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مقدمة

مركز  عن   2005 �سنة  منذ  دوري  ب�سكل  الفل�سطيني  اال�سرتاتيجي  التقرير  ي�سدر 

يهتم  م�ستقل،  درا�سات  مركز  وهو  بريوت.  يف  واال�ست�سارات  للدرا�سات  الزيتونة 

وهذا  خا�ساً.  تركيزاً  الفل�سطيني  ال�ساأن  ويويل  وامل�ستقبلية،  اال�سرتاتيجية  بالدرا�سات 

االإ�سدار هو املجلد العا�رس من جملدات التقرير اال�سرتاتيجي.

ويعالج التقرير اال�سرتاتيجي، الذي قام بتحريره د. حم�سن حممد �سالح )االأ�ستاذ 

للمركز(، ق�سية فل�سطني خالل �سنتي  العام  الفل�سطينية واملدير  الدرا�سات  امل�سارك يف 

2016 و2017 بالر�سد واال�ستقراء والتحليل. ويدر�س االأو�ساع الفل�سطينية الداخلية، 

واملوؤ�رسات ال�سكانية واالقت�سادية الفل�سطينية، واالأر�س واملقد�سات، ويناق�س العالقات 

وعمليات  االإ�رسائيلي  الو�سع  يناق�س  كما  والدولية،  واالإ�سالمية  العربية  الفل�سطينية 

ومدّعم  العلمي،  البحث  مناهج  وفق  ومدقق  موثق  والتقرير  الت�سوية.  وم�سار  املقاومة 

بع�رسات اجلداول واالإح�سائيات والر�سوم التو�سيحية.

وقد �سارك يف كتابة التقرير واإعداده جمموعة من االأ�ساتذة والباحثني املتخ�س�سني، 

احلي، عبد  وليد  د.  واأ.  رجب،  عطا  حممد  معني  د.  واأ.  عرتي�سي،  طالل  د.  اأ.   هم: 

 ود. جوين من�سور، ود. �سعيد احلاج، واأ. اإقبال عمي�س، واأ. با�سم قا�سم، واأ. ح�سن ابحي�س،

واأ. ربيع الدنان، واأ. زياد ابحي�س، واأ. عبد اهلل عبد العزيز جّنار، واأ. موؤمن حممد ب�سي�سو، 

واأ. هاين امل�رسي، واأ. وائل �سعد.

وفيما يلي ملخ�ٌس للتقرير، الذي يقع حجمه االأ�سلي يف نحو 400 �سفحة.
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اأواًل: الو�سع الداخلي الفل�سطيني

مثَّلت �سنتا 2016–2017 ا�ستمراراً لل�سنوات ال�سابقة يف االنق�سام ال�سيا�سي، وتنازع 

من  جمموعة  من  كليهما  التيارين  ومعاناة  امل�سلحة،  واملقاومة  ال�سلمية  الت�سوية  تياري 

ال�رسيري”  و“املوت  الرتهل  حالة  ا�ستمرت  كما  واالأزمات.  واال�ستحقاقات  ال�سغوط 

اأمام  وانغالقاً  قتامة  اأكرث  االآفاق  فيه  بدت  الذي  الوقت  يف  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة 

ال�سلطة الفل�سطينية يف التحّول باجتاه م�رسوع “الدولة”، اأو يف مللمة ال�سف الفل�سطيني 

اإنهاء دورها الوظيفي الذي يخدم االحتالل  اأو يف  يف بنية �سيا�سية دميوقراطية واحدة؛ 

االإ�رسائيلي اأكرث مما يخدم امل�رسوع الوطني الفل�سطيني.

�سلوك قيادة املنظمة وال�سلطة:

يبدو اأن قيادة املنظمة وال�سلطة )التي هي قيادة فتح( ف�ّسلت متابعة االإم�ساك بزمام 

املقاومة؛  وقوى  حما�س  مع  حقيقية  �رساكة  يف  الدخول  وعدم  الفل�سطينية،  “ال�رسعية” 
“االإ�سالم  لتيارات  معادية  زالت  ما  عام  ب�سكل  والدولية  العربية  البيئة  واأن  خ�سو�ساً 

ال�سيا�سي” وتيارات املقاومة. وخالل �سنتي 2016–2017 ا�ستمر تعطيل رئي�س املنظمة 

وال�سلطة حممود عبا�س للمجل�س الت�رسيعي الفل�سطيني الذي تهيمن عليه حما�س؛ ومل 

ي�سَع الأخذ �رسعية حلكومته التي يراأ�سها رامي احلمد اهلل من املجل�س؛ ومل يدُع اإطالقاً 

الجتماع االإطار القيادي املوؤقت الذي يجمع كافة القوى الفل�سطينية. ودخل عبا�س فوق 

الد�ستورية يف  املحكمة  باإن�ساء  اأمر  الت�رسيعي وحما�س عندما  املجل�س  ٍ مع  ذلك يف نزاع 

2016، وهو ما عدَّته حما�س كارثة وطنية، وخرقاً د�ستورياً، وا�ستخدم  اأبريل  ني�سان/ 

من  خم�سة  عن  احل�سانة  رفع  يف  الد�ستورية  املحكمة  اإياها  منحته  التي  �سالحياته 

الت�رسيعي،  املجل�س  اأع�ساء  من  دحالن(  حممد  على  )املح�سوبني  ال�سيا�سيني  خ�سومه 

بحجة اإحالتهم للمحاكمة.

تطورات امل�ساحلة: 

تتابعت خالل �سنة 2016 لقاءات فتح وحما�س، خ�سو�ساً يف الدوحة، ملحاولة اإنفاذ 

اأعلن   2016 اأكتوبر  االأول/  ت�رسين  ويف   .2011 مايو  اأيار/  منذ  املوّقع  امل�ساحلة  اتفاق 
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اإىل  تدعو  نقاط  ع�رس  من  مبادرة  االإ�سالمي  اجلهاد  حلركة  العام  االأمني  �سلَّح  رم�سان 

 حوار للقوى الفل�سطينية يوؤدي اإىل تبني برنامج وطني جديد، على 
ِ
اإنهاء االنق�سام، وَعْقد 

اأ�سا�س اإلغاء اتفاق اأو�سلو، و�سحب االعرتاف بـ“اإ�رسائيل”، واإعادة بناء منظمة التحرير، 

الف�سائل  من  وعدد  حما�س  ترحيب  من  وبالرغم  املقاومة.  لربنامج  االأولوية  واإعطاء 

باملبادرة، اإال اأن حركة فتح تعاملت معها على اأ�سا�س اأنها مبادرة غري واقعية.

وقد ازدادت حّدة االنق�سام الفل�سطيني عندما اأعلنت حما�س عن ت�سكيل جلنة الإدارة 

القطاع يف اأواخر اآذار/ مار�س 2017، بحجة ا�ستنكاف حكومة رام اهلل عن القيام مبهامها. 

 2017/4/26 يف  فتح  واأعلنت  االأمر،  مع  حاد  ب�سكل  وفتح  ال�سلطة  قيادة  تعاملت  وقد 

رئا�سة  وبداأت  االنق�سام.  الإنهاء  ال�سبل”  “كل  باتباع  ا�سرتاتيجياً  قراراً  اتخذت  اأنها 

ال�سلطة وحكومتها باتخاذ جمموعة من االإجراءات القا�سية كان من بينها خ�سم رواتب 

املبكر،  التقاعد  اإىل  االآالف  واإحالة  القطاع،  يف  لها  التابعني  املوظفني  من  االآالف  ع�رسات 

الواردة من  الكهرباء  للمر�سى، والتوقف عن تغطية فاتورة  الطبية  التحويالت  ووقف 

من  اأ�سا�ساً  يعاين  الذي  القطاع،  على  كارثية  اآثار  لذلك  كان  وقد  االإ�رسائيلي.  االحتالل 

اأو�ساع كارثية، بعد ع�رس �سنوات من احل�سار، وخو�سه ثالث حروب مدمرة مع قوات 

االحتالل.

عنه،  رجعة  ال  ا�سرتاتيجي”  “قرار  امل�ساحلة  اأن  على  طرفها  من  فاأكدت  حما�س  اأما 

وفق  غزة  قطاع  تطويع  ومبحاولة  تهمي�سها،  مبحاولة  ال�سلطة  وقيادة  فتح  واتهمت 

حتت  نف�سها  وجدت  التي  حما�س،  قيادة  قامت  نف�سه  الوقت  ويف  اأو�سلو.  اتفاق  معايري 

امل�ساحلة  تفعيل  باجتاه  املبادرات  من  مبجموعة  خانق،  وح�سار  هائل  مايل  �سغط 

العجلة.  حتريك  يف  الو�ساطة  خّط  على  امل�رسي  الطرف  دخول  واأ�سهم  احل�سار،  وفّك 

2017/9/17 قامت حما�س بحل اللجنة االإدارية، ودعت حكومة احلمد اهلل ال�ستالم  ويف 

اإىل غزة ال�ستالم املهام.  اأع�ساء حكومته  2017/10/2 و�سل احلمد اهلل مع  مهامها، ويف 

ويف 2017/10/12 مّت توقيع اتفاق بني فتح وحما�س يف القاهرة، يق�سي باأن تتم اإجراءات 

متكني احلكومة من ا�ستالم مهامها بحلول كانون االأول/ دي�سمرب 2017، وت�سكيل جلنة 

 اإدارية وقانونية ملعاجلة مو�سوع ا�ستيعاب املوظفني املدنيني الذين عينتهم حكومة هنية

ال�سابقة، وت�سكيل جلنة اأمنية عليا حلل ق�سية املوظفني الع�سكريني. وبالرغم من ا�ستالم 

احلكومة للمعابر يف 2017/11/1 واإعالن حما�س عن تعاونها الكامل يف متكني احلكومة، 
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اإال اأن حكومة احلمد اهلل وقيادات فتحاوية ظلت تتحدث عن تقدم ٍ جزئي بطيء، وتتعّذر 

بعدم �سيطرتها على االأمن؛ كما اأن بع�س قيادات فتح حاولت فتح ملف املقاومة يف القطاع 

و�رسورة ال�سيطرة عليه. ومل ينفع لقاء الف�سائل الفل�سطينية يف القاهرة يف 2017/11/21، 

الذي دخل  اإنفاذ برنامج امل�ساحلة،  اأيام يف ت�رسيع  وال لقاء فتح وحما�س بعده بع�رسة 

�سنة 2018 وهو ما يزال يعاين من التعرث.

االنتخابات البلدية:

يف  عقدها  اإىل  اهلل  رام  حكومة  دعت  التي  البلدية  املحلية  االنتخابات  جتربة  اإن 

عينًة  تكون  اأن  من  بدالً  الفل�سطيني،  الداخلي  النزاع  تاأجيج  يف  اأ�سهمت   ،2016/10/8

اختبارية ناجحة م�سجعة باجتاه تطبيق برنامج امل�ساحلة. اإذ اإن معظم القوى الفل�سطينية 

وجود اأويل  ك�سٌف  واأظهر  االنتخابات.  يف  امل�ساركة  قررت  وحما�س(  فتح  فيها   )مبا 

787 قائمة يف ال�سفة الغربية و87 قائمة يف غزة. ويف الوقت الذي اأخذت تظهر فيه توقعات 

اأن حما�س قد  اإ�رسائيلية من  بفوز حما�س يف املدن الرئي�سية يف ال�سفة، ظهرت حتذيرات 

تعزز تاأثريها ال�سيا�سي. ويف هذه االأجواء القلقة رفعت جهات فتحاوية طعوناً اإىل حمكمة 

يف االنتخابات  د�ستورية  بعدم  فتح(  على  كثريون  يح�سبها  )التي  اهلل  برام  العليا   العدل 

اإثر  اأن الق�ساء وال�سلطة يف القطاع فاقدة لل�رسعية. وقد كان ذلك يف  قطاع غزة، باعتبار 

تقدمي جهات حم�سوبة على حما�س يف القطاع طعوناً يف قوائم انتخابية؛ قبلت اللجنة املركزية 

لالنتخابات منها اأربعة طعون، من بينها ثالثة لقوائم فتحاوية. وقد قررت املحكمة العليا 

تاأجيل االنتخابات واإجراءها يف ال�سفة وا�ستثناء قطاع غزة، وهو ما دفع حما�س واجلبهة 

فاز  حيث   .2017/5/13 يف  جرت  التي  االنتخابات،  ملقاطعة  االإ�سالمي  واجلهاد  ال�سعبية 

35l% فقط؛ وهو ما عك�س  بـ  القوائم احلزبية  املقاعد، فيما فازت  65l% من  بـ  امل�ستقلون 

�سعف اأداء فتح حتى يف غيبة الف�سائل الرئي�سية املناف�سة.

ترتيب البيت الداخلي لفتح وحما�س:

اإذ  الداخلي.  بيتهما  برتتيب  وحما�س  فتح  قامت  التقرير،  يغطيها  التي  الفرتة  خالل 

1,400 ع�سو،  11/29–2016/12/4 مب�ساركة  ال�سابع يف رام اهلل يف  عقدت فتح موؤمترها 

حيث اأعيد انتخاب عبا�س رئي�ساً لفتح، واحتفظ 12 ع�سواً مبنا�سبهم يف اللجنة املركزية 

من اأ�سل 18 منتخباً حيث ان�سم اإليهم 6 اأع�ساء جدد. كما مّت انتخاب 80 ع�سواً يف املجل�س 
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الثوري لفتح. وقد متّكن تيار الرئي�س عبا�س من ال�سيطرة على مفا�سل حركة فتح، ومن 

اإق�ساء اأن�سار حممد دحالن. وبدت فتح اأكرث قوة ومتا�سكاً.

من  االأول  الن�سف  يف  �رسية  بيئة  يف  االنتخابية  عملياتها  �سل�سلة  فعقدت  حما�س  اأما 

قيادة  �سالح  ماهر  وتوىل  ال�سنوار،  يحيى  غزة  يف  مكتبها  قيادة  وتوىل   ،2017 �سنة 

نائباً  انتخب الحقاً  ال�سفة، ثم  العاروري قيادة مكتب  مكتبها يف اخلارج، وتوىل �سالح 

لرئي�س احلركة؛ بينما انتخب جمل�س ال�سورى العام اإ�سماعيل هنية خلفاً خلالد م�سعل يف 

.2017/5/6

ت ح�سبما  وكانت حما�س قبيل تنحي م�سعل قد اأعلنت عن وثيقتها ال�سيا�سية، التي عربَّ

الثوابت”.  التجدد والتطور واالنفتاح لديها، مع املحافظة على  “روح  ذكرت حما�س عن 

وقد �سيغت الوثيقة بلغة �سيا�سية حمرتفة، تتميز بالواقعية واملرونة، وتوؤكد فيها حما�س 

اأي جزء من فل�سطني، وعدم  التنازل عن  الوطنية، وعدم  الفل�سطينية  االإ�سالمية  هويتها 

االعرتاف بـ“اإ�رسائيل”؛ غري اأنها ال متانع يف االلتقاء مع القوى الوطنية على برنامج الدولة 

الفل�سطينية كاملة ال�سيادة على فل�سطني املحتلة �سنة 1967.

التن�سيق االأمني:

ا�ستمر التن�سيق االأمني بني ال�سلطة يف رام اهلل وبني االحتالل االإ�رسائيلي، وهو ما كان 

ٍ فل�سطيني ف�سائلي و�سعبي وا�سع. وكان هذا التن�سيق حمل اإ�سادة اإ�رسائيلية  حمل اعرتا�س 

خ�سو�ساً واأن االأمن الفل�سطيني جنح يف اإحباط الكثري من عمليات املقاومة والقب�س على 

اأن  وا�سحاً  وبدا  القد�س.  انتفا�سة  واإطفاء  احتواء  على  فعال  ب�سكل  عمل  كما  خالياها، 

 ال�سلطة غري جادة يف التلويح باإمكانية وقف التن�سيق االأمني؛ وحتى قرار املجل�س املركزي

ملنظمة التحرير بوقف هذا التن�سيق مل يجد اأي اآليات لتنفيذه. وقد ا�سطرت قيادة ال�سلطة 

2017، غري اأنها  اأيام هبة باب االأ�سباط يف القد�س يف متوز/ يوليو  لوقف التن�سيق موؤقتاً 

عادت تدريجياً للتن�سيق بعد هدوء االأو�ساع.
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ثانيًا: املوؤ�سرات ال�سكانية الفل�سطينية*

 2017 �سنة  نهاية  يف  بلغ  العامل  يف  الفل�سطينيني  عدد  اأن  اإىل  املتوفرة  التقديرات  ُت�سري 

نحو 13.03 مليون ن�سمة؛ ن�سفهم تقريباً، اأي 6.44 ماليني ن�سمة )49.4l%(، يعي�سون 

فل�سطني  يف  يقيمون   )%50.6l( ن�سمة  ماليني   6.59 اأي  الباقي،  والن�سف  ال�ستات.  يف 

 التاريخية، ويتوزعون على نحو 1.57 مليون ن�سمة يف االأرا�سي املحتلة �سنة 1948، ونحو

 ،)%60.7l( 5.02 ماليني ن�سمة يف اأرا�سي �سنة 1967، منهم 3.046 ماليني يف ال�سفة الغربية

.)%39.3l( و1.975 مليون يف قطاع غزة

ماليني   4.087 بنحو   2017 �سنة  نهاية  يف  الفل�سطينيني  عدد  فيُقّدر  االأردن،  يف  اأما 

63.5l% من فل�سطينيي  العامل )نحو  الفل�سطينيني يف  31.4l% من  ن�سمة، ي�سّكلون نحو 

الفل�سطينيني  عدد  ويقّدر  االأردنية.  اجلن�سية  يحملون  العظمى  وغالبيتهم  ال�ستات(، 

من   %12.6l ن�سبته  ما  ي�سكلون  ن�سمة،  مليون   1.646 بنحو  العربية  الدول  بقية  يف 

جمموع الفل�سطينيني يف العامل، يرتكز معظمهم يف الدول العربية املجاورة، اأي يف لبنان 

و�سورية، وم�رس، ودول اخلليج العربي. ويقّدر عدد الفل�سطينيني يف الدول االأجنبية 

5.4l% من جمموع الفل�سطينيني يف العامل،  706 اآالف ن�سمة، ي�سكلون ما ن�سبته  بنحو 

وبريطانيا  وكندا،  الالتينية،  واأمريكا  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  معظمهم  يرتكز 

وباقي دول االحتاد االأوروبي. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن هذه االأعداد هي اأعداد تقديرية، 

االإ�سارة  وجتدر  لهم.  دقيقة  اإح�ساءات  عمل  ي�سعب  حيث  فل�سطني  خارج  خ�سو�ساً 

اإىل اأن تقدير اأعداد الفل�سطينيني يف الدول االأجنبية كان بناء على ن�سبة النمو امل�ستخدمة 

يف بيانات اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني )1.5l%(، مع مالحظة اأن ن�سبة زيادة 

.%2l اأعداد الفل�سطينيني يف الدول االأجنبية ُيفرت�س اأال تقل عن 

متت مراعاة اأق�سى درجات الدقة للح�سول على املعلومات من امل�سادر املعتمدة عند التعامل مع االإح�سائيات   *
واالأرقام؛ غري اأن بع�س امل�سادر الر�سمية اأو املعتمدة مل ت�سدر بياناتها بعد نهاية �سنة 2017 مبا�رسة؛ وهو ما 

ا�ستدعى اأحياناً و�سع تقديرات مبنية على املعطيات املتوفرة.
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عدد الفل�سطينيني يف العامل ح�سب االإقامة نهاية �سنتي 2016 و2017 )باالألف ن�سمة(

مكان االإقامة
2016*2017

الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد

االأرا�سي املحتلة 

�سنة 1967

2,972.123.43,046.423.4ال�سفة الغربية

1,912.2151,975.315.2قطاع غزة

1,531.712.11,565.412االأرا�سي املحتلة �سنة 1948 “اإ�رشائيل”

3,98831.44,086.531.4االأردن**

1,606.712.61,646.412.6الدول العربية االأخرى

695.75.5706.15.4الدول االأجنبية

12,706.410013,026.1100املجموع الكلي

* اأعداد �سنة 2017 هي اأعداد تقديرية، بزيادة 2.8l% لل�سفة الغربية وقطاع غزة، و2.2l% لفل�سطني املحتلة �سنة 
1948، و2.47l% للدول العربية االأخرى، و1.5l% للدول االأجنبية.

لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  اأرقام  على  باالعتماد  تقديره  مّت  فقد  االأردن،  يف  الفل�سطينيني  لعدد  بالن�سبة   **
الفل�سطيني �سنة 2009، حيث بلغ عددهم 3,240,473، وباالعتماد على معدالت النمو ال�سنوي ال�سادرة عن 

 .%2.47l دائرة االإح�ساءات العامة االأردنية ل�سنة 2016 والتي تقدر بـ

ن�سبة الفل�سطينيني يف العامل ح�سب االإقامة نهاية �سنة 2017 )%(

اأكرث من ثلثي عدد الفل�سطينيني يف العامل، فباالإ�سافة  وما زال الالجئون ي�سكلون 

يقيمون  الجئ  مليون   2.157 نحو  هناك  اخلارج،  يف  فل�سطيني  ماليني   6.439 نحو  اإىل 

اأر�سهم،  األف الجئ طردوا من   150 اإىل نحو  يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، باالإ�سافة 

الالجئني  جمموع  فاإن  وبالتايل  1948؛  �سنة  املحتلة  فل�سطني  يف  مقيمني  زالوا  ما  لكنهم 

ال�سعب  جمموع  من   %67.1l نحو  اأي  الجئ،  ماليني   8.746 بنحو  ُيقدَّر  الفل�سطينيني 

حيث  التكرار  بع�س  يحتمل  الرقم  هذا  اأن  من  وبالرغم  2017؛  ل�سنة  وذلك  الفل�سطيني 



13

ملخ�ص التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2016–2017

اأن هام�س  اإال  الداخل،  الأبناء  الفل�سطينية  الهوية  فل�سطينيون يف اخلارج يحملون  يوجد 

وت�سغيل  غوث  وكالة  �سجالت  يف  امل�سجلني  الالجئني  اأعداد  اأما  حمدوداً.  يبقى  الفرق 

ماليني   5.87 نحو   2017 �سنة  مطلع  يف  فبلغ  )االأونروا(،  الفل�سطينيني  الالجئني 

لدى  اأنف�سهم  ي�سجلوا  مل  الذين  الالجئني  من  الكثري  هناك  اأن  على  التاأكيد  مع  ن�سمة. 

اخلليج  كبلدان  عملها  اأماكن  يف  وجودهم  لعدم  اأو  خلدماتها،  حاجتهم  لعدم  االأونروا، 

واأوروبا واأمريكا.

وقد اأظهرت نتائج اإح�ساء اأعداد الفل�سطينيني يف لبنان التي اأعلنت يف 2017/12/21، 

املجتمع  له  تعر�س  الذي  “النزيف”  مدى  فل�سطيني  األف   175 بنحو  قدرتهم  والتي 

الفل�سطيني وحجم الهجرة الكبري لفل�سطينيي لبنان اإىل اخلارج. وقد ت�سجع معرفة هذه 

االأعداد ال�سلطات والقوى ال�سيا�سية اللبنانية على اتخاذ اإجراءات منا�سبة لتخفيف معاناة 

الفل�سطينيني، مبا يف ذلك اإعطاوؤهم حّق التملك والعمل. غري اأنه يخ�سى اأن ت�ستخدم هذه 

للدفع  ت�ستخدم  اأو  االأونروا؛  اإىل  امل�ساعدات  لتقلي�س  املانحة  الدول  من  كذريعة  النتائج 

بامل�ساعي الغربية االإ�رسائيلية التي ت�ستهدف توطني الالجئني الفل�سطينيني. 

اأعداد الالجئني الفل�سطينيني يف العامل ح�سب تقديرات �سنة 2017 )باالألف ن�سمة(

املجموعالدول االأجنبيةالدول العربية“اإ�رشائيل”*قطاع غزةال�سفة الغربيةالبلد

8271,3301505,7337068,746العدد

* عدد تقريبي.

اأعداد الالجئني الفل�سطينيني يف العامل ح�سب تقديرات �سنة 2017 )باالألف ن�سمة(
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وحافظ النمو ال�سكاين يف ال�سفة والقطاع يف �سنة 2017 على معدالته ال�سابقة تقريباً، 

فبلغ 2.5l( %2.8l% يف ال�سفة و3.3l% يف القطاع(، وبلغ 2.2l% لفل�سطينيي 1948. واإذا 

البالغة  اليهود  التالية مقارنة بن�سبة تزايد  لل�سنوات  الن�سب  التزايد وفق هذه  ا�ستمر  ما 

تقريباً  يت�ساوى  التاريخية  فل�سطني  يف  واليهود  الفل�سطينيني  ال�سكان  عدد  فاإن   ،%1.9l

نحو  واليهود  الفل�سطينيني  من  كل  عدد  يبلغ  حيث  2018؛  �سنة  اأوائل  اأو   2017 �سنة  يف 

6.6 ماليني تقريباً. ويف �سنة 2022، �ست�سبح ن�سبة ال�سكان اليهود نحو 49l% فقط من 

ال�سكان، حيث �سي�سل عددهم اإىل 7.2 ماليني يهودي مقابل 7.5 ماليني فل�سطيني.

عدد الفل�سطينيني واليهود املقدر يف فل�سطني التاريخية 2014–2022 )باالألف ن�سمة(

ال�سنة

عدد الفل�سطينيني

عدد اليهود

ال�سفة والقطاع
فل�سطني املحتلة �سنة 1948 

فل�سطني التاريخية“اإ�رشائيل”

20144,616.41,462.56,078.96,219.2

20154,749.51,471.26,220.76,334.5

20164,884.31,531.76,4166,446.1

20175,021.71,565.46,587.16,559.6

20185,162.31,599.86,762.16,684.2

20195,306.91,6356,941.96,811.2

20205,455.41,6717,126.46,940.6

20215,608.21,707.87,3167,072.5

20225,765.21,745.37,510.57,206.9

عدد الفل�سطينيني واليهود املقدر يف فل�سطني التاريخية 2014–2022 )باالألف ن�سمة(
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ثالثًا: املوؤ�سرات االقت�سادية يف ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة

مل حتمل �سنتا 2016–2017 جديداً على �سعيد تغيري الو�سع القائم من ناحية تبعية 

االقت�ساد الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة لالقت�ساد االإ�رسائيلي ب�سكل مبا�رس، 

وعزله عن العامل اخلارجي، من خالل �سيطرة االحتالل على كافة املنافذ الدولية واملعابر 

احلدودية الفل�سطينية، اإ�سافة اإىل تركز العالقة التجارية اخلارجية مع “اإ�رسائيل”. 

التبادل التجاري:

�سّكل حجم التبادل التجاري �سنة 2016 مع “اإ�رسائيل” 3,894 مليون دوالر، اأي نحو 

61.9l% من اإجمايل حجم التبادل التجاري اخلارجي لل�سلطة البالغ 6,290.3 مليون دوالر. 

ال�سلطة  واردات  من   %58.2l بن�سبة  دوالر  مليون   3,123.2 اال�سترياد  حجم  بلغ  حيث 

البالغة 5,363.8 مليون دوالر، يف حني بلغ حجم الت�سدير اإىل “اإ�رسائيل” 770.8 مليون 

)926.5 مليون دوالر(. وهذا يلحق �رسراً  ال�سلطة  83.2l% من �سادرات  دوالر بن�سبة 

�سديداً باالقت�ساد الفل�سطيني، ويجعل ميزان التبادل التجاري خمتالً ل�سالح االحتالل 

با�ستمرار، وب�سكل كبري. كما ا�ستمرت معاناة االقت�ساد الفل�سطيني من احل�سار واإغالق 

املعابر املفرو�س بدرجات متفاوتة على قطاع غزة منذ �سنة 2007، وقد ازدادت ق�سوته 

لالأنفاق  امل�رسي  اجلانب  تدمري  مع  خ�سو�ساً  التقرير،  يغطيهما  اللتني  ال�سنتني  يف 

وا�ستمرار اإغالق معرب رفح.

التبادل التجاري الفل�سطيني مع “اإ�رشائيل” ل�سنة 2016 مقارنة مع باقي دول العامل 

)باملليون دوالر(

      

الواردات                                                 ال�سادرات 
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الناجت املحلي االإجمايل:

ُتظهر املوؤ�رسات االقت�سادية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، اأن الناجت املحلي االإجمايل 

ارتفع اإىل 13,426 مليون دوالر �سنة 2016 بعد اأن كان 12,673 مليون دوالر �سنة 2015، 

مبعدل قدره 5.9l%، وح�سب االأرقام املتوفرة لالأرباع الثالث االأوىل من �سنة 2017، فمن 

املتوقع اأن يرتفع اإىل 14,359 مليون دوالر خاللها، اأي مبعدل قدره 6.9l%. وبالتايل فاإن 

هذا الناجت يبقى منخف�ساً جداً قيا�ساً بالناجت املحلي االإ�رسائيلي الذي يزيد عنه باأكرث من 

اإجراءاته  وب�ساعة  االحتالل،  ب�ساعة  يوؤكد  ما  وهو   ،2017 ل�سنة   )%2,421l( �سعفاً   24

بحق فل�سطني و�سعبها.

الناجت املحلي االإجمايل لل�سلطة الفل�سطينية و“اإ�رشائيل” 2012–2017 باالأ�سعار اجلارية 

)باملليون دوالر(

“اإ�رشائيل”ال�سلطة الفل�سطينيةال�سنة
201211,279.4257,157
201312,476292,602

201412,715.6308,460
201512,673299,320
201613,425.7317,745
*201714,359347,668

    * بناء على تقديرات االأرباع الثالث االأوىل من �سنة 2017.

الناجت املحلي االإجمايل لل�سلطة الفل�سطينية و“اإ�رشائيل” 2012–2017 باالأ�سعار اجلارية 

)باملليون دوالر(
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متو�سط دخل الفرد:

اجلارية( )باالأ�سعار  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  متو�سط   بلغ 

2,864 دوالراً و2,957 دوالراً ل�سنتي 2015 و2016 على التوايل، اأي اأن ن�سيب الفرد قد 

انخف�س بن�سبة 3.2l% �سنة 2015، ثم عاد لالرتفاع بن�سبة 3.2l% �سنة 2016. وح�سب 

اإىل الفرد  دخل  ارتفاع  ُيتوقع   2017 �سنة  من  االأوىل  الثالث  لالأرباع  املتوفرة   االأرقام 

3,078 دوالر مبعدل زيادة قدره 4.1l%. وكان التفاوت بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

وا�سحاً يف هذا املوؤ�رس اأي�ساً، حيث بلغ معدل دخل الفرد �سنة 2017 نحو 3,929 دوالر 

يف ال�سفة، مقارنة بنحو 1,878 دوالراً يف القطاع، بينما بلغ معدل دخل الفرد �سنة 2016 

نحو 3,727 دوالر يف ال�سفة، مقارنة بنحو 1,851 دوالراً يف القطاع.

متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل لل�سلطة الفل�سطينية و“اإ�رشائيل” 

2017–2012

باالأ�سعار اجلارية )بالدوالر(

“اإ�رشائيل”ال�سلطة الفل�سطينيةال�سنة

20122,78732,522

20132,99236,321

20142,96037,562

20152,86435,731

20162,95737,192

*20173,07840,021

       * بناء على تقديرات االأرباع الثالث االأوىل من �سنة 2017.
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متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل لل�سلطة الفل�سطينية و“اإ�رشائيل” 

2012–2017  باالأ�سعار اجلارية )بالدوالر(

البطالة:

اأرقام  معدل  على  بناء   2017 �سنة   %28.4l والقطاع  ال�سفة  يف  البطالة  ن�سبة  بلغت 

مع   .2015 �سنة   %26lو  ،2016 �سنة   %27l بـ  مقارنة  ال�سنة،  من  االأوىل  الثالث  االأرباع 

والدمار  احل�سار  اأجواء  تفر�س  اإذ  والقطاع،  ال�سفة  بني  تتفاوت  البطالة  حالة  اأن  العلم 

مقابل  القطاع،  يف   %44l البطالة  ن�سبة  بلغت   2017 �سنة  ففي  القطاع؛  على  انعكا�ساتها 

 %18.2l 41.7% يف القطاع مقابلl 19% يف ال�سفة، بينما يف �سنة 2016 بلغت ن�سبة البطالةl

يف ال�سفة.

االإيرادات والنفقات:

وقد ارتفع �سايف اإجمايل االإيرادات العامة لل�سلطة الفل�سطينية ح�سب االأرقام املتوفرة 

املتوقع  2016، حيث من  ب�سنة  3l% مقارنة  بن�سبة   2017 الثاين/ نوفمرب  حتى ت�رسين 

3,552 مليون دوالر �سنة  2017، مقارنة بنحو  3,658 مليون دوالر �سنة  اأن يبلغ نحو 

2016. ومن املتوقع اأن يبلغ اإجمايل النفقات العامة لل�سلطة، مبا فيها النفقات التطويرية، 

 ،2016 �سنة  دوالر  مليون   3,879 بـ  مقارنة   ،2017 ل�سنة  دوالر  مليون   3,934 نحو 

 بن�سبة ارتفاع قدرها 1.4l%. ومن املتوقع اأن تبلغ قيمة عجز املوازنة 276 مليون دوالر

�سنة 2017، مقارنة بعجز قيمته 327 مليون دوالر �سنة 2016. 
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اخلارجي: الدعم 

 من املتوقع اأن تبلغ قيمة الدعم اخلارجي )مبا يف ذلك التمويل التطويري( 611 مليون

2016. ومن املالحظ اأن ال�سلطة  2017 مقارنة بـ 766 مليون دوالر �سنة  دوالر �سنة 

عانت يف ال�سنوات االأخرية من تراجع الدعم اخلارجي، والذي ي�ستخدم عادة لفر�س 

هذا  معدل  بلغ  اأن  فبعد  الغربية؛  الدول  خ�سو�ساً  الداعمة  للدول  ال�سيا�سية  االأجندة 

اأن  وبعد  2000–2013؛  الفرتة  خالل   %42.3l ال�سلطة  اإيرادات  جممل  من  الدعم 

ال�سنة  2008 )وهي  ال�سلطة �سنة  اإيرادات  52.6l% من جممل  اإىل  الن�سبة  و�سلت هذه 

يف   %14.3l اإىل  الن�سبة  هذه  تراجعت  فقد  الفل�سطيني(،  ال�سيا�سي  االنق�سام  تلت  التي 

  .2017 �سنة 

اإىل  الهادفة  االإ�رسائيلية  واملمار�سات  باري�س،  وبروتوكول  اأو�سلو  اتفاق  ظّل  ويف 

احتماالت  فاإن  االإ�رسائيلي،  لالحتالل  تبعيته  وتكري�س  الفل�سطيني،  االقت�ساد  حتجيم 

حدوث منو اقت�سادي حقيقي، اأو ت�سحيح جوهري على م�سار هذا النمو خالل املرحلة 

القادمة تبدو م�ستبعدة.

دعم الدول املانحة لل�سلطة الفل�سطينية 2000–2017
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رابعًا: العدوان االإ�سرائيلي وم�ساري املقاومة 

والت�سوية

العدوان واملقاومة:

2016 و2017،  الفل�سطيني خالل �سنتي  ال�سعب  “اإ�رسائيل” عدوانها على  وا�سلت 

الفل�سطينية  االنتفا�سة  وا�ستمرت  واالعتقاالت.  التوغالت  يف  اإجراءاتها  على  واأبقت 

ال�سعبية يف ال�سفة الغربية بدرجات متفاوتة �سّد االحتالل االإ�رسائيلي، و�سّكلت واحدة 

2015؛  اأكتوبر  االأول/  ت�رسين  يف  اندالعها  منذ  االحتالل  اأقلقت  التي  التطورات  اأهم  من 

والوا�سح اأن �سلطات االحتالل بدت عاجزة عن الق�ساء على ما اأ�سمته “موجة االإرهاب”، 

على الرغم من االإجراءات وال�سيا�سات التي تتبعها منذ تطور العمليات الفردية يف بداية 

ولقد  اهلل.  رام  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  االأمني  التن�سيق  من  الرغم  وعلى  االنتفا�سة، 

باأن  ر�سالة  للمحتل  ليوجه  وهّب  قيادته،  عند  العجز  حالة  الفل�سطيني  ال�سعب  جتاوز 

امل�سجد االأق�سى واملقد�سات خّط اأحمر ال ميكن تخطيه.

واأعادت العملية التي قام بها ثالثة من فل�سطينيي 1948 داخل باحات امل�سجد االأق�سى 

املبارك، يف 2017/7/14، واأدت اإىل مقتل جنديني اإ�رسائيليني، انتفا�سَة القد�س اإىل الواجهة 

العمليات �سّد االحتالل ب�سكل وا�سح، فقد زاد عددها  من جديد، حيث ارتفعت وترية 

 .2017 يوليو  222 عملية خالل متوز/  اإىل   ،2017 94 عملية خالل حزيران/ يونيو  من 

كما ت�ساعدت حّدة املواجهات مع االحتالل بعد قرار ترامب نقل ال�سفارة االأمريكية اإىل 

القد�س، فقد زاد عددها من 84 عملية خالل ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2017، اإىل 249 عملية 

خالل كانون االأول/ دي�سمرب 2017.

2016 و2017، بالرغم من  يف املقابل �سهد قطاع غزة ا�ستمرار التهدئة طوال �سنتي 

اخلروقات االإ�رسائيلية “املحدودة” لها، والتي قابلها انخفا�س حاد يف اإطالق ال�سواريخ 

 الفل�سطينية من القطاع باجتاه البلدات واملدن “االإ�رسائيلية” يف فل�سطني املحتلة �سنة 1948.

فقد �سهد قطاع غزة 40 عملية اإطالق للقذائف ال�ساروخية والهاون خالل �سنة 2016، 

مقابل 27 عملية اإطالق يف �سنة 2017، وذلك ح�سب معطيات جهاز ال�ساباك االإ�رسائيلي. 
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غزة،  قطاع  على  والبحري  الربي  احل�سار  �سيا�سة  بفر�س  “اإ�رسائيل”  ا�ستمرت  كما 

لتُكر�س واقعاً غري م�سبوق من اخَلنْق االقت�سادي واالجتماعي ل�سكان القطاع، ولتُْحكم 

التجارة  حرية  تقو�س  اإجراءات  ولتفر�س  وتنقلهم،  االأفراد  حركة  حرية  على  قيودها 

وتقل�سها، مبا يف ذلك الواردات من االحتياجات االأ�سا�سية وال�رسورية حلياة ال�سكان. 

�سجل  فقد   ،2017–2016 �سنتي  خالل  معدلها  على  املقاومة  عمليات  وحافظت 

مقابل  2016 �سنة  يف  مقاومة  عملية   1,415 “ال�ساباك”  االإ�رسائيلي  املخابرات   جهاز 

1,516 عملية �ُسجلت خالل �سنة 2017 يف ال�سفة الغربية مبا فيها �رسقي القد�س، وقطاع 

معظم  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر   .1948 �سنة  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  وداخل  غزة، 

العمليات التي �سجلت خالل ال�سنتني يف ال�سفة كانت ر�سق حجارة وزجاجات حارقة.

توزيع اأماكن العمليات 2016–2017

ال�سنة
ال�سفة الغربية

)ما عدا القد�س(
�رشقي القد�س

فل�سطني املحتلة 

�سنة 1948
املجموعقطاع غزة*

20161,03332712431,415

20171,09636813391,516

2,12969525822,931املجموع 

* مبا فيها �سيناء.

قتلى وجرحى:

ا�ست�سهد يف �سنة 2016 ما جمموعُه 134 فل�سطينياً، بينهم 35 طفالً، بينما ا�ست�سهد 

94 فل�سطينياً بر�سا�س قوات االحتالل وامل�ستوطنني يف كل  2017 ما جمموعه  يف �سنة 

�سنة  يف  فل�سطينياً   3,230 ُجرح  وقد  القد�س.  فيها  مبا  الغربية  وال�سفة  غزة  قطاع  من 

ويعود   .2017 �سنة  يف  فل�سطيني   8,300 نحو  ُجرح  بينما  طفالً،   1,040 بينهم   ،2016

�سبب زيادة اجلرحى �سنة 2017 اإىل تزايد املظاهرات واال�ستباكات امليدانية، خ�سو�ساً 

االأمريكية  ال�سفارة  2017، وبعد قرار ترامب بنقل  االأ�سباط يف �سيف  اأثناء هبة باب  يف 

اإ�رسائيلياً يف �سنة   17 ال�ساباك مقتل  2017/12/6. ويف املقابل �سجل جهاز  القد�س يف  اإىل 

2016، و18 اإ�رسائيلياً يف ال�سنة التالية حتى نهاية ت�رسين الثاين/ نوفمرب نتيجة عمليات 

نفذها فل�سطينيون. كما ُجرح 170 اإ�رسائيلياً يف �سنة 2016، وذلك مقابل 66 حتى نهاية 

ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2017.
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القتلى واجلرحى الفل�سطينيون واالإ�رشائيليون يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

2017–2013 

ال�سنة

اجلرحىالقتلى

االإ�رشائيليونالفل�سطينيوناالإ�رشائيليونالفل�سطينيون

201349617144

20142,2408911,449375

2015179291,618249

2016134173,230170

201794188,300*66

* حتى نهاية ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2017.

القتلى الفل�سطينيون واالإ�رشائيليون يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 2013–2017

اجلرحى الفل�سطينيون واالإ�رشائيليون يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 2013–2017
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االأ�رشى:

ُتعّد �سنتا 2016 و2017، على غرار ال�سنني التي �سبقتهما من ناحية ا�ستمرار معاناة 

االأ�رسى. حيث و�سل عدد االأ�رسى يف �سجون االحتالل اإىل 6,154 اأ�سرياً يف نهاية �سهر 

ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2017، بينهم 59 اأ�سرية و311 طفالً، و11 نائباً يف املجل�س الت�رسيعي 

الفل�سطيني. وبلغ عدد االأ�رسى 5,758 من ال�سفة الغربية، منهم 492 من �رسقي القد�س، 

جممله ما   1948 فل�سطينيي  اأ�رسى  عدد  بلغ  فيما   ،326 غزة  قطاع  اأ�رسى  عدد   وبلغ 

70 اأ�سرياً، باالإ�سافة اإىل ع�رسات املعتقلني العرب من جن�سيات خمتلفة. وقد ر�سد مركز 

اأ�رسى فل�سطني للدرا�سات اعتقال قوات االحتالل االإ�رسائيلي لـ 6,500 مواطناً فل�سطينياً 

املعتقلني  عدد  و�سل  فيما  وفتاة.  امراأة  و170  طفل،   1,600 بينهم   ،2017 �سنة  خالل 

االإداريني الذين حتتجزهم “اإ�رسائيل” دون تهم حمددة اأو حماكمة اإىل 453 معتقالً يف نهاية 

ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2017، بينهم 9 نواب يف املجل�س الت�رسيعي الفل�سطيني.

االأ�رشى واملعتقلون يف �سجون االحتالل 2013–2017

ال�سنة
املجموع الكلي 

للمعتقلني

ال�سفة 

الغربية*

قطاع 

غزة

حمكومون 

مدى احلياة
االأطفالالن�ساء

املعتقلون 

االإداريون

20135,0234,40838947617154155

20146,2005,72937148123152450

20156,9006,48232850255450650

20166,5006,08035045953300536

2017 )حتى نهاية 
ت�رشين الثاين/ نوفمرب(

6,1545,75832652559311453

* اأعداد تقريبية وفق اإح�سائيات موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية االأ�سري وحقوق االإن�سان.

العدوان على القد�س واملقد�سات:

االإ�سالمية  املقد�سات  على   2017–2016 �سنتي  يف  االإ�رسائيلي  العدوان  اتخذ 

وامل�سيحية، يف القد�س خ�سو�ساً ويف فل�سطني التاريخية عموماً، منحاً ت�ساعدياً خطرياً، 

من  االأق�سى  امل�سجد  يف  جديد  واقع  اأمر  لفر�س  االحتالل  حماولة   2017 �سنة  و�سهدت 

خالل ن�سب كامريات مراقبة وبوابات اإلكرتونية يف 2017/7/14، فهبَّ املقد�سيون �سده 

واالعت�سامات  الغ�سب  من  اأ�سبوعني  بعد  وجنحوا  االأ�سباط”  باب  بـ“هبة  ُعِرَف  فيما 

حفلت  وكذلك  الرتاجع.  على  االحتالل  �سلطات  اإجبار  يف  االأق�سى  امل�سجد  بوابات  اأمام 
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يف  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  قرار  اآخرها  كان  �سيا�سية  بتحوالت  الفرتة  هذه 

2017/12/6 االعرتاف بالقد�س عا�سمة لـ“اإ�رسائيل”، ونقل ال�سفارة االأمريكية اإليها.

املقد�سات  �سّد  والت�سييق  التحري�سية  واالإجراءات  الت�رسيحات  ت�ساعدت  وقد 

اأواخر  ففي  وق�سائيني؛  ودينيني  �سيا�سيني  م�سوؤولني  ِقبل  من  وامل�سيحية،  االإ�سالمية 

�سنة 2016، افتتحت وزيرة الثقافة مريي ريغيف، ونري بركات رئي�س بلدية االحتالل يف 

القد�س بوجود �سخ�سيات اأخرى، نفقاً ميتد من �سلوان جنوب االأق�سى اإىل باب املغاربة، 

واأظهر تقرير ملا ي�سمى ب�سلطة االآثار االإ�رسائيلية باأن طول هذا النفق ي�سل اإىل 580 مرتاً، 

كما �سادق الكني�ست االإ�رسائيلي على قانون منع االأذان يف اآذار/ مار�س 2017، الذي مينع 

رفع االأذان يف م�ساجد فل�سطني املحتلة �سنة 1948 مبا فيها القد�س، عرب مكربات ال�سوت 

من 11 م�ساء حتى 7 �سباحاً. 

وتظهر االإح�سائيات تراجع عدد امل�سيحيني يف مدينة القد�س اإىل 10 اآالف اأي ما ن�سبته 

باالعتداء  ال�سهاينة  امل�ستوطنون  قام  التقرير،  فرتة  وخالل  القد�س.  �سكان  من   %1l

على عدد من الكنائ�س واملعامل امل�سيحية وكتبوا عبارات م�سيئة للم�سيحيني وللم�سيح، 

ودمروا اأجزاء من بع�سها. 

واأغلقت ال�سلطات االإ�رسائيلية �سبع موؤ�س�سات وهيئات فل�سطينية، يف �رسقي القد�س 

واالأرا�سي املحتلة �سنة 1948، ب�سبب دعمها للقد�س واملقد�سيني واملرابطني. وقد �سهدت 

�سنة 2016 ارتفاعاً كبرياً لعدد مقتحمي امل�سجد االأق�سى من املتطرفني اليهود، حيث بلغ 

عددهم 14,806، وقد زادت ن�سبتهم 28l% عن �سنة 2015، ي�ساف اإىل ذلك ما جمموعه 

اإدخال  االحتالل  قوات  وا�ستحدثت   .2016 �سنة  خالل  االأق�سى  اقتحم  جندياً   1,165

يف  االأوقاف  دائرة  االحتالل  �سلطات  اأبلغت  كما  االقتحامات،  لتاأمني  كهربائية  �سيارة 

القد�س بزيادة �ساعة على االأوقات ال�سباحية املخ�س�سة لالقتحامات. واأبعدت �سلطات 

االحتالل عن االأق�سى نحو 258 من رواده لفرتات ترتاوح بني ثالثة اأيام و�ستة اأ�سهر. 

 2015 اأغ�سط�س  اآب/  �سهر  منذ  مقد�سية  مرابطة   60 متنع  االحتالل  �سلطات  زالت  وما 

من دخول االأق�سى. بينما و�سل عدد امل�ستوطنني الذين اقتحموا امل�سجد �سنة 2017 اإىل 

73l% عن  25,628 م�ستوطناً، وهو العدد االأعلى منذ احتالله �سنة 1967، بن�سبة زيادة 

�سنة 2016، وبواقع 1,023 �ساعة اقتحام، وقد فتحت قوات االحتالل امل�سجد اأمام هذه 

االقتحامات 232 يوماً. هذا باالإ�سافة اإىل وقوع 900 اعتداء على امل�سجد االأق�سى وعلى 

امل�سلني خالل �سنة 2017، كان اآخرها حماولة تركيب بوابات اإلكرتونية على اأبوابه. 
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ويف الوقت نف�سه، توا�سلت برامج التهويد احلثيثة يف القد�س، مبا يف ذلك احلفريات 

واالأنفاق حتت امل�سجد االأق�سى وحوله، وبناء املعابد واملرافق اليهودية واال�ستيطانية، 

وهدم منازل املقد�سيني، والت�سييق عليهم. غري اأن اأهل القد�س ما زالوا يقدمون مناذج 

متميزة يف ال�سرب وال�سمود والثبات.

العدوان على االأر�س: 

اليهودي  املنهجية لال�ستيطان  املنتظمة  الوترية  ا�ستمرار   2017–2016 �سهدت �سنتا 

يف ال�سفة الغربية، حيث بلغ عدد الوحدات ال�سكنية اال�ستعمارية التي اأ�سافها االحتالل 

بينما  دومناً.   13,295 مب�سادرة  قام  كما   ،2016 �سنة  خالل  �سكنية  وحدة   2,500 نحو 

وحدة   6,500 لبناء  خمططات  على   2017 �سنة  بداية  منذ  االحتالل  �سلطات  �سادقت 

ا�ستيطانية يف ال�سفة الغربية، و�سادرت ما جمموعه 9,784 دومناً. وبلغ عدد امل�ستعمرات 

التي تو�سعت خالل �سنة 2016 نحو 90 م�ستعمرة. وقامت جمموعات امل�ستوطنني خالل 

 �سنة 2017 باإن�ساء 8 بوؤر ا�ستيطانية جديدة، يف الوقت نف�سه، يقوم االحتالل باإن�ساء نحو

3,122 وحدة �سكنية جديدة، ويتابع تو�سيع نحو 60 م�ستعمرة �سهيونية.

واأ�سارت االإح�سائيات اإىل ارتفاع عدد امل�ستوطنني االإ�رسائيليني القاطنني يف امل�ستعمرات 

االإ�رسائيلية من 240 األف م�ستوطن �سنة 1990 اإىل نحو 800 األف م�ستوطن �سنة 2017، 

اأنحاء  جميع  يف  موزعة  ا�ستيطانية  بوؤرة  و232  اإ�رسائيلية،  م�ستعمرة   196 يف  يقطنون 

ال�سفة الغربية، مبا يف ذلك �رسقي القد�س.

وطرد  الفل�سطينيني  منازل  هدم  عمليات  االإ�رسائيلي  االحتالل  �سلطات  تابعت  وقد 

ال�سكان من منازَل ومبان ٍ عامة، يف منطقة ج يف ال�سفة الغربية )وهي املنطقة اخلا�سعة 

خالل وقامت  القد�س.  �رسقي  يف  وكذلك  كاملة(،  اإ�رسائيلية  ومدنية  ع�سكرية   ل�سيطرة 

خالل  ومن�ساأة  منزل   500 نحو  بهدم  مقارنة  ومن�ساأة،  منزالً   1,064 بهدم   2016 �سنة 

�سنة 2017، وفق البيانات املتوفرة.

فقد  كم،   790 طوله  يبلغ  والذي  الغربية،  ال�سفة  يف  العازل  العن�رسي  اجلدار  اأما 

ا�ستكملت ال�سلطات بناء اأكرث من 60l% منه، اأي نحو 474 كم، وهناك 10l% ما زالت قيد 

التنفيذ. 
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حياة  وت�سهيل  نفوذه  تعزيز  �سيا�سة  االإ�رسائيلي  االحتالل  وا�سل  اأخرى،  جهة  من 

م�ستوطنيه يف ال�سفة الغربية؛ من خالل التو�سع يف بناء ما ُيعرف بـ“الطرق االلتفافية” التي 

و�سل طولها اإىل 770 كم حتى �سنة 2015. ويف املقابل، ا�ستمرت �سلطات االحتالل يف اإعاقة 

حركة ال�سكان يف ال�سفة من خالل احلواجز املنت�رسة يف اأرجائها، والتي بلغ عددها 607 مع 

نهاية �سنة 2015. ومل تظهر بيانات حمدَّثة لهذه االإح�سائيات حتى االآن.

احتياجاته  على  احل�سول  من  ويحرم  قا�سياً،  ح�ساراً  ي�سهد  غزة  قطاع  زال  وما 

العادية، ويتم تعويق عمليات التنمية اأو حتديث البنى التحتية، وُيحرم اأبناوؤه من حرية 

التنقل، كما يتم الت�سييق على ال�سيد البحري، وكافة منا�سط احلياة االقت�سادية. ودمر 

األفي نفق على احلدود  2015 نحو  2013 حتى نهاية  النظام امل�رسي منذ متوز/ يوليو 

مع قطاع غزة، كما تابع ب�سكل حثيث يف �سنتي 2016–2017 تدمري ما يتم اكت�سافه من 

اأنفاق.

م�سار الت�سوية:

عانى م�سار الت�سوية ال�سلمية من التعرث واجلمود معظم الفرتة التي يغطيها التقرير. 

وتابعت “اإ�رسائيل” �سيا�ستها املعتادة يف “اإدارة” عملية الت�سوية ولي�س حلها، وا�ستمرت 

الذي  الوقت  يف  والتهويد؛  اال�ستيطان  برامج  خالل  من  االأر�س  على  احلقائق  فر�س  يف 

“اإ�رسائيل”  تاأخذ  مل  كما  الوظيفي؛  دورها  جتاوز  الفل�سطينية  ال�سلطة  فيه  ت�ستطع  مل 

بجدية كافة تهديدات قيادات ال�سلطة بالتخلي عن م�سار اتفاقيات اأو�سلو وا�ستحقاقاتها. 

“اإ�رسائيل” من حالة االنق�سام الفل�سطيني، ومن البيئة العربية واالإ�سالمية  وا�ستفادت 

اأنظمة عربية ال  ُك�ِسَف عن بع�سها مع  التي  ات�ساالتها  كثَّفت  ال�سعيفة واملنق�سمة. كما 

واإفراغ  الفل�سطينيني،  على  وااللتفاف  “التطبيع”،  بهدف  معها،  ر�سمية  عالقات  تقيم 

“املبادرة العربية” من حمتواها، و�سعياً اإىل حرف البو�سلة وتوجيه العداء نحو اإيران.

اخلارجية  وزراء  من  ع�رسين  الأجلها  فرن�سا  جمعت  التي  الفرن�سية  املبادرة  ف�سلت 

حّل  على  التاأكيد  خاللها  من  حاولت  والتي   ،2016 يونيو  حزيران/  يف  الدول  وممثلي 

يف  لل�سالم  باري�س  اجتماع  ينجح  مل  كما  للتفاو�س،  نهائية  مواعيد  وتثبيت  الدولتني، 

االأمريكي  الدور  وب�سبب  له،  االإ�رسائيلية  املقاطعة  ب�سبب   2017 يناير  الثاين/  كانون 

املعّطل. وف�سلت على م�سار الت�سوية اأي�ساً مبادرات رو�سية و�سينية... وغريها.
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مل تنجح قمة العقبة ال�رسية التي ُعقدت يف 2016/2/21 مب�ساركة اأمريكية اإ�رسائيلية 

اأردنية م�رسية، وتداولت اأفكاراً متعلقة بربامج بناء الثقة والتطبيع ويهودية “اإ�رسائيل” 

وتبادل االأرا�سي، مبا فيها اأجزاء من �سيناء، يف اإحداث اخرتاقات حقيقية. ومع ا�ستالم 

ترامب للرئا�سة االأمريكية، مل يعد ثمة حديث عن عدم �رسعية اال�ستيطان االإ�رسائيلي، 

كما ظهر تراجع عن تبني حّل الدولتني. واأخذت تظهر “اإ�ساعات” عما ُيعرف بـ“�سفقة 

القرن”، لكن االأمريكان مل يعر�سوها ر�سمياً؛ ويتحدث م�سمونها املتداول عن حت�سني 

بحيث  اأرا�س ٍ،  تبادل  وعن  �سنوات،  ع�رس  �سقفها  مفاو�سات  وعن  الفل�سطينيني،  حياة 

بينما  االأردن،  غور  من  واأجزاء  اال�ستيطانية  الكتل  على  االإ�رسائيلي  اجلانب  يح�سل 

“ال�سفقة”  وُتهِمل  غزة،  لقطاع  حماذية  �سيناء  من  باأجزاء  الفل�سطينيني  تعوي�س  يتم 

وهي  االإ�رسائيلية.  االأمن  معايري  وت�سمن  لالجئني،  العودة  وحقوق  القد�س  م�ستقبل 

فل�سطينيون عنه  ير�سى  حلٍّ  اإىل  منها  الفل�سطينية،  الق�سية  ت�سفية  اإىل  اأقرب   عملياً 

يدعمون الت�سوية.

يف  املتحدة  الواليات  قررت  عندما  قا�سمة  �رسبة  تلقى  الت�سوية  م�سار  اأن  غري 

اأقّر  كما  اإليها؛  �سفارتها  ونقل  لـ“اإ�رسائيل”،  عا�سمة  بالقد�س  االعرتاف   2017/12/6

الكني�ست االإ�رسائيلي قانوناً باإخراج القد�س من العملية التفاو�سية. وبالرغم من الرف�س 

 يف 

ٍ ما�س  االإ�رسائيلي  اجلانب  فاإن  للقرارين،  والدويل  واالإ�سالمي  والعربي  الفل�سطيني 

فر�س روؤيته بالقوة، بينما تلفظ عملية الت�سوية ال�سلمية اأنفا�سها.
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خام�سًا: امل�سهد االإ�سرائيلي

الو�سع الداخلي:

ال�سهيوين،  اليمني  تيارات  ونفوذ  لهيمنة  تعزيزاً   2017–2016 �سنتا  اأظهرت 

وخ�سو�ساً املتطرفة منها كحزب البيت اليهودي؛ فيما عانت اأحزاب وقوى الي�سار من 

من  القادم  غباي  اآيف  اأن  لدرجة  القيادي  ال�سعف  ومن  واالنح�سار،  الرتاجع  من  مزيد 

حزب ُكلّنا متكن من الفوز برئا�سة حزب العمل يف �سيف 2017. يف املقابل، متكن رئي�س 

الوزراء نتنياهو من تقوية و�سعه يف الليكود، كما قّوى و�سعه يف قيادة احلكومة عندما 

يف  الدفاع  وزارة  ليربمان  توىل  حيث  احلكومي،  لالئتالف  بيتنا”  “اإ�رسائيل  حزب  �سّم 

اأيار/ مايو 2016. 

ويف اأجواء ترعى فيها احلكومة االإ�رسائيلية “الروح اليهودية” ب�سكل عن�رسي على 

خلفيات قومية اأو دينية اأو تراثية، �سعت وزيرة “العدل” اأييلت �ساكيد الإعداد جمموعة 

م�ساألة  و�سلت  اأن  وبعد  اليهودي.  الرتاثي  وجوهرها  “اإ�رسائيل”  هوية  تربز  قوانني 

“يهودية الدولة” اإىل الكني�ست عدة مرات، �سادقت اللجنة الوزارية للت�رسيع يف الكني�ست 
�سنة 2017 على م�رسوع قانون القومية، مما يفتح له الطريق الإجراءات قوننته وت�رسيعه؛ 

ومفاده اأن حّق تقرير امل�سري يف “اإ�رسائيل” يقت�رس فقط على “ال�سعب اليهودي”، واأن 

قانون  ت�رسيع  ومّت  ر�سمية.  كلغة  العربية  �سحب  مع  الر�سمية،  اللغة  هي  العربية  اللغة 

2017 الذي ي�سمح باإلغاء الع�سوية من الكني�ست ملن ُتوجه  “االإق�ساء” يف متوز/ يوليو 
له ُتهم بالتحري�س على العنف، والكفاح امل�سلح �سّد “اإ�رسائيل”. و�سادق الكني�ست على 

2017/4/5 قانوناً ي�سمح بت�رسيع عمليات هدم  اأقر الكني�ست يف  قانون منع االأذان. كما 

الق�سائية. ويف  االإجراءات  اإىل  الرجوع  املرخ�س دون  البناء غري  العربية بذريعة  املنازل 

الفل�سطينية  االأرا�سي  مل�سادرة  القانوين  الغطاء  الكني�ست  اأعطى   2017 فرباير  �سباط/ 

اخلا�سة، وبالتايل �رسعنة البوؤر اال�ستيطانية.

اإ�رسائيلية لل�سغط لفر�س  وات�ساقاً مع تف�سي العن�رسية ال�سهيونية، �سعت جهات 

“الن�سيد الوطني االإ�رسائيلي” )الهاتكفا( على املدار�س العربية يف فل�سطني املحتلة 1948؛ 
اأدوات  يحملون  الذي  الفل�سطينيني  قتل  جتيز  كبار  حاخامات  عن  فتاوى  �سدرت  كما 

حادة )كال�سكاكني(.
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االأجهزة  يف  واالأخالقي  واالإداري  املايل  الف�ساد  مظاهر  تزايدت  اأخرى،  جهة  من 

ال�رسطة  يف  اجلن�سي  التحر�س  من  ال�سكاوى  ن�سب  وارتفعت  االإ�رسائيلية.  احلكومية 

�سفقات  يف  للتحقيق  االأعمال  ورجال  وامل�سوؤولني  الوزراء  من  عدد  وتعرَّ�س  واجلي�س. 

نتنياهو  مع  حتقيق  ملفات  وُفتحت  البحرية.  والقوارب  الغوا�سات  ملف  مثل  م�سبوهة 

اإعالمية ليحظى بتغطية  متعلقة بف�سيحة تلقي هدايا ثمينة، وبعقد �سفقات مع جهات 

اإعالمية اأف�سل. 

املوؤ�رشات ال�سكانية:

�سنة  نهاية  يف  “اإ�رسائيل”  �سكان  عدد  االإ�رسائيلية  املركزية  االإح�ساء  دائرة  قّدرت 

 %74.7l 2016 بنحو 8.629 ماليني ن�سمة، بينهم 6.446 ماليني يهودي، اأي ما ن�سبته

واجلوالن،  القد�س  �رسقي  �سكان  �سمنهم  ومن  العرب،  ال�سكان  عدد  اأما  ال�سكان.  من 

20.8l% من ال�سكان. واإذا  فقدرته الدائرة �سنة 2016 بنحو 1.797 مليون، اأي ما ن�سبته 

األفاً تقريباً(، فاإن  األفاً تقريباً( واجلوالن )25  ما حذفنا عدد �سكان �رسقي القد�س )333 

عدد ما يعرف بفل�سطينيي 1948 )اأي املنطقة الفل�سطينية املحتلة �سنة 1948( ي�سبح نحو 

2016 و2017 بلغ  16.9l% من ال�سكان. ويف �سنتي  2016، اأي نحو  1.464 مليون �سنة 

معدل النمو ال�سكاين يف “اإ�رسائيل” 2l%، وهو تقريباً املعدل نف�سه منذ �سنة 2003.

اأعداد ال�سكان يف “اإ�رشائيل” – �سنوات خمتارة

اليهوداإجمايلال�سنة
العرب )مبن فيهم �سكان �رشقي القد�س 

واجلوالن(
اآخرون

20107,695,1005,802,4001,573,100319,600

20127,984,5005,999,6001,647,200337,700

20148,296,9006,219,2001,720,300357,400

20158,463,4006,334,5001,757,800371,100

20168,628,6006,446,1001,797,300386,200

*20178,796,5006,559,6001,837,600399,300

* اأعداد �سنة 2017 هي بناء على معدل االأ�سهر االأحد ع�رس االأوىل من ال�سنة ح�سب اأرقام دائرة االإح�ساء املركزية 
االإ�رسائيلية.



30

ملخ�ص التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2016–2017

اأعداد ال�سكان يف “اإ�رشائيل” 2015–2017

وقد َقِدم اإىل “اإ�رسائيل” 27,908 مهاجرين و25,977 مهاجراً يف �سنتي 2015 و2016 

 23,686 “اإ�رسائيل”  اإىل  َقِدم   2017 نوفمرب  الثاين/  ت�رسين  نهاية  وحتى  التوايل.  على 

مهاجراً. وُتظهر هذه االأرقام ا�ستقراراً ن�سبياً يف معدل الهجرة يف الفرتة 2014–2017، غري 

اأنها تظل معدالت �سئيلة مقارنة بالعقد االأخري من القرن الع�رسين؛ بعد ا�ستنفاد اخلزانات 

الوا�سعة، واقت�سار معظم يهود اخلارج على بلدان  اليهودية امل�ستعدة للهجرة  الب�رسية 

 وا�سع.

ٍ متقدمة يف اأمريكا ال�سمالية واأوروبا، التي ال يجد يهودها حافزاً لهجرتها على نحو 

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–2016

201020152016–20052014–20002009–19952004–19901999–1994ال�سنة
املجموع 

الكلي

609,322346,997182,20886,85991,12927,90825,9771,370,400العدد

ي�سري الر�سم البياين التايل اإىل تطور اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رسائيل” لكل خم�س 

�سنوات يف الفرتة 1990–2014، ما عدا الفرتة 2015–2016.
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اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–2016

14.411 مليون ن�سمة يف نهاية �سنة  بـ  العامل  اليهود يف  ُيقّدر عدد  اأخرى،  ومن جهة 

2016، يعي�س 83.5l% منهم يف الواليات املتحدة و“اإ�رسائيل”. يف الوقت نف�سه، ا�ستمرت 

ظاهرة توقف منو عدد يهود العامل، با�ستثناء “اإ�رسائيل”، وذلك نتيجة تدين ن�سبة النمو 

الطبيعي، وترك الدين اليهودي، وانت�سار الزواج املختلط. 

ن�سبة اليهود يف العامل 2016 )%(

املوؤ�رشات االقت�سادية:

مليار   1,220.3 جمموعه  ما   2016 ل�سنة  االإ�رسائيلي  االإجمايل  املحلي  الناجت  بلغ 

مليار   299( �سيكل  مليار   1,162.5 بـ  مقارنة   2016 �سنة  دوالر(  مليار   318( �سيكل 

املحلي  الناجت  فيُقّدر   ،2017 ل�سنة  بالن�سبة  اأما   .%5l 2015، وبنمو مقداره  دوالر( �سنة 



32

ملخ�ص التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2016–2017

ال�سنة، من  االأوىل  الثالث  لالأرباع  املتوفرة  املعطيات  ح�سب  االإ�رسائيلي،   االإجمايل 

بـ 1,251.5 مليار �سيكل )348 مليار دوالر(، ومنو مقداره 2.6l%. اأما عند احت�ساب ن�سبة 

النمو  اأن ن�سبة  الدوالر، فاإننا جند  ال�سيكل مقابل  النمو بالدوالر، وب�سبب تذبذب قيمة 

اأن  مالحظة  مع  دقيقة.  غري  ال�ستنتاجات  امل�سارعة  عدم  يجب  ولذلك  خمتلفة،  �ستكون 

االإح�سائيات التي نعر�سها م�ستقاة من امل�سادر الر�سمية االإ�رسائيلية. 

 ،2016 �سنة  دوالر(   37,192( �سيكل   142,839 االإ�رسائيلي  الفرد  دخل  معدل  وبلغ 

 وبناء على املعطيات املتوفرة ف�سيبلغ معدل دخل الفرد 144,063 �سيكل )40,021 دوالر(

�سنة 2017.

2016 نحو 470.781 مليار  وبلغت امل�رسوفات العامة للحكومة االإ�رسائيلية ل�سنة 

 2017 �سنة  مليزانية  املقرة  العامة  امل�رسوفات  اأما  دوالر(،  مليار   122.58( �سيكل 

فكانت 514.068 مليار �سيكل )نحو 142.7 مليار دوالر(. بينما بلغت اإيراداتها العامة 

العامة  االإيرادات  اأما  دوالر(.  مليار   116.455(  2016 ل�سنة  �سيكل  مليار   447.258

130.3 مليار دوالر(. 469.15 مليار �سيكل )نحو  2017 فكانت  املقرة مليزانية �سنة 

 ،2016 �سنة   %5.4l بن�سبة  بالدوالر،  االإ�رسائيلية  ال�سادرات  قيمة  وانخف�ست 

التغري  اأن هذا  التاأكيد على  2016، مع  �سنة   %6l بن�سبة  االإ�رسائيلية  الواردات  وارتفعت 

ال�سادرات  احت�ساب  مّت  ما  فاإذا  الدوالر.  مقابل  ال�سيكل  قيمة  تذبذب  اإىل  جزئياً  يرجع 

�سنة   %6.6l بن�سبة  انخف�ست  ال�سادرات  اأن  فنجد  االإ�رسائيلي،  بال�سيكل  والواردات 

.%4.7l 2016، بينما ارتفعت الواردات بن�سبة

اأما بالن�سبة ل�سنة 2017، فح�سب االأرقام املتوفرة حتى ت�رسين الثاين/ نوفمرب، فقد 

الواردات االإ�رسائيلية  اأما   ،%0.6l ارتفعت قيمة ال�سادرات االإ�رسائيلية بالدوالر بن�سبة 

 .%5.07l فارتفعت بن�سبة

 اإجمايل ال�سادرات والواردات االإ�رشائيلية 2014–2017 ح�سب االأ�سعار اجلارية

)باملليون دوالر(

2017*201420152016ال�سنة

55,476.5*68,967.964,062.660,573.2ال�سادرات

62,607.8*72,34162,07165,804.5الواردات

* حتى ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2017.
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وظلت الواليات املتحدة ال�رسيك التجاري االأول لـ“اإ�رسائيل”، حيث بلغت ال�سادرات 

ال�سادرات  جممل  من   %29l( دوالر  مليار   17.59 نحو   2016 ل�سنة  اإليها  االإ�رسائيلية 

 %12.3l( اأما الواردات االإ�رسائيلية منها فبلغت نحو 8.076 مليارات دوالر ،)االإ�رسائيلية

اأكرب  ثاين  موقع  ال�سني  احتلت  نف�سها،  ال�سنة  ويف  االإ�رسائيلية(.  الواردات  جممل  من 

اإىل  بلجيكا  وتقدمت  الثالث،  املركز  بريطانيا  احتلت  بينما  لـ“اإ�رسائيل”،  جتاري  �رسيك 

املركز الرابع.

وح�سب االأرقام املتوفرة حتى ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2017، بقيت الواليات املتحدة 

نحو  اإليها  االإ�رسائيلية  ال�سادرات  بلغت  حيث  لـ“اإ�رسائيل”،  االأول  التجاري  ال�رسيك 

15.775 مليار دوالر، اأما الواردات االإ�رسائيلية منها فبلغت نحو 7.42 مليارات دوالر، 

بريطانيا  احتلت  بينما  لـ“اإ�رسائيل”،  جتاري  �رسيك  اأكرب  ثاين  موقع  ال�سني  واحتلت 

املركز الثالث، و�سوي�رسا املركز الرابع. 

ال�سادرات والواردات االإ�رشائيلية مع دول خمتارة 2016 ح�سب االأ�سعار اجلارية 

)باملليون دوالر(

البلدان
الواليات 

املتحدة
اأملانيا�سوي�رشاهوجن كوجنبلجيكابريطانياال�سني

ال�سادرات 

االإ�رشائيلية اإىل:
17,5893,327.83,909.12,507.34,435.51,466.41,519.9

الواردات 

االإ�رشائيلية من:
8,076.35,896.23,667.93,913.91,977.44,288.14,069.6

حجم التبادل 

التجاري
25,665.39,2247,5776,421.26,412.95,754.55,589.5

اليابانفرن�سااإيطالياتركياالهندهولنداالبلدان
بلدان 

اأخرى

املجموع 

العام

ال�سادرات 

االإ�رشائيلية اإىل:
2,139.62,399.51,297.7958.31,448759.216,815.960,573.2

الواردات 

االإ�رشائيلية من:
2,700.81,768.72,601.72,693.71,690.32,354.220,105.765,804.5

حجم التبادل 

التجاري
4,840.44,168.23,899.43,6523,138.33,113.436,921.6126,377.7
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ال�سادرات االإ�رشائيلية اإىل دول خمتارة 2016 )باملليون دوالر(

 

الواردات االإ�رشائيلية من دول خمتارة 2016 )باملليون دوالر(

تزال  ما  اأنها  اإال  واملتقدمة،  الغنية  الدول  من  ُتعدُّ  “اإ�رسائيل”  اأن  من  الرغم  وعلى 

3.11 مليارات دوالر من بينها  2016 ما جمموعه  اأمريكياً �سنوياً بلغ �سنة  تتلقى دعماً 

3.1 مليارات دوالر على �سكل منحة ع�سكرية؛ وبذلك يبلغ ما تلقته “اإ�رسائيل” من دعم 

اأمريكي يف الفرتة 1949–2016 ما جمموعه 127.579 مليار دوالر. ويف اآخر عهد اأوباما، 

 مّت توقيع اتفاق اأمريكي مع اجلانب االإ�رسائيلي بحيث يتم دعم “اإ�رسائيل” مببلغ 38 مليار

دوالر على مدى 10 �سنوات، مبعدل 3.8 مليار دوالر �سنوياً تغطي الفرتة 2019–2028.
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امل�ساعدات االأمريكية لـ“اإ�رشائيل” 1949–2017 )باملليون دوالر(

1999–19892008–19791998–19691988–19591978–19491968–1958الفرتة

599.6727.811,426.529,933.931,551.929,374.7جمموع امل�ساعدات

املجموع200920102011201220132014201520162017الفرتة

2,583.92,803.83,029.23,0983,1153,1153,1103,1103,107.5130,686.8جمموع امل�ساعدات

املوؤ�رشات الع�سكرية:

�سنوات  منذ  االإ�رسائيلية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تعي�سها  التي  الرتقب  حالة  ا�ستمرت 

املحيط  يف  واملت�سارعة  املتغرية  االأو�ساع  وب�سبب  الفل�سطيني،  الو�سع  تطورات  ب�سبب 

االإقليمي؛ خ�سو�ساً يف اجلبهة ال�سمالية التي ت�سم �سورية ولبنان، وعلى اجلبهة اجلنوبية 

املحاذية لقطاع غزة و�سيناء امل�رسية. وهذه االأو�ساع دفعت تل اأبيب الإجراء مراجعات 

وتقييمات متوا�سلة انعك�ست على واقع املوؤ�س�سة الع�سكرية ودورها يف املرحلة الراهنة 

وامل�ستقبلية، ومّت ترجمتها يف �سل�سلة التعيينات على قيادة اجلي�س، كما انعك�ست يف خطط 

اجلي�س وا�سرتاتيجيته الع�سكرية واالأمنية، وكذلك على حتديث تر�سانته الع�سكرية. وقد 

2016–2017 جملة من التعيينات  �سهدت املوؤ�س�سة الع�سكرية االإ�رسائيلية خالل �سنتي 

والرتقيات اجلديدة �سملت العديد من االأ�سلحة واملراكز القيادية، با�ستثناء من�سب قائد 

القوات الربية.

وتركز اال�سرتاتيجية االإ�رسائيلية، بح�سب ما انبثق من موؤمتر هرت�سليا، على االإبقاء 

“العدو”،  لدى  الوعي”  “كي  مبداأ  على  تقوم  كما  اجلبهات،  كافة  يف  الردع  حالة  على 

اأم يف قطاع غزة. وبح�سب  التحتية �سواء يف لبنان  ال�سامل للبنى  التلويح بالتدمري  عرب 

اهلل  وحزب  اإيران  يف  اخلارجية  املخاطر  تتمثل  االإ�رسائيلية  اال�سرتاتيجية  التقديرات 

اأنها ت�ستبعد حرباً قريبة معها، كما جتد نف�سها يف بيئة ر�سمية  وحما�س وداع�س؛ غري 

عربية متعاونة اأمنياً، اأو ال حتمل خماطر حقيقية عليها.

والتي  املتنوعة،  الع�سكرية  املناورات  من  ب�سل�سلة  االإ�رسائيلي  اجلي�س  قام  وقد 

اأخرى  اإقامة مناورات ذات طبيعة م�سرتكة مع جيو�س  جمعت معظم االأ�سلحة. كما مّت 

العربية  االإمارات  دولتي  م�ساركة  املنا�سبات  اإحدى  يف  �سهدت  والتي  احلدود،  خارج 

اإجراء  اإىل  باالإ�سافة  الكيان،  مع  ر�سمية  عالقات  تقيمان  ال  اللتني  وباك�ستان  املتحدة 

مناورات للمرة االأوىل مع �سالح اجلو الهندي. 
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 ،2017 �سنة  دوالر  مليار   18.3 االإ�رسائيلية  الر�سمية  الع�سكرية  امليزانية  وبلغت 

و17 مليار دوالر �سنة 2016، مقارنة بـ 15.47 مليار دوالر �سنة 2015 و16.08 مليار 

دوالر �سنة 2014. غري اأن ال�رسف احلقيقي للميزانية الع�سكرية عادة ما يتجاوز ب�سكل 

دوالر  مليار   20.02 جمموعه  ما  ال�رسف  هذا  بلغ  اإذ  املحددة،  الر�سمية  امليزانية  كبري 

�سنة 2016، بينما مل يت�سح ال�رسف احلقيقي ل�سنة 2017 حتى اإعداد هذا التقرير. اأما 

�سنة  اإىل  قيا�ساً   2016 �سنة   %14l بن�سبة  ارتفعت  فقد  االإ�رسائيلية  االأ�سلحة  �سادرات 

جهات  مع  “اإ�رسائيل”  اأبرمتها  التي  االأ�سلحة  ل�سفقات  االإجمالية  القيمة  لتبلغ   ،2015

اأجنبية 6.5 مليارات دوالر، مقارنة بـ 5.7 مليارات دوالر �سنة 2015. بينما مل تت�سح 

قيمة �سادرات االأ�سلحة ل�سنة 2017 حتى اإعداد هذا التقرير.
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�ساد�سًا: الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي

كان العامل العربي خالل �سنتي 2016 و2017 م�رسحاً زاخراً باالأحداث والتطورات 

التي �سكلت امتداداً للتغريات التي ميّر بها امل�سهد ال�سيا�سي يف املنطقة منذ اندالع ثورات 

“الربيع العربي”، وهو ما يوؤثر بطبيعة احلال يف البيئة اال�سرتاتيجية املحيطة بالق�سية 
احلملة  ا�ستكمال  اأولهما  رئي�سيني:  �سياقني  يف  االأحداث  تلك  ترّكزت  وقد  الفل�سطينية. 

جاءت  اخلليج  اأزمة  اإن  القول  مُيكن  والتي  وداعميها،  العربية  التغيري  لقوى  امل�سادة 

واإيران  جهة  من  العربي”  “االعتدال  دول  بني  االإقليمي  ال�رساع  وتنامي  �سياقها،  يف 

وحلفائها من جهة اأخرى، وا�سطفاف دول املنطقة بح�سب موقفها من هذا ال�رساع، مع 

االإ�سارة اإىل اأن احتواء قوى التغيري وا�ستكمال احلملة �سدها كان هاج�ساً م�سرتكاً لدى 

غالبية االأطراف من اجلانبني.

ومكانتها  “اإ�رسائيل”  موقع  تعزيز  اجتاه  يف  التطورات  هذه  �سبت  عامة،  ب�سورة 

مب�سار  منهم  امللتزمني  �سيّما  وال  الفل�سطينيني،  واإىل  العربية  الدول  اإىل  ن�سبة  املنطقة  يف 

االهتمام  بع�س  لعودة  م�ساحة  نف�سه  الوقت  يف  اأتاحت  اأنها  اإال  و“االعتدال”،  الت�سوية 

بالق�سية الفل�سطينية نتيجة لعاملني اأ�سا�سيني: اأولهما تراجع حدة ال�رساعات الداخلية 

وتاأثرياتها على االأجندات ال�سيا�سية لدول املنطقة، وعلى عالقاتها مع الفل�سطينيني. اأما 

“اإ�رسائيل” يف  “االعتدال” لتطبيع عالقاتها مع  العامل الثاين، فيتلخ�س يف اأن ميل دول 

ا�ستجابًة  اأو  ذاتية  عوامل  ب�سبب  �سواًء  اإيران،  مع  االإقليمية”  لـ“املواجهة  التفرغ  �سبيل 

تقّدم  حتقيق  ي�ستدعي  يزال  ما  ترامب،  دونالد  برئا�سة  املتحدة  الواليات  لتوجهات 

يزال متعذراً، ويزداد  ما  بدوره  االأمر  اأن هذا  اإال  الفل�سطينية.  الق�سية  ت�سوية  يف م�سار 

القد�س مدينة  جتاه  املتزايدة  االإ�رسائيلية  االنتهاكات  نتيجة  يوم،  بعد  يوماً   تعرثه 

يقطع  ب�سكل  االنتهاكات،  لتلك  ال�رسيح  االأمريكي  الدعم  ونتيجة  االأق�سى،  وامل�سجد 

الطريق اأمام ما ُيخ�سى من “هرولة” بع�س الدول العربية باجتاه التطبيع.

م�رش:

اإدارة امللف الفل�سطيني، حيث رعت م�رس  عاد الدور امل�رسي ليكون اأكرث فعالية يف 

رامي  حكومة  لتمكني  املجال  فتحت  وحما�س،  فتح  بني  امل�ساحلة  لقاءات  من  جمموعة 
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الو�سع  تدهور  ا�ستمرار  �سّكل  فقد  اأخرى،  جهة  ومن  غزة.  قطاع  اإدارة  من  اهلل  احلمد 

اال�سرتاتيجية  البيئة  �سالح  يف  �سبت  التي  العوامل  اأبرز  �سيناء  جزيرة  �سبه  يف  االأمني 

االأمني  تعاونها  تعزيز  ذلك  لها  اأتاح  حيث  امل�رسية،  اجلبهة  على  لـ“اإ�رسائيل”  بالن�سبة 

اأهمية متزايدة كحليف بالن�سبة  والع�سكري مع م�رس ب�سورة غري م�سبوقة، واأك�سبها 

انفالت  فاإن  نف�سه،  الوقت  ويف  امل�رسية.  ال�سيا�سية  وللقيادة  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 

عرب  غزة،  قطاع  يف  املقاومة  وقوى  بالفل�سطينيني  االإ�رسار  يف  اأ�سهم  �سيناء  يف  االأمن 

التي  االأنفاق،  لتجرمي  كذريعة  االنفالت  هذا  وا�ستخدام  رفح،  معرب  اإغالق  ا�ستمرار 

كانت اأهم �رسايني تخفيف احل�سار عن �سكان القطاع. ومن جهة اأخرى، فاإن االنفالت 

لالأردن بالن�سبة  اال�سرتاتيجية  اأف�سليتها  تعزيز  لـ“اإ�رسائيل”  اأتاح  �سيناء  يف   االأمني 

كمزّود للطاقة.

االأردن:

اإن ت�ساعد االنتهاكات االإ�رسائيلية بحق امل�سجد االأق�سى ومدينة القد�س �سّكل اأبرز 

عوامل توتري العالقة بني عّمان وتل اأبيب، وخ�سو�ساً خالل الن�سف االأخري من �سنة 

ال�سفارة”،  “حادثة  با�سم  ُعرف  ملا  نتيجة  اإ�سافياً،  توتراً  اأي�ساً  �سهدت  التي   ،2017

قبل  طاقمها  عودة  االأردن  ورف�س  عّمان  يف  االإ�رسائيلية  ال�سفارة  الإخالء  اأدت  التي 

مبثابة  لـ“اإ�رسائيل”  عا�سمة  بالقد�س  ترامب  دونالد  اعرتاف  وجاء  الق�سية.  معاجلة 

ولو  حتالفاته  بخريطة  التفكري  الإعادة  االأردن  يف  احلكم  نظام  يدفع  قد  اإ�سايف،  عامل 

وا�سنطن  ودعم  والقد�س  االأق�سى  جتاه  االإ�رسائيلية  التعديات  اإن  اإذ  مرحلي.  ب�سكل 

م�سادر  اأبرز  باأحد  امل�سا�س  عرب  االأردنية،  للدولة  حقيقية  تهديد  عوامل  ت�سّكالن  لها 

�رسعية حكم االأ�رسة الها�سمية للبالد منذ قيام اململكة، التي ما يزال �سارعها هو االأكرث 

الفل�سطينية وتفاعالً مع تطوراتها. بالق�سية  الت�ساقاً 

�سورية:

اأدت االأزمة الدموية الداخلية اإىل تغييب �سبه كامل لدور البالد ال�سيا�سي يف االإقليم، 

على  املتحاربة  القوى  ملوازين  خا�سعة  باتت  التي  ال�سيا�سية  جغرافيتها  باب  من  اإال 

االأر�س، بعد اأن حتّولت اإىل �ساحة اأ�سا�سية لت�سفية نزاعات اإقليمية ودولية مت�سابكة. 

على  ال�سيطرة  با�ستمرار  موقفها  تعزيز  يف  التغريات  تلك  “اإ�رسائيل”  ا�ستغلت  وقد 
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فيها  قراأت  التي  االأهداف  ل�رسب  ال�سورية  واالأجواء  االأرا�سي  وا�ستباحة  اجلوالن، 

م�سدر تهديد ا�سرتاتيجي لها. ويف حني اأ�سهمت االأزمة ال�سورية يف ا�ستنزاف “اجلبهة 

االإقليمي  ال�رساع  واإك�ساب  املنطقة،  قوى  بني  ال�رسخ  وزيادة  لـ“اإ�رسائيل”  ال�سمالية” 

امل�سرتكة  امل�سالح  م�ساحة  وزيادة  الفل�سطينية،  الق�سية  ح�ساب  على  متزايدة  اأهمية 

بني “اإ�رسائيل” واالأردن على ال�سعيد االأمني؛ اإال اأن تراجع حدة ال�رساع الع�سكري يف 

لـ“اإ�رسائيل”،  ال�سمالية”  “اجلبهة  التهديد اال�سرتاتيجي على  �سورية زاد من م�ستوى 

نظراً لتعزز نفوذ القوى املعادية لها على تلك اجلبهة.

لبنان:

يعّد املجتمع الفل�سطيني يف لبنان من املجتمعات الفاعلة يف بالد الطوق، نظراً للحرية 

خميمات  يف  يعي�س  زال  ما  معظمهم  الأن  ونظراً  الفل�سطينيون؛  بها  يتمتع  التي  الن�سبية 

وجتمعات تعك�س هويته واهتماماته وتطلعاته الفل�سطينية. غري اأنه من اأكرث املجتمعات 

معاناة ب�سبب حرمانه من حقوق العمل يف الكثري من املهن ومن حقوق التملك، وب�سبب 

من  احللوة  عني  خميم  عانى  وقد  املخيمات.  بع�س  يف  االأمن  وتردي  اخلدمات،  �سعف 

العديد من اال�ستباكات امل�سلحة؛ غري اأن تعاون القوى الفل�سطينية مع االأمن اللبناين اأدى 

األفاً(   175( لبنان  لفل�سطينيي  االإح�ساء  نتائج  ولعل  االأمنية.  امل�ساكل  معظم  ملحا�رسة 

املدنية واالإن�سانية  ال�سيا�سية، واإعطاء احلقوق  ال�سلطات والقوى  ت�سّب يف خانة طماأنة 

للفل�سطينيني.

دول اخلليج:

جاءت التغريات التي �سهدتها دول اخلليج العربي، يف جزء كبري منها، نتيجة لتطورات 

م�سهد احلكم يف ال�سعودية، وا�ستمرار احلملة �سّد قوى التغيري، فاإن تقاطعها مع الرغبة 

اأمام حتوالت  اأنه فتح املجال  اإيران بدا  االأمريكية بتفريغ امل�سهد يف املنطقة لل�رساع مع 

ُكربى، ُينذر جناحها بتح�سن البيئة االإقليمية بالن�سبة لـ“اإ�رسائيل” ب�سورة غري م�سبوقة 

الق�سية  ت�سفية  جهود  اإىل  عربية  دول  وبان�سمام  املنطقة،  يف  وجودها  “تطبيع”  عرب 

كبرية  ت�ساوؤالت  اأثار  لـ“اإ�رسائيل”  عا�سمة  بالقد�س  ترامب  اعرتاف  اأن  اإال  الفل�سطينية. 

بالق�سية  معنيني  طرفني  اأبرز  معار�سة  مع  �سيّما  وال  االأمر،  هذا  حتقق  اإمكانية  حول 



40

ملخ�ص التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2016–2017

العالقات  لتطبيع  الفل�سطينية،  االأردن وال�سلطة  اأي  االعتدال،  الفل�سطينية �سمن حمور 

الدول  اأ�سل  من  اثنان  اأنهما  من  الرغم  على  التطورات،  هذه  �سوء  يف  “اإ�رسائيل”  مع 

العربية الثالثة التي تربطها بتل اأبيب اتفاقيات �سالم.

م�سار التطبيع:

ع�رسة  االإحدى  االأ�سهر  يف  وم�رس  “اإ�رسائيل”  بني  التجارية  التبادالت  �سهدت 

2016، بعدما  8.2l% مقارنة بالفرتة نف�سها من �سنة  2017 منواً بن�سبة  االأوىل من �سنة 

فقد  االأردن،  اأما   .2015 ب�سنة  مقارنة   %18.4l بن�سبة   2016 �سنة  انخفا�ساً  �سهدت 

من االأوىل  ع�رسة  االإحدى  االأ�سهر  يف  “اإ�رسائيل”  وبني  بينه  التجارية  التبادالت   �سهدت 

�سهدت  كما   ،2016 �سنة  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   %7l بن�سبة  انخفا�ساً   2017 �سنة 

انخفا�ساً اأي�ساً �سنة 2016 بن�سبة 30l% مقارنة ب�سنة 2015. و�سهدت املغرب انخفا�ساً 

 يف التبادل التجاري بينها وبني “اإ�رسائيل” يف االأ�سهر االإحدى ع�رسة االأوىل من �سنة 2017

بن�سبة 28.4l% مقارنة بالفرتة نف�سها من �سنة 2016، بعد النمو الذي �سهدته �سنة 2016 

هذه  حافظت  عام  وب�سكل  اأدناه(.  اجلدول  )انظر   2015 ب�سنة  مقارنة   %45.1l بن�سبة 

التبادالت التجارية على م�ستوى منخف�س قيا�ساً ب�سادرات وواردات هذه الدول، وهي 

تعك�س نفوراً �سعبياً وا�سعاً من التطبيع االقت�سادي مع “اإ�رسائيل”.

 ال�سادرات والواردات االإ�رشائيلية مع بع�س الدول العربية 2015–2016

)باملليون دوالر(

البلد

الواردات االإ�رشائيلية من:ال�سادرات االإ�رشائيلية اإىل:

2016201520162015

79.1112.15754.6م�رش

48.998.7308.1410.5االأردن

39.52316.515.6املغرب
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ال�سادرات االإ�رشائيلية اإىل بع�س الدول العربية 2015–2016

الواردات االإ�رشائيلية من بع�س الدول العربية 2015–2016
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�سابعًا: الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ�سالمي

ي�ستقرئ التقرير اال�سرتاتيجي فيما يتعلق بهذا العنوان منظمة التعاون االإ�سالمي، 

ويدر�س حالتني كنموذجني عن العامل االإ�سالمي هما تركيا واإيران، كما ي�ستطلع م�سارات 

التفاعل ال�سعبي وم�سارات التطبيع.

منظمة التعاون االإ�سالمي:

عن  التعبري  يف   2017–2016 �سنتي  خالل  االإ�سالمي  التعاون  منظمة  ا�ستمرت 

اإىل ما يفر�س  اأنها مل ت�سل يف ردود فعلها  اإال  املنددة باملمار�سات االإ�رسائيلية،  مواقفها 

واملقد�سات  الفل�سطيني  ال�سعب  جتاه  �سيا�ساته  من  يغري  اأن  االإ�رسائيلي  االحتالل  على 

االإ�سالمي  التعاون  منظمة  باأن  الوا�سح  ومن  االأق�سى.  امل�سجد  خ�سو�ساً  االإ�سالمية 

�ستتابع �سيا�ساتها النمطية التقليدية غري القادرة على االأداء الفّعال املوؤثر يف املدى املنظور.

تركيا:

تابعت تركيا �سيا�ستها الداعمة بقوة لق�سية فل�سطني، والناقدة لل�سيا�سة االإ�رسائيلية. 

غري اأنها يف الوقت نف�سه اأعادت عالقاتها ال�سيا�سية ال�سابقة مع “اإ�رسائيل” بعد اإعالن ملف 

�سفينة “مرمرة”، وطورت عالقاتها التجارية معها.

وتابعت تركيا �سيا�ستها النا�سطة مع اجلانب الفل�سطيني، واحتفظت بعالقات جيدة 

مع قيادات فتح وحما�س. فعلى امل�ستوى الر�سمي، تكررت زيارات الرئي�س الفل�سطيني 

الرئي�س  من  كل  خاللها  والتقى   ،2017–2016 �سنتي  خالل  تركيا  اإىل  عبا�س  حممود 

مع  للعالقة  بالن�سبة  اأما  يلدرم.  علي  بن  الوزراء  ورئي�س  اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي 

حركة حما�س، فقد توا�سلت لقاءات الرئي�س الرتكي ورئي�س الوزراء وعدد من امل�سوؤولني 

االإ�رسائيلية  املحاوالت  من  الرغم  وعلى  م�سعل.  خالد  وخ�سو�ساً  حما�س  من  لقيادات 

واعتربتها  املحاوالت،  هذه  كل  رف�ست  تركيا  اأن  اإال  وحما�س،  تركيا  بني  العالقة  لقطع 

قطاع  عن  احل�سار  رفع  قوي  ب�سكل  دعمت  كما  وا�سعة،  ب�سعبية  حتظى  وطنية  حركة 

غزة واإعماره.
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رداً   2017 دي�سمرب  االأول/  كانون  يف  اإ�سالمي  قمة  موؤمتر  تركيا  ا�ست�سافت  وقد 

اإظهار ت�سامن العامل  على قرار ترامب نقل ال�سفارة االأمريكية للقد�س، وحر�ست على 

االإ�سالمي مع القد�س وفل�سطني يف وجه االإجراءات االإ�رسائيلية واالأمريكية.

اإيران: 

تابعت اإيران �سيا�ستها التقليدية يف رف�س االعرتاف بـ“اإ�رسائيل” والدعوة اإىل اإزالتها، 

املا�سية  الفرتة  يف  االإقليمية  مكانتها  عززت  اإيران  والأن  الفل�سطينية.  املقاومة  دعم  ويف 

خ�سو�ساً يف �سورية والعراق ولبنان واليمن؛ فقد اعتربتها التقارير االإ�رسائيلية م�سدر 

اأو�ساط  قلق  اأو  بعداء  تت�سبب  االإيرانية  االإقليمية  ال�سيا�سات  والأن  لها.  خارجي  تهديد 

العداء  لتوجيه  الطائفي  الوتر  على  اللعب  “اإ�رسائيل”  حاولت  فقد  وا�سعة،  “�سنية” 
الر�سمي العربي، وخ�سو�ساً اخلليجي، �سّد اإيران.

وقد �سهدت �سنتا 2016–2017 تطوراً يف م�ستوى العالقة بني اإيران وحركة حما�س، 

اإذ تكررت الزيارات من قبل حركة حما�س خالل هذه الفرتة، كان اأبرزها م�ساركة وفد 

ح�سن  اجلمهورية  رئي�س  تن�سيب  حفل  يف  حما�س  حركة  قياديي  من  امل�ستوى  رفيع 

روحاين. ويف ت�رسين االأول/ اأكتوبر 2017 زار اإيران وفد من حركة حما�س، تراأ�سه نائب 

اأخرى على عالقاتها القوية  اإيران من جهة  رئي�س احلركة �سالح العاروري؛ وحافظت 

مع حركة اجلهاد االإ�سالمي، كما حافظت على عالقاتها مع حركة فتح واجلهات الر�سمية 

الفل�سطينية.

م�سارات التفاعل ال�سعبي وم�سارات التطبيع:

وتعّد  فل�سطني.  لق�سية  املوؤيدة  ال�سعبية  الفعاليات  مئات  االإ�سالمي  العامل  �سهد 

يف  امل�سلمون  عليها  يتوحد  التي  املعامل  اأبرز  اأحد  االأق�سى  وامل�سجد  القد�س  ق�سية 

ترامب  بقرار  تنديداً  االإ�سالمي  العامل  اأرجاء  معظم  املظاهرات  عّمت  وقد  العامل. 

يف  اأي�ساً  الوا�سع  االإ�سالمي  التفاعل  هذا  ظهر  كما  للقد�س،  االأمريكية  ال�سفارة  نقل 

بالقد�س. االأ�سباط  باب  هبّة  اأثناء  يف   2017 �سيف 

ارتفع حجم  االإ�سالمي و“اإ�رسائيل”، فقد  العامل  التجاري بني  التبادل  وعلى �سعيد 

التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رسائيل” بن�سبة 13.4l% تقريباً يف االأ�سهر االإحدى ع�رسة 
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االأوىل من �سنة 2017 مقارنة بالفرتة نف�سها من �سنة 2016. يف الوقت الذي �سهدت فيه 

�سنة 2016 انخفا�س حجم التبادل التجاري اأكرث من 6l% مقارنة ب�سنة 2015.

االأ�سهر  يف  كبرياً  انخفا�ساً  ماليزيا  مع  االإ�رسائيلي  التجاري  التبادل  و�سهد 

�سنة  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   %96.7l بن�سبة   2017 �سنة  من  االأوىل  ع�رسة   االإحدى 

58.4l% مقارنة ب�سنة 2015. و�سهد  2016، بعدما �سهدت انخفا�ساً �سنة 2016 بن�سبة 

يف االأ�سهر االإحدى ع�رسة  االأوىل من  منواً  نيجرييا  مع  االإ�رسائيلي  التجاري  التبادل 

�سنة 2017 بن�سبة 34l% مقارنة بالفرتة نف�سها من �سنة 2016، بعدما �سهدت انخفا�ساً 

االإ�رسائيلي  التجاري  التبادل  35.2l% مقارنة ب�سنة 2015. و�سهد  �سنة 2016 بن�سبة 

مع اأذربيجان منواً يف االأ�سهراالإحدى ع�رسة  االأوىل من �سنة 2017 بن�سبة 4.8l% مقارنة 

101.6l% مقارنة  بالفرتة نف�سها من �سنة 2016، بعدما �سهدت منواً �سنة 2016 بن�سبة 

يف  انخفا�ساً  كازاخ�ستان  مع  االإ�رسائيلي  التجاري  التبادل  و�سهد   .2015 ب�سنة 

االأ�سهر االإحدى ع�رسة  االأوىل من �سنة 2017 بن�سبة 25.2l% مقارنة بالفرتة نف�سها من 

 .2015 ب�سنة  مقارنة   %20.7l بن�سبة   2016 �سنة  انخفا�ساً  �سهدت  بعدما   ،2016 �سنة 

االإحدى  االأ�سهر  يف  انخفا�ساً  اإندوني�سيا  مع  االإ�رسائيلي  التجاري  التبادل  و�سهد 

ع�رسة  االأوىل من �سنة 2017 بن�سبة 6.7l% مقارنة بالفرتة نف�سها من �سنة 2016، بعدما 

�سهدت ارتفاعاً �سنة 2016 بن�سبة 11l% مقارنة ب�سنة 2015.

 ال�سادرات والواردات االإ�رشائيلية مع عدد من الدول االإ�سالمية 2015–2016

)باملليون دوالر(

البلدان

الواردات االإ�رشائيلية من:ال�سادرات االإ�رشائيلية اإىل:

2016201520162015

1,297.71,701.12,601.72,446تركيا

583.31,419.61415.3ماليزيا

81.71283.12.9نيجرييا

260.1129.76.22.4اأذربيجان

46.559.72.11.6كازاخ�ستان

120.995.743.352.2اإندوني�سيا
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ال�سادرات االإ�رشائيلية اإىل عدد من الدول االإ�سالمية 2015–2016 )باملليون دوالر(

الواردات االإ�رشائيلية من عدد من الدول االإ�سالمية 2015–2016 )باملليون دوالر(
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ثامنًا: الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل

اإىل  اأخرى  اإقليمية ودولية  2016–2017 بق�سايا  الدويل خالل �سنتي  االن�سغال  اأدى 

تراجع امل�سهد الفل�سطيني عن ال�سدارة، اإال يف اأوقات حمدودة. واأ�سهم يف ذلك ا�ستمرار 

حالة الال ا�ستقرار يف املنطقة العربية، وحماولة قوى اإقليمية ودولية توجيه مركز العداء 

خدمة  وبال�رسورة  دائماً  يعني  ال  فل�سطني  بق�سية  الدويل  االن�سغال  اأن  غري  اإيران.  اإىل 

لها، اإذ كثرياً ما تتدخل القوى الدولية الكربى وخ�سو�ساً الواليات املتحدة لكبح اأن�سطة 

للطرف  والغطاء  املخرج  ولتوفري  الفل�سطيني،  ال�سعب  انتفا�سات  وامت�سا�س  املقاومة 

ال وغري ملزم لالحتالل. االإ�رسائيلي، ودعم م�سار ت�سوية غري عملي وغري فعَّ

الواليات املتحدة:

عهد  من  �سنة  واأول   ،2016 اأوباما  عهد  من  �سنة  اآخر  يف  االأمريكية  ال�سيا�سة  تابعت 

ترامب 2017 توجهاتها املنحازة لـ“اإ�رسائيل”. وكفَّت اإدارة اأوباما عن اأي �سغوط على 

املتحدة  الواليات  تقدم   2016 خريف  يف  تفاهم  مذكرة  ووّقعت  االإ�رسائيلي،  اجلانب 

مبوجبها 38 مليار دوالر م�ساعدات لـ“اإ�رسائيل” خالل ع�رس �سنوات، واعرتف نتنياهو 

اإدارة  “غري م�سبوق”. وظلّت  اأوباما  االأمريكي يف عهد  الع�سكري واالأمني  التعاون  باأن 

القد�س  �رسقي  وباعتبار  الدولتني  حّل  بدعم  التقليدي  االأمريكي  املوقف  تتبنى  اأوباما 

اأكرث  �سيا�سات  فتبنى  ترامب  اأما   .1967 �سنة  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  �سمن 

اأمريكا  واأفقد  االإ�رسائيلي؛  اجلانب  دعم  يف  ال�سابقني  الروؤ�ساء  من  و�سعبوية  ميينية 

ال�سلمية؛  الت�سوية  لعملية  كراٍع  اإظهارها  على  دائماً  حر�ست  التي  ال�سورة  عملياً 

ال�سفارة  وبنقل  لـ“اإ�رسائيل”  عا�سمة  بالقد�س  باالعرتاف  االأمريكي  التوجه  وح�سم 

االأمريكية اإليها يف 2017/12/6، وب�سكل يخالف القرارات والقوانني الدولية. كما اأظهرت 

بـ“�سفقة” معنية  اأنها  التاأكيد  مع  الدولتني،  حّل  دعم  عن  مرتاجعة  �سيا�سية  لغة   اإدارته 

ال ت�ستمل بال�رسورة على دولة فل�سطينية. هذا، يف الوقت الذي ظهرت فيه “�سائعات” 

�سيناء  من  اأجزاء  على  غزة  قطاع  تو�سيع  ت�ستهدف  القرن”  بـ“�سفقة  ُيعرف  عما 

ومعظم القد�س  ويف  العودة  يف  الفل�سطينيني  حّق  اإلغاء  مع  هناك،  الفل�سطينيني   وتوطني 

وال�سلطة  التحرير  منظمة  على  �سغوطها  من  ترامب  اإدارة  زادت  كما  الغربية.  ال�سفة 
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والتهديد  وا�سنطن،  يف  املنظمة  مكتب  ترخي�س  جتديد  عدم  ذلك  يف  مبا  الفل�سطينية، 

بقطع امل�ساعدات املالية لل�سلطة. من جهة اأخرى، �سعت اأمريكا لت�سجيع التطبيع العربي 

العربي  العداء  حالة  ُتغريِّ  حتالفات  بناء  واإىل  “اإ�رسائيل”،  مع  اخلليجي(  )وخ�سو�ساً 

واالإ�سالمي من “اإ�رسائيل” باجتاه اإيران.

االحتاد االأوروبي:

مع  االأمريكية  ال�سيا�سات  من  القريبة  �سيا�ساته  جممل  االأوروبي  االحتاد  تابع 

حّل  تبني  يف  االحتاد  وا�ستمر  موؤثر.  غري  ولكنه  حمدود  اختالف  بهام�س  االحتفاظ 

طالب  كما  القد�س؛  فيها  مبا   1967 حدود  على  تغيريات  باأي  يعرتف  ومل  الدولتني، 

من االن�سحاب  عن  الربيطاين  االإعالن  ويعطي  غزة.  قطاع  عن  احل�سار  برفع   برملانه 

االحتاد االأوروبي يف حزيران/ يونيو 2016 موؤ�رساً ولو حمدوداً الحتمال ظهور �سيا�سات 

اأكرث تعاطفاً مع اجلانب الفل�سطيني؛ الأن بريطانيا ظلت متثل اإحدى قوى ال�سّد العك�سي 

ماكرون  اإميانويل  الو�سط  تيار  مر�سح  فوز  اأما  االأمريكية.  ال�سيا�سة  مع  تناغماً  االأكرث 

ال�سيا�سية  النخبة  تركيبة  يف  عميق  تغريُّ  اإىل  في�سري   2017 مايو  اأيار/  يف  فرن�سا  برئا�سة 

الفرن�سية، وهو ما ي�ستوجب على الطرف الفل�سطيني قراءته بعناية حل�سن التعامل معه.

الرباعية الدولية:

ورو�سيا،  املتحدة،  )الواليات  الدولية  الرباعية  لدور  ال�سيا�سي  الرتاجع  ا�ستمر 

واالحتاد االأوروبي، واالأمم املتحدة( يف ال�ساأن الفل�سطيني؛ والتي مل ترتبط فاعليتها اإال 

مبحاولة تهدئة وا�ستيعاب الو�سع الفل�سطيني وو�سعه حتت ال�سيطرة، وتوفري خمرج 

اإال بيانات توؤكد على  لـ“اإ�رسائيل” من اال�ستحقاقات املرتتبة على احتاللها. ومل ت�سدر 

تعزيز  على  توؤكد  كما  حمددة؛  تنفيذية  اإجراءات  دون  اال�ستيطان،  ووقف  الدولتني  حّل 

الدور الوظيفي لل�سلطة الفل�سطينية؛ وقطع الطريق على قوى املقاومة.

دول الربيك�س:

اإفريقيا(  وجنوب  والربازيل،  والهند،  وال�سني،  )رو�سيا،  الربيك�س  دول  اأن  ُيالحظ 

التي متثل 41l% من �سكان العامل، و22l% من الناجت املحلي االإجمايل العاملي، والتي مثلت 

داعماً تقليدياً لفل�سطني يف املحافل الدولية، اأخذ �سقفها باالنخفا�س مع تنامي م�ساحلها 
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الدول  ا�ستمرت هذه  العربية واالإ�سالمية. وقد  البيئة  واعتباراتها االقت�سادية و�سعف 

القد�س  �رسقي  واعتبار   ،1967 حدود  على  للحياة  قابلة  فل�سطينية  دولة  اإقامة  بدعم 

اال�ستيطان  واإدانة  االإ�رسائيلي،  االحتالل  �سجب  جتنبت  اأنها  غري  لفل�سطني،  عا�سمة 

واملمار�سات التع�سفية االإ�رسائيلية. وقد �سهدت العالقات ال�سيا�سية واالقت�سادية لهذه 

الهندية  العالقات  وتطورت  كبرياً.  حت�سناً  “اإ�رسائيل”  مع  اإفريقيا(  جنوب  )عدا  الدول 

يف  لـ“اإ�رسائيل”  مودي  الهندي  الوزراء  رئي�س  بزيارة  وتكللت  كبري  ب�سكل  االإ�رسائيلية 

املجال  فتح  قد  رو�سيف،  الي�سارية  الربازيل  رئي�سة  عزل  اأن  كما   .2017 يوليو  متوز/ 

مع  خ�سو�ساً  الربازيل،  يف  اجلديدة  احلاكمة  املنظومة  مع  االإ�رسائيلي  التقارب  لعودة 

وكذلك  �سهيونية،  ميول  وذو  �سريا(  )خو�سيه  يهودي  برازيلي  خارجية  وزير  تعيني 

اأن جنوب  للبنك املركزي الربازيلي. غري  اإ�رسائيلي املولد رئي�ساً  تعيني �سخ�س يهودي 

اإفريقيا قررت خف�س م�ستوى متثيلها ال�سيا�سي يف “اإ�رسائيل” اإىل درجة مكتب ات�سال 

لكن  االإ�رسائيلية.  ال�سيا�سات  ا�ستيائها من  2017، تعبرياً عن  االأول/ دي�سمرب  يف كانون 

نف�سه،  ال�سهر  يف   )ANC الوطني  املوؤمتر  )حزب  احلاكم  للحزب  جديد  رئي�س  انتخاب 

مقرب من الدوائر املوؤيدة لل�سهيونية و“اإ�رسائيل”، يثري القلق حول مدى دعم احلزب 

احلاكم للق�سية الفل�سطينية يف امل�ستقبل.

املوؤ�س�سات الدولية: 

تابعت االأمم املتحدة �سيا�ستها التقليدية الداعمة حلّل الدولتني، ووا�سلت التاأكيد على 

اأر�سه،  على  و�سيادته  م�سريه،  تقرير  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  ال�سابقة  قراراتها 

واعتبار “اإ�رسائيل” قوة احتالل لل�سفة الغربية وقطاع غزة. وكان معدل الدعم لفل�سطني 

177 �سوتاً موؤيداً حلق  اأعلى ت�سويت هو  193 �سوتاً، وكان  اأ�سل  140 �سوتاً من  هو 

واالإ�رسائيلية  االأمريكية  ال�سغوط  من  وبالرغم  الفل�سطيني.  لل�سعب  امل�سري  تقرير 

2017/12/21 �سّد قرار ترامب بنقل ال�سفارة  اأن االأمم املتحدة �سوتت يف  اإال  ال�سخمة، 

االأمريكية للقد�س، معتربة اأن اأي قرارات اأو اإجراءات تهدف اإىل تغيري طابع مدينة القد�س 

اأو تركيبتها الدميوجرافية الغية وباطلة؛ وذلك باأغلبية 128 �سوتاً مقابل 9 اأ�سوات.

للجانب  والغطاء  الدعم  توفري  املتحدة  الواليات  وا�سلت  فقد  االأمن،  جمل�س  يف  اأما 

االإ�رسائيلي وا�ستخدام الفيتو حيثما يلزم. غري اأن اإدارة اأوباما �سكتت عن تعويق االإجماع 

1967، فامتنعت عن  العاملي مبعار�سة اال�ستيطان االإ�رسائيلي يف فل�سطني املحتلة �سنة 
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 تاأييد قرار جمل�س االأمن 2334 يف 2016/12/23، مما �سمح ب�سدوره باأغلبية 14 �سوتاً؛

وهو ما اأثار الغ�سب االإ�رسائيلي جتاه اأوباما. غري اأن اإدارة ترامب قالت اإنها لن ت�سمح 

لهكذا قرارات باملرور.

املثال،  �سبيل  فعلى  فل�سطني.  جتاه  التقليدية  �سيا�ستها  الدولية  املنظمات  ووا�سلت 

اليون�سكو االإجراءات االإ�رسائيلية جتاه االأق�سى والقد�س واحلرم االإبراهيمي...،  دانت 

حيث قررت الواليات املتحدة ثم “اإ�رسائيل”، بغ�سب، االن�سحاب من اليون�سكو يف كانون 

االأول/ دي�سمرب 2017. 
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 تا�سعًا: اأبرز امل�سارات املحتملة ل�سنتي

2019–2018

ال�سيولة والال ا�ستقرار، ومع تعقيدات  يف بيئٍة ا�سرتاتيجية ما زالت تعاين من حالة 

حمددة  م�سارات  توقع  ال�سهل  من  فلي�س  والدويل،  االإقليمي  امل�سالح  وتدافع  التداخل 

اأنه على ما يبدو، فاإن ق�سية فل�سطني �ستحمل العديد  بدرجة عالية من االطمئنان. غري 

من اأزماتها وا�ستحقاقاتها ال�سابقة اإىل املرحلة القادمة. اأما اأبرز امل�سارات املحتملة فيمكن 

اخت�سارها )واهلل اأعلم( على النحو التايل:

اإىل  طريقه  يف  وهو  م�سدود،  حائط  اإىل  و�سل  قد  ال�سلمية  الت�سوية  م�سار  اأن  يبدو  	•

حلول  باجتاه  حمله  على  عجزها  اأو�سلو  اتفاقيات  منظومة  اأثبتت  اأن  بعد  االنهيار، 

�سيا�سية حقيقية. وما دامت �رسوط اللعبة هي نف�سها، فاإن حّل الدولتني وفق املنظور 

دولة  اإىل  الفل�سطينية  ال�سلطة  لتحول  اأفق  ثمة  ولي�س  عملياً؛  �سي�سقط  الفل�سطيني 

فل�سطينية كاملة ال�سيادة على االأر�س املحتلة �سنة 1967؛ ولي�س ثمة اأفق اأي�ساً لتغيري 

ال�سعب  اأهداف  اأكرث مما تخدم  اأغرا�س االحتالل،  كاأداة تخدم  الراهن  ال�سلطة  و�سع 

الفل�سطيني وتطلعاته.

لي�س من املتوقع اأن تتحقق امل�ساحلة الفل�سطينية اإذا ما ظلَّت ُتدار بالطريقة نف�سها؛ واإذا  	•

مل ت�سَع القيادة الفل�سطينية الر�سمية اإىل اإجناز �رساكة حقيقية فعالة، ُتعرّب عن االأحجام 

وطني  برنامج  اأ�سا�س  على  وُتبنى  واخلارج،  الداخل  يف  الفل�سطينية  للقوى  احلقيقية 

قائم على الثوابت. وينبغي الرتكيز على م�سارات، ال يتحكم بها الطرف االإ�رسائيلي، 

كاإعادة بناء منظمة التحرير. كما اأن ثمة فر�سة م�ستقبلية اأف�سل الإعادة ترتيب البيت 

الفل�سطيني يف �سوء ف�سل م�سار الت�سوية ال�سلمية.

اإن اأعداد الفل�سطينيني �ستتجاوز اأعداد اليهود يف فل�سطني التاريخية �سنة 2018، واإن  	•

العدوانية  االإجراءات  من  مزيد  التخاذ  يدفعها  قد  ذلك  من  االإ�رسائيلية  ال�سلطات  قلق 

والعن�رسية؛ وهو ما ي�ستدعي بذل كافة اجلهود لدعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني على 

اأر�سه.
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حتت  دام  ما  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطيني  االقت�ساد  معاناة  �ست�ستمر  	•

االحتالل واحل�سار االإ�رسائيلي، وما دام حتت ا�ستحقاقات اتفاقات اأو�سلو وبروتوكول 

 %60l باري�س؛ و�ستبقى الهيمنة االإ�رسائيلية على �سادرات ال�سلطة ووارداتها )اأكرث من

من حجم التبادل التجاري(، كما �سيظل الناجت املحلي االإجمايل االإ�رسائيلي اأكرث بـ 20 

�سعفاً من نظريه الفل�سطيني، و�ستظل امليزانية الفل�سطينية ُمعتِمدة اإىل حدٍّ كبري على 

الدعم اخلارجي، وعلى اإيرادات ال�رسائب التي يجبيها االحتالل االإ�رسائيلي؛ وهو ما 

يجعلها رهينة له.

�ستتوا�سل االعتداءات االإ�رسائيلية وم�ساريع التهويد واال�ستيطان خ�سو�ساً يف القد�س  	•

وباقي ال�سفة الغربية؛ ولي�س من املتوقع اأن يتم رفع احل�سار عن قطاع غزة ما دامت 

ال�سهيوين  امل�رسوع  و�سيُحاول  التحتية.  وبناها  بقواها  حتتفظ  الفل�سطينية  املقاومة 

واإ�سالمية  عربية  بيئة  يف  االأر�س،  على  احلقائق  وبناء  املكا�سب  من  قدر  اأكرب  حتقيق 

�سعيفة ومفككة.

غري اأنه من املتوقع اأن ت�ستمر املقاومة الفل�سطينية، واأن تزداد فر�سها يف الت�ساعد مع 

حالة الياأ�س من م�سار الت�سوية.

اإ�سقاط م�سار  واإىل  والديني،  اليميني  التطرف  اإىل مزيد من  ال�سهيوين  املجتمع  يتجه  	•

الت�سوية وحّل الدولتني. وبالرغم من حالة التقدم االقت�سادي وارتفاع الناجت االإجمايل 

املحلي، وزيادة دخل الفرد )حوايل 40 األف دوالر �سنوياً( مبا يوازي نظريه يف بلدان 

الع�سكرية ال�سخمة والنوعية االإ�رسائيلية؛ وبالرغم من  القوة  اأوروبية؛ وبالرغم من 

اأزمات  تواجه  �ستظل  “اإ�رسائيل”  اأن  اإال  واالإ�سالمي؛  العربي  الر�سمي  ال�سعف  حالة 

وجودية يف ظّل �سمود ال�سعب الفل�سطيني ومقاومته على اأر�سه، ويف ظّل بيئة عربية 

�سعبية وا�سعة راف�سة للتعامل معها، ويف ظّل بيئة ا�سرتاتيجية حميطة غري م�ستقرة، 

ويتنامى فيها الوجود املقاوم املعادي لـ“اإ�رسائيل”.

“اإ�رسائيل”،  مع  ر�سمية  بعالقات  املرتبطة  العربية،  الدول  حتافظ  اأن  املتوقع  من  	•

وحتديداً م�رس واالأردن، على هذه العالقات. وقد حتاول “اإ�رسائيل” اإحداث اخرتاقات 

يف عالقاتها مع بع�س دول اخلليج على قاعدة التحالف �سّد اإيران ومكافحة “االإرهاب”؛ 

غري اأن هذا االخرتاق لن يكون �سهالً؛ وقد ُتف�سل اأطراف عربية عمل العالقات “حتت 

الطاولة” ب�سبب املعار�سة ال�سعبية الوا�سعة للتطبيع مع “اإ�رسائيل”.
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والباهت  ال�سعيف  اأدائها  من  االإ�سالمي  التعاون  منظمة  ن  حُت�سِّ اأن  املتوقع  من  لي�س  	•

جتاه فل�سطني. 

يف  لفل�سطني،  الداعم  الن�سط  ال�سيا�سي  اأداءها  اأردوغان  قيادة  حتت  تركيا  و�ستتابع 

مع  الن�سطة  والتجارية  الباردة  ال�سيا�سية  عالقتها  على  فيه  �ستحافظ  الذي  الوقت 

اجلانب االإ�رسائيلي. 

كما �ستتابع اإيران حالة دعمها ال�سيا�سي والع�سكري للمقاومة الفل�سطينية، وعداءها 

املك�سوف �سّد “اإ�رسائيل”.

لق�سية  دولة(   140 )نحو  كبرية  وباأغلبية  ودعماً  تعاطفاً  تبدي  الدولية  البيئة  �ستظل  	•

فل�سطني يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وعدد من املوؤ�س�سات الدولية. غري اأن الواليات 

املتحدة ومنظومة القوى الكربى التي ت�سيطر على جمل�س االأمن الدويل، والتي تهيمن 

االإ�رسائيلي  اإجراءات جترب اجلانب  اأو  باأي قرارات  الدولية، لن ت�سمح  ال�سيا�سة  على 

على اتخاذ خطوات يرف�سها.

ال�سلبية  النظرة  اأو  العداء  يف  بطيئة  ولو  لزيادة  فر�سة  ثمة  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 

“اإ�رسائيل”، كما اأن ثمة فر�سة لتعزيز جناحات حركات مقاطعة  ال�سعبية العاملية جتاه 

“اإ�رسائيل” BDS، وهو ما يت�سبب بت�ساعد القلق االإ�رسائيلي.




