “�إ�رش�ئيل” باملغادرة مبا فيهم �مل�صوؤول �الأعلى للمفو�صية 

.James Heenan جيم�ص هينان

دولة،   160 �لقر�ر  و�أيَّد  وممتلكاتهم،  �لفل�صطينيني  �لالجئني  مو�صوع  معاجلة  على  �لتاأكيد  	·

وعار�صته 5 دول، بينما �متنعت عن �لت�صويت 12 دولة.

�الإن�صان  حقوق  بانتهاك  �خلا�صة  ممار�صاتها  لكل  “�إ�رش�ئيل”  وقف  �رشورة  على  �لتاأكيد  	·

 Fourth �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  بقو�عد  �لتز�مها  و�رشورة  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �لفل�صطيني 

Geneva Convention، و�صوَّت ل�صالح �لقر�ر 147 دولة، وعار�صته 10 دول، بينما �متنعت 

عن �لت�صويت 16 دولة.

�أما يف دورة �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة رقم 76 ل�صنة 2021، فقد مّت �إدر�ج �ملو�صوع �لفل�صطيني 

يف �لبند 39، ومو�صوع �الأونرو� يف �لبند 54، و�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية و�لن�صاطات �ال�صتيطانية يف 

�الأر��صي �ملحتلة يف �لبند 55، �إىل جانب مو�صوع �ل�صيادة �لد�ئمة لل�صعب �لفل�صطيني على �أر��صيه 

�لفل�صطيني لل�صعب  �مل�صاعدة  تقدمي  ومو�صوع   ،64 �لبند  يف  �لقد�ص  �رشقي  فيها  مبا   �ملختلفة 

11
يف �لفقرة ب من �لبند 75 من جدول �أعمال �جلمعية يف �أيلول/ �صبتمب 2021.

�الأو�صط، و�ل�رشق  بفل�صطني  خا�صة  قر�ر�ت   2021/12/1 يف  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت   وقد 

12
ومتثلت يف:

�حرت�م �لو�صع �لر�هن �لتاريخي يف �الأماكن �ملقد�صة بالقد�ص، و�عتبار �أن �أّي �إجر�ء�ت تتخذها  	·

على  و�إد�رتها  �لق�صائية  وواليتها  قو�نينها  لفر�ص  باالحتالل،  �لقائمة  �ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”، 
مدينة �لقد�ص �ل�رشيف غري قانونية. و�أ�صار �لقر�ر �إىل �لبيان �ل�صحفي ملجل�ص �الأمن ل�صنة 2015 

ب�صاأن �لقد�ص، و�لذي دعا فيه �ملجل�ص �إىل �حلفاظ على �لو�صع �لر�هن �لتاريخي �لقائم يف �حلرم 

�ل�رشيف دون تغيري.

ق�صايا  كافة  ب�صاأن  م�صد�قية  ذ�ت  مفاو�صات  لبدء  عاجلة  جماعية  جهود  بذل  �رشورة  	·

�الإجر�ء�ت  جميع  وقف  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  ودعوة  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  للت�صوية  �لنهائي  �لو�صع 

باأي  �العرت�ف  عدم  �إىل  �لدول  جميع  ودعوة  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �جلانب  �الأحادية 

�ال�صتيطان غري الأن�صطة  �مل�صاعدة  �أو  �لعون  1967، وعدم تقدمي  �صنة  ما قبل   تغيري�ت حلدود 

�لقانونية.
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11 دولة، و�متنعت عن  129 دولة، بينما عار�صته  �لقر�ر �خلا�ص بالقد�ص  وقد �صوَّت ل�صالح 

�لت�صويت 31 دولة. �أما �لقر�ر �الآخر، فاأيدته 148 دولة، وعار�صته 9 دول، و�متنعت عن �لت�صويت 

14 دولة.

قر�ر�ت  خم�صة  كبرية،  وباأغلبية  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت   ،2021/12/9 ويف 

متعلقة بالق�صية �لفل�صطينية. وحاز �لقر�ر �الأول، و�لذي ُيعنى بدعم �لالجئني �لفل�صطينيني، على 

�أما  �لت�صويت.  عن  دول   10 و�متنعت  فقط،  “�إ�رش�ئيل”  �صّده  �صوتت  حني  يف  دولة،   164 دعم 

5 دول  162 دولة، و�عرت��ص  �أغلبية  �الأونرو�، وح�صل على  بعمليات وكالة  فيُعنى  �لثاين،  �لقر�ر 

6 دول عن  )كند�، و“�إ�رش�ئيل”، وماكرونيزيا، وجزر �ملار�صال، و�لواليات �ملتحدة(، فيما �متنعت 

�لت�صويت. وح�صل �لقر�ر �لثالث، �خلا�ص مبمتلكات �لالجئني �لفل�صطينيني و�الإير�د�ت �الآتية منها، 

على تاأييد 159 دولة، و�عرت��ص 5 دول، و�متناع 8 عن �لت�صويت. فيما ح�صل �لقر�ر �لر�بع �خلا�ص 

بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص و�جلوالن �ل�صوري �ملحتل، 

�خلام�ص  �لقر�ر  �أما  �لت�صويت.  عن  دولة   20 و�متنعت  دول،   7 و�عرت�صت  دولة،   146 تاأييد  على 

حقوق  مت�ّص  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  يف  بالتحقيق  �ملعنية  �خلا�صة  �للجنة  باأعمال  فيتعلق 

�الإن�صان لل�صعب �لفل�صطيني وغريه من �ل�صكان �لعرب يف �الأر��صي �ملحتلة، وح�صل هذ� �لقر�ر على 

13
تاأييد 80 دولة، و�عرت��ص 18 دولة، و�متناع 73 دولة عن �لت�صويت.

كما �صوتّت �جلمعية �لعامة يف 2021/12/16 باالأغلبية على قر�ر يوؤيد حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف 

تقرير �مل�صري؛ حيث �عتمد باأغلبية 168 دولة �صوتت ل�صالح �لقر�ر، وعار�صته 5 دول، و�متنعت 

�لقر�ر �ملعنون  �أي�صاً م�رشوع  �لعامة  �لتايل، �عتمدت �جلمعية  �ليوم   ويف 
14

�لت�صويت. 10 دول عن 

�ل�رشقية،  �لقد�ص  فيها  مبا  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لد�ئمة  “�ل�صيادة 
ولل�صكان �لعرب يف �جلوالن �ل�صوري �ملحتل على مو�ردهم �لطبيعية”. و�صوتت ل�صالح �لقانون 

15
156 دولة، فيما عار�صته 7 دول، و�متنعت 15 دولة عن �لت�صويت.

ومع بدء �جلل�صات وعند طرح مو�صوع مو�زنة �الأمم �ملتحدة، �عرت�صت كل من �لواليات �ملتحدة 

تاأييد  �لرغم من  و“�إ�رش�ئيل” فقط على م�رشوَعي قر�ر؛ يتناول �الأول مو�زنة �الأمم �ملتحدة، على 

 Durban ديربان  موؤمتر  جهود  متابعة  يتناول  و�لثاين  �أحد،  �متناع  دون  للم�رشوع  دولة   186

Conference، �لذي بد�أ �صنة 2001 يف جنوب �إفريقيا ملناه�صة �لتمييز �لعن�رشي، و�أّيدته 106 دول، 
16

بينما عار�صته 14 دولة، و�متنعت عن �لت�صويت 44 دولة.

ويك�صف �لت�صويت �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي على هذين �لقر�َرين؛ �ل�صعور لدى �لدولتنَي بال�صيق 

من توجهات �الأمم �ملتحدة، و�لعمل على �ل�صغط عليها.
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ب. قرارات جمل�س الأمن الدويل:17

فيما  �لفل�صطينية  �ملقاومة  وف�صائل  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  بني  �ال�صتباكات  �ندلعت   2021/5/9 يف 

عرف با�صم معركة “�صيف �لقد�ص”، و��صتمرت �ال�صتباكات �إىل �أن مّت ترتيب وقف الإطالق �لنار يف 

18
2021/5/20، وقد �تخذ جمل�ص �الأمن يف هذه �مل�صاألة �ملو�قف �لتالية:

�أعرب  كما  �لنار،  �إطالق  بوقف  لاللتز�م  �ملتحاربني  له،  بيان  يف  �ملجل�ص،  دعا   2021/5/22 يف  	·

على  “و�صددو�  �لقتال،  جر�ء  من  �ملدنيني  �أرو�ح  يف  �خل�صائر  على  حزنهم  عن  �ملجل�ص  �أع�صاء 

�لفل�صطينيني، وال �صيّما يف غزة”.  �ملدنيني  لل�صكان  �الإن�صانية  �مل�صاعدة  لتقدمي  �لعاجلة  �حلاجة 

دولتان  فيها  تعي�ص  �ملنطقة  روؤية  �أ�صا�ص  على  �صامل  �صالم  حتقيق  �أهمية  “على  كذلك  و�أكدو� 

ديوقر�طيتان، �إ�رش�ئيل وفل�صطني، جنباً �إىل جنب يف �صالم مع حدود �آمنة ومعرتف بها”.

��صتمع �ملجل�ص يف 2021/5/27 �إىل �ملفو�ص �لعام لالأونرو� فيليب الز�ريني، �لذي �صّدد على �أن  	·

�لتعايف من �الأعمال �لعد�ئية و�مل�صاعد�ت �الإن�صانية لغزة لن متنع جولة �أخرى من �لقتال، م�صيفاً 

�أنه “يجب �أن ي�صحب مرحلة �لتعايف ]يف غزة[ م�صار �صيا�صي حقيقي يهدف �إىل رفع �حل�صار 

عن �الأ�صخا�ص و�ل�صلع و�لتجارة”. 

ج. فروع الأمم املتحدة الأخرى: 

2021 عقدت هيئات و�صخ�صيات تابعة لالأمم �ملتحدة �صل�صلة �جتماعات متخ�ص  �أيار/ مايو  يف 

19
عنها عدد من �ملو�قف على �لنحو �لتايل:

The United Nations Human Rights Council جل�صة  عقد جمل�ص حقوق �الإن�صان �لدويل  	·

خا�صة ملناق�صة �أو�صاع حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة مبا فيها �رشقي �لقد�ص، 

ودعا لت�صكيل جلنة للتحقيق يف هذ� �ملو�صوع، خ�صو�صاً فيما يتعلق بارتكاب جر�ئم حرب يف 

دول،   9 وعار�صته  دولة،   24 �لقر�ر  ل�صالح  �صوَّت  وقد  و“�إ�رش�ئيل”،  �لغربية  و�ل�صفة  غزة 

و�متنعت عن �لت�صويت 14 دولة.

 Tor Wennesland ويني�صالند  تور  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �ملن�صق  دعا  	·

�ملتحدة،  �الأمم  قر�ر�ت  �أ�صا�ص  على  �لدولتني  حّل  حتقيق  بهدف  �ملفاو�صات  لطاولة  �لعودة  �إىل 

و�لقانون �لدويل، و�التفاقيات �ملتبادلة، و�عتبار �لقد�ص عا�صمة لكل منهما.

�ملحتلة، لني ها�صتينغز  �لفل�صطينية  �الأر�ص  �الإن�صانية يف  لل�صوؤون  �ملتحدة  �الأمم  �أطلقت من�ّصقة  	·

Lynn Hastings خطة طو�رئ لدعم �الأ�صخا�ص �ملت�رشرين من �لعنف يف غزة و�ل�صفة �لغربية 

مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص، على �أثر �ال�صتباكات بني �ملقاومة �لفل�صطينية و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. 

و�صارك �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص António Guterres، ووكيل �الأمني �لعام 
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Mark Lowcock دعوة  لل�صوؤون �الإن�صانية ومن�صق �الإغاثة يف حاالت �لطو�رئ مارك لوكوك 

بتنفيذ  للقيام  دوالر  مليون   95 لتوفري  ب�صخاء  �الإ�صهام  �إىل  �الأع�صاء  �لدول  جميع  ها�صتينغز 

�رشيع وكامل خلطة �لطو�رئ �ملقرتحة خالل ثالثة �صهور �أي حتى �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2021.

·	 �ألقى رئي�ص جلنة �الأمم �ملتحدة �ملعنية مبمار�صة �ل�صعب �لفل�صطيني حلقوقه غري �لقابلة للت�رشف 

�إىل  �الأو�صط وفل�صطني، ودعا يف بيانه  �ل�رشق  �لو�صع يف  �لعامة حول  بياناً يف �جتماع �جلمعية 

“ت�صليم �مل�صاعد�ت �لطبية و�الإن�صانية �لتي ت�صتد �حلاجة �إليها للمت�رشرين يف غزة”، وحّث على 
�الأطر�ف  �إىل حما�صبة  �ملتحدة �الأخرى، باالإ�صافة  �لدويل لالأونرو� ووكاالت �الأمم  �لدعم  تقدمي 

“�لتي ال حترتم �لقانون �الإن�صاين �لدويل، مبا يف ذلك مر�عاة �ملبادئ �الأ�صا�صية �خلا�صة بالتمييز 
]بني �الأهد�ف �ملدنية وغري �ملدنية[ و�لتنا�صب ]بني �لفعل ورد �لفعل[ و�حليطة و�حلذر” يف رّد 
�لفعل. ودعا �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت ملمو�صة وفورية الإحياء “عملية �ل�صالم” �ملتوقفة الأنه “ال يكن 

�إال بحل �صيا�صي عادل للنز�ع، يعالج جميع  �لفل�صطيني  �أن تتوقف دور�ت �لعنف �الإ�رش�ئيلي 

ق�صايا �لو�صع �لنهائي مبا يف ذلك �لقد�ص، وحمنة الجئي فل�صطني، و�نتهاء �الحتالل، ويحقق 

�لدويل  و�لقانون  �ملتحدة  �الأمم  لقر�ر�ت  وفقاً   ،1967 قبل  ما  خطوط  �أ�صا�ص  على  �لدولتني  حّل 

و�التفاقيات �ملتبادلة”.

يف  دوالر  مليون   22.5 مبلغ  )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قدَّم  	·

2021/5/21 للم�صاعدة يف حت�صني �الأو�صاع �الإن�صانية يف قطاع غزة.

2. اللجنة الرباعية:

�الحتادية  ورو�صيا  �ملتحدة  و�لواليات  �ملتحدة  �الأمم  من  كل  عن  ممثلني  �لرباعية  �للجنة  ت�صم 

2020، بل عجزت عن  �أي بيانات بخ�صو�ص مهمتها �صنة  و�الحتاد �الأوروبي، ومل ت�صدر �للجنة 

عقد �جتماعات لها ب�صبب �لظروف �ملعقدة يف �ملنطقة ويف فل�صطني، كما قال �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 

21
 ومتثلت ن�صاطات �للجنة �لرباعية خالل �صنة 2021  يف �لن�صاطات �لتالية:

20
�أنطونيو غوتريي�ص،

اأولً: يف 2021/5/8 بياناً حول معركة �صيف �لقد�ص، جاء فيه �ملو�قف �لتالية:

 ير�قب مبعوثو �للجنة �لرباعية لل�رشق �الأو�صط من �الحتاد �الأوروبي ورو�صيا و�لواليات

�لقدية  �لبلدة  يف  ذلك  يف  مبا  �ل�رشقية،  �لقد�ص  يف  �لو�صع  كثب  عن  �ملتحدة  و�الأمم  �ملتحدة 

وحي �ل�صيخ جر�ح. ويعرب �ملبعوثون عن قلقهم �لعميق �إز�ء �ال�صتباكات �ليومية و�لعنف 

يف �لقد�ص �ل�رشقية، وال �صيّما �ملو�جهات �لتي وقعت باالأم�ص بني �لفل�صطينيني وقو�ت �الأمن 

�لت�رشيحات �ال�صتفز�زية  بالقلق من  �لهيكل. ن�صعر  �ل�رشيف/ جبل  �الإ�رش�ئيلية يف �حلرم 

من  �حلارقة  �لبالونات  و��صتئناف  �ل�صو�ريخ  �إطالق  وكذلك  �ل�صيا�صية،  �جلماعات  لبع�ص 

غزة باجتاه �إ�رش�ئيل، و�العتد�ء�ت على �الأر��صي �لزر�عية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية.
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و�أ�صار �ملبعوثون بقلق بالغ �إىل �حتمال �إخالء عائالت فل�صطينية من منازلها �لتي عا�صت 

�ل�رشقية، و�أعربو� عن معار�صتهم  �لقد�ص  �ل�صيخ جر�ح و�صلو�ن يف  �أحياء  فيها الأجيال يف 

لالإجر�ء�ت �الأحادية �جلانب، �لتي لن توؤدي �إال �إىل ت�صعيد �لبيئة �ملتوترة بالفعل.

من  �لتي  �الإجر�ء�ت  وجتنب  �لنف�ص  �صبط  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �للجنة  وتدعو 

�صاأنها زيادة ت�صعيد �ملوقف خالل هذه �لفرتة من �الأيام �ملقد�صة �الإ�صالمية، وندعو جميع 

�الأطر�ف �إىل �لتم�صك بالو�صع �لر�هن يف �الأماكن �ملقد�صة و�حرت�مه. ويتحمل جميع �لقادة 

م�صوؤولية �لعمل �صّد �ملتطرفني و�لتحدث عالنية �صّد جميع �أعمال �لعنف و�لتحري�ص. يف 

هذ� �ل�صياق، كرر مبعوثو �لرباعية �لتز�مهم بحل �لدولتني �ملتفاو�ص عليه.

ثانياً: يف 2021/3/23 كانت �للجنة قد �أ�صدرت بياناً دعت فيه �إىل:

مناق�صة �لعودة �إىل مفاو�صات هادفة من �صاأنها �أن توؤدي �إىل حّل �لدولتني.   �أ. 

و�الزدهار  و�الأمن  �حلرية  لتعزيز  ملمو�صة  خطو�ت  �تخاذ  �إىل  تقود  ملفاو�صات  �لدعوة  ب. 

للفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني.

�مل�صتد�م  غري  و�لتفاوت  كورونا،  جائحة  �صيّما  وال  �الأر�ص،  على  �لو�صع  �ملبعوثون  ناق�ص  ج. 

عن  �لطرفني  �متناع  و�رشورة  و�لفل�صطينيني،  �الإ�رش�ئيليني  بني  �القت�صادية  �لتنمية  يف 

�الإجر�ء�ت �الأحادية �جلانب �لتي جتعل حّل �لدولتني �أكرث �صعوبة. 

ثالثاً: ن�صاطات ممثل �للجنة �لرباعية يف �لتن�صيق مع �الحتاد �الأوروبي و�الأمم �ملتحدة يف متابعة 

�لق�صايا �ملختلفة لل�صعب �لفل�صطيني خ�صو�صاً مو�صوع �النتخابات و�الأمن و�الأو�صاع �لعامة يف 

غزة، و�لتاأكيد على �حلقوق �لفل�صطينية �لثابتة، وهدم �لتغيري يف �الأو�صاع من طرف و�حد.

ويظهر �أن �لرباعية �لدولية قد فقدت مع �لزمن مبر وجودها كما تاآكل دورها �ملفرت�ص يف تفعيل 

م�صار �لت�صوية �أو �إنفاذ “�ل�رشعية �لدولية”؛ بينما �أ�صبحت بياناتها �أكرث جماملة ومر�عاة لالحتالل 

�الإ�رش�ئيلي.

3. الوليات املتحدة:

وقر�ر�ت  م�صاريع  يف   2021-2020 �لفرتة  خالل  �الأمريكية  �لتوجهات  �أبرز  حتديد  يكن 

��صرت�تيجية ثالثة هي:

�لرئي�ص  طرحها  �لتي   ”Peace to Prosperity �الزدهار  �أجل  من  “�ل�صالم  �صمي  ما  وثيقة  �أ. 

جرى  �لذي  �القت�صادي  للجزء  )��صتكماالً   2020 يناير  �لثاين/  كانون  يف  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 

�لقرن”(، وهي وثيقة ت�صعى  بـ“�صفقة  2019 وعرف  �لبحرين يف منت�صف �صنة  طرحه يف موؤمتر 

22
حلل �لق�صية �لفل�صطينية على �الأ�ص�ص �لتالية:
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الدولة الفل�شطينية: و�أهم مو��صفاتها هي:

ت�صتمل جغر�فية �لدولة على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بعد ��صتقطاع كافة �لكتل �ال�صتيطانية  	·

“�الأر�ص  )فوق  مبمر  و�ل�صفة  غزة  ربط  �إمكانية  مع  لـ“�إ�رش�ئيل”،  و�صمها  �الإ�رش�ئيلية 

�الإ�رش�ئيلية” �أو حتتها(. �أما �لبوؤر �ال�صتيطانية �لو�قعة د�خل �أر��صي �لدولة �لفل�صطينية فيتم 

ربطها بـ“�إ�رش�ئيل” عب و�صائل مو��صالت منا�صبة.

�أر��صيها، مبا يف ذلك �صالح �لتنظيمات يف غزة، ويبقى  تكون �لدولة منزوعة �ل�صالح يف كامل  	·

و�دي �الأردن حتت �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية.

م�صوؤولية  �لبحر  �إىل  �الأردن  نهر  غرب  من  �جلوي  �ملجال  على  �ل�صيطرة  م�صوؤولية  تبقى  	·

“�إ�رش�ئيل”، كما حتتفظ “�إ�رش�ئيل” ب�صيادتها على �ملياه �الإقليمية لغزة، ومب�صوؤوليتها �الأمنية 
عن جميع �ملعابر �حلدودية للدولة �لفل�صطينية.

تكون �لقد�ص عا�صمة �أبدية موحدة لـ“�إ�رش�ئيل”، وتكون بع�ص �صو�حي �لقد�ص خارج �جلد�ر  	·

من  �لعبور  نقاط  �أما  �الأق�صى.  �مل�صجد  على  �الأردنية  �لو�صاية  بقاء  مع  لفل�صطني،  عا�صمة 

�لعا�صمة �الإ�رش�ئيلية �إىل �لعا�صمة �لفل�صطينية ف�صتكون حتت �إ�رش�ف �الأمن �الإ�رش�ئيلي.

�لطابع  بلد�ت يغلب عليها  �الإ�رش�ئيلية”، مع مناق�صة �حتمال �صّم  “�لدولة  �العرت�ف بيهودية  	·

�لعربي يف �صمال “�إ�رش�ئيل” لالإد�رة �لفل�صطينية.

جتّمد “�إ�رش�ئيل” بناء �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية لفرتة �أربع �صنو�ت. 	·

على �أي حكومة فل�صطينية لهذه �لدولة �أن ال تت�صمن يف تركيبتها �أي من عنا�رش �ملنظمات �لتي  	·

ال تعرتف بـ“�إ�رش�ئيل”.

مع  “�إ�رش�ئيل”،  م�صوؤولية  من  �صيكون  �خلارجية  �لتهديد�ت  من  �لفل�صطينية  �لدولة  �أمن  �إن  	·

تقلي�ص هذه �مل�صوؤولية تدريجياً مبقد�ر تطور �لقدرة �لفل�صطينية على �أد�ء مهمتها �الأمنية، ويف 

حال عجز �لدولة �لفل�صطينية عن ذلك تعود �ملهمة ثانية لـ“�إ�رش�ئيل” طبقاً مل�صتوى �لتهديد، مع 

�حتفاظ “�إ�رش�ئيل” مبحطة �إنذ�ر مبكر و�حدة، على �الأقل، يف �أر��صي �لدولة �لفل�صطينية.

الالجئون: وتت�صمن:

�إلغاء �أي دعوى �أو مطالبة بحق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني �إىل “�إ�رش�ئيل”. 	·

�لبحث عن ت�صوية مل�صكلة �لالجئني �ليهود �لذين طردو� من �لدول �لعربية. 	·

�لفل�صطينية  �لدولة  مع  �الندماج  �لتالية:  �لبد�ئل  �أحد  يختار  �أن  �لفل�صطيني  لالجئ  يكن  	·

منظمة  دول  مع  �لعمل  �لدولة،  تلك  و�فقت  �إذ�  فيها،  يقيم  �لتي  �لدولة  يف  �الندماج  �ملقرتحة، 

�أي  متتابعة،  �صنو�ت  ع�رش  وملدة  �صنوياً،  الجئ  �آالف   5 نحو  ال�صتقبال  �الإ�صالمي  �لتعاون 

��صتقبال ما جمموعه 50 �ألف الجئ فل�صطيني.
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العوامل امل�شاعدة على حتقيق “ال�شالم”، وت�صمل:

�ل�صق �القت�صادي: توفري 50 مليار دوالر لالإنفاق يف م�رشوعات للبنية �لتحتية و�ال�صتثمار على  	·

مدى 10 �صنو�ت لكل من �لدولة �لفل�صطينية وجري�نها �الأردن وم�رش ولبنان.

ذلك  من  وبدالً  �الأوىل،  �ملرحلة  يف  غزة  يف  ميناء  ت�صغيل  �أو  �إن�صاء  �لفل�صطينية  للدولة  ي�صمح  لن  	·

و�ملو�د  �ل�صلع  ال�صتري�د  �ل�رشورية  �ملن�صاآت  و�أ�صدود  حيفا  ميناَءي  عب  “�إ�رش�ئيل”  �صتوفر 

للدولة  يكن  وبعدها  �الأوىل،  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  خالل  �لفل�صطينية  �لدولة  ل�صالح  وت�صديرها 

�لفل�صطينية �إقامة مرفاأ يف غزة، بعد �لوفاء باملتطلبات �الأمنية لـ“دولة �إ�رش�ئيل”. 

هذه  خلو  على  �لتاأكيد  مع  �لقطاعات،  هذه  تنمية  على  �مل�صاعدة  و�لثقايف:  �لتعليمي  �جلانب  	·

�لقطاعات من ثقافة �لتحري�ص و�لكر�هية جتاه “�إ�رش�ئيل”.

�لدويل  و�ملجتمع  �لدويل  �لقانون  عليه  ��صتقر  ما  الأغلب  تام  جتاوز  على  تر�مب  خطة  وتدل 

خ�صو�صاً:

�عتبار حدود 1967 هي �حلدود �لدولية. 	·

�عتبار �رشقي �لقد�ص جزء�ً من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967. 	·

�أن تكون �لدولة �لفل�صطينية دولة ذ�ت �صيادة باملفهوم �ملتعارف عليه يف �لقانون �لدويل. 	·

جتاوز حقوق �لالجئني �لفل�صطينيني يف حّق �لعودة و�لتعوي�ص. 	·

�لدولية  �لفعل  ردود  فاإن  �لفل�صطينية،  �مل�صكلة  �أ�ص�ص  الأغلب  �لتجاوز�ت  هذه  من  �لرغم  وعلى 

مل تكن ذ�ت تاأثري على �ل�صيا�صة �الأمريكية، بل �إن رّد فعل �ل�صلطة �لفل�صطينية كان برف�ص �خلطة 

��صتناد�ً التفاق �أو�صلو، وكاأن �ل�صلطة ��صتبدلت �تفاق �أو�صلو باملرجعيات �لقانونية �لدولية، وهو 

ما يثل تنازالً خطري�ً �إ�صافياً.

ه 107 نو�ب من �حلزب �لديوقر�طي ر�صالة �إىل تر�مب، رف�صو�  �أما �لد�خل �الأمريكي، فقد وجَّ

23
فيها خطته لالأ�صباب �لتالية:

�ل�صم  من  نوع  على  �خلطة  �نطو�ء  ب�صب  للفل�صطينيني،  مطمئنة  تفاو�صية  بيئة  توفري  عدم  	·

�لد�ئم لل�صفة �لغربية.

�ل�صم �الأحادي للم�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية وغور �الأردن. 	·

�إن �لدولة �لفل�صطينية �ملقرتحة تفتقر للتو��صل �جلغر�يف بني �أجز�ئها. 	·

�إن �خلطة جتعل من �مل�صتحيل حتقيق حّل �لدولتني مما يجدد �لعنف يف �ملنطقة. 	·

�إن �خلطة تزيد من نزعة �لعد�ء الأمريكا يف �لعامل �لعربي. 	·
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ب. �لقر�ر �ال�صرت�تيجي �لثاين للواليات �ملتحدة: قر�ر �لقيادة �لع�صكرية �الأمريكية يف 2021/1/15 

بنقل “�إ�رش�ئيل” من �لتبعية للقيادة �الأوروبية )US European Command )EUCOM �إىل �لقيادة 

 ولفهم هذ� �لتطور �لذي له ظالله على �صيا�صات 
24

،Central Command )CENTCOM( ملركزية�

ي�صم �لذي   North Atlantic Treaty Organization )NATO( )�لناتو(   �الأطل�صي  �صمال   حلف 

فبعد  �ال�صرت�تيجي.  و�صياقه  مالب�صاته  لفهم  �ملو�صوع  على  تاريخية  نظرة  من  بّد  ال  دولة،   30

�لرئا�صية  �ل�صلطة   2017 مايو  �أيار/  يف  وحتديد�ً  تر�مب  دونالد  �ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  توىل  �أن 

للواليات �ملتحدة، بد�أ �لرتويج الإن�صاء ما ��صطلح على ت�صميته “�لناتو �لعربي”، وهي فكرة تعود 

 Nicholas نيكوال�ص برينز  �لناتو  �لد�ئم يف  �الأمريكي  �ملندوب  2003 عندما دعا  �صنة  �إىل  جذورها 

Burns يف موؤمتر �لناتو يف بر�غ �إىل ن�رش �لقو�ت �لع�صكرية �رشقاً وجنوباً، الأن “م�صتقبل �لناتو هو 

 كما �أن �لفكرة لي�صت منبتّة �ل�صلة عن م�صاريع 
25

�ل�رشق و�جلنوب. �إنه يف �ل�رشق �الأو�صط �لكبري”،

�الإير�نية،  �لثورة  �أعقاب  يف   ،1980 �صنة   Jimmy Carter كارتر  جيمي  �الأ�صبق  �الأمريكي  �لرئي�ص 

�النت�صار  قو�ت  �إىل   Joint Task Force �الأمريكية  �مل�صرتكة  �ملهام  قوة  بتحويل  جت�صدت  و�لتي 

�ملو�جهة  ��صتمر�ر  )Rapid Deployment Joint Task Force )RDJTF، خ�صو�صاً مع  �ل�رشيع 

لتد�عيات �لثورة �الإير�نية و�لتدخل �ل�صوفييتي يف �أفغان�صتان. ومعلوم �أن هناك 11 قيادة ع�صكرية 

�أمريكية �إقليمية، �أحدها هي �لقيادة �ملركزية �لتي مقرها �لرئي�صي يف فلوريد�، وهي �ملوكل لها �لعمل 

قيادتها  مقر  �أما  �آ�صيا،  جنوب  من  وجزء  �لو�صطى،  �الأو�صط، و�آ�صيا  �ل�رشق  هي:  مناطق  ثالث  يف 

�الإقليمية فهي يف قاعدة �لعديد �جلوية يف قطر، �إىل جانب �لقيادة �لو�صطى �لبحرية �الأمريكية �لتي 

مركزها يف �لبحرين. وتكمن �أهمية هذه �لقياد�ت يف �لتحكم بالتطور�ت �لناجتة عن �لثورة �الإير�نية، 

على  �لعر�قي  و�لهجوم  �الإير�نية  �لعر�قية  �حلرب  ثم  حينه،  يف  �أفغان�صتان  �إىل  �ل�صوفييتي  و�لتمدد 

ويف  �الإفريقي.  �لقرن  �إىل  �مل�صلحة  �الإ�صالمية  �لتنظيمات  متدد  كله  لذلك  م�صافاً  تاله،  وما  �لكويت 

�صنة 2013، مّت �إن�صاء قو�عد موؤقتة تابعة للقيادة �ملركزية، منها و�حدة يف �الأردن، يعتقد �أن �صببها 

و�الإمار�ت  وقطر،  و�لبحرين،  �لكويت،  �لقو�عد  هذه  و�صملت  �صورية،  يف  �لو�صع  تطور�ت  هو 

وكان  �ل�صعودية.  �لعربية  و�ململكة  �لو�صطى،  و�آ�صيا  وباك�صتان،  ُعمان،  و�صلطنة  �ملتحدة،  �لعربية 

وزير �لدفاع �الأمريكي �حلايل لويد �أو�صنت Lloyd Austin هو �لذي توىل هذه �لقيادة خالل �لفرتة 

�لقيادة  نطاق  خارج  كانت  �لتي  �ملنطقة  يف  دولة   21 �لـ  بني  من  �لوحيدة  �لدولة  �أما   .2016-2013

رد�ً  �إرهابياً  تنظيماً  �ملركزية  �لقيادة  �إير�ن  “�إ�رش�ئيل”. ور�أت  2021، هي  �صنة  �أول  �ملركزية حتى 

�ملركزية  �لقيادة  حتقيق  ل�صعوبة  ونظر�ً   
26

�إرهابية. منظمة  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  �عتبار  على 

دمج “�إ�رش�ئيل” يف منظومتها �لدفاعية يف ظّل عدم وجود عالقات عربية �إ�رش�ئيلية مع �أغلب �لدول 

�صو�رزكوف  نورمان  يقول  كما  �لعربية  �لدول  لرف�ص  نظر�ً  متعذر�ً  كان  �لتن�صيق  فاإن  �لعربية، 

27
Norman Schwarzkopf يف مذكر�ته.
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للناتو، فاإن تركيز هذه  “�إ�رش�ئيل” كانت تابعة للقيادة �الأوروبية، و�لتي تعد ذر�عاً  �إن  وحيث 

�أن �لتطور�ت يف �ل�رشق �الأو�صط  �أوروبا، غري  �لقيادة كان من�صباً على �صبط �لن�صاط �لرو�صي يف 

�لعربي  �لتطبيع  قاعدة  و�ت�صاع  �الإ�رش�ئيلية،  �لعربية  �التفاقات  و�صل�صلة  �الإير�نية،  �لثورة  نتيجة 

مع “�إ�رش�ئيل”، �أ�صهمت يف توفري �لفر�ص لقيام بع�ص قادة �لقيادة �ملركزية يف �صنة 2018 و2019 

بزيارة “�إ�رش�ئيل” للمرة �الأوىل مثل جوزيف فوتيل Joseph Votel، ثم تبعه قائد �لقيادة �ملركزية 

�الأمريكية كينيث ماكينزي �البن .Kenneth McKenzie Jr، خ�صو�صاً بعد تز�يد �لقلق �الإ�رش�ئيلي 

 ثم جاء �لتطبيع �لعربي من دولة �الإمار�ت �لعربية 
28

من �صحب قو�ت �أمريكية من �صمال �صورية.

�ملتحدة، و�ل�صود�ن، و�ملغرب، و�لبحرين، باالإ�صافة للتطبيع �ل�صابق مع م�رش، و�الأردن، و�ل�صلطة 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  مالحظة  مع  و2021،   2020 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية، 

وقطاع غزة كانت ملحقة بـ“�إ�رش�ئيل” يف �لتبعية للقيادة �الأوروبية، مما جعل �الإ�رش�ئيليني يفكرون 

29
يف �أن �ملجال �أ�صبح مفتوحاً لالندماج يف �لقيادة �ملركزية �خلا�صة بال�رشق �الأو�صط. 

�لثاين/ كانون  يف  �ملركزية  بالقيادة  “�إ�رش�ئيل”  �إحلاق  �أن  �الإ�رش�ئيليون  �خلب�ء   ويعتقد 

30
يناير 2021، يحقق لـ“�إ�رش�ئيل” مكا�صب ��صرت�تيجية تتمثل يف �جلو�نب �لتالية:

من  لها  �أهمية  �الأكرث  �ملنطقة  باجتاه  �لع�صكرية  و�ملناورة  �حلركة  قيود  من  “�إ�رش�ئيل”  حترير  	·

�لناحية �الأمنية و�ال�صرت�تيجية.

�لقو�ت  و�إدماج  �لتهديد�ت،  جلم  حيث  من  ي�رش�ً  �أكرث  �الإ�رش�ئيلي  �الأمريكي  �لتن�صيق  جعل  	·

وكمنطقة  ولوج�صتي  ��صرت�تيجي  كمخزون  �صيّما  ال  و�الأمريكية،  �لعربية  مع  �الإ�رش�ئيلية 

عمليات.

�إن دمج “�إ�رش�ئيل” يف �لقيادة �ملركزية و�إبعادها عن �لقيادة �الأوروبية يخفف �الأعباء عن �لفرع  	·

�إن�صاء �لقيادة �الإفريقية �لتي كانت تابعة للقيادة  2007 عند  �الأوروبي للقيادة، كما حدث �صنة 

�الأوروبية.

 Jewish Institute for National �الأمريكي  �لقومي  لالأمن  �ليهودي  �ملعهد  رئي�ص  يرى  	·

)Security of America )JINSA مايكل ماكوف�صكي Michael Makovsky، وهو �الأكرث قرباً 

يثل  �ملركزية  للقيادة  “�إ�رش�ئيل”  �نتقال  �أن  نتنياهو،  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  من 

تطور�ً طاملا طالب به، وير�ه حتوالً ��صرت�تيجياً ملو�جهة �إير�ن بالتعاون مع دول �جلو�ر �الإير�ين 

من �لعرب، �لذين طبّعو� مع “�إ�رش�ئيل”. علماً �أن �أمر نقل “�إ�رش�ئيل” �إىل �لقيادة �ملركزية هو �أمر 

�صابق يف طرحه على مو�صوع �لتطبيع، ويتعزز هذ� �لدور لِلَجم �إير�ن من خالل تطور �لعالقة 

�الإ�رش�ئيلية مع �أغلب �جلمهوريات �ل�صوفييتية �ل�صابقة يف �آ�صيا �لو�صطى و�لقوقاز، خ�صو�صاً 

2017، من خالل مكتب �لتعاون �لع�صكري  �أذربيجان �لتي كان �آخر تعاون لها مع �لناتو �صنة 
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�ل�صالم �أجل  من  �ل�رش�كة  لبنامج  و�ال�صتعر��ص  �لتخطيط  عملية  تنفيذ  حول  للناتو   �لدويل 

عمل  وخطة   PfP ]Partnership for Peace[ Planning and Review Process )PARP(

�لدفاع  بوز�رة  �ملتعلقة   Individual Partnership Action Plans )IPAP( �لفردية  �ل�رش�كة 

بجمهورية �أذربيجان، مع �الأخذ يف �العتبار �أن �أذربيجان تعد من �أوثق دول �لقفقا�ص )�لقوقاز( 

31
عالقة مع “�إ�رش�ئيل”، وهي �لزبون �لثاين بعد �لهند يف حجم م�صرتيات �ل�صالح �الإ�رش�ئيلي.

�صيجعل �النتقال �الإ�رش�ئيلي من مهمة �لتعاون �لعر�قي �الإير�ين �أكرث تعقيد�ً، ال �صيّما مع وجود  	·

نحو 2,500 جندي �أمريكي يف �لعر�ق يتبعون هذه �لقيادة �لتي �أ�صبحت “�إ�رش�ئيل” من �صمنها.

�أوثق  ب�صكل  �خلليجية  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صات  طريق  عن  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ملعلومات  و�صول  	·

و�أدق و�أو�صع نطاقاً، �إىل جانب نقل ما يعرفه �خلليجيون عن �لدول �لعربية �الأخرى. �إذ �إن نقل 

“�إ�رش�ئيل” �إىل منطقة عمليات �لقيادة �ملركزية �الأمريكية، من �صاأنه �أن يعزز �لتن�صيق بني �لواليات 
�ملتحدة، و“�إ�رش�ئيل”، و�لعرب يف جماالت �لعمليات �لع�صكرية و�لتخطيط �ال�صرت�تيجي و�الإنذ�ر 

�لنووية و�لتقليدية  �لتهديد�ت  �لتن�صيق �صّد  �لتحتية �حليوية، مبا يف ذلك  �لبنية  �ملبكر وحماية 

وكل ما يرونه “�إرهاباً”، كما �أنه �صيمكِّن �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” من تو�صيع �إجناز�تهما 

�عتبار  وهو  �الأو�صط،  �ل�رشق  بقية  لت�صمل  �ل�صاروخي  �لدفاع  جمال  يف  و�لتقنية  �لت�صغيلية 

�إير�ن، و�صورية، وحزب �هلل، �ملنطقة من قبل  �ل�صو�ريخ على م�صتوى  �نت�صار   �أ�صا�صي و�صط 

و�ملقاومة �لفل�صطينية يف غزة، ولدى �أن�صار �هلل يف �ليمن، ولدى �حل�صد �ل�صعبي يف �لعر�ق.

�صيمّكن  ذلك  فاإن  �الأمريكي،  للجي�ص  �الإقليمية  �لقياد�ت  مع  تعمل  �ملركزية  �لقيادة  كانت  ملا  	·

�ال�صرت�تيجية،  ب�صاأن  �الإقليميني  �ل�رشكاء  مع  و�لتن�صيق  �لتعاون  من   Pentagon �لبنتاغون 

و�لتدريب، و�لعقيدة، و�للوج�صتيات، و�ال�صتخبار�ت، و�لتكنولوجيا، و�مل�صرتيات، و�لعمليات، 

وهي �أمور تعزز تر�بط �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية و�لعربية )للدُّول �ملطبِّعة( وتو�صعها.

مو�زياً  �الأمريكي  �لقر�ر  يجعل  ما  وهو  �لناتو،  مظلة  حتت  تعمل  �الأوروبية  �لقيادة  �أن  معلوم  	·

للقيادة  �النتقال  لكن  لها.  متو��صعة  مكا�صبه  �أن  “�إ�رش�ئيل”  ترى  �أمر  وهو  �الأوروبي،  للقر�ر 

�ل�صيا�صات  من  �الأوروبية  �ملو�قف  �أن  ومعلوم  �الأعلى،  هو  �الأمريكي  �لقر�ر  يجعل  �ملركزية 

قد  ما  وهو  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �الأمريكي  �لتناغم  من  �ل�صيا�صات  هذه  مع  تناغماً  �أقل  �الإ�رش�ئيلية 

�أن  “�لتحرر” �الإ�رش�ئيلي من بع�ص �ال�صرت�طات �الأوروبية بني �حلني و�الآخر، ال �صيّما  يعني 

�لر�أي �لعام �الأوروبي ي�صنِّف “�إ�رش�ئيل” يف �ملرتبة �لر�بعة بني �أ�صو�أ 17 دولة يف �لعامل، وهو ما 

32
ن�رشته جملة �الإكونومي�صت The Economist وغريها منذ �صنة 2014 وحتى �الآن.

لبنان وغزة. وهي  �لهجمات على  �الأوروبية م�صتقبالً خالل  �ل�صو�بط  “�إ�رش�ئيل” من  حترير  	·

كانت  عندما  و2018  و2014،   ،2012 �صنة  يف  �الأوروبيون  بها  طالب  �لتي  �لن�صبية  �ل�صو�بط 

“�إ�رش�ئيل” مرتبطة بالقيادة �الأوروبية.
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�إن �لهجمات �ملحتملة من “�إ�رش�ئيل” على غزة )�لهجمات �لو��صعة(، قد ت�صع بقية �لدول �لعربية،  	·

�ملن�صوية حتت �لقيادة �ملركزية، يف د�ئرة �التهام من قبل �لفل�صطينيني وبقية �لدول �لعربية غري 

بالت�صلل من هذه  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لعربية بقدر ي�صمح  �لت�صّقق يف �جلدر�ن  �ملُطبِّعة، وهو ما يزيد 

�ل�صقوق يف �جل�صد �ل�صيا�صي �لعربي و�لعمل على تو�صيعه.

من �ملوؤكد �أن �نخر�ط “�إ�رش�ئيل” يف �لقيادة �ملركزية مع �لدول �لعربية �صيجعل نفقات �ملو�جهة  	·

مع �خل�صوم، من �لز�وية �القت�صادية و�خل�صارة �لب�رشية، �أقل بكثري، نظر�ً لتوزيع �الأعباء على 

�لعرب و�الأمريكيني و�الإ�رش�ئيليني، بدالً من �أن ُيلقى �لعبء على �لكتف �الإ�رش�ئيلي فقط.

ون�رشها بايدن،  جو  �حلايل  �الأمريكي  �لرئي�ص  و�صعها  �لتي  فهي  �لثالثة  �لوثيقة  �أما   ج. 

 Interim National �لقومي  لالأمن  �ملوؤقت  �ال�صرت�تيجي  �لتوجيه  عنو�ن  حتت  �الأبي�ص  �لبيت 

Security Strategic Guidance يف �آذ�ر/ مار�ص 2021، وي�رشح فيها روؤيته �ملرحلية ال�صرت�تيجية 

�الأمن �لقومي �الأمريكي.

و�أهد�فها،  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  حمدد�ت  من  عدد  على  �صفحة   24 من  �ملوؤلفة  �لوثيقة  وتنطوي 

�أو ببيئة هذ� �ملو�صوع  �لفل�صطيني  �لوثيقة باملو�صوع  �ل�صلة  و�صرنكز هنا على �ملو�صوعات ذ�ت 

33
على �لنحو �لتايل:

�الأقل(  على  �أعو�م   4( �لقادمة  �ملرحلة  خالل  �الأمريكي  �لقومي  �الأمن  حتديات  بايدن  يحدد   .1

يف �صتة �أبعاد مركزية خارجية هي: �لنزعة �ل�صلطوية يف كل من رو�صيا و�ل�صني )د�خلياً ودولياً(، 

و�لثورة  �ملناخي،  و�لتغري  �لنووي،  و�النت�صار  �لعامل،  يف  كثرية  مناطق  يف  �لقومية  �لنزعة  وعودة 

Artificial Intelligence �لكم  وحو�صبة  �ال�صطناعي  �لذكاء  مثل  جماالت  يف  �لر�بعة   �ل�صناعية 

and Quantum Computing، و�أخري�ً جائحة �لكورونا.

ويرى بايدن �أن توزيع مقومات �لقوة يف �لعامل يعرتيه �لتغري ب�صكل يوؤدي �إىل �إيجاد تهديد�ت 

جديدة على ثالثة م�صتويات هي:

قو�ها  توظيف  على  �لقادرة  �لوحيدة  �لدولة  هي  �ل�صني  �أن  �إىل  �ملقام  هذ�  يف  وي�صري  �لدولية:  	·

�القت�صادية و�لع�صكرية و�لتقنية و�لديبلوما�صية للتاأثري على ��صتقر�ر �لنظام �لدويل، وت�صاركها 

رو�صيا يف هذ� �لتوجه.

�الإقليمية: ويحدده يف �إير�ن وكوريا �ل�صمالية، معتب�ً �أنهما متثالن قوى تهديد حللفاء �أمريكا يف  	·

منطقتني مهمتني.

ي�صميه  ما  خ�صو�صاً  �لدول  غري  من  �لفاعلني  دور  �إىل  بذلك  ي�صري  وهو  �لدولة:  دون  ما  قوى  	·

منظمات �الإرهاب و�لتطرف.
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2. يف �مل�صتوى �لد�خلي �الأمريكي ب�صكل خا�ص، و�لعاملي ب�صكل عام، يرّكز بايدن، يف �صفحات 

بالطبقة  لالهتمام  يدفعه  ما  وهو  �مل�صاو�ة،  عدم  يف  �لقومي  لالأمن  �لتهديد  م�صادر  على  متفرقة، 

 nation  لو�صطى، ويف �ال�صتقطاب �لد�خلي يف �ملجتمع �الأمريكي باعتباره كما ي�صفه �أمة مهاجرين�

of immigrants، ثم �لتهديد لدور �لقانون، �إىل جانب �لف�صاد و�ل�صيا�صات �ل�صعبوية.

3. يركز بايدن يف روؤيته ملو�جهة هذه �لتحديات �لد�خلية و�خلارجية، على �الأبعاد �لتالية:

�عتبار �لديوقر�طية وقيمها �الإن�صانية �حلل مل�صكالت �أمريكا وغريها من �لدول. 	·

�رشورة �نغما�ص �أمريكا يف �ل�صاأن �لعاملي، من خالل �ال�صتثمار و�لعمل على حت�صني م�صتوى  	·

�حلياة لالأ�رشة �الأمريكية، بدالً من �لرتكيز على حتقيق �الأرباح وتر�كم �لثورة.

�إعادة بناء �لتحالفات �الأمريكية على �أ�ص�ص �أكرث قوة، وب�صكل ي�صمن �مل�صالح �الأمريكية. 	·

·	 �لعمل على بناء �لقوة باأبعادها �ملختلفة، و�صمان توزيع مقبول للقوة )دولياً( من خالل:

منع �خل�صوم من تهديد �لواليات �ملتحدة �أو حلفائها. 	-

منع �لتاأثري على �الأ�ص�ص �مل�صرتكة �لتي تربط �أمريكا مع حلفائها. 	-

منع �خل�صوم من �ل�صيطرة على �أقاليم مهمة. 	-

حتديث حتالفات و�رشكاء �لواليات �ملتحدة.  	-

تعزيز �لطبقة �لو�صطى. 	-

�صبط قو�عد �لتجارة �لدولية )منظمة �لتجارة �لعاملية(. 	-

تعزيز �الأمن �ل�صيب�ين �الأمريكي. 	-

�لعودة لتفعيل �ملوؤ�ص�صات �لدولية ذ�ت �ل�صلة مبو�صوعات معينة، مثل �ملناخ، و�لكورونا،  	-

و�التفاقيات �لدولية ذ�ت �لعالقة ب�صباق �لت�صلح...�إلخ.

�عتبار �لديبلوما�صية هي �الأد�ة �الأوىل، مع �إمكانية ��صتخد�م �لقوة �إذ� تهددت م�صالح �أمريكية  	-

معينة.

4. ترتيب �الأقاليم �جليو-�صيا�صية عاملياً من منظور ��صرت�تيجية بايدن: وتت�صمن وثيقة بايدن 

عناية بعر�ص �أهمية �الأقاليم �جليو-�صيا�صية و�جليو-��صرت�تيجية، وترتيب �أولوياتها على �لنحو 

�لتايل: 

�لغربية  �لبا�صيفيكي و�أوروبا  �لت�صاوي، لكل من �حلو�ص  �الأوىل و�لثانية، وبقدر من  �الأولوية  	·

)خ�صو�صاً منطقة عمل �لناتو(، وعليه يجب تقوية �لوجود �لع�صكري يف هذين �الإقليمني.

يف �ملرتبة �لثالثة دول �جلو�ر �الأمريكي �أو �لبيئة �ملحاذية )كند�، و�ملك�صيك، و�أمريكا �لو�صطى(. 	·

جاءت �ملرتبة �لر�بعة للمنطقة �لعربية )�ل�رشق �الأو�صط(. 	·

�إفريقيا �حتلت �آخر قائمة �الأولويات �الأمريكية، وكرَّ�ص بايدن تناوله لها على مو�صوع �مل�صاعد�ت  	·

و�لديوقر�طية.
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5. يف �إطار كل ما �صبق، حدد بايدن ��صرت�تيجيته مع �ل�رشق �الأو�صط على �لنحو �لتايل:

�اللتز�م باالأمن �الإ�رش�ئيلي. 	·

تعزيز �الندماج و�لتكامل �الإ�رش�ئيلي مع جو�رها �الإقليمي. 	·

تعزيز فكرة حّل �لدولتني )مل يقل �اللتز�م(. 	·

“�لتخريبية”، مع بحث برناجمها  �الأمريكيون ن�صاطاتها  �الإير�نية وما ي�صميه  �لتهديد�ت  ردع  	·

�لنووي.

�صّل �لتنظيمات �الإرهابية، وترك �أفغان�صتان، �رشيطة �صمان عدم عودة “�لقاعدة” لها. 	·

ت�صوية �لنز�عات �مل�صلحة �لتي متنع ��صتقر�ر �ملنطقة. 	·

�المتناع عن م�صاندة �صيا�صات �رشكاء �لواليات �ملتحدة �ل�رشق �أو�صطيني من �نتهاج �صيا�صات  	·

ت�رش مب�صاحلها.

دعم �الأمم �ملتحدة الإنهاء حرب �ليمن. 	·

�لعمل على �أن يتنا�صب �لوجود �لع�صكري �الأمريكي يف �ل�رشق �الأو�صط مبا ي�صمن �إرباك عمل  	·

“�صبكات �الإرهاب”، ثم ردع �إير�ن، و�أخري�ً حماية �مل�صالح �حليوية �الأمريكية يف �ملنطقة.

ويكن فهم وثيقة بايدن من خالل �نت�صار �أدبيات �صيا�صية �أمريكية، تتبنى �مل�صمون �جلوهري 

يف  �الأو�صط  لل�رشق  �ال�صرت�تيجية  �ملكانة  �أن  �الأمريكيني  �خلب�ء  بع�ص  يرى  �إذ  �لوثيقة،  لهذه 

�ل�صيا�صة �خلارجية �الأمريكية تر�جعت بدء�ً من 2010، ولعل �صعار �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما 

Pivot to Asia” كان تعبري�ً عن هذ� �لتحول.  �آ�صيا  �إىل  “�لتحّول  �أو  �آ�صيا”  “�ال�صتد�رة �رشقاً نحو 
ومل يعمل �لرئي�ص �ل�صابق دونالد تر�مب لتغيري هذ� �لتوجه ب�صكل عميق، ويبدو �أن �لرئي�ص �حلايل 

Philip Gordon �لذي عمل يف  جو بايدن ي�صري مع هذ� �لتوجه، وهو ما عبَّ عنه فيليب غوردون 

�لبيت �الأبي�ص �صمن فريق �ملفاو�صات �الأمريكية لل�رشق �الأو�صط، ثم �أ�صبح نائباً مل�صت�صار �الأمن 

�لقومي لنائبة �لرئي�ص �حلايل كاماال هاري�ص Kamala Harris، على �لرغم من �أن �الإد�رة �الأمريكية 

�حلالية تزعم �أنها �صرت�عي �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية و�لفل�صطينية يف �ل�رشق �الأو�صط، وهو ما مل جند له 

34
�أثر�ً ملمو�صاً �إال على �جلانب �الإ�رش�ئيلي.

على  خروجاً  عرفت   ،)2021/1/20-2017/1/20(  2021-2017 تر�مب  فرتة  �أن  و�ملالحظ 

جمموعة قو�عد يف �ل�صيا�صة �خلارجية �الأمريكية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية؛ فمنذ �إعالن م�رشوعه 

“�ل�صالم من �أجل �الزدهار” يف كانون �لثاين/ يناير 2020، و�فق، خالل �صنة 2020، على �أن ت�صم 
“�إ�رش�ئيل” نحو 30% من �ل�صفة �لغربية خ�صو�صاً �لتي ت�صمل غور �الأردن وم�صتوطناته، و�أ�صهم 
�لعربية  باالإمار�ت  “�إ�رش�ئيل”، بدء�ً  �لعربية لتعزيز تطبيع عالقاتها مع  �ل�صغط على �الأطر�ف  يف 

2020، ثم تبعت كّل من   يف �آب/ �أغ�صط�ص 
�ملتحدة و�لبحرين، و�لتي ُو�صفت بـ“�تفاقات �أبر�هام”35
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مناد�ته  �أعقاب  يف  �ل�صيا�صات  هذه  جاءت  وقد  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �لتطبيع  م�صار  و�ملغرب  �ل�صود�ن 

جانب  �إىل  م�رشوعة،  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  من  كبري  جزء  باعتبار   ،2019-2017 �لفرتة  خالل 

نقله �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص كعا�صمة موحدة لـ“�إ�رش�ئيل”. ناهيك عن جتاهله �لتام ملو�صوع 

عودة �لالجئني �لفل�صطينيني، مكتفياً بتعوي�صات قيمتها 50 مليار دوالر، لكنها �صتوزع �أي�صاً على 

�لدول �لتي ��صت�صافت هوؤالء �لالجئني، �إىل جانب �إغالق تر�مب لبعثة فل�صطني يف و��صنطن، وزيادة 

�صغوطه غري �ملبا�رشة على وكالة �الأونرو�.

2021، تكرَّ�ص  �أيار/ مايو  �أنه خالل معركة �صيف �لقد�ص يف  �إىل فرتة بايدن، �صنجد  و�إذ� �نتقلنا 

�جلهد �الأمريكي على وقف �إطالق �لنار، مع ��صتمر�ر �لتاأكيد على “حّق �إ�رش�ئيل يف �صمان �أمنها”، 

بينما كانت تتم �الإ�صارة للحقوق �لفل�صطينية من ز�وية حمددة هي �العتبار�ت �الإن�صانية دون �أي 

لها  دعا  حتقيق  جلنة  على  �عرت�صت  �ملتحدة،  �لواليات  �أي  �أنها،  مع   
36

و��صح، �صيا�صي  م�صمون 

جمل�ص حقوق �الإن�صان للتحقيق يف �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية خالل معركة �صيف �لقد�ص. كما �أن نحو 

330 نائباً �أمريكياً طالبو� �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن بعدم تخفي�ص قيمة �مل�صاعد�ت لـ“�إ�رش�ئيل”، 
37

�أو و�صع �رشوط على ��صتخد�م هذه �مل�صاعد�ت.

قيمتها  ترت�وح   ،2021 �صنة  خالل  للفل�صطينيني  م�صاعد�ت  �صتقدم  �أنها  و��صنطن  �أعلنت  وقد 

بني 360–380 مليون دوالر، �صتذهب ملو�جهة جائحة كورونا ولالأونرو�، �إىل جانب بع�ص �ملر�فق 

38
و�ملباين �لتي �أ�صيبت يف غزة.

 George ومن �ل�رشوري �لتنبه �إىل �أن �لواليات �ملتحدة �لتي �أعلنت منذ �لرئي�ص جورج بو�ص �البن

W. Bush عن تاأييدها لقيام دولتني، هي �لتي حتول دون �عتبار فل�صطني ع�صو�ً كامل �لع�صوية يف 

�الأمم �ملتحدة من خالل �لفيتو veto �الأمريكي يف جمل�ص �الأمن، وهو ما ي�صكك يف م�صد�قية �ل�صيا�صة 

�ملعاهدة  �ملتحدة منذ  �الأمم  )�العرت��ص( يف  �لفيتو  �ملتحدة حّق  �لواليات  ��صتخدمت  �الأمريكية. فقد 

 Peace Treaty Between the State of Israel and the Arab  1979 �مل�رشية �الإ�رش�ئيلية �صنة 

“�إ�رش�ئيل” من قر�ر�ت جمل�ص  40 مرة حلماية  2021 ما جمموعه  �إىل �صنة   Republic of Egypt
39

�الأمن �لدويل.

ويف 2021/5/21، �أعلنت جماعة �ل�صغط �الأمريكية �لليب�لية جاي �صرتيت J Street، وهي �الأكرث 

�أنها   ،)AIPAC )�الآيباك  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  )جلنة  �ليهودي  �للوبي  مع  خالفاً 

“�صت�صغط على �إد�رة بايدن و�لكوجنر�ص �الأمريكي US Congress ملتابعة �إعادة �صبط، جذرية، 
لالإ�رش�ئيليني  �أف�صل  �الحتالل وتاأمني م�صتقبل  �إنهاء  �لرتكيز على  �ملتحدة، مع  �لواليات  ل�صيا�صة 

و�لفل�صطينيني”. وبالن�صبة جلاي �صرتيت، يجب �أن تت�صمن �إعادة �ل�صبط هذه �نعكا�صاً للخطو�ت 

�لتي �تخذتها �الإد�رة �الأمريكية �ل�صابقة؛ مثل: �إعادة فتح �لقن�صلية �الأمريكية يف �لقد�ص، و�اللتز�م 
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باإعادة فتح بعثة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف و��صنطن، وتو�صيح �أن �لواليات �ملتحدة ترى �لتو�صع 

�ال�صتيطاين �أمر�ً غري قانوين مبوجب �لقانون �لدويل. و�إىل جانب ذلك، تطالب هذه �ملنظمة بال�صغط 

��صتخد�م  على  و��صحة  وقيود  �صفافة  متطلبات  وفر�ص  و�إنهائه،  غزة  ح�صار  تخفيف  �أجل  من 

�لواليات  عليها  حت�صل  �لتي  �لع�صكرية  �ملعد�ت  �أن  ل�صمان  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأمريكية  �مل�صاعدة 

��صتخد�مها من  �ملتحدة، ال يكن  �لواليات  مّت �رش�وؤها مب�صاعدة  �لتي  �ملعد�ت  �ملتحدة، مبا يف ذلك 

قبل “�إ�رش�ئيل” فيما يتعلق باأي �أعمال �صّم ز�حف �أو �نتهاكات حلقوق �لفل�صطينيني، ووقف منع 

�النتقاد�ت �مل�رشوعة و�ملتو�زنة لالأعمال �الإ�رش�ئيلية يف جمل�ص �الأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة و�لهيئات 

40
�لدولية �الأخرى ذ�ت �ل�صلة.

4. الحتاد الأوروبي: 

لعل �أبرز �صمات �ل�صيا�صة �الأوروبية جتاه �ملو�صوع �لفل�صطيني هو �لتباين �لو��صح يف مو�قف 

هذه �لدول، وعلى �لرغم من �أن خروج بريطانيا من �الحتاد قلَّ�ص من حدة هذ� �لتباين، �إال �أن �لتباين 

خالل  �الأع�صاء  للدول  �ل�صيا�صية  للمو�قف  طبقاً  �الأوروبية  �لدول  تق�صيم  يكن  �إذ  قائماً،  ز�ل  ما 

41
�لفرتة 2020-2021 �إىل ثالث فئات:

�لدول �الأكرث تاأييد�ً لفل�صطني: مثل لوك�صمبورغ، وبلجيكا، و�إيرلند�، ومالطا، وفنلند�. ويت�صح    �أ. 

�ملوقف �لبلجيكي مثالً يف مطالبة وزير خارجيتها مبنع �صفر وجتميد ود�ئع م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني 

ممن لهم عالقة با�صتعال �لعنف بني غزة و“�إ�رش�ئيل”.

و�ليونان،  و�لنم�صا،  �لت�صيكية،  و�جلمهورية  هنغاريا،  لـ“�إ�رش�ئيل”:  �نحياز�ً  �الأكرث  �لدول  ب. 

وقب�ص، وبولند�.

�أملانيا  �أع�صاء �ملجموعة �الأوروبية، ويف �صد�رتها  �لدول ذ�ت �ملو�قف �ملتاأرجحة: وت�صمل بقية  ج. 

�لتي متتنع يف �لغالب عن �تخاذ مو�قف �رشيحة �صّد “�إ�رش�ئيل”، ولكنها من بني �لدول �الأكرث 

�ملركزية  �الأوروبية  �لدول  بني  نقد�ً  �الأكرث  وهي  للفل�صطينيني،  �الأوروبية  للم�صاعد�ت  تقدياً 

نف�صه  �لفرن�صي  �لتوجه  وهو   ،
�إرهابية”42 بـ“هجمات  وت�صفها  �مل�صلحة  �لفل�صطينية  للمقاومة 

�لذي ييل الإعطاء دور �أكب للجنة �لرباعية يف ت�صوية �لنز�ع.

دورتها خالل  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  على  �لت�صويت  نتائج  ر�صد   ويدل 

�صنة 2020، �أن �الحتاد �الأوروبي خ�صو�صاً �لدول �ملركزية فيه )فرن�صا، و�أملانيا، و�إ�صبانيا( �أيَّد �أكرث 

من ثلثي قر�ر�ت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �صّد “�إ�رش�ئيل”، ال �صيّما �لقر�ر�ت �الأقل م�صموناً 

43
��صرت�تيجياً.

وقد �نعك�ص هذ� �لتوجه على توجهات �جلمهور �الإ�رش�ئيلي جتاه �صيا�صات �الحتاد �الأوروبي، 

�إيجابية عن �الحتاد �الأوروبي )37%(، ومن  �إىل من يحمل �صورة  �إجماالً  �نق�صم �الإ�رش�ئيليون  �إذ 
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على  �ل�صورة  هذه  وتدل  �صلبية )%23(.  �صورة  يحمل  حمايدة )36%(، ومن  �صورة  عنه  يحمل 

44
فارق كبري بني �صورة �لواليات �ملتحدة يف �لذهن �الإ�رش�ئيلي و�صورة �الحتاد �الأوروبي.

يف  �الحتاد  دول  خارجية  وزر�ء  موؤمتر  نتائج  يف  �الأوروبية  �ملو�قف  يف  �النق�صام  ويت�صح 

�لوزر�ء  ف�صل  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلي�ص  �ملقاومة  بني  غزة  يف  �ال�صتباكات  خالل   2021/5/18

�ملتحاربني. وكان �صبب عدم  �لنار بني  �إىل وقف فوري الإطالق  بيان ختامي يدعو  �إىل  �لتو�صل  يف 

�التفاق هو �أن هنغاريا ر�أت �أن �لت�رشيحات �الأوروبية “منحازة جد�ً” للطرف )�لفل�صطيني( وهي 

45
“ال ت�صاعد، خ�صو�صاً يف ظّل �لظروف �حلالية، عندما يكون �لتوتر �صديد�ً”.

و�أ�صار �ملمثل �ل�صامي لالحتاد �الأوروبي لل�صوؤون �خلارجية و�ل�صيا�صة �الأمنية جوزيب بوريل 

46
�إىل م�صمون �لبيان �خلتامي �لذي �عرت�صت عليه هنغاريا باأنه يت�صمن:

�لدعوة لوقف فوري الإطالق �لنار.   �أ. 

حماية �ملدنيني و�صمان و�صول �مل�صاعد�ت �إىل غزة. ب. 

�الأر��صي  �الأخرى على  �الإرهابية  �ل�صاروخية من طرف حما�ص و�لتنظيمات  “�لهجمات  �إد�نة  ج. 

�الإ�رش�ئيلية”.

�لتاأييد �لتام حلق “�إ�رش�ئيل” يف �لدفاع عن نف�صها، على �أن يكون �لرد تنا�صبياً وير�عي �لقانون  د. 

�لدويل �الإن�صاين.

�حرت�م �الأماكن �ملقد�صة وحرية �لعبادة. هـ. 

مع  �ت�صاقاً  وذلك  جر�ح،  �ل�صيخ  منطقة  من  �ل�صكان  �إخالء  عن  �المتناع  لفكرة  �لقوي  �لتاأييد  و. 

�ملوقف �الأوروبي من �ال�صتيطان.

�لدعوة الإجر�ء �نتخابات فل�صطينية مع �صمان �جلميع بعدم عرقلة ذلك.  ز. 

فل�صطني  �أجل  من  و�جلمعيات  للجان  �الأوروبي  �لتن�صيق  �إبالغ  مّت   ،2021 مايو  �أيار/  ويف 

�جتماع  عن   European Coordination of Committees and Associations for Palestine

 Inter-Parliamentary Task �لفل�صطيني  �الإن�صان  حقوق  لتعزيز  �لدويل  �لبملاين  �لعمل  فريق 

Force to Promote Palestinian Human Rights، و�ملكوَّن من 23 م�رشعاً من 10 دول يف �أوروبا 

بو�قع  “�العرت�ف  على  �لدويل  �ملجتمع  فيه  حثّت  بياناً  �ملجموعة  �أ�صدرت  وقد  �ل�صمالية.  و�أمريكا 

�صّد  �إجر�ء�ت  و�تخاذ  �ملنفى”،  ويف  �لتاريخية  فل�صطني  عب  �لفل�صطينيون  له  يتعر�ص  �لذي  �لقمع 

47
ت�رشفات “�إ�رش�ئيل” يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا يف ذلك حتميلها �مل�صوؤولية.

و�أعلن �الحتاد �الأوروبي عن زيادة م�صاعد�ته للفل�صطينيني يف �أعقاب ��صتباكات غزة �صنة 2021 

48
لت�صل �إىل 34.4 مليون يورو )نحو 42.1 مليون دوالر(.
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وقد �أ�صدر �الحتاد �الأوروبي بياناً يف 2021/5/21 بخ�صو�ص �ملعارك بني �ملقاومة �لفل�صطينية 

49
و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أكد فيه �الحتاد على:

�لرتحيب بوقف �إطالق �لنار �لذي مّت �الإعالن عنه يف 2021/5/21.   �أ. 

�الإ�صادة بالدور �مل�رشي و�لقطري و�الأمريكي و�الأمم �ملتحدة يف �لتو�صل �إىل وقف �إطالق �لنار. ب. 

�لتاأكيد على �لعمل الإحياء حّل �لدولتني. ج. 

حّل  لتحقيق  �ملتحدة  و�لواليات  �الإقليمية  �الأطر�ف  مع  للتعاون  �الأوروبي  �الحتاد  ��صتعد�د  د. 

لالأزمة يف �ل�رشق �الأو�صط.

�لدعوة الإحياء دور �للجنة �لرباعية �خلا�صة باملو�صوع �لفل�صطيني. هـ. 

لكن �صاأناً �آخر يف �لعالقة �الأوروبية مع “�إ�رش�ئيل” ي�صتحق �لتوقف عنده، وهو مو�صوع �ملوقف 

�الأوروبي �مل�صاند ملطالب بع�ص �لدول �الأوروبية )قب�ص و�ليونان( و“�إ�رش�ئيل” يف مو�جهة تركيا، 

بخ�صو�ص �خلالفات حول غاز �رشق �ملتو�صط، ويبدو �أن �ملوقف �الأوروبي بعيد �إىل حّد و��صح عن 

�الإ�رش�ئيلية، �صماح �الحتاد  �الأوروبية  �لعالقة  �إىل ذلك، يف جمال تعزيز  �لرتكي. وي�صاف  �ملوقف 

�لطري�ن   ،Airbus �إيربا�ص  �إ�رش�ئيلية و�رشكة  ة، تت�صارك فيها �رشكات  �الأوروبي لطائر�ت م�صريَّ

50
فوق �ملتو�صط ملر�قبة قو�رب �لهجر�ت غري �ل�رشعية.

ومن �ل�رشوري �الإ�صارة �إىل �أن �ل�صيا�صة �لبيطانية بقيت على حالها بعد �خلروج من �الحتاد 

“�صفقة �لقرن” كانت غري  �الأوروبي، لكن ن�صبة تاأييد �ملجتمع �ل�صيا�صي �لبيطاين خلطة تر�مب 

م�صجعة لرت�مب، فقد ر�أى 133 ع�صو�ً يف �لبملان �لبيطاين يف مطلع �صنة 2020 �أنها �رشب بعر�ص 

�حلائط “للحقوق �لوطنية لل�صعب �لفل�صطيني و�لقانون �لدويل، وال توفر �أي �أ�صا�ص و�قعي للعودة 

للمفاو�صات. بل على �لعك�ص، تقلل من فر�ص �ل�صالم، وتهدد بتقوي�ص مبد�أ �أ�صا�صي للنظام �لقانوين 

51
�لدويل ]�لذي ُو�صع[ بعد �حلرب �لعاملية �لثانية”.

�ملد�فع   Priti Patel باتيل  بريتي  �لبيطانية  �لد�خلية  وزيرة  متثّل  �لتي  �حلالية  �ملرحلة  وتاأتي 

“�إ�رش�ئيل”، فقد �تخذت قر�ر�ً يو�ّصع من �إطار �لعد�ء حلما�ص، فعلى �لرغم من �أن  �الأبرز فيها عن 

حلما�ص،  �لع�صكري  �جلناح  �لق�صام،  �لدين  عّز  كتائب  باعتبار  قر�ر�ً   2001 �صنة  �تخذت  بريطانيا 

�ل�صيا�صي  �جلناح  بني  فرقاً  ترى  ال  �لوزيرة  فاإن  �صابقة،  حماوالت  ثالث  بعد  �إرهابية”  “حركة 
بتدريب  تقوم  و�أنها  خطرية،  ع�صكرية  تكنولوجيا  متتلك  حركة  �أنها  ور�أت  حلما�ص،  و�لع�صكري 

 وكانت 
52

“�الإرهابيني”، وعليه يجب �أن يكون �حلظر على حما�ص �صامالً لكّل �أجنحتها ون�صاطاتها.
من  طلب  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  �إىل  �أ�صارت  قد  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  �صحيفة 

رئي�ص �لوزر�ء �لبيطاين بوري�ص جون�صون Boris Johnson �أن تتخذ بريطانيا قر�ر �عتبار حما�ص 
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�إىل  �لتنفيذ، حيث تبنته �حلكومة، ومّت حتويله  �إىل حيز  �لوزيرة   وهو ما نقلته 
53

�إرهابية”، “حركة 
قانون، �أقَّره جمل�ص �لعموم �لبيطاين يف 2021/11/24.

وهذه �لوزيرة �لتي تولت من�صبها �حلايل منذ 2019، تنتمي الأق�صى �ليمني يف حزب �ملحافظني، 

وهي ذ�ت نزعة “ثات�رشية”، �أي �أن نزوعها �لعد�ئي جتاه �ملقاومة �لفل�صطينية وكل حركة حترر يف 

�لبيطانية،  �الإرهاب  قو�ئم  ففي   .Margaret Thatcher ثات�رش  مارجريت  لتيار  �متد�د  هو  �لعامل 

هاجرت  �لتي  �الأ�صل،  �لهندية  �لوزيرة،  هذه  �أن  كما  �إرهابية،  حركات  م�صنفة  حركة   78 هناك 

�أ�رشتها الأوغند� ثم بريطانيا، من �أن�صار �خلروج �لبيطاين من �الحتاد �الأوروبي، لكن �نحيازها 

54
لـ“�إ�رش�ئيل” يبز يف �ملوؤ�رش�ت �لتالية:

.”Conservative Friends of Israel أنها تولت نيابة رئا�صة “هيئة �أ�صدقاء �إ�رش�ئيل �ملحافظة�    �أ. 

 Secretary of State for International يف �صنة 2017 مّت عزلها من �صكرتارية �لتنمية �لدولية ب. 

Development ب�صبب �جتماعها مع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية دون �إبالغ م�صبق مع حكومة بالدها. 

وقد �أثار �لنائب �لعمايل جون تريكيت Jon Trickett �ل�صجة حول تلك �لزيارة، على �لرغم من 

�أنها حاولت �أن تتمل�ص من طبيعة �لزيارة، وقالت �أن �خلارجية تعرف عنها، ثم عادت لالعتذ�ر 

عن عدم �لتن�صيق مع �خلارجية، �أي �أنها كذبت على �لدولة يف �ملرحلة �الأوىل.

�نتقدت باتيل قر�ر �ململكة �ملتحدة با�صتثمار �أمو�ل وز�رة �لتنمية �لدولية �لبيطانية، �لتي كانت  ج. 

تر�أ�صها لدعم �الأر��صي �لفل�صطينية من خالل وكاالت �الأمم �ملتحدة و�ل�صلطة �لفل�صطينية. ويف 

ما يقرب  �لتمويل، حيث جمَّدت موؤقتاً  �إجر�ء�ت  �أمرت مبر�جعة   ،2016 �أكتوبر  ت�رشين �الأول/ 

 من ثلث �مل�صاعد�ت �لبيطانية للفل�صطينيني يف �أثناء �ملر�جعة. وبعد ذلك ب�صهرين، وحتديد�ً يف

“فقط  تذهب  �صوف  �مل�صتقبلية  �مل�صاعد�ت  �أن  على  دت  �أكَّ  ،2016 دي�صمب  �الأول/  كانون 

لل�صعب  �لعاجلة  �الحتياجات  تلبية  �أجل  من  �حليوية،  و�لتعليمية  �ل�صحية  �خلدمات  �إىل 

ذلك  يف  مبا  �ليهودية،  �جلماعات  قبل  من  كبري  بدعم  �خلطوة  هذه  حظيت  وقد   
55

�لفل�صطيني”.

 Jewish يف بريطانيا، ومن جمل�ص �لقيادة �ليهودي Zionist Federation لفيدر�لية �ل�صهيونية�

 وهو جمل�ص ي�صم �أكرث من 30 منظمة، فيها �أكرث من 50 �ألف ع�صو، 
56

،Leadership Council

�ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  وهي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �ملقاطعة  حلركة  �ملعادين  �أكرث  ومن 

 The Boycott، Divestment، Sanctions )BDS( Movement )وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص

�ملعروفة عاملياً.

يف �صنة 2017 كانت باتيل يف رحلة �إىل “�إ�رش�ئيل”، و�أو�صت بتقدمي م�صاعد�ت للجي�ص �الإ�رش�ئيلي  د. 

يف �جلوالن من خالل �إقامة م�صت�صفيات هناك. وتبني من تقارير �إ�رش�ئيلية �أن لها عالقة مبعاجلة 

�أفر�د من �ملعار�صة �ل�صورية، �لذين ي�صابون يف �ملعارك مع �جلي�ص �ل�صوري، ولي�ص مب�صاعدة 

�لنازحني �ل�صوريني من مناطق �ملعارك كما �دعت يف �لبد�ية.
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�لبيطانية،  �حلكومة  قر�ر  جوهره  يف  يظل  �إرهابية”  “حركة  حما�ص  باعتبار  �لقر�ر  �أن  غري 

ومتما�صياً مع خطها �لعام، ولي�ص قر�ر �لوزيرة، و�إن بدت متحمِّ�صة له.

:BRICS 5. دول الربيك�س

وجنوب  و�ل�صني،  و�لهند،  ورو�صيا،  )�لب�زيل،  �لبيك�ص  لدول  �مل�صرتكة  �لبيانات  تعك�ص 

�إفريقيا( �صو�ء لروؤ�صاء هذه �لدول )بيان 2020/11/17(، �أم لوزر�ء �خلارجية )بيان 2021/6/1(، �أم 

لنو�ب وزر�ء �خلارجية، �أم �ملبعوثني �خلا�صني ملنطقة �ل�رشق �الأو�صط )2020/8/26(، �لتاأكيد على 

57
مو�قفهم �لتقليدية و�ملتمثلة فيما يلي:

�إن �لنز�عات و�الأزمات يف �ملنطقة يجب �أن حُتل بالو�صائل �ل�صيا�صية و�لديبلوما�صية، من خالل     �أ. 

�حلو�ر �ل�صامل و�ملبا�رش بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، وفقاً للقانون �لدويل، وعدم �لتدخل يف 

�ل�صوؤون �لد�خلية، و�حرت�م ��صتقالل و�صالمة �أر��صي و�صيادة جميع �لدول.

�لرتحيب باالإعالن عن وقف �إطالق �لنار يف غزة بني �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي و�ملقاومة �لفل�صطينية  ب. 

�عتبار�ً من 2021/5/21، و�لتاأكيد على �ل�رشورة �مللحة ال�صتعادة �لهدوء بالكامل، و�الإعر�ب عن 

حزنهم للخ�صائر يف �أرو�ح �ملدنيني نتيجة �لعنف.

�ملدنيني  لل�صكان  �الإن�صانية  �مل�صاعدة  بتقدمي  �لفوري  �الهتمام  على  �لدويل  �ملجتمع  حّث  ج. 

�لفل�صطينيني، وال �صيّما يف غزة. كما �أعربو� عن تاأييدهم لدعوة �أمني عام �الأمم �ملتحدة �أنطونيو 

غوتريي�ص للمجتمع �لدويل للعمل مع هيئات �ملنظمة �لدولية، مبا يف ذلك وكالة �الأونرو�، وعلى 

تطوير حزمة متكاملة وقوية من �لدعم لتحقيق �إعادة �الإعمار ب�صكل �رشيع وم�صتد�م.

فيها  تعي�ص  منطقة  روؤية  على  يقوم  �صامل،  “�صالم”  �إىل  يوؤدي  ب�صكل  �لدولتني  حّل  دعم  د. 

“�إ�رش�ئيل” وفل�صطني جنباً �إىل جنب يف “�صالم”، د�خل حدود �آمنة ومعرتف بها، وعلى �أ�صا�ص 
�لقر�ر�ت �لدولية خ�صو�صاً قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و“مبادرة �ل�صالم �لعربية”.

بكافة  �الإرهاب  ملكافحة  �ملتحدة  �الأمم  �إ�رش�ف  حتت  دويل  ميثاق  و�صع  �رشورة  على  �لتاأكيد  هـ. 

�أ�صكاله.

�إىل تباين يف مدى �اللتز�م  �أن �لنظرة �لتف�صيلية ل�صيا�صات دول جمموعة �لبيك�ص، ت�صري  غري 

�ملوؤ�رش�ت  يف  يتبني  ما  وهو  و�الإ�رش�ئيلي،  �لفل�صطيني  �لطرف  من  كّل  مع  �لعالقات  يف  بالتو�زن 

58
�لتالية:

�لرئي�ص �حلايل  �الأقرب لل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية خ�صو�صاً يف ظّل حكم  تبدو �لب�زيل هي        �أ. 

�ملوحدة  �لعا�صمة  �لقد�ص  باعتبار  يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً   ،Jair Bolsonaro بول�صانارو  جايري 

بول�صانارو  �إدو�ردو  �لب�زيلي  �لرئي�ص  �بن  ت�رشيحات  تعززه  �لذي  �ملوقف  وهو  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�لقد�ص.  حول  �لب�زيلية،  �ل�صيا�صية  �حلياة  يف  بارز  ييني  �صيا�صي  وهو   ،Eduardo Bolsonaro
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2019. كما  �أثناء �فتتاحه مكتباً جتارياً للب�زيل يف �لقد�ص �صنة  وقد عبَّ عن هذ� �لتوجه �صابقاً يف 

�أن وزير �خلارجية �لب�زيلي �إرن�صتو �أر�وجو Ernesto Araújo �أبدى، يف بيان م�صرتك مع نظريه 

�الإ�رش�ئيلي يف �آذ�ر/ مار�ص 2021، تاأييده �لتام لـ“�تفاقات �أبر�هام”، و�عرت��صه على �أّي حتقيقات يف 

�خلروقات �الإ�رش�ئيلية حلقوق �الإن�صان.

 Organization of American �الأمريكية  �لدول  ملنظمة  �لعام  �الأمني  بيان  �لب�زيل  �أيَّدت  وقد 

States لوي�ص �أملاغرو Luis Almagro يف �أيار/ مايو 2021، و�لذي ر�أى فيه �أن حركة حما�ص حركة 
59

“�إرهابية”ـ بينما عار�صت �لبيان كل من �الأرجنتني، وبوليفيا، و�ملك�صيك، وفنزويال.

“�إ�رش�ئيل”(، وتويل حزب  �لديبلوما�صية مع  �لعالقات  )�إقامة   1992 �لهند، فمنذ �صنة  �أما     ب. 

�لوزر�ء  رئي�ص  زيارة  ثم   ،2014 �صنة  �ل�صلطة   Bharatiya Janata Party )BJP( جاناتا  بهار�تيا 

ب�صكل  تتطور  و�لعالقات   ،2017 �صنة  لـ“�إ�رش�ئيل”   Narendra Modi مودي  ناريندر�  �لهندي 

ملحوظ مع “�إ�رش�ئيل”، خ�صو�صاً يف �ملجال �لدفاعي، حيث بلغت مبيعات “�إ�رش�ئيل” من �الأ�صلحة 

“�إ�رش�ئيل” يف  �لتكنولوجي. وتقع  �ملجال  �ملبيعات يف  2020، عد� عن  للهند نحو مليار دوالر �صنة 

يف  للهند  �لتجاريني  لل�رشكاء  �لثالثة  و�ملرتبة  رو�صيا،  بعد  للهند  �ل�صالح  بائعي  بني  �لثانية  �ملرتبة 

�آ�صيا. ولعل مذكرة �لتفاهم �لتي ُوّقعت �صنة 2020 بني �لهند و“�إ�رش�ئيل” يف هذين �ملجالني، تاأكيد 

ال�صتمر�ر تطور هذه �لعالقة رغبة يف �لو�صول �إىل �ل�رش�كة �ال�صرت�تيجية بينهما.

�أنها  يف  يت�صح  ما  وهو  �لفل�صطينيني،  مع  �لتقليدية  مو�قفها  ببع�ص  متاأثرة  تز�ل  ما  �لهند  لكن 

�لفل�صطيني يف �الأمم �ملتحدة خ�صو�صاً فيما يتعلق بالقد�ص و�صو�حيها،  ُت�صّوت غالباً مع �لطرف 

�ال�صتباكات يف غزة مع �جلي�ص  2021، بعد  �أيار/ مايو  �الأمن يف نهاية  كما ظهر يف جل�صات جمل�ص 

على  �لفل�صطينية  للمقاومة  �ل�صاروخية  �لهجمات  �نتقدت  �أخرى  ناحية  من  لكنها  �الإ�رش�ئيلي، 

�الأهد�ف  على  ع�صو�ئي  “ق�صف  باأنها  �الأمن  جمل�ص  يف  مندوبها  خطاب  يف  وو�صفتها  “�إ�رش�ئيل”، 
60

�ملدنية”.

خالل  من  �لدولتني  حّل  �إىل  �لدعوة  مثل  حالها،  على  �لتقليدية  �لرو�صية  �ملو�قف  تز�ل  ما     ج. 

 ،2002 �أن�صئت �صنة  تطبيق قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، و�إىل �لعودة للتفاو�ص عب �للجنة �لرباعية �لتي 

�إ�صافة للعمل على ت�صجيع تنمية �لو�قع �لفل�صطيني وتعزيز �إجر�ء�ت بناء �لدولة �لفل�صطينية. 

وعلى �لرغم من �لعالقات �لتي �أقامتها “�إ�رش�ئيل” ورو�صيا خالل فرتة رئا�صة بنيامني نتنياهو 

للحكومة �الإ�رش�ئيلية، خ�صو�صاً يف �لفرت�ت �الأخرية، وتكر�ر لقاء�ته مع �لرئي�ص �لرو�صي فالديري 

بوتني Vladimir Putin يف مطلع �صنة 2020 )�لتقيا طيلة فرتة حكم نتنياهو 13 مرة(، �إال �أن توتر 

�لعالقات �الأمريكية �لرو�صية، حول �لعديد من �ملو�صوعات �لدولية و�أبرزها �أزمة �لقرم و�أوكر�نيا 

�أن رو�صيا مل تبِد  �إىل جانب  �أكرث �صعوبة،  �لديبلوما�صية �الإ�رش�ئيلية يف موقف  و�صورية، و�صعت 
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حما�صاً لبنود “�صفقة �لقرن” �لتي �أعلنها تر�مب بهدف معاجلة �ملو�صوع �لفل�صطيني. وقد �لتقى 

�لرئي�ص بوتني مع �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص يف كانون �لثاين/ يناير 2020، وعادت رو�صيا 

لتاأكيد موقفها ال �صيّما حّل �لدولتني، و�عتبار �رشقي �لقد�ص جزء�ً من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967.

 World وقدَّمت رو�صيا نحو �أربعة ماليني دوالر لفل�صطني، مّت ت�صليمها لبنامج �الأغذية �لعاملي

Food Programme �الأممي لتوفري �لغذ�ء للفل�صطينيني يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية.

تو�ّصح �ملبادرة �ل�صينية �لتي �أعلنها وزير �خلارجية �ل�صيني و�جن يي Wang Yi لت�صوية     د. 

يف  تكر�ر  وهي  �ل�صيني،  �لعام  �لتوجه   2021 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �ل�رش�ع 

جوهرها ملا �أعلنته �ل�صني �صنة 2013. فاملبادرة �ل�صينية يف جوهرها تتو�فق مع نظريتها �لرو�صية يف 

�لدعوة حلل �لدولتني، و�لعي�ص بـ“�صالم” طبقاً لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و“�ملبادرة �لعربية لل�صالم”، 

�لواليات  تعطيل  عند  �لدويل،  �الأمن  جمل�ص  يف  �الأمريكي  �ملوقف  �نتقاد  يف  حدة  �أكرث  كانت  لكنها 

�ملتحدة جلل�صات �ملجل�ص للنظر يف �إ�صد�ر بيان حول �ال�صتباكات بني �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي و�ملقاومة 

2021. و�تهمت �ل�صني �لواليات �ملتحدة بعدم �الكرت�ث باملعاناة  �أيار/ مايو  �لفل�صطينية يف غزة يف 

61
�لتي يعي�صها �ل�صعب �لفل�صطيني.

بني  �لو�صيط  دور  للعب  �ل�صينية  �خلارجية  دعو�ت  قبول  يف  كبري�ً  تردد�ً  “�إ�رش�ئيل”  وتبدي 

�لطرفني �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني. كما �أن “�إ�رش�ئيل” �صوَّتت يف حزير�ن/ يونيو 2021 �إىل جانب 

 Uyghurs قر�ر �أ�صدره جمل�ص حقوق �الإن�صان �لدويل �صّد �ملمار�صات �ل�صينية جتاه �أقلية �الإيغور

ر �الإعالم �الإ�رش�ئيلي �أن �لت�صويت �الإ�رش�ئيلي كان نتيجة �صغوط �أمريكية،  �مل�صلمة يف �ل�صني، وبرَّ

تاأييد  ولعل  �ل�صني.  �صّد  مماثلة  قر�ر�ت  على  �لت�صويت  تتجنب  كانت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  خ�صو�صاً 

�ل�صني لقر�ر �للجنة �الأممية حلقوق �الإن�صان لت�صكيل جلنة حتقيق دولية يف �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية 

جتاه �لفل�صطينيني لت�صكيل جلنة حتقيق دولية يف �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية جتاه �لفل�صطينيني كانت 

�أقرب لرد �لفعل �ل�صيني على �ملوقف �الإ�رش�ئيلي يف مو�صوع �الإيغور.

�ل�صني  �لتجارية و�القت�صادية و�لديبلوما�صية بني  �لعالقات  باأن  �لتنويه  ولكن من �ل�رشوري 

�صنة  من  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  ت�صاعف  فقد  ملحوظ،  ب�صكل  تتطور  و“�إ�رش�ئيل” 

2016 �إىل منت�صف �صنة 2021، ليقارب 12 مليار دوالر. 

مقابل ذلك قدمت �ل�صني، خالل �صنة 2021، م�صاعد�ت متو��صعة للفل�صطينيني �صملت مليون 

جائحة  ملو�جهة  حقنة  �ألف  و200  �آخر  دوالر  مليون  تقدمي  جانب  �إىل  �إن�صانية،  كم�صاعدة  دوالر 

كورونا، مّت تقديها لوكالة �الأونرو�.
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م�صتوى  تخفي�ص  نيتها  عن   2019 �صنة  يف  �إفريقيا  جنوب  �إعالن  منذ  �إفريقيا:  جنوب     هـ. 

عالقاتها �لديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل”، و��صلت هذه �لدولة �صيا�صتها �الأقرب للموقف �لفل�صطيني، 

و�لتي �ت�صحت من ردود فعل غا�صبة من قبل �لنخبة �ل�صيا�صية على �أحد �لق�صاة �لذي �أبدى تعاطفاً 

مع “�إ�رش�ئيل”. وقد �أبدت جنوب �إفريقيا مو�قف و��صحة لدعم �لفل�صطينيني من خالل خطوتني يف 

�صنتي 2020 و2021:

�نتقادها لتطبيع �لعالقات بني �الإمار�ت �لعربية و“�إ�رش�ئيل”، معتبة �أن ذلك مّت دون �أي �لتز�م  	·

من “�إ�رش�ئيل” بعدم �صّم �أر��ٍص فل�صطينية، كما �أن �الإمار�ت �تخذت موقفها دون �أن تنظر �إىل 

تاأثري �تفاقها مع “�إ�رش�ئيل” على حقوق �لفل�صطينيني.

�أر��صٍ  �صّم  بوقف  �إ�رش�ئيلي  �لتز�م  �أي  دون  متت  �أبر�هام”  “�تفاقات  �أن  �إفريقيا  جنوب  ر�أت  	·

فل�صطينية، وفر�ص �صيادتها على هذه �الأر��صي و�صكانها �لفل�صطينيني.

يوليو  متوز/  يف  �إفريقيا  يف  لديبلوما�صيتها  �إجناز�ً  حققت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  ينفي  ال  ذلك  لكن 

�الأمر  وهو  �الحتاد،  يف  مر�قب”  كـ“ع�صو  لها  �الإفريقي  �الحتاد  قبول  �إعادة  خالل  من   2021

منظمة  حتول  بعد  و2018(،   2014 )�صنتي  �صابقاً  مرتني  عليه  �حل�صول  يف  ف�صلت  �لذي 

�الإفريقي �الحتاد  �إىل   The Organization of African Unity )OAU( �الإفريقية   �لوحدة 

�لع�صو  �صفة  “�إ�رش�ئيل”  منحت  �أن  لها  �صبق  �الإفريقية  �لوحدة  منظمة  �أن  ومعلوم   .2002 �صنة 

�ملر�قب، لكن �لرئي�ص �لليبي �ل�صابق معمر �لقذ�يف ورئي�ص مفو�صية �الحتاد �الإفريقي نيكو�صاز�نا 

�إفريقيا، كان لهما �لدور �الأبرز يف منع  Nkosazana Dlamini-Zuma من جنوب  دالميني زوما 

�نتقال هذه �ل�صفة لـ“�إ�رش�ئيل” من منظمة �لوحدة �الإفريقية �إىل �الحتاد �الإفريقي. وعلى �لرغم من 

�نتقاد رئي�ص مفو�صية �الحتاد �الإفريقي مو�صى فكي حممد Moussa Faki Mahamat للهجمات 

ترحيل  على  و�لعمل  �الأق�صى،  للم�صجد  و�نتهاكاتها   ،2021 مايو  �أيار/  يف  غزة  على  �الإ�رش�ئيلية 

وتعقيد�ً  �لدويل  للقانون  �نتهاكاً  كله  ذلك  و�عتبار  بيوتهم،  من  �لقد�ص  من  مناطق  يف  �لفل�صطينيني 

جلهود “�ل�صالم” �لد�ئم يف �ملنطقة، �إال �أن �لديبلوما�صية �الإ�رش�ئيلية ترى يف قر�ر �الحتاد �الإفريقي، 

و“�إ�رش�ئيل”،  �الحتاد  �أع�صاء  �أغلبية  بني  �لعالقات  لتطبيع  مقدمة  كمر�قب،  ع�صويتها  بقبول 

55 دولة ع�صو يف  �إفريقية من �أ�صل  46 دولة  لـ“�إ�رش�ئيل” عالقات ديبلوما�صية مع  �أن  خ�صو�صاً 

 ويبدو �أن �جلز�ئر تبذل جهود�ً ديبلوما�صية لرت�جع �الحتاد �الإفريقي عن قبول 
62

�الحتاد �الإفريقي.

“�إ�رش�ئيل” كع�صو مر�قب، وي�صاندها يف ذلك �لدول �لعربية، �الإفريقية �الأع�صاء يف �جلامعة �لعربية، 
63

با�صتثناء �ملغرب و�ل�صود�ن و�ل�صومال.

�صباط/ يف  �الإفريقي  �الحتاد  قمة  عن  �ل�صادر  �خلتامي  �لبيان  �أكد  فقد  ذلك،  من  �لرغم   على 

�لقرن”.  “�صفقة  ي�صمى  ما  رف�ص  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  �لكامل  �لت�صامن   ،2020 فب�ير 
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و�رشورة �إيجاد ت�صوية �صيا�صية �صلمية لل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، وفقاً ملبادئ �لقانون �لدويل، 

وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة، مع �لتاأكيد على دعم �لو�صع �لقانوين �ل�رشعي ل�رشقي �لقد�ص، 

كعا�صمة لدولة فل�صطني، ومطالبة “�إ�رش�ئيل” �المتناع عن �أي �إجر�ء �أو عمل من �صاأنه تقوي�ص هذ� 

�لو�صع. و�عتب �لبيان جميع �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية و�رشقي �لقد�ص و�جلوالن �ل�صوري، 

64
الغية وباطلة.

6. اليابان:

تز�ل  ما  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  بـ“�صالم”  و�لعي�ص  �لدولتني  حلل  تاأييدها  جانب  �إىل 

�ليابان ت�صعى لتج�صيد بع�ص من م�رشوعاتها �لتنموية و�حليوية وتعزيز فر�ص “�ل�صالم”، وتتمثل 

65
جهود هذ� �لتج�صيد للم�رشوعات يف �الآتي:

مبادرة ممر �ل�صالم و�الزدهار Corridor for Peace and Prosperity، �خلا�ص بتطوير �أغو�ر     �أ. 

�الأردن زر�عياً وت�صنيع تلك �لزر�عة. وقد مّت توقيع 33 م�صتاأجر�ً للعمل يف �مل�رشوع �إىل جانب 

مبا�رشة 16 م�صنعاً بالعمل فيه يف �أيار/ مايو 2021.

�لدويل  للتعاون  �ليابان  وكالة  خالل  من  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  لت�صغيل  م�صاعد�تها  �إطار  يف  ب. 

خميمات  “حت�صني  م�رشوع  يف   ،Japan International Cooperation Agency )JICA(

�لالجئني )Refugee Camp Improvement Project )PALCIP” �لذي بد�أ �صنة 2016، قررت 

�ليابان �صنة 2020 رفع �إ�صهامها �إىل 910 ماليني دوالر لتمديد فرتة �مل�رشوع.

يف �صنة 2021 قدمت �ليابان 35 مليون دوالر لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ملو�جهة جائحة  ج. 

كورونا و�آثارها �القت�صادية.

7. ت�شيلي:

فاز �ملر�صح �لي�صاري غابرييل بوريك Gabriel Boric، �لبالغ من �لعمر 35 عاماً، يف �النتخابات 

 José Antonio Kast كا�صت  �أنطونيو  خو�صيه  �ليميني  مناف�صه  على  بتغلبه  ت�صيلي  يف  �لرئا�صية 

بفارق �أكرث من ع�رش نقاط. وُيعدُّ بوريك �لذي توىل رئا�صة �لبالد �لتي حتت�صن �إحدى �أكب �جلاليات 

للحق  �ملنا�رشين  �أهم  �أحد  فل�صطينية(،  �أ�صول  من  �ألف   300 عن  يقل  ال  )ما  �لعامل  يف  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني و�أ�رش�ص �ملناه�صني الآلة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، حيث يدعم ب�صدة حركة �ملقاطعة و�صحب 

�ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص(، كما �صعى يف �أثناء واليته �لبملانية �إىل ت�رشيع قانون 

ُيلزم �لبالد مبقاطعة �ملنتجات �الإ�رش�ئيلية. وقد و�صف بوريك خالل حملته �النتخابية “�إ�رش�ئيل” 

بـ“�لدولة �ل�صفاحة”، وذلك خالل لقاء له مع �جلالية �ليهودية بالبالد، ووقَّع وثيقة لدعم �لق�صية 
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�الأول/ ت�رشين  خالل  و�رشَّح  ت�صيلي.  يف  �لفل�صطينية  �جلالية  برئي�ص  لقائه  خالل   �لفل�صطينية 

�أن ند�فع عن حقوق �الإن�صان مهما  �إبادة ودولة �إجر�مية يجب  “نعم �إ�رش�ئيل دولة   :2021 �أكتوبر 

66
كانت قوة �لدول”.

وتعطي عودة �لي�صار لت�صيلي و�صعوده يف بع�ص دول �أمريكا �لالتينية، على ر�أ�صها �ملك�صيك، 

و�الأرجنتني، وبريو، وكو�صتاريكا، وبنما، وبوليفيا، دفعة قوية للق�صية �لفل�صطينية، بعد �أن كانت 

67
“�إ�رش�ئيل” تر�هن على �ليمني لنقل �صفار�ت هذه �لدول �إىل �لقد�ص.

8. الراأي العام الدويل:68

ك�صفت معركة �صيف �لقد�ص �صنة 2021 عن �جتاه مت�صاعد يف م�صتوى تعاطف �لر�أي �لعام �لدويل 

مع وجهة �لنظر �لفل�صطينية، فاملظاهر�ت �لتي �نطلقت يف �ملدن �لغربية )لندن، وبروك�صل، ومدريد، 

ذلك،  على  توؤ�رش  وكند�(  نيوزيلند�،  ويف  �الأمريكية،  �ملدن  من  عدد  ويف  ودبلن،  وباري�ص،  وبرلني، 

�لتي عرفتها جمهورية �لعن�رشي  �لتمييز  “�إ�رش�ئيل” و�صيا�صات  �ملقارنات بني  �أن تز�يد عقد   كما 

و�أ�صارت   
69

�الإ�رش�ئيليني. و�خلب�ء  �لقادة  �أقلقت  �لعن�رشي،  نظامها  �نهيار  قبل  �إفريقيا  جنوب 

 2021 مايو  �أيار/  يف  �لثقافية  �ملعركة  خ�رشت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل  و�إ�رش�ئيلية  غربية  �إعالم  و�صائل 

خالل هجماتها �جلوية على قطاع غزة، �إذ ر�أت هذه �لو�صائل �الإعالمية �لغربية �أن عقد �ملقارنات بني 

 Black Lives لفل�صطينيني وبني حركات غربية مثل حركة حياة �ل�صود مهمة �أو بالك اليفز ماتر�

�الإ�رش�ئيلية تتخذ نهجاً  �ل�صيا�صات  �أن  �إىل  Me Too، ت�صري  تو  �أو مي  �أي�صاً  �أنا  �أو حركة   ،Matter

 كما �أ�صار تقرير ملركز �أمريكي �إىل �أن “�لنقد 
70

كولونيالياً مل يعد يت�صق وو�قع �ملجتمعات �ملعا�رشة.

�أو يف بع�ص حاالت �لكر�هية الإ�رش�ئيل يت�رشب �الآن �إىل �خلطاب �الأمريكي �ل�صائد، و�حتل  �لدويل، 

 كما �أن مظاهر�ت فل�صطيني 
71

مركز �ل�صد�رة على من�صات و�صائل �لتو��صل �الجتماعي �لعاملية”،

ونظامه  �الإ�رش�ئيلي  للمجتمع  �لكولونيالية  �لعن�رشية  و�لطبيعة  �ل�رشخ  عمق  عن  ك�صف   1948

�لواليات  يف  وحتى   
72

�لعامل. يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ل�صلبية  �ل�صورة  تعميق  يف  ز�د  ما  وهو  �ل�صيا�صي، 

�أمريكية بياناً  140 حركة تقدمية  �الإ�رش�ئيلية، وّقعت  لل�صيا�صات  �لتاأييد  �لتي متثّل مركز  �ملتحدة، 

يف  �لفل�صطينيني  �صّد  حرب  جر�ئم  القرت�فها  �إ�رش�ئيل”  بـ“�إد�نة  بايدن  �الأمريكي  �لرئي�ص  يطالب 

غزة خالل هجماتها يف �أيار/ مايو 2021، وتر�فق مع ذلك توقيع 25 من رجال �لقانون �الأمريكيني 

�لبارزين على ر�صالة موجهة لوزير �خلارجية �الأمريكي �أنطوين بلينكن، يطالبونه مبنع “�إ�رش�ئيل” 

73
من تهجري �لفل�صطينيني من بيوتهم يف منطقة �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص.

�إىل جانب ذلك، و��صلت �ملنظمات �لدولية �حلكومية وغري �حلكومية مو�قف �النتقاد لـ“�إ�رش�ئيل”، 

74
وهو ما يت�صح يف �جلدول �لتايل:
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جدول 8/1: مواقف املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية من ال�شيا�شات الإ�رشائيلية 2020–2021

تاريخ الن�شاطاملوقفاملنظمة

هيومن رايت�س ووت�س

نقد “�إ�رش�ئيل” الرتكابها جر�ئم �صّد �الإن�صانية و�ملتمثلة 

بهدم  لقيامها  وكذلك  و�ال�صطهاد.  �لعن�رشي  بالف�صل 

�حلركة،  على  و�لت�صييق  �ل�صكان،  وترحيل  �لبيوت، 

يف  و�ال�صتمر�ر  و�لكهرباء،  �ملياه  �إىل  �لو�صول  وعرقلة 

�الأر��صي  من  مزيد  ل�صم  و�لتهيوؤ  �مل�صتوطنات،  بناء 

�لفل�صطينية، �إىل جانب �العتقاالت �لتع�صفية ملئات �الأفر�د 

وتعطيل حركة �لتجارة مع �خلارج.

2021

منظمة العفو الدولية

Amnesty International

من�صق  نو�جعة  حممود  العتقالها  “�إ�رش�ئيل”  �نتقاد   .1
�لعقوبات وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة   حركة 

باإطالق  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ومطالبة  �أ�ص(،  دي  )بي 

�رش�حه و�ل�صماح حلركته مبو��صلة ن�صاطاتها.

2020/8/7

22020/9/15. نقد �ل�صيا�صات �ال�صتيطانية �الإ�رش�ئيلية.

�ل�صيا�صي  دعمها  تقدمي  �إىل  �حلكومات  دعوة   .3
يف لقر�رها  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �لكامل   و�لعملي 

�لق�صائي  باخت�صا�صها   2019 دي�صمب  �الأول/  كانون 

�لذي ي�صمل “�لو�صع يف فل�صطني”، وحّث تلك �لدول �لتي 

�صعت �إىل �لطعن يف هذ� �الخت�صا�ص �لق�صائي على �إعادة 

�لنظر يف مو�قفها.

2020/3/16

�صّد  �لقوة  ممار�صة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الإفر�ط  �نتقاد   .4
على  �حتجاجاً  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينيني  �ملتظاهرين 

�أو  بيوتهم  من  �لفل�صطينيني  للمدنيني  �لرتحيل  �صيا�صات 

�إخطارهم بذلك.

2021/5/11

5. �نتقاد �إغالق “�إ�رش�ئيل” مقر �للجنة �لفل�صطينية للعمل 
�ل�صحي على �لرغم من خماطر كورونا.

2021/6/9

6. �نتقاد �لغار�ت �الإ�رش�ئيلية على �ملو�قع �ملدنية يف غزة، 
وقتل �أ�رش بكاملها، وهدم منازلها.

2021/5/17

حملة من 452 منظمة جمتمع مدين 

من كل اأرجاء العامل

�ملطالبة من �الأمم �ملتحدة �لقيام بو�جبها بالتحقيق، و�إز�لة 

ما  غر�ر  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعن�رشي  �لتمييز  �صيا�صات 

فعلته يف جنوب �إفريقيا.

2020/9/22

120 ق�شماً ومركز درا�شات 
2021/5/24�لتوقيع على بيان يرى “�إ�رش�ئيل” دولة عن�رشية.“اجلندر” يف اجلامعات الأمريكية

املحكمة اجلنائية الدولية

�صّد  جر�ئم  يف  بالتحقيق  �لقيام  قر�رها  م�رشوعية  تاأكيد 

�لقر�ر  وهو  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صانية 

�لذي عادت “�إ�رش�ئيل” لرف�صه.

2021/2/5
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من جانب �آخر، ال بّد من �الإ�صارة ملركز “�إ�رش�ئيل” يف مناذج �لقيا�ص �لدولية، خ�صو�صاً يف �الأبعاد 

يو�صحها  كما  �لدويل  �لعام  �لر�أي  لدى  �لدولة  �صورة  على  كموؤ�رش  �لعامل  يعتمدها  �لتي  �ملركزية 

75
�جلدول �لتايل:

جدول 8/2: “اإ�رشائيل” يف مناذج القيا�س الدولية 2020–2021

مالحظات20202021املوؤ�رش

�لعالمة من 7.847.6.10الدميوقراطية

موؤ�رش غيني )توزيع الدخل(

Gini Index
36.939

�لعالمة من 100.

كلما كانت �لعالمة �أعلى كان �لو�صع �أ�صو�أ.

 )�لقيا�ص على �أ�صا�ص ن�صيب �أغنى %10

من �ل�صكان من �لدخل(

75.176.5ال�شتقرار ال�شيا�شي
�لعالمة من 100.

)�لعالمة �الأعلى ت�صري �إىل و�صع �أ�صو�أ(

الع�شكرة

Militarization Index
غري متوفر888.6

“�إ�رش�ئيل” حتتل �ملرتبة �الأوىل عاملياً يف هذ� �ملوؤ�رش، 
وهو موؤ�رش على مدى نفوذ �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية.

غري متوفر60الف�شاد
مقارنة باالأعو�م �لثالثة �ل�صابقة هناك تز�يد يف ن�صبة 

�لف�صاد.

م�صتوى  يف  تر�جع  �أي  جميعاً،  فيها  تر�جعاً  هناك  �أن  �ل�صابقة،  �خلم�صة  �ملوؤ�رش�ت  وتدل 

وتر�جع  �لدخل،  م�صتويات  يف  �الأفر�د  بني  �لفجوة  وتز�يد  �لف�صاد،  يف  وتز�يد  �لديوقر�طية، 

م�صتويات �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي، كما �أن �لع�صكرة، �لتي تقي�ص وزن �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية يف تفاعالت 

“�إ�رش�ئيل” يف مقدمة دول �لعامل يف  �لدولة د�خلياً وخارجياً عب قيا�ص موؤ�رش�ت فرعية، و�صعت 

هذ� �جلانب �ل�صلبي.

 �إذ �إن مكانتها توؤثر على فر�ص �ال�صتثمار 
76

ومتثل مكانة �أي دولة يف هذه �ملوؤ�رش�ت �أهمية خا�صة،

لل�رشكات �لدولية �لكبى، وعلى �ل�صياحة، وعلى �لتعاون مع �لدولة من جانب �لدول �الأخرى، �إىل 

جانب تقدمي �صورة �إيجابية �أو �صلبية عن �لدولة للر�أي �لعام �لدويل.

لـ“�إ�رش�ئيل”، ولو  وتدل ��صتطالعات �لر�أي �لعام �لدويل على ��صتمر�ر تز�يد �ل�صورة �ل�صلبية 

�أن  ب�صكل بطيء وتدريجي، وهو �أمر طبيعي يف ظاهرة �لتغري يف توجهات �لر�أي �لعام، خ�صو�صاً 

�ملعرفة �لدقيقة عن �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية لدى �لر�أي �لعام لي�صت كبرية، ففي ��صتطالع للر�أي �لعام 

�الأوروبي �صنة 2021، حول مدى �ملعرفة عن “�إ�رش�ئيل”، قال 62% من �الأوروبيني �إن معلوماتهم 

77
�صعيفة، بينما و�صف 28% معرفتهم بالقوية.
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وعلى �لرغم من �أن �لر�أي �لعام �الأمريكي يثل �الأكرث تاأييد�ً لـ“�إ�رش�ئيل”، �إال �أن موؤ�رش�ت �صنتي 

2020 و2021 ت�صري �إىل ��صتمر�ر تر�جع �لتاأييد لـ“�إ�رش�ئيل” يف �ملجتمع �الأمريكي، بل وبني �ليهود 

من  �الأمريكي  و�ملوقف  �لعالقات  بخ�صو�ص  �الأمريكية  �لر�أي  ��صتطالعات  وت�صري  �الأمريكيني. 

78
“�إ�رش�ئيل” �إىل �لنتائج �لو�ردة يف �جلدولني �لتاليني:

جدول 8/3: موقف الراأي العام الأمريكي 2021-2020 )%(

مالحظات20202021املو�شوع

التف�شيل:

الإ�رشائيليون

الفل�شطينيون

74
23

75
30

ن�صبة تز�يد �لتاأييد للفل�صطينيني �أعلى على 

�لرغم من بقاء فارق �لتاأييد كبري�ً ل�صالح 

“�إ�رش�ئيل”.

ال�شعور بالتعاطف مع:

الإ�رشائيليون

الفل�شطينيون

60
23

58
25

تناق�ص ب�صيط لـ“�إ�رش�ئيل”، وتز�يد مو�ٍز 

للفل�صطينيني.

اإقامة الدولة الفل�شطينية:

مع

�شّد

55
34

52
37

تز�يد �أن�صار �إقامة �لدولة �لفل�صطينية.

جدول 8/4: املواقف احلزبية الأمريكية 2021 )%(

الدميوقراطيوناجلمهوريوناملو�شوع

املواقف احلزبية للتو�شل للت�شوية:

ال�شغط على:

الفل�شطينيني

الإ�رشائيليني

65
17

29
53

املواقف احلزبية من اإقامة الدولة الفل�شطينية:

مع

�شّد

38
50

67
22

��صتطالع  ففي  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيا�صات  جتاه  تتباين  �الأمريكيني  �ليهود  مو�قف  �أن  و�ملالحظ 

�ل�صباب )دون �صن �ليهود  37% من  �أن  2020، تبني  �أيار/ مايو  Pew �الأمريكي ُن�رش يف   ملركز بيو 

30 عاماً( يرون �أن �لواليات �ملتحدة تدعم “�إ�رش�ئيل” دعماً ز�ئد�ً. ومن ناحية �الرتباط بـ“�إ�رش�ئيل” 

تقدم  مع  ويزد�د  �أ�صغر  �لعمر  كان  كلما  يقل  �الإ�رش�ئيلية  بالق�صايا  �الرتباط  �أن  يبدو  وق�صاياها، 

79
�لعمر، حيث بلغت ن�صبة �الرتباط ملن هم من فئة 65 عاماً فاأكرث %67.

�أما يف �الحتاد �الأوروبي، فقد �أ�صارت در��صة �إ�رش�ئيلية �صادرة عن معهد در��صات �الأمن �لقومي 

 �إىل تنامي �خلطاب �ل�صيا�صي �ملعادي لـ“�إ�رش�ئيل” لدى �الأحز�ب �لي�صارية و�ليمينية 
80

�الإ�رش�ئيلي
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�لنظرة  �أن  �الأحز�ب  هذه  خطاب  حتليل  خالل  من  تبني  �أنه  �إىل  �لدر��صة  هذه  وت�صري  �الأوروبية، 

�لدر��صة  �إذ دلت هذه  �ل�صيا�صي �الأوروبي،  لـ“�إ�رش�ئيل” تتز�يد ب�صكل و��صح يف �خلطاب  �ل�صلبية 

�صنتي  خالل  بلغت  �لرئي�صية  �الأوروبية  �لدول  يف  و�لنازية  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ملقارنة  ن�صبة  �أن  على 

39% من �خلطاب  �أن  �إىل جانب  �الأوروبي،  �ل�صيا�صي  36% من �خلطاب  2019 و2020 ما ن�صبته 

يربط بني �ليهود وممار�صات �أخالقية �صلبية.

 Pegasus بيجا�صو�ص  لبنامج  �خلا�ص  �لك�صف  بعد  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ل�صلبية  �ل�صورة  وتعمقت 

�لتج�ص�صي، �لذي طورته �رشكة �أن �أ�ص �أو جروب NSO Group �الإ�رش�ئيلية لالأ�صلحة �الإلكرتونية، 

�إ�صد�ر�ت مبعظم  تعمل  �لتي  �الأخرى(  )و�الأجهزة  �ملحمولة  �لهو�تف  على  �رش�ً  تثبيته   ويكن 

�صيا�صية  ونخب  �صحفيني  �صمل  �لتج�ص�ص  هذ�  �أن  وتبني   ،Android و�أندرويد   iOS �أ�ص  �أو  �آي 

وحقوقيني وزعماء دول غربية وغري غربية، وهو ما �أثار دعو�ت ب�رشورة عقد �جتماعات دولية 

81
للنظر يف هذه �مل�صاألة و�لتحقيق فيها.

من  “�إ�رش�ئيل”  على  �أّثر  بيجا�صو�ص  مو�صوع  �أن  �إىل  و�لدر��صات  �لتقارير  بع�ص  �أ�صارت  وقد 

82
�لنو�حي �لتالية:

�الأعمال  رجال  “�أخالقيات  وعلى  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  �أجهزة  �صورة  على  �لتاأثري    �أ. 

�الإ�رش�ئيليني”، و�لذين حر�صو� على ر�صم �صورة �إيجابية لن�صاطاتهم، وتبني بعد هذه �لو�قعة 

عدم �صدق هذه �ل�صورة.

�ل�صحفيني،  على  �لتج�ص�ص  خالل  من  �الإن�صان  حقوق  تنتهك  باأنها  لـ“�إ�رش�ئيل”  �التهام  تز�يد  ب. 

و�لعاملني يف موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان، وغريهم من �الأفر�د.

�أجهزة �لتج�ص�ص �الإ�رش�ئيلية )بيجا�صو�ص( وبني مقتل �ل�صحفي �ل�صعودي �الأ�صل  �لربط بني  ج. 

بو�صت �لو��صنطن  وهي  �الأمريكية  �ل�صحف  �أهم  �أحد  مع  يعمل  كان  و�لذي  خا�صقجي،   جمال 

.The Washington Post

تدقيقاً  �صيزد�د  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  على  �الأخرى  �لدول  من  �لقيود  باأن  �الحتمال  تز�يد  د. 

مع  �ملتعاملة  �لعامل  دول  لدى  �أمنية  هو�ج�ص  من  �لو�قعة  هذه  �أفرزته  ما  نتيجة  ومر�قبة، 

“�إ�رش�ئيل”. 

وي�رشف على �ل�صعي �الإ�رش�ئيلي الإعادة توجيه �جتاهات �لر�أي �لعام �لدويل ل�صالح “�إ�رش�ئيل”، 

�لر�صائل،  “�صياغة  بالعبية(، بهدف   Gesher( “�جل�رش”  ��صم  �أطلق عليه  �إعالمي  مكتب تخطيط 

وتن�صيق �لظهور �الإعالمي، وتن�صيق �لن�صاط �الإعالمي على و�صائط �لتو��صل �الجتماعي، وحتديد 

ردود �ل�صفار�ت و�لقن�صليات �الإ�رش�ئيلية يف �خلارج على �لدعاية �مل�صادة”. وتت�صكل هذه �لوحدة 

�الإعالمية ملو�جهة �لر�أي �لعام �لدويل من �لناطق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي، ومدير �ل�رشطة، وموظف 
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لكن  �حلكومي.  �الإعالمي  و�ملكتب  �ال�صرت�تيجية،  �ل�صوؤون  ود�ئرة  �لوزر�ء،  رئي�ص  مكتب  من 

�لها�صبار�  عليه  يطلقون  ما  )�أو  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  �لديبلوما�صية  حمالت  عن  �ملتوفرة  �ملوؤ�رش�ت 

83
Hasbara( ال تدل على تاأثري فاعل نظر�ً لتوجهات �لر�أي �لعام �لدويل.

�أدبيات �لعالقات �لدولية منذ �صبعيينات �لقرن  د�أبت 

لتحديد  للدول  �لعوملة  موؤ�رش  قيا�ص  على  �لع�رشين 

درجة  قيا�ص  على  �لعوملة  ملوؤ�رش  �لقيا�ص  مناذج  وتعتمد  وعمقها،  �لدويل  �ل�صاأن  يف  �نخر�طها  مدى 

و�ل�صيا�صي،  �القت�صادي،  هي  ثالثة  مركزية  الأبعاد  ��صتناد�ً  �لعاملي،  �ل�صاأن  يف  �لدولة  �نخر�ط 

و�الجتماعي. ويتفرع عن هذه �الأبعاد موؤ�رش�ت فرعية ترت�وح ح�صب �لنموذج �ملعتمد ما بني 40 �إىل 

45 موؤ�رش�ً فرعياً، وقد �عتمدنا منوذجاً يقي�ص ظاهرة �لعوملة على �أ�صا�ص 43 موؤ�رش�ً فرعياً.

لـ“�إ�رش�ئيل” طبقاً لعدد من مناذج �لقيا�ص �لدولية، كما يت�صح يف �جلدول  وتدل نتائج �لقيا�ص 

84
�لتايل، على ما يلي:

جدول 8/5: قيا�س وحتديد اجتاه موؤ�رش العوملة الإ�رشائيلي خالل الفرتة 2020-2010

ال�شنة
موؤ�رش العوملة 

الكلي )%(

العوملة القت�شادية

)15 موؤ�رشاً فرعياً(

العوملة ال�شيا�شية

)6 موؤ�رشات فرعية(

العوملة الجتماعية

)22 موؤ�رشاً فرعياً(
الرتبة العاملية

2010 80.37 73.54 73.0484.8425

2012 76.9472.79 73.0485.0138

2014 76.3971.03 72.29 85.8539

2016 77.2770.6 74.62 86.5941

2018 76.8870.86 74.33 85.4440

2020 74.370.1 74.29 85.3543

تر�جعتز�يدمتذبذبتر�جعتر�جعالجتاه العام

مّت جتميع هذه �لبيانات من مناذج متعددة يغطي كل منها ُبعد�ً معيناً.

1. حتتل “�إ�رش�ئيل” �ملرتبة 43 يف �لعوملة �صنة 2020.

�لفرتة  خالل  للرت�جع  قليل  ميل  مع  ن�صبي  ثبات  �إىل  ي�صري  “�إ�رش�ئيل”  لعوملة  �لعام  �الجتاه  �إن   .2

�الجتماعية،  �لعوملة  جمال  يف  ظهر  �الإ�رش�ئيلي  �لتو�صع  �أن  �إىل  �لنتائج  وت�صري   .2020-2010

بينما تذبذب موقعها يف �لعوملة �ل�صيا�صية، وكان يكن �أن يرت�جع �أكرث لوال �لتطبيع و�العرت�ف 

�لرت�جع  �إىل  �القت�صادية  �لعوملة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ملركز  مال  بينما  بها.  �لعربي  �لديبلوما�صي 

ثانيًا: “اإ�شرائيل” والعوملة
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مع  2016 ل�صنة  �لدولية  جتارتها  فبمقارنة  �لدولية،  جتارتها  يف  �لد�ئم  �لعجز  ت�صاعد   ب�صبب 

�صنة 2020 جند �أن �لعجز �رتفع بنحو %34.

لها،  �لتنبوؤ  ي�صعب  و�لتي  �ملفاجئة  �لتغري�ت  ��صتبعدنا  �إذ� 

ويف  �لو�قع،  يف  �لقائمة  �ملعطيات   Projection �إ�صقاط  فاإن 

�لبيئات �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية على �ل�صنتني �لقادمتني 2022-2023، ت�صري �إىل ما يلي:

1. من �ملتوقع �أن ي�صتمر �لت�صويت يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ل�صالح �لق�صية �لفل�صطينية 

ومبعدل 145 دولة تقريباً من �أ�صل 193 دولة يف �لقر�ر�ت �لدورية �ملتعلقة بفل�صطني. �أما يف جمل�ص 

د�ئماً  جاهز  �الأمريكي  �لفيتو  �أن  �إال  فل�صطني  ل�صالح  د�ئمة  �أغلبية  وجود  من  �لرغم  فعلى  �الأمن 

الإ�صقاط �أي قر�ر ال يتو�فق مع معايريه �أو مع �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية �الأ�صا�صية.

2. �إن �الجتاه �لعام للم�صاعد�ت �لدولية لل�صعب �لفل�صطيني �أو لوكالة �الأونرو� ي�صري �إىل تر�جع 

�لتوجه  هذ�  ويتعزز  و�لعرب.  �الأجانب  من  �مل�صاعد�ت  يف  ي�صهمون  �لذين  من  خ�صو�صاً  خطري 

بات�صاع قاعدة �ملجتمعات �ملختلفة يف �لعامل �لتي بحاجة للم�صاعدة �القت�صادية. كما �أن �ت�صاع م�صار 

بكثري،  تطلعاتهم  دون  ت�صوية  م�صار  فر�ص  ملحاولة  �لفل�صطينيني  على  �ل�صغوط  وتز�يد  �لتطبيع، 

يدخل يف هذ� �الإطار. 

3. �إذ� ��صتثنينا �صغوط �لر�أي �لعام �لدويل على “�إ�رش�ئيل”، فاإن �ل�صغوط �لدولية عليها ما تز�ل 

�أّي �إجر�ء�ت فعلية �صاغطة. فالواليات �ملتحدة باإد�رتها  “�لعتاب و�للوم” بعيد�ً عن  تدور يف د�ئرة 

�جلديدة مل تقدم على �أي تر�جع عن كل �خلطو�ت �لعميقة �لتي �تخذها تر�مب ل�صالح “�إ�رش�ئيل”، بل 

�إنها ت�صجع �ال�صتمر�ر يف �أغلبها، فاإذ� �أ�صفنا لذلك ��صتمر�ر �أوروبا يف �صيا�صتها �لتقليدية خ�صو�صاً 

و�لرو�صية  �ل�صينية  �لب�جماتية  �لنزعة  ��صتمر�ر  �أ�صفنا  ثم  �الأوروبي،  �الحتاد  يف  �لكبى  �لقوى 

�إىل ذلك كله، فاإن هناك �صعوبة كبرية يف �إقناع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �حلالية �أو �لقادمة على تقدمي 

�لقوى  مو�زين  �ختالل  مع  خ�صو�صاً  ثانية،  للتفاو�ص  �لفل�صطينيني  تغري  �أهمية  ذ�ت  تنازالت 

ل�صالح �لطرف �ل�صهيوين، وتز�يد �لتطبيع �لعربي مع “�إ�رش�ئيل”، وتز�يد وزن �ليمني �الإ�رش�ئيلي 

يف هيئات �صنع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي.

�لفل�صطينيني  مت�صك  قبول  عدم  �إىل  �أقرب  معظمه،  يف  �لر�صمي،  �لدويل  �ملجتمع  �أن  يبدو   .4

باملقاومة �مل�صلحة، وهو ما يعني �أن �ل�صغوط على حركات �ملقاومة خ�صو�صاً يف غزة �صتتو��صل 

عب �ل�صغط �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي �ملدعوم بالفيتو �الأمريكي، و�المتناع غالباً عن �لت�صويت الأغلب 

�لدول �الأوروبية يف �أح�صن �الحتماالت، و�قت�صار �ملوقف �الإقليمي و�ملجتمع �لدويل على �مل�صاندة 

�الإن�صانية ويف حدود �أ�صيق كما �أ�رشنا، ولعل بيانات �أغلب �لدول �لكبى �خلا�صة بانتقاد �لهجمات 

�ل�صاروخية �لفل�صطينية على “�إ�رش�ئيل” تعزز هذ� �لت�صور.

ثالثًا: امل�شتقبل القريب
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“�إ�رش�ئيل” لـ“�تفاقات �أبر�هام” مع عدد من �لدول �لعربية �صيتم يف �ملو�صوعات  5. �إن تطبيق 

�لتي تهّم “�إ�رش�ئيل”، لكنها لن تلتزم بتجميد �ل�صم للم�صتوطنات يف منطقة �الأغو�ر كما وعد بنيامني 

نتنياهو، ورددته دولة �الإمار�ت. وقد تتو�ىل بيانات جمل�ص �الأمن و�للجنة �لرباعية على �إد�نة هذه 

�خلطو�ت دون �أن يتو�زى مع ذلك �أّي �إجر�ء�ت فعلية.

و�صتحاول  �لقادمتني،  �ل�صنتني  خالل  و�رد  �أمر  �لفل�صطينية  �لقيادة  يف  �لتغري  �حتماالت  �إن   .6

خالل  جرى  كما  للرئا�صة،  �الختيار  عليه  يقع  من  حتديد  يف  مهماً  دور�ً  تلعب  �أن  �ملتحدة  �لواليات 

مر�ص يا�رش عرفات �أو بعد وفاته.

فيها  مبا  �لعامل،  دول  �أغلب  يف  �لفل�صطيني  �ملوقف  مع  �ل�صعبي  �لتعاطف  تز�يد  �ملتوقع  من   .7

�لواليات �ملتحدة، خ�صو�صاً �إذ� ما ��صتمرت فعاليات �لعمل �لفل�صطيني �ملقاوم. 

وحتييدها  “�إ�رش�ئيل”  مقاطعة  حركات  الإف�صال  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صغط  يتز�يد  �أن  �ملتوقع  من   .8

لهذه  �ملتوقع  �أنه من  �أ�ص(، غري  �لعقوبات )بي دي  �ال�صتثمار�ت وفر�ص  �ملقاطعة و�صحب  كحركة 

�حلركات �أن تتابع ن�صاطها وفعالياتها.

�إىل  9. ثمة �حتمال لزيادة �لتوجه �الإ�رش�ئيلي نحو �لعمل على ت�رشيع وترية �لهجرة �ليهودية 

فل�صطني من خالل حمالت �إعالمية من�صقة، وتركيزها على دعامتني يف هذ� �الجتاه:

   �أ. معاد�ة �ل�صامية خ�صو�صاً يف �لدول �الأوروبية و�لواليات �ملتحدة.

ب. حماولة �لربط بني “�الإرهاب”، �أينما كان، وبني �لتنظيمات �الإ�صالمية.
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�جلبهة �لعربية للتغيري، 234، 242–243، 245

�جلبهة �ملغربية لدعم فل�صطني و�صّد �لتطبيع، 341

جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، 185

جر�د، عبد �لعزيز، 328

جر�ر، خالدة، 42

�جلز�ئر، 123–124، 328–329، 339، 342، 431

- �حلكومة �جلز�ئرية، 328

جزر �لقمر، 329

جزر �ملار�صال، 411

جعجع، �صمري، 299

�جلالهمة، خالد، 303

جليك، عمر، 372

جليك، يهود�، 147، 155

جماعة �الإخو�ن �مل�صلمون )�ل�صود�ن(، 325

جماعة �لعدل و�الإح�صان )�ملغرب(، 341

جمعية “�أحياء وبخري”، 146

جمعية عطريت كوهانيم، 177

جمعية “مباَدر�ت �إبر�هيم”، 80

جناح، حممد علي، 393

جنبالط، وليد، 300

جندملان، �أوفري، 185، 292

جنوب �إفريقيا، 411، 428، 431، 433–434

جنيدي، حميي �لدين، 396

جنيف، 111

جنني، 55–56، 75، 200، 205

 ،55  ،53 )�ل�صاباك(،  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �الأمن  جهاز 

272–271 ،206 ،204 ،202–201 ،198–197
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 ،80  ،74–71 �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء  �جلهاز 

122 ،117 ،95–93 ،89 ،85

جو�ين، يد �هلل، 380

جورين، �صلومو، 151

جوفرين، ديفيد، 327–328

�جلوالن، 73، 80، 214، 221، 247–249، 251، 267، 

432 ،427 ،411 ،409 ،320

جون�صون، بوري�ص، 426

جيبوتي، 329

،151  ،51 �الحتالل،  قو�ت  �الإ�رش�ئيلي/   �جلي�ص 

،198–197  ،185–182  ،178–177  ،156 

،256  ،211  ،209  ،206–203  ،201–200 

 ،302–301  ،297  ،295  ،272–271  ،268–263

،413–412  ،392  ،386  ،371  ،366–365 

430–425

)ح(

حايك، �أمري، 303

�حلبتور، خلف، 306

حب�ص،  نادية، 46

حتّي،  نا�صيف، 298

حرب 1948 )�لنكبة(، 71، 173

 ،162  ،86 )�لنك�صة(،   1967 يونيو  حزير�ن/  حرب 

231

�حلرب �لعاملية �لثانية، 426

�حلرب �لعر�قية �الإير�نية )1980(، 417

حرب غزة )2009/2008(، 388

حرب لبنان �لثانية )2006(، 203، 302

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�صالمية  �حلركة 

�صنة 1948 )�جلناح �جلنوبي(، 167

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�صالمية  �حلركة 

�صنة 1948 )�جلناح �ل�صمايل(، 156، 240

حركة �الإ�صالح �الآن )�ل�صود�ن(، 325

حركة �أمل )لبنان(، 301

حركة �أنا �أي�صاً )مي تو(، 433

حركة �أن�صار �هلل )�ليمن(، 305، 419

حركة حترير �ل�صود�ن/ �لثورة �لثانية، 323

حركة �لتوحيد و�الإ�صالح )�ملغرب(، 341

 ،39  ،37–36  ،31  ،26 �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة 

 ،384  ،266  ،219  ،211  ،57–56  ،51  ،43–41

387–386

- �رش�يا �لقد�ص، 203، 384، 386، 388

حركة حياة �ل�صود مهمة )بالك اليفز ماتر(، 433

حركة �ل�صالم �الآن، 181

حركة �صا�ص، 234، 236–237، 336

 ،52–51  ،48–44  ،42–32  ،29  ،27–25 فتح،  حركة 

343 ،297 ،290 ،272–271 ،219 ،60–56

- �للجنة �ملركزية، 25، 27، 33، 37، 39، 41، 43، 

297 ،51 ،48 ،45

- �ملجل�ص �لثوري، 45

حركة �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية، 32، 45–46

وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة 

�لعقوبات )بي دي �أ�ص(، 427، 432، 434، 440

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، 25–27، 29–57، 

 ،266  ،219  ،211  ،205  ،203–199  ،197  ،59

 ،300  ،298  ،294–292  ،290  ،288  ،272–270

 ،377  ،374–371  ،343  ،326  ،312  ،307–305

429–428 ،426 ،408 ،398 ،389–384

 ،205  ،203–202 �لق�صام،  �لدين  عّز  كتائب   -

426 ،386 ،384

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 47، 202، 290، 293، 300، 

408 ،389 ،387–384 ،372–371 ،329 ،307

حزب �الحتاد �لديقر�طي �لفل�صطيني - فد�، 46

حزب �الحتاد �لوطني، 181

حزب �أزرق �أبي�ص، 229–236، 241، 243

حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا”، 230، 234، 238، 241، 245

حزب “�إ�رش�ئيل ديوقر�طية”، 234

�حلزب �الإ�صالمي �ملاليزي )با�ص(، 390
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حزب �هلل )لبنان(، 266، 297، 300–302، 343، 387، 

419

حزب �الأمة �لقومي )�ل�صود�ن(، 323–325

حزب �أمل جديد، 145، 234، 236، 241

)�ل�صود�ن(، �ال�صرت�كي  �لعربي  �لبعث   حزب 

324–323

حزب بهار�تيا جاناتا، 429

�حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي )لبنان(، 300

حزب جبهة �ل�رشق )�ل�صود�ن(، 323

حزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي )�الأردن(، 293

�حلزب �جليد )تركيا(، 372

حزب جي�رش، 230، 234، 238

حزب �حلركة �خل�رش�ء، 234

حزب �حلركة �لقومية )تركيا(، 372

�حلزب �لديوقر�طي )�أمريكا(، 178، 380–381، 416

حزب �ل�صعب �جلمهوري )تركيا(، 372

حزب �ل�صعب �لفل�صطيني، 32، 46

�حلزب �ل�صيوعي )�ل�صود�ن(، 323

 ،237  ،235–234  ،145 �لدينية،  �ل�صهيونية  حزب 

246 ،240

حزب �لعد�لة و�لتنمية )تركيا(، 371–372، 398

حزب �لعمال �لبيطاين، 92

حزب �لعمل، 230–231، 234–235، 237–238، 241

حزب �لقو�ت �للبنانية، 299

حزب كاخ، 237

حزب ُكلنا، 234

حزب �لليكود، 145، 229–236، 241–245

حزب �ملوؤمتر �ل�صعبي )�ل�صود�ن(، 325

حزب �ملحافظني )بريطانيا(، 427

حزب �مل�صتقبل )تركيا(، 372

حزب منب �ل�صالم �لعادل )�ل�صود�ن(، 325

 حزب مريت�ص، 55، 230–231، 234–235، 237–238،

245 ،241

�حلزب �لوحدوي �لديقر�طي �لنا�رشي )�ل�صود�ن(، 

325 ،323

 ،241  ،236–234 م�صتقبل(،  )يوجد  عتيد  ي�ص  حزب 

246–245

حزب يينا، 145، 234–235، 237، 241

حزب يهود �لتور�ة )يهدوت هتور�ة(، 234، 237

�حل�صاينة، مفيد، 45

ح�صونة، مو�صى، 150

�حل�صد �ل�صعبي )�لعر�ق(، 419

حفرت، خليفة، 315، 368

حقل متار، 320

 ،49  ،35 �الحتالل،  حكومة  �الإ�رش�ئيلية/  �حلكومة 

 ،158  ،155–154  ،150  ،147–145  ،54  ،52

 ،182  ،179–178  ،174–173  ،171  ،168  ،160

،243–240  ،236  ،233–229  ،219–213  ،200 

 ،273  ،271–270  ،265  ،257–255  ،247–246

 ،333  ،327  ،311  ،304  ،296–295  ،292  ،286

439 ،429 ،427 ،392 ،382 ،377 ،374 ،366

- �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صّغر لل�صوؤون 

�الأمنية و�ل�صيا�صية )كابينت(، 202، 268

�حلكومة �ل�صود�نية/ �حلكومة �النتقالية، 322

�حلكومة �لفل�صطينية )عام(، 104، 111

- حكومة ��صتية، 27–31، 45، 47، 59

 ،27  ،25 �هلل،  �حلمد  �لوطني/  �لوفاق  حكومة   -

53

حلف �صمال �الأطل�صي )�لناتو(، 417–419، 421

�حلمد �هلل، ر�مي، 53

حمدوك، عبد �هلل، 322–324، 326

�حلوثي، عبد �مللك، 305

حو�ص �لبا�صيفيكي، 421

حولتا، �إيال، 395

حي �الأ�صقرية، 157

حي �ل�صيخ جر�ح، 44، 55، 57، 93، 143، 172–177، 

 ،288  ،285  ،239–238  ،202–201  ،186  ،179
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 ،370  ،367  ،342–341  ،339  ،318  ،296–295

433 ،425 ،414–413 ،383

حي كرم �جلاعوين، 143، 174–175، 177

�حليّة، خليل، 386

حيفا، 167، 239، 416

حيفت�ص، ت�صفي، 303

)خ(

خا�صقجي، جمال، 437

�خلاطر، لولوة، 310

خامنئي، علي، 379–380، 384–385

�خلان �الأحمر )قرية(، 143، 177–178، 186

خان، عمر�ن، 392–393

خانيون�ص، 75

خدمة �أبحاث �لكوجنر�ص )�صي �آر �أ�ص(، 263

�خلرطوم، 325–326

�خل�رشي، حممد، 305

�خلط �الأخ�رش، 110، 125، 182، 240

�خلطيب، عز�م، 147

�خلطيب، كمال، 240

 ،205  ،185  ،169  ،166–164  ،75–74  ،51 �خلليل، 

286 ،208

�خلليلي، �أحمد بن حمد، 315، 339، 342

خوجي، جاكي، 291

خوري، رمزي، 169

خوري، �صمعان، 92

)د(

د�ئرة �الإح�صاء�ت �لعامة �الأردنية، 73، 81

د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، 80، 171–172، 

337 ،269 ،255 ،253 ،250–247

د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص، 147، 149، 151، 

173 ،166 ،163 ،157–154

�لد�ر �لبي�صاء، 328

د��صيف�صكي، �أرنولد، 251

،321  ،319–318  ،312  ،303  ،295  ،31  دبي، 

332–330

دحالن، حممد، 39–40، 45–46

درعي، �أرييه، 237

دريان، عبد �للطيف، 299

دقلو، حممد حمد�ن )حميدتي(، 324–325

ل، �أحمد، 157 �لدالَّ

دم�صق، 297–298

�لدوحة، 307، 341، 373

دياب، ح�صان، 300

ديال بريجوال، �رشجيو، 170–172، 251

)ر(

ر�بطة برملانيون من �أجل �لقد�ص، 389

ر�م �هلل، 26، 33، 35، 37، 50، 53–56، 71، 75، 110، 

290 ،287 ،272 ،205 ،185–184 ،182

رئي�صي، �إبر�هيم، 384، 387

�لرباط، 326–328، 341

�لرجوب، �أكرم، 200

�لرجوب، جبيل، 33–34، 37–38، 43، 297

ر�صو�ن، �إ�صماعيل، 386

�لرفاعي، �صمري، 297

رفح، 75

رفيفو، يائري، 150

�لرملة )مدينة(، 238–239

روحاين، ح�صن، 380

رو�صيا، 38، 247، 252، 260، 286، 297، 413، 420، 

430–428

�لروي�صي، �أحمد، 365–366

�لريا�ص، 309

ريغيف، مريي، 331

ريفلني، روؤوفني، 231، 311
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)ز(

ز�دة، حم�صن فخري، 378

زكي، ح�صام، 286

زكي، عبا�ص، 43

زوما، نيكو�صاز�نا دالميني، 431

زون، ف�صلي، 391

زياد، �لنخالة، 384

�لزياين، ز�يد بن ر��صد، 321

�لزياين، عبد �للطيف، 311، 321

)�س(

�صاحل �لعاج، 396

�صاعر، جدعون، 145، 235–236، 241

�صامل، فاطمة، 175

�صامل، حممود، 175

�صرتيك، يوئيل، 264، 267

�صجن جلبوع، 55، 209، 211

�ل�صعدي، حجازي، 172–173، 175

�ل�صعدي، حممد مّعوه، 172

 ،309  ،307–303  ،286–285  ،124  ،120 �ل�صعودية، 

 ،369  ،367  ،336–334  ،332  ،314–313  ،311

417 ،393 ،383

- �حلكومة �ل�صعودية، 304

- �صجن �أبها، 305

- �ملخابر�ت �ل�صعودية، 306، 309

�صالمي، ح�صني، 386–387

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، 94، 124

�صلفيت، 75، 183

�صلو�ن، 160، 176–177، 186، 366، 414

�صلوفاكيا، 316

�صليماين، قا�صم، 378، 385–387

�صموتريت�ص، بت�صلئيل، 149، 158–159، 237

�صنغافورة، 260، 316

�ل�صنغال، 316، 396

�ل�صنو�ر، يحيى، 46، 205، 372، 385

�صوبينتو، فر�بوو، 395

 ،380  ،378  ،342  ،326–322  ،310  ،285 �ل�صود�ن، 

431 ،423 ،418

�جلي�ص �ل�صود�ين، 322، 325  -

�لوزر�ء، جمل�ص  �ل�صود�نية/  �حلكومة   - 

325–322

جمل�ص �ل�صيادة �النتقايل، 322–325  -

�ملجل�ص �لت�رشيعي �ل�صود�ين، 325  -

�صوركي�ص، �إيتان، 296

 ،298–297  ،285  ،267–265  ،88–81  ،72 �صورية، 

429 ،419–417 ،369 ،343 ،306 ،300

- �الأجهزة �الأمنية �ل�صورية، 297

- �جلي�ص �ل�صوري، 297، 427

�صوي�رش�، 259–260

�صيجال، �أرنون، 151

�ل�صي�صي، عبد �لفتاح، 288–292

�صيناء، 198، 292

)�س(

�صاكيد، �أيليت، 55، 218

�صاهني، حمزة، 56

�صاي، �صاوؤول، 204

�ل�صباب �لقومي �لعربي )موريتانيا(، 339

�صتاينتز، يوفال، 289، 292

 ،322 “�لعال”،  �الإ�رش�ئيلية  �ملدنية  �لطري�ن  �رشكة 

331–330

�رشكة غاز فل�صطني، 120

�رشم �ل�صيخ، 291–292

�صموئيلي، بارئيل، 264

�صنطوب، م�صطفى، 370–371

�صهرياري، حميد، 381

�صو�رزكوف، نورمان، 417
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�صيرتيط، �صام بن، 327

�ل�صيخ، ح�صني، 51–52، 271–273

�ل�صيخ �لغزو�ين، حممد ولد، 329

�صي�صكني، �إير�، 251

)�س(

�صادق، حيدر بدوي، 323

�صالح، برهم، 329

�صالح، في�صل حممد، 322

�ل�صباح، نو�ف �الأحمد �جلابر، 307، 314

�صحر�ء �لنّقب، 247، 316

�ل�صحر�ء �لغربية، 326، 329، 342، 381

،36  ،32  ،27–26 تر�مب،  خطة  �لقرن/   �صفقة 

،200  ،166  ،159  ،93  ،91  ،56  ،49  ،43–42 

،243–242  ،231  ،221  ،217  ،215–214 

 ،313  ،308  ،299–298  ،294  ،290  ،286–285

 ،389–388  ،380–378  ،370  ،344–342  ،339

431–430 ،426 ،416 ،414 ،393

�صفقة وفاء �الأحر�ر/ �صفقة جلعاد �صاليط، 295

�صنعاء، 339

�صور باهر، 179

�ل�صومال، 431

 ،303  ،294  ،260–259  ،129  ،120–119 �ل�صني، 

430 ،428 ،420

)�س(

�ل�صمريي، عدنان، 200

�ل�صيف، حممد، 384

)ط(

طالبان، 408

طهر�ن، 382، 386–387

طوبا�ص، 56، 75

طولكرم، 75

)ظ(

ظريف، حممد جو�د، 379

)ع(

�لعاروري، �صالح، 33–34، 37–38، 43، 46–47

عبا�ص، حممود )�أبو مازن(، 25–26، 28–32، 34–36، 

 ،59–58  ،55–54  ،51  ،49–47  ،45–42  ،40–38

 ،288  ،273–270  ،266  ،218  ،216–215  ،200

 ،391  ،373  ،371–370  ،306  ،304  ،298  ،290

430

عبا�ص، من�صور، 232، 243–244، 246

عبد �هلل �لثاين )ملك �الأردن(، 288، 293–294، 296

عبد �هلل، �صلوى، 298

عبد �هلل، �صيف �لدين، 390

عبد �لرحمن، حممد بن، 314

عبد �لعزيز، �صلمان بن، 304، 309

عبد �لقادر، حامت، 155

عبد �للطيف، حممد، 341

عبد �للهيان، ح�صني �أمري، 381

عبد �لهادي، �أنور، 297–298

عبيد�ت، كمال، 175

عت�صيون، يهود�، 146

�لعتيبة، يو�صف، 334

�لعثماين، �صعد �لدين، 327

�لعثيمني، يو�صف بن �أحمد، 366

�لعجوري، �أكرم، 384

عدن، 339

عدنان، خ�رش، 211

�لعدو�ن على غزة )2014(، 204

�لعر�ق، 124، 329–330، 342، 378، 419

�حلكومة �لعر�قية، 330  -

جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، 330  -

عرفات، يا�رش، 440
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عريقات، �صائب، 59، 200، 272

ع�صقالن، 204

ع�رش�وي، حنان، 48، 59

عكا، 240

عليان، فادي، 157

�لعمادي، حممد، 305

عّمان، 87، 296، 340

ُعمان، 124، 310–311، 313–315، 339، 342، 392، 

417

عمرو، هادي، 54، 217

عنتيبي )مدينة(، 322

عون، مي�صال، 298–299

�لعوي�ص، عبد �لرحمن، 333

�لعي�صوية، 163، 174

)غ(

�لغابون، 396

غال، يت�صحاق، 337

�لغامن، مرزوق، 314

غوتريي�ص، �أنطونيو، 412–413، 428

غور �الأردن، 33، 416، 422، 432

غوردون، فيليب، 422

غو�صة، �إبر�هيم، 294

)ف(

�لفاخوري، ناهد، 211

�لفار�ص، رنا، 314

فتوح، روحي، 297

فدوي، علي، 381

فرج، ماجد، 272

 فرن�صا، 120، 124، 252، 259–260، 267، 288–289،

424 ،326 ،316 ،293

فريج، عي�صاوي، 313

فريد، �آ�صاف، 150

فريدمان، توما�ص، 203

�لف�صفو�ص، كايد، 211

فوتيل، جوزيف، 418

فيا�ص، �صالم، 45–46

�لفي�صل، تركي، 309

فينكلمن، يارون، 263

)ق(

قا�آين، �إ�صماعيل، 203، 384–385

،240  ،234  ،232  ،229 �ملوّحدة،  �لعربية   �لقائمة 

273 ،246–242

قاليباف، حممد باقر، 381

 ،369  ،293  ،291–288  ،286  ،49  ،38  ،35 �لقاهرة، 

373

�لقبة �حلديدية، 220

قب�ص، 267، 289، 315، 368، 374، 424، 426

قبطي، مازن، 169

قبها، و�صفي، 56

�لقدوة، نا�رش، 39، 45–46

�لقذ�يف، معمر، 431

قرقا�ص، �أنور، 308، 312، 315، 332

�لقرن �الإفريقي، 417

�لقره د�غي، علي حميي �لدين، 394

قري�صي، �صاه حممود، 393

�لق�صام، عز �لدين، 167

قطر، 38، 124، 305، 307، 310، 313–314، 417

قطينة، حمزة، 163

قلقيلية، 75، 182–184

قمة �آ�صيان )2020(، 390

قمة �القت�صاد �لرقمي �مل�صتقبلي، 320

قمة كامب ديفيد )2000(، 213، 215

قمر �لدين، عمر، 324

�لقوقاز، 369، 418–419
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)ك(

كات�ص، ي�رش�ئيل، 159، 318

كات�ص، يعقوب، 181

كارتر، جيمي، 417

كاز�خ�صتان، 396

كا�صت، خو�صيه �أنطونيو، 432

كاملان، طال، 271

كالني، �إبر�هيم، 372

كامل، عبا�ص، 288–292

�لكامريون، 396

كر�فت، كيلي، 382

كرد�صتان )�لعر�ق(، 329–330

ك�صمري، 392–393

كفار �صابا )مدينة(، 183

كند�، 72، 93، 252، 394، 411، 421، 433

 ،171  ،147–144 �الإ�رش�ئيلي،  �لبملان  �لكني�صت/ 

 ،246–241  ،238–234  ،232–229  ،214  ،209

269 ،266 ،256

كهانا، مئري، 237

كو�الملبور، 389–390

كوخايف، �أفيف، 265–266، 272

كوربن، جريمي، 92

كوريا �جلنوبية، 259–260

كوريا �ل�صمالية، 302، 420

كورين، حاييم، 291

كو�صوفو، 287، 366، 373

كو�صرن، جاريد، 308–309، 332، 383

�لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطينية  �لكونفدر�لية 

و�لكاريبي “كوبالك”، 92

كوهني، �إيلي، 291، 313، 321، 325، 392، 395

كوهني، يو�صي، 316

 ،314–313  ،311–310  ،308–307  ،124 �لكويت، 

417 ،336

- �لبملان �لكويتي، 340

- جمل�ص �الأمة �لكويتي، 314

- جمل�ص �لوزر�ء �لكويتي، 310

كريي، جون، 213

كيلرن، �أريل، 147

)ل(

 ،231  ،229  ،219–218  ،200  ،151  ،53 البيد، يائري، 

 ،296  ،291  ،246–245  ،241–240  ،237–236

392 ،340 ،335

الز�ريني، فيليب، 82، 412

الفروف، �صريجي، 33

الهاي )مدينة(، 93

،285  ،267–265  ،201  ،88–81  ،72  ،56  لبنان، 

 ،416  ،408  ،385  ،343–341  ،306  ،302–297

419

- �لبملان �للبناين، 299

- �جلي�ص �للبناين، 302

- �حلكومة �للبنانية، 83، 299، 301–302، 343

- جمل�ص �لنو�ب �للبناين، 298، 300–301

جلنة �حلو�ر �للبناين �لفل�صطيني، 83

،298  ،218  ،215  ،30 �لدولية،  �لرباعية   �للجنة 

440 ،429 ،426 ،424 ،414–413

جلنة �ل�صوؤون �لعامة �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية )�الآيباك(، 

423

�للجنة �لوطنية ملقاطعة “�إ�رش�ئيل”، 31

�للد، 150، 238–240، 331

لندن، 91–92، 433

لوك�صمبورغ، 424

لوكوك، مارك، 413

ليبمان، �أفيجدور، 238، 245

ليبو، �أرييه، 152

ليبيا، 72، 315، 329، 342، 367، 368–369

- حكومة �لوحدة �لوطنية، 368
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- حكومة �لوفاق �لوطني/ حكومة فايز �ل�رش�ج، 

368–367 ،315

ليفانون، �إ�صحق، 292

ليفي، �آري، 160

)م(

موؤمتر �الأمن �الإقليمي )2021(، 395

موؤمتر �لبحرين لل�صالم �القت�صادي، 414

- وثيقة �ل�صالم من �أجل �الزدهار، 414، 422

موؤمتر �حلو�ر �لفل�صطيني يف �لقاهرة )2005(، 35

موؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�ص، 315

موؤمتر ديربان )2001(، 411

�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج، 92

موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا، 91

موؤمتر مدريد لل�صالم )1991(، 215

موؤمتر هرت�صيليا )2021(، 265

�لتنمية لتمويل  �لدولية  �الأمريكية   �ملوؤ�ص�صة 

)دي �أف �صي(، 304

موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، 151، 155، 174

ماكرونيزيا، 411

ماكوف�صكي، مايكل، 418

ماكينزي، كينيث، 418

مالطا، 424

�ملالكي، ريا�ص، 304

ماليزيا، 365، 389–390، 396

- �لبملان �ملاليزي، 390

- �حلكومة �ملاليزية، 390

مانوجيان، نورهان، 169

 ،214  ،36–35  ،)2002( لل�صالم  �لعربية  �ملبادرة 

 ،327  ،314  ،310–309  ،303  ،298  ،287–285

430 ،428 ،365 ،342

مبادرة فل�صطينيي �أوروبا للعمل �لوطني، 91

مبادرة ممر �ل�صالم و�الزدهار، 432

مبادرة �لنقاط �لع�رشة )2016(، 36

مبارك، ح�صني، 291

�ملبحوح، حممود، 312

جمل�ص �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 204، 395، 408

جمل�ص �لتخطيط �الأعلى �الإ�رش�ئيلي، 181، 183

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 25، 27، 29، 31، 38، 

270 ،210–207 ،59 ،50–47

جمل�ص �لتعاون �خلليجي، 306، 308، 310، 313–314

 ،43  ،38–37  ،33  ،27 �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص 

270 ،56 ،47

جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، 82

 ،370  ،218  ،216  ،178 �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة 

434 ،372

 ،47  ،38  ،29 �لفل�صطينية،  �لعليا  �لد�صتورية  �ملحكمة 

49

 ،163  ،160  ،155–154 �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة 

178 ،175–174

حممد �لكعبي، نورة بنت، 335

حممد، مهاتري، 389

حممد، مو�صي فكي، 431

�ملحيط �لهادئ، 268

خميم �لبج �ل�صمايل، 300

خميم جنني، 44، 56، 272

خميم حندر�ت، 82

خميم خان �ل�صيخ، 82

خميم درعا، 82

خميم �صعفاط، 143

خميم �لريموك، 82، 298

مدريد، 433

مر�صودي، ريتنو، 392

مز�رع �صبعا )لبنان(، 300

 ،166–164 �الإبر�هيمي،  �الإبر�هيمي/ �حلرم  �مل�صجد 

286

�مل�صجد �الأق�صى، 44، 55، 57، 60، 143–161، 163، 

 ،220  ،202–201  ،197  ،186  ،180–179  ،165
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 ،310  ،302  ،295  ،287  ،285  ،271  ،239–238

 ،410  ،395  ،383  ،371  ،366–365  ،340–339

431 ،415 ،413

- باب �الأ�صباط، 148، 154، 156

- باب �لرحمة، 143، 155–156، 163

- باب �ل�صل�صلة، 154، 156

- باب �لعامود، 44، 143، 186، 239

- باب �ملجل�ص، 154

- باب �ملطهرة، 156

- باب �ملغاربة، 154–156

- حائط �لب�ق، 161

- �لرو�ق �لغربي، 151، 156

- �صاحة �لب�ق، 156، 158–159، 161، 165

- �صاحة �لغز�يل، 148

- قبة �ل�صخرة، 155

م�صري�ت �لعودة �لكبى )قطاع غزة(، 373

م�رشوع و�دي �ل�صيليكون، 318

م�صعل، خالد، 46، 300

�مل�صهر�وي، �صمري، 45

�مل�صي�صي، ه�صام، 329

 ،293–288  ،285  ،202  ،124  ،120  ،72  ،38 م�رش، 

 ،369  ،367  ،343–342  ،337  ،329  ،323  ،307

418 ،416 ،396 ،386 ،377 ،374

- جهاز �ملخابر�ت، 288، 290–292

- �جلي�ص �مل�رشي، 292

- �حلكومة �مل�رشية، 292

�ملعاهدة �مل�رشية �الإ�رش�ئيلية )1979(، 423

معب بيت حانون، 211–212

معب رفح، 127، 212، 290، 292–293

معب �لكر�مة، 212

معب كرم �أبو �صامل، 293

،45–44  ،41  ،25  ،)2021( �لقد�ص  �صيف   معركة 

 ،168–167  ،150–149  ،93  ،59–58  ،55–54

 ،218  ،208  ،206–201  ،198–197  ،182  ،174

 ،274  ،271  ،267–266  ،264–263  ،253  ،220

 ،339  ،307  ،304  ،302  ،296  ،290–288  ،285

 ،378–377  ،372–370  ،367  ،344  ،342–341

433 ،423 ،413–412 ،394 ،388–383

معهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 198، 265، 

436 ،334

 ،334  ،332  ،330–326  ،322  ،316  ،285 �ملغرب، 

 ،381–380  ،378  ،373  ،342–340  ،337–336

431 ،423 ،418 ،396 ،392

- �الئتالف �حلكومي، 341

- �جلي�ص �ملغربي، 326، 328

- �حلكومة �ملغربية، 327

مقبة �ال�صتقالل، 167–168

مقبة �الإ�صعاف، 166–167

مقبة باب �لرحمة، 143، 161

�ملقبة �ليو�صفية، 143، 161–163

�ملقد�د، في�صل، 297

�ملكتبة �الفرت��صية �ليهودية، 251

�ملك�صيك، 421، 429، 433

مكة �ملكرمة، 332

�ملال، طارق، 292

مالدينوف، نيكوالي، 50، 410

�ملنامة، 303، 313، 331، 340، 395

منتدى غاز �رشق �ملتو�صط، 289، 376

منظمة �لتجارة �لعاملية، 117، 421

 ،31  ،27–26 �لفل�صطينية )م.ت.ف(،  �لتحرير  منظمة 

 ،57  ،55  ،53–51  ،49–47  ،42–41  ،38  ،36–35

 ،294  ،289  ،287  ،217  ،164  ،128  ،92–91  ،59

424 ،407 ،398 ،344–343

- �للجنة �لتنفيذية، 41، 47–48، 59، 200، 272

- �ملجل�ص �ملركزي، 36، 43، 47–48، 59، 272

 ،389  ،371  ،367–365 �الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة 

415 ،397 ،394
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و�لعلوم  للرتبية  �الإ�صالمي  �لعامل  منظمة   -

و�لثقافة )�إي�صي�صكو(، 366

منظمة �لعودة �إىل جبل �ملعبد، 151

منظمة �لوحدة �الإفريقية، 431

منوت�صني، �صتيفن، 303

�ملهدي، �ل�صادق، 323

مودي، ناريندر�، 429

مور، ريت�صارد، 55

موريتانيا، 329، 339

- �حلكومة �ملوريتانية، 329

 ،326–325  ،320  ،316  ،312  ،305  ،296 �ملو�صاد، 

332

مو�صوي، عبا�ص، 379

ميخائيلي، مري�ف، 238

مريز�، و�صفي، 173

ميناء �إيالت، 318، 320

ميناء جبل علي، 317–318

ميناء حيفا، 319

ميناء ع�صقالن، 320

)ن(

نائيه، �إيتان، 303

نابل�ص، 54، 56، 75، 182، 185، 205

�لنا�رشة، 212

�لناقورة، 301

 ،148  ،146–145  ،49  ،33  ،27 بنيامني،  نتنياهو، 

 ،216–215  ،213  ،182  ،178  ،166  ،154  ،150

 ،246  ،243–240  ،237–236  ،233–229  ،218

 ،309–308  ،300  ،296–295  ،273  ،271–270

 ،327  ،324  ،322–321  ،319  ،315  ،313–311

440 ،429 ،418 ،392 ،382 ،379 ،372 ،332

جنم، نزيه، 299

�لنخالة، زياد، 36، 387

ن�رش �هلل، ح�صن، 300، 302

�لنعيمي، علي، 307

�لنقب، 186

�لنم�صا، 371، 424

نهر �الأردن، 415

نو�ك�صوط، 329، 339

نوركني، عميكام، 264–265

نورين، فتحي، 341

�لنونو، طاهر، 202

�لنيجر، 395

نيجرييا، 396

ني�صاين، تومي، 151

ني�صنكورن، �آيف، 232

نيغل، يعقوب، 378

نيوزيلند�، 433

)هـ(

هارئيل، عامو�ص، 202

هاري�ص، كاماال، 422

ها�صبل، جينا، 53

ها�صتينغز، لني، 412–413

هب �لريح، زياد، 29

هبة باب �الأ�صباط )2017(، 186، 239

هبة باب �لرحمة )2019(، 143، 186

�لهبة �ل�صعبية يف �لقد�ص )�أيار/ مايو 2021(، 40، 55، 

240–238 ،202 ،186 ،182 ،167 ،57

هبة �لقد�ص )2015(، 186

�لهند، 120، 259–260، 286، 319، 332، 392، 419، 

429–428

هندور��ص، 366، 373

هنغاريا، 424–425

هنغبي، ت�صاحي، 312–313

 ،329  ،300  ،46–45  ،38  ،36  ،34 �إ�صماعيل،  هنية، 

408 ،390–389 ،387–384 ،373–371
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هوروفيت�ص، نيت�صان، 55

هولند�، 259–260

- �لبملان �لهولندي، 93

هوجن كوجن، 259–260

هريتزوج، �إ�صحق، 166، 265، 296، 327، 374–375

هينان، جيم�ص، 410

)و(

و�دي �الأردن، 178، 415

و�دي �حلم�ص، 143

 ،371  ،368  ،334  ،308  ،272  ،217  ،27 و��صنطن، 

424–423

�لقومي،  لالأمن  �ملوؤقت  �ال�صرت�تيجي  �لتوجيه  وثيقة 

422–420

وثيقة �لوفاق �لوطني )2006(، 36

 ،72  ،59  ،53 �أمريكا،  �الأمريكية/  �ملتحدة  �لواليات 

 ،252–251  ،219–217  ،215  ،124  ،120  ،93

 ،295  ،293  ،289–288  ،268  ،260–258

 ،324  ،319  ،317  ،312  ،310  ،308–306  ،303

،379  ،373  ،371  ،368–367  ،334  ،330  ،326 

،398  ،396  ،392–391  ،386  ،382–381 

 ،426–419 ،417–416 ،414–413 ،411 ،409–408

440–439 ،436 ،433 ،430

�لبنتاغون، 419  -

 ،332  ،311–310  ،308  ،27 �الأبي�ص،  �لبيت   -

422 ،420 ،382 ،379 ،340

�جلي�ص �الأمريكي، 204، 419  -

�لكوجنر�ص �الأمريكي، 293، 423  -

�الأمريكية �ملركزية  �ال�صتخبار�ت  وكالة   - 

)�صي �أي �إي(، 53–54

واليتي، علي �أكب، 381

ويدودو، جوكو، 391

ويني�صالند، تور، 412

)ي(

�ليابان، 260، 286، 432

ياتوم، د�ين، 296

يا�صني، حميي �لدين، 390–391

يافا، 159، 166–167، 240

يد�ي، تامري، 264

يزبك، هبة، 243

يعلون، مو�صيه، 231

�ليمن، 176، 339، 419، 422

 ،369–368  ،316  ،289  ،268–267  ،168 �ليونان، 

426 ،424 ،377–376 ،374

يي، و�جن، 430
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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات

اأواًل: االإ�شدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

ب�صري نافع وحم�صن حممد �صالح، حمرر�ن، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005،   .1

.2006

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2014–2015، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2016–2017، 2018.  .10

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2018–2019، 2020.  .11

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2020–2021، 2022.  .12

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، خمتارات من الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2005،   .13

.2006

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .14

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .15
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الفل�شطينية ل�شنة 2019، 2020.
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�إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.
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.2009
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.2009



470
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م�رش يف عام: منت�شف يونيو 2013 – منت�شف يوليو 2014، ملف معلومات 21، 2014.
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1 اأيار/ مايو 2020 – 30 اأيلول/ �شبتمرب 2021، ملف معلومات 29، 2021.



472

�شل�شلة درا�شات علميَّة حمكَّمة:
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الع�رشين: القوانني وم�شاريع القوانني 2019-2015، 2019.

8200 ودورها يف خدمة  الإ�رشائيلية  درا�شة علميَّة حمكَّمة )11(: الوحدة  فاطمة عيتاين،   .87
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