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م�سارات العدوان واملقاومة والت�سوية ال�سلمية

��صتمر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف عدو�نه و�إجر�ء�ته �لقمعية �صد �ل�صعب �لفل�صطيني 

بكافة  لالحتالل،  مقاومته  و��صل  �ل�صعب  �أن  غري  و2019؛   2018 �صنتي  خالل 

�أ�صكالها �ل�صعبية و�مل�صلحة. وبالرغم من معاناة �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية من �لتن�صيق �الأمني بني 

�ل�صلطة �لفل�صطينية و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �إال �نها ��صتمرت يف �إطار �لعمليات �لفردية، مع ��صتمر�ر 

�أما يف  �إجر�ء�ت قو�ت �الحتالل وتوغالتها و�عتقاالتها.  �ملو�جهات �النتفا�صية �ليومية، ومو�جهة 

�لعمليات  غرفة  �أد�ء  طورت  كما  و�مليد�نية،  �لقتالية  قدر�تها  �ملقاومة  قوى  طوّرت  فقد  غزة،  قطاع 

وقد  عالية.  ردعية  وقوة  كفاءة  فيها  �أثبتت  ع�صكرية،  مو�جهات  ع�رشة  نحو  وخا�صت  �مل�صرتكة، 

�لو�جهة،  �إىل  غزة  قطاع  ح�صار  وق�صية  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  ق�صية  �لعودة،  م�صري�ت  �أعادت 

�لت�صوية  م�صار  �أما  �ملقاوم.  �ل�صعبي  �لعمل  يف  �لفل�صطيني  �الإبد�ع  �أ�صكال  من  جديد�ً  �صكالً  ومثَّلت 

�الأمريكي  �لطرفان  �صعى  �أن  بعد  م�صدود،  طريق  �إىل  و�صل  �أنه  و��صحاً  �أ�صبح  فقد  �ل�صلمية، 

و�الإ�رش�ئيلي لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، من خالل “�صفقة تر�مب” �لتي تو�جه �إجماعاً فل�صطينياً 

على رف�صها و�إ�صقاطها.

 �رتفعت عمليات �ملقاومة خالل �صنتي 2019-2018،

3,006 عملية  فقد �صجل جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي 

�ُصجلت  عملية   2,682 مقابل   2018 �صنة  يف  مقاومة 

�الأر��صي  ود�خل  غزة،  وقطاع  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف   2019 �صنة  خالل 

 2018 �ملقاومة خالل �صنة  �ل�صهري لعمليات  �ملعدل  1948. وبذلك يكون  �ملحتلة �صنة  �لفل�صطينية 

يف مقاومة  عملية   1,153 �ل�صاباك  �صجل  فقد   .2019 �صنة  خالل  �لعمليات  معدل  من  بقليل   �أقل 

�ل�صفة �لغربية )ما عد� �لقد�ص( يف �صنة 2018 مقابل 1,050 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2019، و�صجل 

2019، و�صجل 247 عملية �ُصجلت خالل �صنة  2018 مقابل  �لقد�ص يف �صنة   198 عملية يف �رشقي 

5 عمليات يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948 يف �صنة 2018، مقابل 3 عمليات �ُصجلت خالل 

كانت  �ل�صفة  يف  �ل�صنتني  خالل  �صجلت  �لتي  �لعمليات  معظم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   .2019 �صنة 

 ويف قطاع غزة �صجل �ل�صاباك 1,650 عملية يف �صنة 2018 مقابل 
1
ر�صق حجارة وزجاجات حارقة.

1,380 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2019، مقابل 39 عملية فقط مّت ت�صجيلها �صنة 2017، مع �الإ�صارة 

�إىل �أن تقارير �ل�صاباك حت�صي �لعمليات �لتي تنطلق من �صيناء �مل�رشية مع قطاع غزة، وهي على 

2
كل حال قليلة جد�ً بالقيا�ص مع ما ينطلق من قطاع غزة.

مقدمة

 اأواًل: العــــدوان االإ�شــرائيلــــي 

       واملقاومة الفل�شطينية
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ونتيجة �زدياد �ال�صطد�مات مع �الحتالل، و�لفعاليات �مل�صاحبة مل�صري�ت �لعودة، �صهد قطاع 

غزة �رتفاعاً حاد�ً يف عمليات �إطالق �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية باجتاه �لبلد�ت و�ملدن “�الإ�رش�ئيلية” يف 

فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948. فقد مّت �إطالق 754 قذيفة �صاروخية وقذيفة هاون خالل �صنة 2018، 

3
مقابل 1,020 �صاروخ يف �ل�صنة �لتالية، وذلك ح�صب معطيات جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي.

و�أعلنت   ،2019-2018 �صنتي  خالل  متقدمة  مر�حل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأمني  �لتن�صيق  وبلغ 

�الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية عن �إحباط عمليات للمقاومة �لفل�صطينية خالل تلك �لفرتة، و�لك�صف 

عن خاليا للمقاومة، بالتن�صيق مع �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية. و�أ�صارت م�صادر �أمنية وع�صكرية 

 Gadi �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  منهم  عديدة،  �إ�رش�ئيلية 

4
Eisenkot، �إىل �أن �لتن�صيق �الأمني يحول دون عودة حركة حما�ص لعملياتها بال�صفة.

وقال رئي�ص جهاز �ل�صاباك ند�ف �أرغمان Nadav Argaman، �أمام جلنة �خلارجية و�الأمن يف 

�لكني�صت، يف 2018/11/6، “�أحبطنا 480 هجوماً منذ بد�ية �صنة 2018 و�عتقلنا �أع�صاء 219 خلية 

�أن   ،2020/1/20 يف  �أرغمان،  وك�صف   
5
�أفر�د”. �صينفذها  كان  عملية   590 و�أحبطنا  حلما�ص،  تابعة 

�جلهاز متكن من �إحباط 560 هجوماً خالل �صنة 2019 كان يجري �الإعد�د لتنفيذ معظمها يف �ل�صفة 

 وذكر 
6
�لغربية، منها 10 عمليات تفجريية، و4 حماوالت خطف، و�أكرث من 300 هجوم �إطالق نار.

7
“�أن �لتكنولوجيا �ملتطورة هي �صبب الإحباط معظم �لعمليات يف �ل�صفة �لغربية”.

�إ�صخاروف �آيف  �الإخباري   Walla و�الّ  مبوقع  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  مر��صل   وزعم 

Avi Issacharoff، �أن “�إ�رش�ئيل” �أحبطت 60% من عمليات �ملقاومة �لفل�صطينية بال�صفة �لغربية. 

 %30 �لتابعة لل�صلطة يف ر�م �هلل قامت باإحباط  �أن �الأجهزة �الأمنية   ،2019/3/20 وذكر �ملحلل، يف 

من تلك �لعمليات. وك�صف عن �إحباط 100 عملية خالل �لربع �الأول من �صنة 2019، و600 عملية 

 
8

خالل 2018، و400 عملية خالل 2017، و350 عملية خالل 2016، و200 خالل 2015.

جدول 4/1: توزيع اأماكن عمليات املقاومة الفل�شطينية 92019-2018

ال�شنة
ال�شفة الغربية

)ما عدا القد�س)
�رشقي القد�س

 فل�شطني املحتلة

�شنة 1948
املجموعقطاع غزة*

20181,15319851,6503,006

20191,050247**51,3802,682

2,203445103,0305,688املجموع 

 مبا فيها �صيناء.
*

 مبا فيها عمليتان د�خل �ل�صجون.
**
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ومن جهة �أخرى، فقد و��صل �مل�صتوطنون �ليهود يف �ل�صفة �لغربية عدو�نهم �صّد �لفل�صطينيني 

منت�صف  حتى  �عتد�ء   256 نفذو�  كما  2018؛  �صنة  �عتد�ء   378 فنفذو�  �الحتالل،  قو�ت  من  بغطاء 

10
�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2019.

1. م�شريات العودة وك�رش احل�شار:

يف �إبد�ع جديد يف �أ�صاليب مقاومة �الحتالل، طرحت جمموعات فل�صطينية، على و�صائل �لتو��صل 

2018، فكرة تنظيم م�صري�ت جماهرية يف قطاع غزة و�ل�صفة  �الجتماعي، يف كانون �لثاين/ يناير 

�لغربية و�ل�صتات �لفل�صطيني ب�صكل متز�من، تهدف �إىل حتقيق عودة �لالجئني �لفل�صطينيني فعلياً، 

خرجو� منها يف حرب 1948، 
ُ
وب�صكل �صلمي، وحتت �لعلم �لفل�صطيني، �إىل �أر�صهم وبيوتهم �لتي �أ

وحّددو� يوم �الأر�ص تاريخاً النطالق هذه �مل�صري�ت.

وت�صكلت �للجنة �لتن�صيقية �لعليا مل�صرية �لعودة �لكبى؛ و�أكدت على �أنها حالة جماهريية غري 

ف�صائلية، ت�صتهدف �لتح�صيد �لو��صع لالجئني، و�لتقدم �لتدريجي باجتاه �حلدود. غري �أن �ن�صمام 

�أعطاها ُبعد�ً مقاوماً، ومّت بعد   2018/3/17 �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة مل�رشوع �مل�صرية يف 

“�لهيئة �لوطنية �لعليا مل�صرية �لعودة وك�رش �حل�صار”؛ لي�صيف ُبعد�ً  ذلك ت�صكيل �إطار جديد هو 

 وكانت �لبد�ية يوم �جلمعة يف 2018/3/30، حيث 
11

حملياً باإ�صافة هدف ك�رش �حل�صار �إىل ��صمها.

�الحتالل؛  �أقلقت  �لتي  �لتطور�ت  �أهم  من  و�حدة  �لعودة  م�صري�ت  و�صّكلت  و��صعاً،  جتاوباً  لقيت 

ويف  تتبعها.  �لتي  و�ل�صيا�صات  �الإجر�ء�ت  من  �لرغم  على  �أمامها،  عاجزة  �الحتالل  �صلطات  وبدت 

قطاع غزة �تخذت �لفكرة �صكالً عملياً، حيث �لبيئة �حلا�صنة للمقاومة، وحيث �ملعاناة من �حل�صار، 

وحيث �إن معظم �أبناء �لقطاع هم من �لالجئني.

وقد غّطى ��صتمر�ر م�صري�ت �لعودة، باأدو�تها �لب�صيطة �ملبتكرة، وب�صكل �أ�صبوعي منظم، معظم 

�لفرتة �لتي يعاجلها هذ� �لتقرير، حيث مّت تنفيذ 86 م�صرية عودة حتى نهاية 2019. وقدم �ل�صعب 

طائر�ته  و�إر�صاله  مو�قعه،  و�قتحام  للعدو،  ومو�جهته  م�صري�ته،  يف  بطولياً  منوذجاً  �لفل�صطيني 

وبالوناته �حلارقة للم�صتعمر�ت. وتو�لت �أيام �جُلَمع، لت�صل ذروتها يف 2018/5/14، يوم �الحتفال 

�ليوم ذلك  يف  غزة  قطاع  قدم  حيث  �لقد�ص،  �إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  بنقل   �الأمريكي 

58 �صهيد�ً، و2,771 جريحاً. ويف 2019/12/26، قررت �لهيئة �لوطنية �لعليا للم�صري�ت تعليق تنظيم 
12

�مل�صري�ت حتى 2020/3/30. وقالت �إنها قررت تنظيم �مل�صري�ت ب�صكل �صهري خالل �صنة 2020.

فل�صطينياً   364 قتلت  �الحتالل  قو�ت  �أن   ،2019/12/20 يف  �الإن�صان،  حلقوق  �مليز�ن  مركز  و�أفاد 

ما ز�لت  15 �صهيد�ً  �أن  �إىل  2018/3/30، منبهاً  �لكبى يف  �لعودة  �نطالق م�صري�ت  يف قطاع غزة منذ 

جثامينهم حمتجزة لدى �الحتالل. وبنّي �ملركز �أن 215 مدنياً ��صت�صهدو� خالل م�صاركتهم يف م�صري�ت 

�لعودة �ل�صلمية؛ بينهم 47 طفالً، و�صيدتان، و9 من ذوي �الإعاقة، و4 م�صعفني و�صحفيان. و�أ�صار 
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�ملركز �إىل �أن 19,173 فل�صطينياً؛ بينهم 4,987 طفالً و864 �صيدة، �أ�صيبو� خالل م�صاركتهم يف فعاليات 

 م�صري�ت �لعودة، باالإ�صافة �إىل �إ�صابة �الآالف باالختناق. وقد بلغ عدد مر�ت ��صتهد�ف �لطو�قم �لطبية

ور�صد  مرة.  من  �أكرث  �إ�صابتهم  تكررت   43 منهم  م�صعفاً؛   225 �إ�صابة  عن  �أ�صفرت  مرة،   281

�إ�صابة 174 �صحفياً، تكررت  �إ�صابة  �أ�صفرت عن  249 مرة،  �ل�صحفية  �لطو�قم  ��صتهد�ف   �مليز�ن 

13
42 منهم �أكرث من مرة.

14
ومن �أبرز ما حققته م�صري�ت �لعودة:

�الإقبال �جلماهريي �لو��صع، خ�صو�صاً يف قطاع غزة، وتفاعل كافة �ل�رش�ئح �الجتماعية. 	·

عبت ب�صكل �صادق وقوي عن مت�صك �ل�صعب �لفل�صطيني بحّق �لعودة، و�صلطت �ل�صوء ب�صكل  	·

�أكب على حّق �لالجئني يف �لعودة الأر�صهم.

�ملدين  �ملجتمع  قوى  بني  و�تفاق  �لتقاء  عن�رش  فكانت  �مل�صري�ت،  يف  �لوطنية  �لوحدة  جتلت  	·

و�لفعاليات �ل�صعبية و�لف�صائل �لفل�صطينية.

�المتد�د �لزمني، وتو��صلها ملعظم �أيام �جلمع، و��صتمر�رها ب�صكل يوؤكد �صب و�إ�رش�ر وعزية  	·

�مل�صاركني.

و�لبالونات  �لورقية  كالطائر�ت  �إبد�عية،  فعاليات  معها  تر�فقت  �إذ  باالإبد�ع،  �مل�صري�ت  متيزت  	·

و�الإرباك �لليلي... .

لـ“�صفقة �لقرن”، وكان من �الأ�صباب  �أربك �الأد�ء �لقوي للم�صري�ت �مل�صارَ �لذي كان مر�صوماً  	·

�لتي دفعت لتاأجيل �الإعالن عن �ل�صفقة.

وف�صل  لتخفيفه،  غزة  قطاع  ح�صار  يف  �مل�صاركة  �الأطر�ف  ��صطر�ر  �إىل  �لعودة  م�صري�ت  �أدت  	·

�جلانب �الإن�صاين عن �جلانب �ل�صيا�صي، ولو موؤقتاً، وبالتايل حت�صني بع�ص �لظروف �ملعي�صية، 

�ملتعلقة بالكهرباء ودخول �لب�صائع وفتح �ملعابر.

15
ويف �ملقابل وجهت مل�صري�ت �لعودة بع�ص �ملالحظات، �أبرزها:

�أن �الأثمان �لتي دفعتها كانت �أكب من �ملكا�صب �لتي حققتها، حيث قدمت عدد�ً كبري�ً من �ل�صهد�ء  	·

و�جلرحى.

�إىل   ،1948 �ملحتلة  لفل�صطني  �لعودة  حتقيق  يف  �ال�صرت�تيجي  هدفها  عن  �نحرفت  �مل�صري�ت  �أن   	·

�أهد�ف تكتيكية مرتبطة بتخفيف �حل�صار، و�إجناز هدنة م�رشوطة... وغريها. 

�أ�صبحت م�صري�ت �لعودة تو�جه خماطر �إفر�غها من م�صمونها، و�إ�صعاف تاأثريها، مع �رتفاع  	·

تكاليفها مقابل ما حتققه من منجز�ت.

�قت�صار فعاليات م�صري�ت �لعودة على قطاع غزة، بعدما كان مفرت�صاً �أن تنطلق بقوة يف �ل�صفة  	·

�لغربية وقطاع غزة و�ل�صتات.
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وعلى كل حال، فاإن م�صري�ت �لعودة تظّل �أحد �أبرز معامل �الإبد�ع �لفل�صطيني يف جماالت �ملقاومة 

�ل�صعبية و�ل�صلمية، و�لتي طبعت �لفرتة �لتي ُيعاجلها �لتقرير خالل 2019-2018.

2. قطاع غزة ما بني العدوان والتهدئة:

�صهدت �صنتا 2018 و2019 �أكرث من 10 جوالت قتال وت�صعيد ما بني ق�صري ��صتمر ل�صاعات، 

وطويل ��صتمر على مدى يومني �أو ثالثة، يف قطاع غزة، مما �أدى �إىل مقتل �صتة �إ�رش�ئيليني، و�إ�صابة 

و�لهاون،  �ل�صاروخية  للقذ�ئف  �إطالق  عملية   1,774 �لفرتة  تلك  خالل  �لقطاع  و�صهد  �آخرين.   46

 وقد ت�صببت م�صري�ت �لعودة يف عدد من هذه 
16

وذلك ح�صب معطيات جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي.

�جلوالت، وهدد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مر�ر�ً، حركة حما�ص، بال�رشوع يف عملية ع�صكرية قا�صية �صّد 

�أهد�ف تابعة للحركة يف قطاع غزة، �إذ� ما ��صتمر �إطالق �لطائر�ت �لورقية و�لبالونات �حلارقة من 

17
�لقطاع باجتاه �لبلد�ت �الإ�رش�ئيلية.

منذ  �الأ�صخم  كان  �لفرتة  تلك  خالل  �لفل�صطينية  �ملقاومة  رّد  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  و�أعلن 

2014، فقد �صهدت غز�رة �إطالق �صو�ريخ من جانب  �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة �صيف 

ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، �لتي كر�صت ��صرت�تيجية “معادلة �لق�صف بالق�صف”، حيث عجزت 

18
�لقبة �حلديدية Iron Dome عن �لت�صدي ملعظم هذه �ل�صو�ريخ.

ويف م�صهد الفت للنظر، �صهدت �صنتا 2018 و2019 تطّور�ً يف ��صرت�تيجية �ملقاومة �لفل�صطينية 

�مل�صرتك  �لدفاع  ��صرت�تيجية  �إىل  ت�صتند  غزة،  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  �ل�رش�ع  �إد�رة  يف 

و�ملن�صق. فقد تطّور عمل �لغرفة �مل�صرتكة لف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، �لتي �ُصكلت يف 2017/7/23، 

يف قطاع غزة �إىل م�صتوى �إد�رة �ملو�جهة مع �الحتالل، وحتديد�ً خالل حمطات �لت�صعيد �الإ�رش�ئيلي. 

على  �لرّد  يف  �لفردية  �ل�صلبيات  على  و�لتغلب  �ملقاومة،  �إيقاع  �صبط  يف  �مل�صرتكة  �لغرفة  وجنحت 

ملنع  �مليد�ين،  �ملقاوم  �لفعل  وتن�صيق  �ملوحد  �لقر�ر  عب  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  �عتد�ء�ت 

��صتفر�د �الحتالل بكل ف�صيل على حدة، لت�صبح وكاأنها “هيئة �أركان �ملقاومة”.

“م�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار”.  �إنّ تفعيل غرفة �لعمليات �مل�صرتكة يُعدّ �أحد �أهم �إجناز�ت 

وت�صمّ �لغرفة ف�صائل �ملقاومة �لرئي�صية، وهي: كتائب �لق�صام )حما�ص(، و�رش�يا �لقد�ص )�جلهاد(، 

�لنا�رش  و�ألوية  )�لديوقر�طية(،  �لوطنية  �ملقاومة  وكتائب  )�ل�صعبية(،  م�صطفى  علي  �أبو  وكتائب 

عدة،  ف�صائل  تتبع  �صغرية  م�صلحة  ت�صكيالت  �إىل  �إ�صافة  �ل�صعبية(،  �ملقاومة  )جلان  �لدين  �صالح 

19
وت�صكيالت كتائب �صهد�ء �الأق�صى �لتي ينتمي �أع�صاوؤها �إىل حركة فتح، ولكنها ال تتبع لها ر�صمياً.

و�صهدت جوالت �لت�صعيد تطور�ً نوعياً يف �الأ�صلحة �لتي ت�صتخدمها ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، 

كان من �أبرزها �إعالن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف 2018/5/27، �أن حما�ص متكنت من �إطالق طائرة م�صرية 

حمملة بعبوة نا�صفة باجتاه “�إ�رش�ئيل”، و�أن �لطائرة متكنت من �خرت�ق �لعمق �الإ�رش�ئيلي، �إال �أن 



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

202

 كما �دعى �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي باأنه ��صتهدف جمموعة من “�لغو��صات �مل�صرية”؛ 
20

�لعبوة مل تنفجر.

يف 2018/5/29، “خططت حركة حما�ص ال�صتخد�مها يف هجمات من �لبحر”. وقالت �صحيفة “تايز 

�أوف �إ�رش�ئيل The Times of Israel”، �إنه كان يُ�صتبه بامتالك حما�ص يف غزة لغو��صات م�صرية 

�صهدت  كما   
21

.2018/5/30 حتى  �لقدرة  بهذه  يقر  مل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  لكن  عام،  من  �أكرث  منذ 

تلك �لفرتة ��صتخد�م �ملقاومة لل�صو�ريخ �ملوجهة من طر�ز كورنيت Cornet يف 2018/11/12، ويف 

22
.2019/5/5

اأ. عملية خانيون�س/ عملية حّد ال�شيف:

لف�صائل  �مل�صرتكة  �لغرفة  ومعها  �لق�صام،  كتائب  �صجلت  �ملو�جهة،  حمطات  �أهم  من  و�حدة  يف 

عملية  وهي  و�ل�صيا�صي،  و�لع�صكري  �الأمني  �مل�صتوى  على  مهماً  �إجناز�ً  �لفل�صطينية،  �ملقاومة 

حا�رشة،  �آثارها  تز�ل  ما  �إذ  �ل�صيف،  حّد  عملية  �لق�صام  كتائب  عليها  �أطلقت  كما  �أو  خانيون�ص، 

وتد�عياتها م�صتمرة على �صعدٍ خمتلفة، بعد مرور �أكرث من عام على �حلدث.

فرد�ً،   15 قو�مها  خا�صة،  ع�صكرية  جمموعة  ت�صللت  �إ�رش�ئيلية،  ع�صكرية  �أمنية  عمليات  ففي 

 Sayeret متكال  �صيريت  تدعى  و�لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �لنخبة  وحد�ت  �أف�صل  �أحد  وتتبع 

�صبكة  على  للتن�صت  جت�ص�ص  منظومة  زر�عة  بهدف  غزة  قطاع  �إىل   ،2018/11/11 يف   ،Matkal

�الت�صاالت �خلا�صة باملقاومة يف قطاع غزة. غري �أن مقاتلي كتائب �لق�صام متكنو� من �عرت��صها. 

ويظهر �أن �لقوة �الإ�رش�ئيلية خلفت ور�ءها ما �أ�صمته كتائب �لق�صام كنز�ً معلوماتياً ��صرت�تيجياً؛ �إذ 

�الإعالن  يتّم  �ل�صيف”، مل  “حّد  �ل�رشية بعد  �لعمليات  بالعديد من  �لقيام  �لق�صام من  متكنت كتائب 

�الإ�رش�ئيلية �خلا�صة  �لقوة  �أمر  “�نك�صاف  �إن   Maariv  وقالت �صحيفة معاريف 
23

تفا�صيلها. عن 

 
24

فيها”. �لتف�صيل  �إ�رش�ئيل، مب�صتويات ال يكن  باأمن  عميقاً وخطري�ً  �أحلق �رشر�ً  يف قطاع غزة 

ويف 2019/1/8، ك�صفت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطينية يف قطاع غزة �أن �أجهزتها �الأمنية 

25
�عتقلت 45 عميالً لالحتالل منذ عملية خانيون�ص.

�إىل منطقة �رشقي مدينة  �صيارة مدنية  ت�صللت يف  �إ�رش�ئيلية  �أن قوة  �لق�صام  لكتائب  بيان  وذكر 

خانيون�ص، بعمق ثالثة كيلومرت�ت، و�أنه حدث ��صتباك �أدى �إىل ��صت�صهاد �لقائد �لق�صامي نور بركة. 

و�أ�صاف �لبيان �أن �لطري�ن �حلربي �الإ�رش�ئيلي تدخل الإنقاذ �ملجموعة بعد �أن الحقتها كتائب �لق�صام، 

و�خلطرية”  “�خلا�صة  �الأمنية  �ملهمة  على  للتغطية  ور�ءهم،  خلفوها  �لتي  �ل�صيارة  بق�صف  وقام 

ثمانية  �صور  �الإلكرتوين،  موقعها  عب  �لق�صام،  كتائب  عر�صت   ،2018/11/22 ويف   
26

للمجموعة.

�أ�صخا�ص، بينهم �مر�أتان، وقالت �إنهم �أفر�د �لقوة �الإ�رش�ئيلية �ملت�صللة �إىل قطاع غزة، باالإ�صافة �إىل 

 وقد �عرتف �الإ�رش�ئيليون مبقتل �أحد �صباطهم، 
27

�صور مركبة و�صاحنة ��صتخدمتهما هذه �لقوة.

28
و�إ�صابة �آخر بجر�ح خطرية.



203

م�شارات العدوان واملقاومة والت�شوية ال�شلمية

وقد ك�صف برنامج “ما خفي �أعظم” على قناة �جلزيرة �لف�صائية، يف 2019/12/1، عن تفا�صيل 

عملية “حّد �ل�صيف”، حيث مّت �لك�صف عن منظومة جت�ص�ص �إ�رش�ئيلية، مّت زرعها بو��صطة عمالء يف 

�لق�صام من  �أف�صلت هذ� �مل�رشوع �ال�صتخباري. ومتكن مهند�صو  “�لزو�يدة”، لكن �ملقاومة  منطقة 

�خرت�ق �أجهزة �لوحدة �الإ�رش�ئيلية و�ل�صيطرة على ت�صجيالتها، ما مكنهم من �لتعرف على عنا�رش 

�الإ�رش�ئيلية  �لوحدة  �أن  �لتحقيقات  و�أثبتت  رحلتهم.  وم�صار  و�أدو�رهم  تدريبهم،  و�أماكن  �لوحدة 

29
��صتخدمت معد�ت دخلت غزة بغطاء منظمة �إن�صانية دولية.

��صتخال�ص  على  لتعمل  ع�صكرية  جلنة  ت�صكيل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن   ،2018/11/27 ويف 

�لدرو�ص و�لعب من عملية خانيون�ص، و�أن رئي�ص �الأركان غادي �آيزنكوت عني �للو�ء نيت�صان �ألون 

30
Nitzan Alon لقيادة �للجنة لدر��صة �لتحديات و�خلروج بتو�صيات كاملة.

وعلى خلفية هذه �لعملية قدَّم قائد د�ئرة هيئة �الأركان �خلا�صة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي “�صيريت 

Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  وذكرت   .2019/2/19 يف  ��صتقالته،   متكال” 

�صابطني  �إطاحة  مّتت  كما   
31

عاماً.  23 منذ  ي�صتقيل  متكال”  لـ“�صيريت  قائد  �أول  �إنه  �لعبية 

�لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  يف  رفيع  �آخر  ب�صابط  و�أطيح  �لعملية،  قادة  من  �ثنني  �إ�رش�ئيليني 

تبع  وقد   
32

�الحتياطية. �خلدمة  من  �أعيد  �صابق  �صابط  به  و��صتبدل   ،Aman )�أمان(  �الإ�رش�ئيلية 

Yisrael Beitenu”، ووزير  “�إ�رش�ئيل بيتنا )ي�رش�ئيل بيتينو(  ��صتقالة رئي�ص حزب  �لعملية  هذه 

Avigdor Lieberman، من من�صبه، و�ن�صحاب حزبه من �حلكومة يف  �أفيجدور ليبمان  �لدفاع، 

33
.2018/11/14

�ل�صيف، قر�بة �أطلقت، خالل عملية حّد  �لفل�صطينية يف غزة  �لف�صائل  �إن   وقال جي�ص �الحتالل 

 100 �إ�صقاط  من  متكنت  �حلديدية  �لقبة  �أن  ز�عماً  �مل�صتعمر�ت،  باجتاه  �صاروخية  قذيفة   460

�أوردته  تقرير  يف  وجاء   
34

غزة. قطاع  يف  موقعاً   160 نحو  هاجم  �أنه  �جلي�ص  ذكر  كما  �صاروخ. 

خالل  بـ“�إ�رش�ئيل”  حلقت  �لتي  �ملبا�رشة  �الأ�رش�ر  حجم  �أن   ،2018/11/18 يف  �ليوم”،  “�إ�رش�ئيل 
جولة �لت�صعيد، فاق �لتوقعات. وقالت �إن �إح�صاء �الأ�رش�ر م�صتمر باالرتفاع، وقد مّت حتى تاريخ 

طلباً   317 منها  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �الأمالك  �رشيبة  ل�صلطة  تعوي�ص  طلبات   406 تقدمي  �لتقرير  �إعد�د 

35
للمنازل و�ل�صقق �ل�صكنية، و81 طلباً للمركبات، و4 طلبات للحقول �لزر�عية.

ف�صائل  بني  عنيفة  ت�صعيد  جولة  غزة  قطاع  �صهد   2019/5/6-4 بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة  وخالل 

27 فل�صطينياً، بينهم �أطفال ون�صاء،  �إىل ��صت�صهاد  �ملقاومة �لفل�صطينية وبني جي�ص �الحتالل، �أدت 

�أربعة  مقتل  �إىل  �أدت  كما   
36

�خلطر، حالة  يف  بع�صهم  �آخرين   170 من  �أكرث  �إ�صابة  �إىل  �إ�صافة 

 وقالت �لقناة �لعبية �لثانية، �إن ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية 
37

�إ�رش�ئيليني، و�إ�صابة ثمانية �آخرين.

يف قطاع غزة �أطلقت، خالل فرتة �لت�صعيد، 690 �صاروخاً جتاه عدة مناطق يف “�إ�رش�ئيل”، ت�صببت 
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�لقبة �حلديدية جنحت يف �عرت��ص �أن  �لقناة  21 منزالً، و�أ�رشّت بعدة مركبات. وزعمت   يف تدمري 

240 �صاروخاً فقط. �أما فيما يتعلق بهجمات �الحتالل على �لقطاع، فقد �أفادت �لقناة باأن �جلي�ص 

و��صتهدف �مليد�نيني،  �لع�صكريني  �لقادة  من  �ثنني  بت�صفية  وقام  غزة،  بقطاع  هدفاً   350  هاجم 

ِّرَت تكلفة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ليوم قتال و�حد من �أيام   كما قُد
38

6 منازل، وعدة �أبر�ج، ونفقاً و�حد�ً.
39

جولة �لت�صعيد باأكرث من 90 مليون �صيكل )نحو 25.25 مليون دوالر(.

ون�رش �صندوق �لتعوي�صات �لتابع ل�صلطة �ل�رش�ئب �الإ�رش�ئيلية معطيات �خل�صائر �لتي حلقت 

باملدن �ملحتلة خالل جولة �لت�صعيد، و�أفاد تقرير �صلطة �ل�رش�ئب باأن مدينتي �أ�صدود وع�صقالن، 

كانتا �الأكرث ت�رشر�ً، �إذ �صهدت �أ�صدود ت�رشر 166 مبنى ب�صكل مبا�رش، و90 حالة تلف للمركبات، 

ووفقاً  �ملركبات.  يف  �رشر  حالة  و50  �ملباين،  يف  مبا�رش  �رشر  حالة   182 ف�صجلت  ع�صقالن  �أما 

لل�صندوق، فقد مّت رفع 754 طلباً للتعوي�ص عن �الأ�رش�ر �ملبا�رشة �لتي �أعقبت �صقوط �ل�صو�ريخ، 

 وقالت وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطينية، �إن �حل�صيلة 
40

معظمها من �أ�صدود وع�صقالن.

 100 بينها  من  �صكنية،  وحدة   700 من  �أكرث  تدمري  بلغت  �لت�صعيد  عن  �لناجتة  لالأ�رش�ر  �لنهائية 

41
وحدة ب�صكل كامل.

ويف 2019/11/12، �أقدمت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �غتيال قائد �رش�يا �لقد�ص يف �ملنطقة 

34 فل�صطينياً،  �إىل ��صت�صهاد  �أدت  �أبو �لعطا، مما ت�صبب بجولة ت�صعيد،  �ل�صمالية بقطاع غزة بهاء 

 و�أعلن 
43

 بينما �أ�صيب �أربعة �إ�رش�ئيليني بجر�ح.
42

بينهم 6 �أطفال و�صيدة، و�أ�صيب 113 فل�صطينياً،

�ملكتب �الإعالمي �حلكومي يف قطاع غزة �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صّن 90 غارة جوية ومدفعية على 

من �أكرث  قيمتها  مبا�رشة  مادية  خ�صائر  خلّف  و�أّنه  عدو�نه؛  خالل  غزة،  قطاع  من  متفرقة   مناطق 

3 ماليني دوالر، باالإ�صافة �إىل �خل�صائر غري �ملبا�رشة. و�أ�صاف �ملكتب �أن 500 وحدة �صكنية تعر�صت 

جلوب�ص  �صحيفة  وذكرت   
44

دوالر. مليونا  �لتقديرية  قيمتها  وكلية،  وبليغة  جزئية  بني  الأ�رش�ر 

�القت�صادية  باملر�فق  حلقت  �لتي  �خل�صائر  حجم  تقدير�ت  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �القت�صادية   Globes

�الإ�رش�ئيلية خالل جولة �لت�صعيد بلغت 10 مليار�ت �صيكل )نحو 2.8 مليار دوالر(. وال ت�صمل هذه 

45
�خل�صائر كلفة �لنفقات �الأمنية �لناجمة عن �جلهد �حلربي �لذي نفذه �جلي�ص خالل يوَمي �ملو�جهة.

وقد حاول �الحتالل �لتو�صل �إىل تفاهمات تهدئة طويلة �الأمد مع ف�صائل �ملقاومة يف قطاع غزة 

لكن  غزة،  قطاع  ل�صكان  ومعي�صية  �قت�صادية  ت�صهيالت  بتقدمي  وعود  مقابل  م�رشية،  بو�صاطة 

�لوز�ري  �ملجل�ص  �لتهدئة. وقد عقد  “�إ�رش�ئيل” حول  �أنها تدير مفاو�صات مع  حركة حما�ص نفت 

 ،Political-Security Cabinet )�لكابينت(  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  لل�صوؤون  �مل�صغّر  �الإ�رش�ئيلي 

لها  �لبحث  مو�صوع  حتديد  مّت   ،2019/12/29 يف  مطولة،  �رشية  جل�صة  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  يف 

46
“�لتهدئة مع حما�ص”.
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ب. اأنفاق قطاع غزة:

عام،  ب�صكل  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  حفرتها  �لتي  �لهجومية  �الأنفاق  لعبت 

�لت�صدي  خالل  مهماً  دور�ً  خا�ص،  ب�صكل  حما�ص،  حلركة  �لع�صكري  �لذر�ع  �لق�صام”،  و“كتائب 

للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة. و�صعت �ملقاومة �لفل�صطينية لتو�صعة هذه �الأنفاق، وزيادتها، 

م�صتغلة فرتة �لتهدئة. و��صت�صهد 18 مقاوماً يف قطاع غزة يف �صنة 2018، و5 مقاومني يف �صنة 2019، 

47
خالل عمليات “�الإعد�د و�لتجهيز و�لتدريب” وحفر �أنفاق �ملقاومة.

وقد �صعت �صلطات �الحتالل خالل �صنتي 2018-2019 للحّد من فاعلية هذه �الأنفاق، و�صعت 

للبحث عنها يف باطن �الأر�ص. وملو�جهة �الأنفاق ك�صف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف 2018/1/18، تفا�صيل 

�صياج كبري حتت �الأر�ص، يبنى حول قطاع غزة، للتمكن من �حتو�ء خطر �الأنفاق. و�أو�صح م�صوؤول 

ع�صكري �إ�رش�ئيلي �أن �لتقنيات �مل�صتخدمة يف بناء �ل�صياج ت�صابه تلك �لتي ت�صتخدم يف بناء جدر�ن 

�لدعم للمباين �ل�صاهقة، �أو مو�قف �ل�صيار�ت حتت �الأر�ص. كما �صيتم �أي�صاً بناء �صياج �أمني جديد 

“�إ�رش�ئيل”، بح�صب  �أمتار فوق �جلد�ر حتت �الأر�ص، �صيمنع ت�صلل �لغز�ويني د�خل  طوله ثمانية 

�مل�صوؤول. وك�صف جي�ص �الحتالل عن �ملعمل �لتكنولوجي �لذي يتم بو��صطته �لك�صف عن �الأنفاق، 

48
و�لتي تتم بالتعاون بني عدة علماء وخب�ء يف عدة جماالت.

�لذي يجري بناوؤه على طول  �أن �جلد�ر  �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية عن  وك�صفت �صحيفة يديعوت 

حدود قطاع غزة �صي�صبح “�أطول جد�ر خر�صاين يف �لعامل”، ويتد على طول 65 كم ليغطي �حلدود 

�لبية و�لبحرية للقطاع. و�صي�صمل �جلد�ر �لبي، بح�صب �ل�صحيفة، عائقاً حتت �الأر�ص على عمق 

ع�رش�ت �الأمتار، مزود�ً باأنظمة ��صت�صعار يكن من خاللها ك�صف �أي عمليات حفر لالأنفاق بر�ً، �أو �أي 

49
حركة للغو��صني عب �لبحر. وي�صمل �جلد�ر �لبحري �أمو�جاً ذكية لالإنذ�ر �ملبكر.

�لوز�ري  �ملجل�ص  جل�صة  خالل  �ل�صيا�صية،  قيادته  �الحتالل  جي�ص  �أو�صى  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

�مل�صغر لل�صوؤون �الأمنية و�ل�صيا�صية يف 2018/10/14، باالمتناع عن �أي مو�جهة ع�صكرية يف قطاع 

غزة قبل نهاية �صنة 2019، حتى يكتمل بناء �لعائق “�لذي �صيُحيِّد، وفق توقعاته، �الأنفاق �لهجومية 

50
حلركة حما�ص”، وفقاً ملا ك�صفته هاآرت�ص Haaretz، نقالً عن م�صوؤول ع�صكري كبري.

�ل�صالح  “نزع  من  متكن  جي�صه  �أن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وزعم 

�ال�صرت�تيجي” حلركة حما�ص، )يق�صد �الأنفاق �لهجومية(، و�أنه قام بتحويله �إىل “مقابر”، متعهد�ً 

بـ“تدمري جميع �الأنفاق �لهجومية” �لتي متتلكها �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، بحلول نهاية 

 وهو ما مل يتحقق. وبح�صب من�صق عمليات �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �ملناطق �لفل�صطينية 
51

،2018

لكل  حالً  وجد�  �ليهودي  و�لعقل  �الإ�رش�ئيلية  “�لعبقرية  فاإن   Yoav Mordechai مردخاي  يو�آف 

 غري �أن �صابطاً كبري�ً يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �عرتف باأن “�لعائق” �لتكنولوجي 
52

�الأنفاق �الإرهابية”.
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“وجود  �إىل  م�صري�ً  با�صتمر�ر،  تتعلم  حما�ص  و�أن  نهائي”،  ب�صكل  �الأنفاق  خطر  على  يق�صي  “لن 
 Eliezer �إليعازر توليد�نو  به   وبح�صب ما �رشح 

53
�الأر�ص يف غزة”. �الأنفاق حتت  عامل كامل من 

Toledano، قائد فرقة غزة يف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف 2019/10/7 فاإن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 
54

�كت�صف ودمر 18 نفقاً على حدود قطاع غزة منذ عدو�ن 2014.

كافة  �صملت  ج�صيمة  بانتهاكات  و2019   2018 �صنتي  خالل  �الحتالل  �صلطات  قامت  وقد 

مناحي �حلياة للمو�طن �لفل�صطيني، حيث مّت ن�صب �حلو�جز وحما�رشة �لبلد�ت و�لقرى، وتقييد 

 
55

705 عو�ئق د�ئمة، �لغربية و�لقد�ص باأكرث من  �ل�صفة  �أو�صال  حركة �ملو�طنني من خالل تقطيع 

�ل�صبان و�الأطفال و�لفتيات على �حلو�جز،  �ليومية بحّق  �مليد�نية  �الإعد�مات  �رتكاب  �إىل  باالإ�صافة 

مئات وت�رشيد  �ملنازل،  وهدم  �الأر��صي،  وم�صادرة  �ملو�طنني،  وترويع  �العتقال   وعمليات 

�ملو�طنني.

و�أف�صل �لفل�صطينيون عدة حماوالت ل�صلطات �الحتالل لفر�ص و�قع جديد، عب �إغالق �مل�صجد 

�الأق�صى، ومنع �مل�صلني من �لدخول �إليه، وطرد �ملر�بطني و�ملعتكفني منه، وهبو� للدفاع عن �مل�صجد، 

�أبو�به، و�الن�صحاب منه ومن حميطه.  �أبو�به، و�أجبو� قو�ت �الحتالل على فتح  و�عت�صمو� على 

ويف   ،2019/1/14 ويف   ،2018/8/17 ويف   ،2018/7/27 يف  تكرر  ما  كانت  �ملحاوالت  تلك  �أبرز  ومن 

2019/2/18، ويف 2019/2/22، ويف 2019/3/12، ويف 2019/3/17، وخالل �صهر رم�صان �ملبارك يف 
56

�أيار/ مايو 2019، ويف 2019/6/2، وخالل �صالة عيد �الأ�صحى �ملبارك يف 2019/8/11.

3. ال�شهداء واجلرحى:

طفالً،  57 بينهم   ،)4/2 جدول  )�نظر  فل�صطينياً   314 جمموعُه  ما   2018 �صنة  يف   ��صت�صهد 

 بينما، ��صت�صهد يف �صنة 2019 ما جمموعه 149 فل�صطينياً بن�صبة 74% من حمافظات 
57

و3 �صيد�ت،

33 طفالً، و12 �صيدة، بر�صا�ص قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني يف كل من  غزة. وكان بني �ل�صهد�ء 

�صيب وُجرح 31,603 فل�صطينياً يف �صنة 2018، 
ُ
 وقد �أ

58
قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص.

 ويعود �صبب �الرتفاع �لكبري يف �الإ�صابات 
59

بينما ُجرح �أكرث من 15,287 فل�صطيني يف �صنة 2019،

�إىل �إطالق �لنار و�لغاز �مل�صيل للدموع على �ملتظاهرين �ل�صلميني �مل�صاركني يف م�صري�ت �لعودة على 

�لغربية  �ل�صفة  �لفل�صطينية يف  �لبلد�ت و�لقرى و�ملخيمات  �إىل �قتحام  حدود قطاع غزة، باالإ�صافة 

و�لقد�ص.

 ويف �ملقابل �صجل جهاز �ل�صاباك مقتل 14 �إ�رش�ئيلياً يف �صنة 2018، بينما �صجل �جلهاز نف�صه مقتل

9 �إ�رش�ئيليني خالل �صنة 2019 نتيجة عمليات نفذها فل�صطينيون. كما ُجرح 77 �إ�رش�ئيلياً يف �صنة 
60

2018، وذلك مقابل 65 يف �صنة 2019 )�نظر جدول 4/2(.
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وقد ��صتمرت �صيا�صة �صلطات �الحتالل يف �حتجاز جثامني �ل�صهد�ء و�ملماطلة بت�صليمهم لذويهم 

 
61

من �أجل دفنها، وما يز�ل �الحتالل يحتجز جثامني 15 �صهيد�ً يف �لثالجات حتى كتابة هذ� �لتقرير،

و�صمن �صيا�صة �لعقاب �جلماعي مّت هدم وتفجري 9 منازل خالل �صنة 2018، و14 منزالً خالل �صنة 

62
2019، تعود لعائالت �صهد�ء و�أ�رشى ممن تتهمهم دولة �الحتالل بتنفيذ عمليات �صّدها.

 جدول 4/2 : القتلى واجلرحى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 

632019-2015

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

الإ�رشائيليونالفل�شطينيونالإ�رشائيليونالفل�شطينيون

2015179291,618249

2016134173,230170

201794188,30066

20183141431,60377

2019149915,28765

القتلى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2019-2015

اجلرحى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2019-2015
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4. الأ�رشى واملعتقلون:

تُعّد �صنتا 2018 و2019، ��صتمر�ر�ً لل�صنو�ت �لتي �صبقتهما من ناحية ��صتمر�ر معاناة �الأ�رشى. 

حيث و�صل عدد �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل �إىل خم�صة �آالف �أ�صرٍي يف كانون �لثاين/ يناير 2020، 

�أ�صرية و180 طفالً، و7 نو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. وبلغ عدد �الأ�رشى من   41 بينهم 

فيما   ،296 غزة  قطاع  �أ�رشى  عدد  وبلغ  �لقد�ص،  �رشقي  من   312 بينهم   ،4,634 �لغربية  �ل�صفة 

�لعرب  �ملعتقلني  ع�رش�ت  �إىل  باالإ�صافة  �أ�صري�ً،   70 جمموعه  ما   1948 فل�صطينيي  �أ�رشى  عدد  بلغ 

�أو  �إد�ريون  معتقلون  �إّما  �أنهم  على  �ُصنفو�  �أ�صري�ً   461 �الأ�رشى  بني  ومن  خمتلفة.  جن�صيات  من 

 موقوفون بانتظار �ملحاكمة، �أو َمن تعدُّهم �صلطات �الحتالل “مقاتلني غري �رشعيني”، بينهم 4 نو�ب

)�نظر جدول 4/3 وجدول 4/4(.  

بينهم �أ�صرٍي،   5,450 نحو  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  عدد  بلغ  فقد   2018 �صنة  نهاية  يف   �أما 

�الأ�رشى  عدد  وبلغ  �لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �أع�صاء  وثمانية  طفالً،  و215  �أ�صريًة،   53

298، فيما  �أ�رشى قطاع غزة  353 من �رشقي �لقد�ص، وبلغ عدد  5,082 من �ل�صفة �لغربية، منهم 

�إىل ع�رش�ت �ملعتقلني �لعرب من  �أ�صري�ً، باالإ�صافة   70 1948 ما جممله  �أ�رشى فل�صطينيي  بلغ عدد 

نو�ب  5 بينهم  �إد�ريون،  معتقلون  �أنهم  على  �ُصنفو�   495 �الأ�رشى  بني  ومن  خمتلفة.   جن�صيات 

)�نظر جدول 4/3 وجدول 4/4(.

مو�طناً   5,700 لـ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقال  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  ر�صد 

لتلك  �لبياين  �خلط  �أن  غري  وفتاة.  �مر�أة  و175  طفالً،   980 بينهم   ،2018 �صنة  خالل  فل�صطينياً 

حالة  475 �العتقاالت  متو�صط  وبلغ   ،2018 �صنة  و�صهور  �أيام  خالل  متعرجاً  كان   �العتقاالت 

حجم  من  بقليل  �أكرث   2018 �صنة  خالل  �العتقاالت  تكون  وبذلك  يومياً.  حالة   16 ونحو  �صهرياً، 

64
�العتقاالت خالل �صنة 2019، و�لتي بلغت 5,500 معتقالً، بينهم 880 طفالً، و153 �مر�أة وفتاة.

و�صملت �العتقاالت خالل �صنتي 2018 و2019، كما يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، كافة �رش�ئح وفئات 

و�ملر�صى،  �ملحرَّرون،  و�الأ�رشى  و�الأكادييون  و�لن�صاء  �الأطفال  فيهم  مبن  �لفل�صطيني،  �ملجتمع 

�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.

2018 من ن�صيب منطقة �لقد�ص، حيث بلغت  وكان �لن�صيب �الأكب من �العتقاالت خالل �صنة 

1,800 حالة �عتقال، بينما كان ن�صيب �خلليل 900 حالة، وقطاع غزة 214 حالة. ومن بني حاالت 

175 حالة، ومن  980 حالة، بينما بلغت حاالت �العتقال بني �لن�صاء  �العتقال كان ن�صيب �الأطفال 
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�عتقال �صبعة نو�ب من �ملجل�ص  مّت  150 حالة. كما  1,300 حالة، ومن �ملر�صى  �الأ�رشى �ملحررين 

حالة   165 نف�صها  �ل�صنة  و�صهدت  �لتحقيق.  من  �صاعات  بعد  منهم  �ثنني  �رش�ح  طلق 
ُ
�أ �لت�رشيعي، 

65
�عتقال و��صتدعاء و�حتجاز ل�صاعات، �أو �إ�صد�ر قر�ر �إد�ري ل�صحفيني و�إعالميني فل�صطينيني.

2019 من ن�صيب منطقة �لقد�ص، حيث بلغت  وكان �لن�صيب �الأكب من �العتقاالت خالل �صنة 

1,930 حالة �عتقال، بينما كان ن�صيب �خلليل 850 حالة، وقطاع غزة 154 حالة. ومن بني حاالت 

153 حالة، ومن  880 حالة، بينما بلغت حاالت �العتقال بني �لن�صاء  �العتقال كان ن�صيب �الأطفال 

�عتقال �صبعة نو�ب من �ملجل�ص  مّت  152 حالة. كما  1,400 حالة، ومن �ملر�صى  �الأ�رشى �ملحررين 

66
�لت�رشيعي.

فيما  �عتقال،  جتديد  قر�ر�ت  غالبيتها   ،2018 �صنة  يف  �إد�رياً  قر�ر�ً   920 �الحتالل  و�أ�صدر 

بال�صجن  �أحكام  �أربعة  �الحتالل  حماكم  و�أ�صدرت   .2019 �صنة  خالل  �إد�رياً  قر�ر�ً   1,022 بلغت 

�صجون  �إد�رة  وقامت   .2019 �صنة  خالل  �ملوؤبد  بال�صجن  �أحكام  و�أربعة   ،2018 �صنة  خالل  �ملوؤبد 

�الحتالل بـ 185 عملية �قتحام لل�صجون خالل �صنة 2018، وتابعت �صيا�صة �القتحامات خالل �صنة 

�أنه مل تتوفر معطيات حمددة بعددها حتى كتابة هذ� �لتقرير. و�رتفعت قائمة �صهد�ء  2019، غري 

يف �أ�رشى  وخم�صة   ،2018 �صنة  يف  �أ�رشى  خم�صة  بارتقاء  وذلك  �صهيد�ً،   222 �إىل  �الأ�صرية   �حلركة 

 67
�صنة 2019.

�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�ً   2019-2018

و“معارك �الأمعاء �خلاوية” �صالحاً يف فر�ص �لتخفيف من �ل�صيا�صة �جلائرة و�لتع�صفية، و�نتز�ع 

حريتهم وحقوقهم.

وخالل �صنتي 2018 و2019 ناق�ص �الحتالل و�أ�صدر �لعديد من �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لعن�رشية 

��صتثناء  وتعديل  و�ل�صهد�ء،  �الأ�رشى  رو�تب  خم�ص�صات  ح�صم  قانون  �أبرزها  �الأ�رشى،  بحّق 

�الأ�رشى �لفل�صطينيني من تو�صيع �مل�صاحة �ملخ�ص�صة للمعتقل �لو�حد، ومنع م�صاعفة خف�ص فرت�ت 

�لفل�صطينيني،  �الأ�رشى  �صجن  فرت�ت  تقلي�ص  ومنع  �ل�صجون،  يف  �لفل�صطينيني  لالأ�رشى  �العتقال 

2018. وهناك �صتة م�صاريع قو�نني ما ز�لت قيد  �مل�صادقة عليها خالل �صنة  �لقو�نني مّتت  وهذه 

�لعائلية  �لزيار�ت  ومنع  �الأ�رشى،  �إعد�م  وهي:  �ل�صطور،  هذه  كتابة  حتى  �لكني�صت  �أمام  �لت�رشيع 

وبا�صتخد�م  �صبب  وبدون  �لعاري  بالتفتي�ص  و�ل�صماح  لالأ�رشى،  �لعالج  متويل  وحظر  لالأ�رشى، 

�لقوة، وطرد عائالت منفذي �لعمليات، ومنع �الإفر�ج عن �الأ�رشى �لفل�صطينيني مقابل جثث �جلنود 

68
�الإ�رش�ئيليني �ملحتجزين يف غزة يف �أي �صفقة تبادل.
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جدول 4/3: الأ�رشى واملعتقلون يف �شجون الحتالل 692019-2015

*املجموع الكلي للمعتقلني ال�شنة
األطفالالنساءحمكومون مدى احلياة قطاع غزةال�شفة الغربية

2015 6,900 6,482 328 502 55 450

2016 6,500 6,080 350 459 53 300

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

 �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، 

�الإد�ري بحّق �رش�ئح  �العتقال  �أو�مر  �إ�صد�ر  2018 و2019 يف  ��صتمر �الحتالل خالل �صنتي  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، 

“�إ�رش�ئيل” دون تهم حمددة �أو حماكمة �إىل 461 معتقالً يف كانون �لثاين/ يناير 2020، بينهم 4 نو�ب 
يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، بعد �أن كان عددهم 495 يف نهاية 2018، بينهم 5 نو�ب، و450 يف 

70
نهاية 2017، و536 يف نهاية 2016، و650 يف نهاية 2015.

جدول 4/4: املعتقلون الإداريون 712019-2015

20152016201720182019ال�شنة

650536450495461املعتقلون الإداريون

5. احل�شار الإ�رشائيلي على ال�شعب الفل�شطيني:

و��صلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ح�صارها على قطاع غزة لل�صنة �لثالثة ع�رشة على �لتو�يل، 

يف �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 

2018 و2019 تغيري هيكلي على �إجر�ء�ت �حل�صار، حيث مل مت�ص �لت�صهيالت �ملزعومة �لتي تعلنها 

�صلطات �الحتالل جوهر �لقيود �ملفرو�صة على حرية �حلركة لالأفر�د و�لب�صائع.

و�الجتماعية  و�القت�صادية  �الإن�صانية  �الأو�صاع  م�صتوى  يف  خطري  تدهور  ذلك،  عن  جنم  وقد 

الأكرث من مليوين فل�صطيني يعي�صون يف �لقطاع. وقد �رتفعت جر�ء ذلك ن�صب �لبطالة و�لفقر.

حانون/  بيت  معب  على  �ملتمركزة  �الحتالل  �صلطات  ز�لت  ما  �الأفر�د،  حركة  �صعيد  وعلى 

�إليه. ويف �ملقابل،  �إيرز �صمايل �لقطاع، ترف�ص �ل�صماح ملعظم �صكان �لقطاع �خلروج منه �أو �لعودة 
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ت�صمح مبرور بع�ص �لفئات، يف نطاق �صيق جد�ً، كاملر�صى من ذوي �حلاالت �خلطرية ومر�فقيهم، 

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 

 وهو ما �أكده �ملدير �لتنفيذي ملنظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص 
72

وبع�ص �مل�صافرين عب معب �لكر�مة.

“�إ�رش�ئيل” مبو��صلة �صيا�صة  Kenneth Roth، حني �تهم  Human Rights Watch كينيث روث 

�أو جتارها وب�صائعهم من  �لتمييز �ملمنهج �صّد �لفل�صطينيني، من خالل عدم �ل�صماح ل�صكان غزة 

 كما منعت �لفل�صطينيني �ل�صباب �أبناء �لطو�ئف �مل�صيحية يف قطاع 
73

�خلروج من �لقطاع �ملحا�رش.

74
غزة من دخول �لقد�ص يف عطلة �لف�صح، و�أد�ء �ل�صالة يف كني�صة �لقيامة.

وقد فتح معب رفح �حلدودي، منفذ �صكان قطاع غزة �لوحيد �إىل �خلارج، منذ �صهر �أيار/ مايو 

2018، ملغادرة �حلاالت �الإن�صانية، وعودة �لعالقني، غري �أن عمل �ملعب كان حمدود�ً وبوترية بطيئة 

جد�ً. وما ز�ل �آالف �ملو�طنني �مل�صجلني لل�صفر بك�صوفات وز�رة �لد�خلية غري قادرين على �ل�صفر 

75
بح�صب هيئة �ملعابر و�حلدود يف غزة.

ومن جهتها، حذرت �لهيئات و�ملنظمات �لدولية من خطورة ��صتمر�ر �حل�صار على قطاع غزة، 

�ل�صحة  وقطاَعي  �لتحتية  �لبنى  خ�صو�صاً  و�حليوية،  �الأ�صا�صية  �لقطاعات  �نهيار  من  وحّذرت 

و�لتعليم، ودعت �إىل �إنقاذ قطاع غزة فور�ً ورفع �حل�صار عن �صكانه قبل فو�ت �الأو�ن. وقد و�صفت 

 وقالت مفو�صة �الأمم �ملتحدة �ل�صامية حلقوق 
76

�الأمم �ملتحدة، �لو�صع يف قطاع غزة باأنه “كارثي”.

�الإن�صان مي�صيل با�صيليت Michelle Bachelet، يف تقرير عمل مكتبها خالل �صنة 2018 �إىل جمل�ص 

حقوق �الإن�صان يف دورته �الأربعني، �إن �حل�صار �الإ�رش�ئيلي لقطاع غزة �أدى �إىل تدهور �قت�صادي، 

 ودعا من�صق مكتب �الأمم 
77

م�صرية �إىل �أنه “يكن �لقول �إن �ملنتج �لرئي�صي القت�صاد غزة هو �لياأ�ص”.

 United Nations Office for the Coordination of )ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا�

)Humanitarian )OCHA �لدوَل �ملانحة و�ملجتمع �لدويل �إىل �لعمل على رفع �حل�صار عن �صكان 

78
غزة.

بجمود   )2019–2018( �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  متيّزت 

با�صتثناء  جدية،  حتركات  �أو  مبادر�ت  ت�صهد  مل  �إذ  �لت�صوية، 

�صفقة  �صيطرح  باأنه  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  حديث 

حلل �لنز�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي، و�أنه �صيحقق ما عجز �أ�صالفه عن حتقيقه، و�أعلن عن تكليف 

�صهره جارد كو�صرن Jared Kushner برئا�صة �لفريق �لذي �صيقوم ببلورة �ل�صفقة، و�أ�صاف �إذ� 

79
مل يتمكن كو�صرن من حتقيق �ملهمة، فلن ينجح �أحد �آخر.

ثانيًا: م�شار الت�شوية

            ال�شـــلميـــــــة
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�الأوىل من واليته يف  �ل�صنة  �لفل�صطيني حممود عبا�ص خالل  �الأمريكي بالرئي�ص  �لرئي�ص  �لتقى 

ثالثني مرة،  �أكرث من  �لفل�صطيني  بالفريق  و�لتقى جارد كو�صرن وفريقه  مر�ت،  �أربع   2017 �صنة 

منذ  �ملعتمدة  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  يف  جوهري  تغيري  حدوث  حول  �ملقلقة  �ملوؤ�رش�ت  تكاثر  و�صط 

ع�رش�ت �ل�صنني.

1. اإدارة ترامب... �رشيك لالحتالل:

و�ال�صتيطان  حمتلة،  �الأر��صي  وباأن  فل�صطينية،  دولة  بقيام  �أ�صالفه  �لتز�م  عن  تر�مب  تخلى 

غري �رشعي، �إىل حد �أن �إد�رة بار�ك �أوباما �متنعت عن �لت�صويت يف �أو�خر عهدها يف جمل�ص �الأمن 

�صمح  مما  �صده،  )�لفيتو(  �لنق�ص  حّق  ت�صتخدم  ومل  �ال�صتيطان،  يدين  �لذي  �لقر�ر  بخ�صو�ص 

 
80

بتمريره، وهو �لقر�ر �لذي �أيدته 14 دولة.

�لقانون �لدويل  �للعبة كلياً، و��صتبد�ل مرجعية  و�أخذ تر�مب يتحدث عن �رشورة تغيري قو�عد 

وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية �لتي ت�صمنت �حلد �الأدنى من �حلقوق �لفل�صطينية )حق تقرير �مل�صري 

و�لعودة  �لتعوي�ص  وحق   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  على  فل�صطينية  دولة  �إقامة  ي�صمل  �لذي 

لالجئني من �لديار �لتي هجرو� منها(؛ حيث دعا �إىل �عتماد مرجعية جديدة ت�صتند �أ�صا�صاً �إىل �لوقائع 

و�حلقائق �لتي �أقامها ويقيمها �الحتالل على �الأر�ص.

�أن  �إىل  غام�صة  �إد�رته  و�أركان  تر�مب  عنها  حتدث  �لتي  �لتف�صيلية  �ل�صفقة  معامل  وبقيت 

�نتهت �صنة 2019 من دون �الإعالن عنها، على �لرغم من حتديد مو�عيد عدة لالإعالن عنها، كانت 

�أحز�ب  خروج  �إىل  عنها  �الإعالن  يوؤدي  �أن  نتنياهو  خ�صية  منها  �إ�رش�ئيلية،  الأ�صباب  غالباً  توؤجل 

تاأجيل  ومنها  و�ال�صتيطاين،  �لديني  �ليمني  حكومة  �صقوط  �إىل  �صيوؤدي  ما  �حلاكم،  �الئتالف  من 

دون  من   ،2019 �صبتمب  و�أيلول/  �أبريل  ني�صان/  يف  جرت  �لتي  �النتخابات  بعد  ما  �إىل  طرحها 

�إىل  “�إ�رش�ئيل”  ذهاب  �إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  �حلكومة،  ت�صكيل  من  طرف  �أي  متكني  �إىل  توؤدي  �أن 

.2020 �نتخابات ثالثة يف م�صتهل �آذ�ر/ مار�ص 

يف  �الأمريكية  �الإد�رة  قامت  حني  باالت�صاح  �ل�صفقة  معامل  وبدت  كلياً،  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  تغرّي 

2017/12/6، باالإعالن عن قر�رها بنقل �ل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، وتنفيذه فعالً يف 

 تنفيذ�ً لقانون �أقره �لكوجنر�ص US Congress بنقلها منذ �صنة 1995. وكان �لقانون 
81

،2018/5/14

كلينتون بيل  �إد�ر�ت  يف  ح�صل  ما  وهذ�  �لقر�ر،  تنفيذ  بتاأجيل  له  ي�صمح  هام�صاً  للرئي�ص  �أعطى   قد 

Bill Clinton، وجورج بو�ص �البن George W. Bush، وبار�ك �أوباما.

ويف ظل �لرف�ص �لفل�صطيني للقر�ر �الأمريكي، قررت �إد�رة تر�مب �إغالق مكتب منظمة �لتحرير 

 ثم طالبت بحل وكالة �الأونرو�، وتغيري تعريف �لالجئ، بحيث ينح�رش بالذين ولدو� 
82

يف و��صنطن،

يف فل�صطني من دون �أوالدهم و�أحفادهم، وهذ� يعني �أن عدد �لالجئني لن يزيد عن ب�صعة ع�رش�ت 
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 وكذلك عن �ل�صلطة �لفل�صطينية، ما عد� �مل�صاعد�ت 
83

من �الآالف، وقطعت �مل�صاعد�ت عن �الأونرو�،

يوفر  �أن  يجب  �حلل  و�أن  �ليهودي”،  لل�صعب  كـ“دولة  بـ“�إ�رش�ئيل”  باالعرت�ف  وطالبت  �الأمنية، 

�ملتطلبات �الأمنية، �لتي تتطلب بقاء �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية من �لنهر �إىل �لبحر.

ويف  حمتلة.  �أر��صٍ  باعتبارها   1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  مع  �الأمريكية  �الإد�رة  تتعامل  ومل 

�لغربية �رشعياً وقانونياً، وغري خمالف للقانون  �ل�صفة  2019 قررت �عتبار �ال�صتيطان يف  �أو�خر 

�لدويل.

2. “�شفقة ترامب” واحلل الإقليمي:

متّ �الإعالن عن �صفقة تر�مب �أو ما يعرف بـ“�صفقة �لقرن” يف 2020/1/28؛ يف �حتفال ح�رشه 

�لرئي�ص �الأمريكي تر�مب ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نتنياهو؛ يف ظل مقاطعة فل�صطينية، ومقاطعة 

عربية �إال من ثالث دول هي �الإمار�ت، و�لبحرين، وعُمان. وقد تلخ�صت بنود �لوثيقة �لتي جاءت 

يف 181 �صفحة، وحتتوي على 22 ق�صماً، و�أربعة مالحق، من بينها خريطتان تو�صحان جغر�فية 

84
“�إ�رش�ئيل” و�لدولة �لفل�صطينية �ملفرت�صة وتوزيع �مل�صتوطنات، فيما يلي:

اأولً: الدولة الفل�شطينية املقرتحة: وتت�صم مبا يلي:

دولة منزوعة �ل�صالح متاماً يف كل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وتلتزم مبنع �أي تنظيم م�صلح   .1

من �لوجود فيها، مع ��صرت�ط �أن حتَكُم غزة قوى غري حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�لتنظيمات 

�الأخرى �مل�صلحة.

�لواليات  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع  �ل�رشقية،  للقد�ص  �ملجاورة  �ل�صو�حي  يف  �لدولة  عا�صمة  تكون   .2

�الإ�رش�ئيلي  بتو�صيفها  كلها  �لقد�ص  بينما تكون  �ل�صو�حي،  لها يف هذه  �صفارة  �صتقيم  �ملتحدة 

مدينة موحدة وعا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”. 

يتم ��صتقطاع �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية، و�صمها لـ“�إ�رش�ئيل”.   .3

ال عودة حلدود 1967، ومع �إبقاء حدود �لدولة �لفل�صطينية غري مر�صمة ملدة �أربع �صنو�ت، يتم   .4

�رشيطة  �ال�صتيطان  وجتميد  �لفل�صطينية  �أر��صي �لدولة  بني  جغر�يف  تو��صل  حتقيق  خاللها 

�اللتز�م مبا يلي:

�ن ال ت�صكل هذه �لدولة �لفل�صطينية باأي �صكل من �الأ�صكال خطر�ً على �الأمن �الإ�رش�ئيلي، مع     �أ. 

ترك حتديد مفهوم “خطر �أمني” للطرف �الإ�رش�ئيلي.

�لتخلي عن �ل�صالح؛ وهو ما تنطوي عليه عبارة تر�مب “�لرف�ص �ل�رشيح لالإرهاب من قبل  ب. 

�لدولة �لفل�صطينية”.
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مقاومة �إير�ن وحما�رشة ن�صاطاتها. ج. 

�أن تكون قو�نني �ل�صلطة �لفل�صطينية موجهة لتقييد �لن�صاط “�الإرهابي”، مع حق “�إ�رش�ئيل”   د. 

يف تدمري �أي من�صاآت فل�صطينية تر�ها خطر�ً عليها.

خالل �ملفاو�صات ال يجوز لل�صلطة �الن�صمام الأي منظمة دولية دون مو�فقة “�إ�رش�ئيل”. هـ. 

�الإقر�ر بـ“يهودية �لدولة �الإ�رش�ئيلية”.  و. 

5. لن تخلع “�إ�رش�ئيل” �أي م�صتوطنة، ويتم ربط �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية �لتي تقع د�خل مناطق 

�ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صبكات نقل، �أما �لفل�صطينيون �لذين يقعون يف مناطق “�إ�رش�ئيلية” في�صمح 

لهم بالتنقل نحو �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية.

6. يخ�صع نهر �الأردن لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية، مع تعوي�ص �ملز�رعني �لفل�صطينيني، �أو �لرتخي�ص لهم 

يف هذه �ملنطقة.

7. �ملياه �الإقليمية لغزة تبقى حتت �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية.

�لفحم...�إلخ(  و�أم  �لغربية،  وياقة  وعرعره،  قرع،  )كفر  �لفل�صطيني  �ملثلث  قرى  �صكان  دمج   .8

�لفل�صطينية  لل�صلطة  مناطق  �صم  يتم  بحيث  �لفل�صطينيني  ومقاي�صة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع 

تعوي�صاً عن ما �صيقتطع منها.

�ملتحدة  �لواليات  �أن  كما  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صلطة  لرقابة  خا�صعة  �لفل�صطينية  للدولة  �ملعابر  تبقى   .9

م�صتعدة لالعرت�ف بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية على �أر��صٍ حمتلة )غور �الأردن، و�لكتل �ال�صتيطانية 

�لكبى يف �ل�صفة �لغربية، وهو �لتف�صري �لذي �أ�صار له نتنياهو يف �ملوؤمتر نف�صه(.

ثانياً: الالجئون:

�لعربية، و�الإ�صارة حلق  �لدول  �ليهود من  بالالجئني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  مت ربط مو�صوع 

نفقات  من  “�إ�رش�ئيل”  حتملته  وما  �ليهود،  �ملهاجرين  ممتلكات  عن  �لتعوي�ص  يف  “�إ�رش�ئيل” 
��صتيعابهم. �أما �حلل مل�صكلة �لالجئني �لفل�صطينيني فهي:

1. بع�صهم ت�صتوعبه �لدولة �لفل�صطينية.

2. وبع�صهم يتم دجمه يف �لدول �لتي يقيمون فيها.

3. و�جلزء �ملتبقي منهم يتم توطينه يف دول �إ�صالمية من دول منظمة �لتعاون �الإ�صالمي.

4. تو�صيع قطاع غزة مبا ي�صاعد على حت�صني ظروفهم من خالل مناطق جماورة يف �لنقب، ويتم 

و�صع مر�فق وم�صاريع �صناعية ال�صتيعاب جزء من �ل�صغط �ل�صكاين يف غزة.
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ثالثاً: التكامل القت�شادي الإقليمي:

عنو�ن �لق�صم �لثالث من �لوثيقة هو “روؤية لل�صالم بني دولة �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني و�الإقليم”، 

ويتم ذلك من خالل: 

1. تعزيز م�صار �لتطبيع بني �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل”، و�لت�صارك يف عالقات مع �أوروبا.

2. ربط �ل�صفة وغزة بخطوط نقل �رشيعة تكون خا�صعة لل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية.

3.  �ل�صماح للفل�صطينيني با�صتخد�م �ملو�نئ �الإ�رش�ئيلية يف حيفا و�أ�صدود.

4. ت�صهيل �لعبور بني �الأردن وفل�صطني مع حّق “�إ�رش�ئيل” يف �لرقابة على �ل�صلع �ملنقولة.

5. �إن�صاء منطقة جتارة حرة بني �الأردن وفل�صطني.

6. �رشورة �لتعاون �لعربي �الإ�رش�ئيلي ملو�جهة حما�ص وحزب �هلل.

و�ملعونة  �خلريية  �ملوؤ�ص�صات  على  �لفل�صطينيني  العتماد  نهاية  بو�صع  �ملتحدة  �لواليات  تَعِد   .7

�الأجنبية.

رابعاً: املعتقلون:

�الإفر�ج عن �ل�صجناء ما مل يكونو� ممن �قرتف “جر�ئم قتل �أو �رشوع بالقتل”، �أي �أن �لعنا�رش 

�لتي مار�صت �ملقاومة �مل�صلحة لن يتم �الإفر�ج عنها.

�إنَّ ما �أعطى خطورة للمو�قف و�الإجر�ء�ت �الأمريكية �أنها كانت ت�صري بالتو�زي، مع دفع �لعرب 

�إىل �لتطبيع و�إقامة �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”، من دون ربط ذلك بتحقيق �لت�صوية �ل�صلمية، لدرجة 

باملقلوب من  تبد�أ  �لعربية” بحيث  �ل�صالم  “مبادرة  �لعرب بتغيري  �إقناع  �الأمريكية  �الإد�رة  حاولت 

�لعربية  �لقمة  �ملحاولة عندما طُرحت يف  �أوالً. وف�صلت هذه  “�إ�رش�ئيل”  �لعالقات مع  خالل تطبيع 

�لتي عقدت يف ني�صان/ �أبريل 2018، مبدينة �لظهر�ن �ل�صعودية، �إذ �صددت �لقمة على “بطالن وعدم 

�رشعية” قر�ر و��صنطن �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، وتعهد �لزعماء �لعرب باال�صتمر�ر 

كخيار  “�ل�صالم”  �أهمية  على  �لت�صديد  مع  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لن�رشة  �لالزم  �لدعم  تقدمي  يف 

85
“��صرت�تيجي” يف �ل�رشق �الأو�صط على �أ�صا�ص “مبادرة �ل�صالم �لعربية”.

و�لتهديد  �لفل�صطينيني،  على  لل�صغط  �لعرب  ودفع  للتطبيع،  �الأمريكية  �مل�صاعي  وتر�فقت 

باحللول حملهم على طاولة �ملفاو�صات تنفيذ�ً ملا دعا له نتنياهو من �أولوية �حلل �الإقليمي على �حلل 

مع �لفل�صطينيني، ومع �لدعوة لت�صكيل حلف �أمريكي عربي �إ�رش�ئيلي يف مو�جهة �خلطر �الإير�ين، 

�لعربية  �لق�صية  �لفل�صطينية هي  �لق�صية  �عتبت  �لتي  �ملنطقة  �ل�رش�ع يف  يف قلب كامل الأولويات 

�ملنطقة  وبلد�ن  �صعوب  يهدد  �لذي  �لرئي�صي  �خلطر  ت�صكل  “�إ�رش�ئيل”  و�أن  �ملركزية،  و�الإ�صالمية 

برمتها.
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يف  �الإ�رش�ئيلية  و�حلكومة  �الأمريكية  �الإد�رة  حققتها  �لتي  �لنجاحات  نتجاهل  �أن  ن�صتطيع  ال 

تر�مب  عنها  حتدث  �لتي  بال�صورة  لي�ص  ولكن  �آنفاً،  �ملذكورة  �الجتاهات  خمتلف  يف  م�صاعيهما 

ونتنياهو، �إذ كان �لتقدم خطري�ً ولكنه حمدود�ً، حيث تاأكد مرة �أخرى �أن �لق�صية �لفل�صطينية مهمة 

جد�ً لدى �لبلد�ن �لعربية و�الإ�صالمية، ويف �لعامل كله. �صحيح �أنها تر�جعت يف �صلم �الأولويات �إال �أن 

�أهميتها ما تز�ل حمفوظة، وهذ� �أوجب على �إد�رة تر�مب �أن تدرج حلها على ر�أ�ص جدول �أعمالها.

 Ministerial to Promote a Future فعد� عن �جلوالت و�لزيار�ت �ملكوكية، عُقد موؤمتر و�ر�صو

of Peace and Security in the Middle East، يف 2019/2/13، �لذي دعت �إليه �لواليات �ملتحدة، 

ملناق�صة “�ل�صالم و�الأمن” يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، مب�صاركة رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ووزر�ء 

عر�ص  �لتي  �ملنامة  ور�صة  عقدت   كما 
86

له. �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مقاطعة  ظل  يف  عرب،  خارجية 

�أنها جمرد   وتبني 
87

.2019 فيها �ل�صق �القت�صادي من �خلطة �الأمريكية، يف نهاية حزير�ن/ يونيو 

�لغطاء  وال  �لفل�صطيني،  �لغطاء  لها  يتوفر  ومل  �صابقة،  �أكاديية  مبادر�ت  من  من�صوخة  ت�صور�ت 

�لعربي و�لدويل �لكايف، كما مل يرتتب عنها �أي �لتز�مات، وقد لوحظ �أنها ت�صمل منحاً قليلة وقرو�صاً 

كثرية، وطموحاً باإ�صهامات كبرية من �لقطاع �خلا�ص، �لتي ال يكن �لرهان وال �العتماد عليه.

3. الرئي�س الفل�شطيني و“ال�شالم” املفقود:

يف  �الأمن  جمل�ص  يف  مبادرة  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  بطرح  �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  متيزت 

2018/2/20، ت�صمنت عقد موؤمتر دويل “لل�صالم” يف منت�صف �صنة 2018، ي�صتند لقر�ر�ت �ل�رشعية 

�لدولية، ويتم مب�صاركة دولية و��صعة ت�صمل �لطرفني �ملعنيني، على �أن يكون من خمرجاته تبادل 

دولية  �آلية  وت�صكيل   ،1967 �صنة  حدود  على  �إ�رش�ئيل“  و“دولة  فل�صطني”  “دولة  بني  �العرت�ف 

�تفاق  ح�صب  �لد�ئم  �لو�صع  ق�صايا  جميع  حلل  �ملفاو�صات  يف  �جلانبني  ت�صاعد  �الأطر�ف  متعددة 

�ملفاو�صات، وتطبيق  خالل  �جلانب،  �الأحادية  لالأعمال  �الأطر�ف  جميع  وقف  �إىل  �إ�صافة  �أو�صلو، 

بني  “�صالم”  التفاق  �لتو�صل  عند  �إقليمي  �تفاق  وعقد  �عتمدت،  كما  �لعربية”  �ل�صالم  “مبادرة 
88

�لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني.

و�أهم ما تثريه هذه �ملبادرة �أنها تعك�ص ��صتمر�ر رهان عبا�ص على �لت�صوية �لتفاو�صية مع تعديل 

يتعلق برف�ص �لرعاية �الأمريكية �لتفاو�صية �النفر�دية لـ“عملية �ل�صالم”، يف حني �أن ما �نتهت �إليه 

هذه �لعملية، وما يجري على �الأر�ص ي�صري �إىل �أن �ملنطقة ال ت�صري نحو ��صتئناف “عملية �ل�صالم”، 

بل �إىل �صعي �إ�رش�ئيلي مدعوم �أمريكياً، لفر�ص �حلل �الإ�رش�ئيلي، �نطالقاً من ت�صور �أن �لو�صعني 

�لفل�صطيني )�النق�صام وو�صول �ال�صرت�تيجيات �ملعتمدة �إىل طريق م�صدود( و�لعربي )�لذي يعاين 

من �ل�صعف و�ل�رش�عات �لبينية و�ال�صتبد�د و�النق�صام �إىل حماور وغياب م�رشوع عربي جامع(؛ 

و�لتو�صعية  �ال�صتعمارية  �أهد�فها  حتقيق  ال�صتكمال  �ل�صهيونية  للحركة  تاريخية  فر�صة  يوفر�ن 
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و�ال�صتيطانية، باالعتماد على رئي�ص �أمريكي ييني �صعبوي؛ قاعدته �الأ�صا�صية من �أتباع �لكني�صة 

�الإجنيلية و�ملحافظني �جلدد �لذين يناف�صون �ل�صهاينة على �لتطرف.

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  قتلتها  �صالم”  “عملية  �إحياء  على  �خلا�رش  �لرهان  ��صتمر�ر  �صياق  ويف 

بو�صاطة  عدة  مر�ت  نتنياهو  بنيامني  مع  �للقاء  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  حاول  بعيد،  زمن  منذ 

�أف�صل هذه �ملحاوالت، الأنه يحقق ما يريد من دون  �لرئي�صني �لفرن�صي و�لرو�صي، ولكن نتنياهو 

مقابل  �صيء  باإعطاء  ملطالبته  �إمكانية  يفتح  �للقاء  �أن  خ�صو�صاً  عبا�ص،  مع  ومفاو�صات  لقاء�ت 

باإمكانية  يعتقد  هو  وقت  يف  �ملفاو�صات،  ال�صتئناف  عليه  �صغوط  حدوث  و�حتمالية  ياأخذه،  ما 

خدمية وظيفية  �ل�صلطة  تكون  �أن  َفَر�َص  حيث  مفاو�صات،  دون  من  وفر�صه  يريد  ما   حتقيق 

بال دور �صيا�صي.

�لرباعية  دعا  وكذلك  مبادرته،  لقبول  عديدة  منا�صبات  عدة ويف  مر�ت  عبا�ص  �لرئي�ص  دعا  كما 

يه “�ل�صالم” �لعادل و�ل�صامل كخيار  �لدولية لعقد موؤمتر جديد “لل�صالم”، موؤكد�ً �لتم�صك مبا ُي�صمِّ

��صرت�تيجي، ومعتب�ً �أن �خلطة �الأمريكية “لل�صالم” ت�صعى لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، ر�ف�صاً 

�التهامات للجانب �لفل�صطيني باإ�صاعة فر�ص “�ل�صالم”.

�لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية �نخف�ص من �مل�صتوى  �أن م�صتوى �لعالقات  �ملتابع  وكخال�صة، يلحظ 

�لتي ال  �ن�صجاماً مع �ملخططات �الإ�رش�ئيلية  �إىل �مل�صتويات �الأمنية و�الإد�رية و�خلدمية،  �ل�صيا�صي 

تت�صع الإقامة دولة فل�صطينية، و�أق�صى ما يكن �أن ت�صل �إليه تاأبيد �حلكم �لذ�تي �ملحدود، مع �أو من 

دون ت�صميته دولة فل�صطينية.

�أنه من دون تغيري �ملقاربة �لفل�صطينية   2019-2018 �أكدت �لوقائع �لتي جرت خالل �ل�صنتني 

و�لعربية �ملعتمدة منذ توقيع �تفاق �أو�صلو وحتى �الآن، ال يكن وقف تقدم �مل�رشوع �ال�صتعماري 

�ال�صتيطاين �لذي باتت �أهد�فه �لر�هنة �أكرث من و��صحة، وهي تتمحور حول �إحياء �إقامة “�إ�رش�ئيل 

�لكبى” على كل فل�صطني �لتاريخية، بحيث يتقدم �ل�صم �لز�حف على �الأر�ص �صيئاً ف�صيئاً ليتحول 

�أما  �ال�صتيطانية.  و�مل�صتعمر�ت  �الأغو�ر  يف  خ�صو�صاً  �ل�صكان،  قليلة  لالأر��صي  قانوين  �صمّ  �إىل 

�ملناطق �الآهلة بال�صكان و�ملقطعة �الأو�صال، فيتم �إيجاد ر�بط فيما بينها �صمن �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية 

�لكاملة من دون �أن متلك من مقومات �لدولة �صوى �ال�صم.

لل�صعب  �الإ�رش�ئيلي  �لقمع  �إجر�ء�ت  ��صتمر�ر   2019-2018 �صنتا  �أظهرت 

وت�صاعد  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  ��صتمر�ر  �ملقابل  يف  �أظهرت  كما  �لفل�صطيني؛ 

�أ�صكال �ملقاومة �مل�صلحة و�ل�صعبية. مقاومته، و�رتفاع كفاء�تها �لت�صليحية و�مليد�نية؛ وتنوع 

خال�شة
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�لتن�صيق  من  ��صتثنائية  ظروف  يف  �ملقاوم،  عملها  �لغربية  �ل�صفة  فيه  تابعت  �لذي  �لوقت  ويف 

�الأمني �صدها بني �ل�صلطة �لفل�صطينية وبني �لعدو �الإ�رش�ئيلي، من خالل �لعمليات �لتي غلب عليها 

�لطابع �لفردي؛ فاإن �لعمل �ملقاوم يف قطاع غزة و��صل تطوره �لنوعي، وخا�صت قوى �ملقاومة ع�رش 

جوالت من �ل�رش�ع مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي خالل �صنتي 2018-2019. وطورت قوى �ملقاومة يف 

�إىل حدٍّ كبري من  �ملقاومة، و�لتي متكنت  لف�صائل  �مل�صرتكة  �لعمليات  �مليد�ين من غرفة  غزة عملها 

�صبط �إيقاع �لعمل �ملقاوم و�إد�رة �ملو�جهات مع �الحتالل.

ل ف�صل �لعملية �الأمنية �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية يف منطقة خانيون�ص يف 2018/11/11، منوذجاً  ومثَّ

زرع  يف  مهمتها  �أد�ء  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لنخبة  وحد�ت  �أف�صل  �إحدى  ف�صلت  �إذ  �ملقاوم.  �لعمل  لتطور 

منظومة جت�ص�ص؛ و�نك�صف معظم عنا�رشها؛ كما �نك�صف الحقاً 45 عميالً �آخر، بعد تفكيك �ملقاومة 

نوفمب  �لثاين/  وت�رشين  مايو  �أيار/  يف  �لع�صكرية  �ملو�جهات  �أظهرت  كما  تركتها.  �لتي  للمخلفات 

2019 �لتطور �لنوعي الأ�صلحة �ملقاومة، وقدرتها على �إحد�ث �أ�رش�ر �أكب يف �جلانب �الإ�رش�ئيلي، 

مع زيادة �لدقة و�لقدرة �لتفجريية ل�صو�ريخها.

للوحدة  ومنوذجاً  �ل�صعبية،  �ملقاومة  يف  �لفل�صطيني  لالإبد�ع  منوذجاً  �لعودة  م�صري�ت  وقدمت 

2018-2019؛  �إد�رته بكفاءة من قطاع غزة طو�ل �صنتي  �لوطنية و�الإ�رش�ر على حق �لعودة، مت 

و�أجب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على تخفيف درجة �حل�صار عن قطاع غزة.

�أنهم  وما ز�ل نحو خم�صة �آالف �أ�صري يف �صجون �الحتالل، يعانون من �إجر�ء�ته �لقمعية، غري 

من  يتلكون  مبا  حقوقهم  وينتزعون  �لفل�صطيني؛  �ل�صعب  و�إ�رش�ر  وكر�مة  عزة  عن  يعبون 

و�صائل، وعلى ر�أ�صها “معارك �الأمعاء �خلاوية”.

مت  �لذي  �لوقت  يف  �مل�صدود،  طريقه  �إىل  و�صل  �ل�صلمية  �لت�صوية  م�صار  فاإن  �أخرى،  جهة  من 

�أنها  �أقل ما يقال فيها  �أو�صلو. وهي �صفقة  “�صفقة تر�مب” بديالً عن م�صار  فيه حماولة ت�صويق 

للتجمعات  “بانتو�صتانات”  و�إن�صاء  �لدولتني”  “حل  و�إنهاء  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لت�صفية  حماولة 

“�إ�رش�ئيل” يف �ملنطقة �لعربية؛ وحرف  �لفل�صطينية حتت �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية؛ مع �ل�صعي الإدماج 

�أر�ص  على  �ل�صفقة  فر�ص  حماولة  من  وبالرغم  وعرقية.  طائفية  معارك  باجتاه  �ل�رش�ع  بو�صلة 

بال�صعوب  مدعوماً  �صدها،  �لوقوف  يف  موحد�ً  ز�ل  ما  وف�صائله  �لفل�صطيني  �ل�صعب  فاإن  �لو�قع، 

�لعربية و�الإ�صالمية؛ وعدم وجود رغبة دولية يف دعمها؛ وهو ما يجعل فر�صها يف �لنجاح �صعيفة 

جد�ً.
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و�لتوثيق/ م.ت.ف، في�صبوك، 2019/3/7؛ ومركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، 2019/12/2.
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�العتقاالت  حول  مف�صل  تقرير  “ت�صامن”،  �الأ�رشى  مع  للت�صامن  �لدولية  و�ملوؤ�ص�صة  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز   
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�نظر: https://www.madarcenter.org؛ وقو�نني �إ�رش�ئيلية عن�رشية، موقع هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، �نظر:

http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-enthakat/ar-israel-racist-laws

موقع   ،2020-2016 لل�صنو�ت  يناير  �لثاين/  كانون  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  �إح�صائيات  �نظر   
69

http://www.addameer.org/ar/statistics :موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان، يف

�ملرجع نف�صه.  
70

�ملرجع نف�صه.  
71

للمزيد �نظر: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �لتقرير �ل�صنوي 2018،  2019/4/15، يف:  
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https://pchrgaza.org/ar/wp-content/uploads/2019/04/PCHR_Annual-2018-arabic.pdf

كما يكن مر�جعة �لتقارير �ل�صهرية حلالة ت�صغيل معابر غزة، �نظر: �أوت�صا، حالة ت�صغيل معابر غزة )�صهرياً(، يف:
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كما يكن مر�جعة �لتقارير �ل�صهرية حلالة ت�صغيل معابر غزة، �نظر: �أوت�صا، حالة ت�صغيل معابر غزة )�صهرياً(.
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