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 مقدمة

عن مركز الزيتونة للدراسات  2005صدر التقرير االستراتيجي الفلسطيني بشكل دوري منذ سنة ي  
واالستشارات في بيروت. وهو مركز دراسات مستقل، يهتم بالدراسات االستراتيجية والمستقبلية، ويولي الشأن 
الفلسطيني تركيزًا خاصًا. وهذا اإلصدار هو المجلد الثاني عشر من مجلدات التقرير االستراتيجي؛ والذي 

 ، ويستشرف المسارات المستقبلية.2021-2020ي يغطي بشكل شامل قضية فلسطين خالل سنت
ويعالج التقرير االستراتيجي، الذي قام بتحريره أ. د. محسن محمد صالح )األستاذ في الدراسات الفلسطينية 
والمدير العام للمركز(، بالرصد واالستقراء والتحليل لألوضاع الفلسطينية الداخلية، والمؤشرات السكانية 

ينية، واألرض والمقدسات، ويناقش العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدولية، كما واالقتصادية الفلسط
يناقش الوضع اإلسرائيلي وعمليات المقاومة ومسار التسوية. والتقرير موثق ومدقق وفق مناهج البحث 

 العلمي، ومدّعم بعشرات الجداول واإلحصائيات والرسوم التوضيحية.
ل وأ. إقباأشرف بدر، أ. من األساتذة والباحثين المتخصصين، هم:  14تقرير وا عداده وقد شارك في كتابة ال
. طالل أ. دود. سعيد الحاج، و ، ساري عرابيأ. ، و أ. زياد ابحيصو  وأ. ربيع الدنان، عميش، وأ. باسم القاسم،

 ،ي المصر أ. هاني مهند مصطفى، و د. ، و أ. د. معين محمد عطا رجب، ود. عبد اللطيف سدة، و عتريسي
 . كما يقوم بمراجعة التقرير هيئة استشارية متخصصة.أ. د. وليد عبد الحي، و أ. وائل سعدو 

صفحة؛ مع مالحظة أن هناك بعض  400التقرير، الذي يزيد حجمه األصلي عن  ملخصوفيما يلي 
ي هالمعطيات اإلحصائية غير نهائية، أو لم تصدر بعد عن الجهات الرسمية والمتخصصة المعنية. و 

 معطيات سيتم إدخالها على النسخة النهائية للتقرير عند توفرها. 
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 الفلسطينيالوضع الداخلي أواًل:   

، فيمكن القول 2021-2020إذا أردنا أن نلخص الوضع الفلسطيني الداخلي خالل السنتين الماضيتين 
فقد  ها.اإلحباط األكبر في الفترة نفس اكما شهدت ،ا االنفراج الداخلي األكبر منذ عشر سنواتتشهد إنهما

، غير أن 2020ُعقدت آمال كبيرة على إنجاح المصالحة وا عادة ترتيب البيت الفلسطيني منذ صيف 
إلى فشل ذريع، صاحبه أكبر أزمة ثقة ومصداقية تعاني منها قيادة السلطة  2021األمور انتهت في سنة 

 والمنظمة في الوسط الفلسطيني.
تعارض مسار ي استمر أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، و  استمرت 2021-2020خالل سنتي و 

وابت غياب البرنامج الوطني الذي يضبط الثمع التسوية والمقاومة، بين القوى الفلسطينية الرئيسية، 
ي المجلسان المركز  تدهور مكانة منظمة التحرير ومؤسساتها كما استمر ويدير المرحلة.

مما يعني تعطياًل فعلّيًا لمنظمة التحرير، ومخالفة صريحة لالئحة الداخلية ، 2018والوطني، منذ سنة 
  للمجلس المركزي.

، لها بشكل أكبر إلى أداة وظيفية بيد االحتالل اإلسرائيليتآكل السلطة الفلسطينية، وتحو   رواستم
ولة ّول إلى دوهو التح ،وبالتالي تراجع المبرر الوطني الذي ُوجدت ألجلهوتكريس دورها األمني؛ 

ينية السلطة الفلسطلذلك، لم يكن مستغرباً أن تستأنف و  .1967فلسطين المحتلة سنة  فيفلسطينية مستقلة 
اني/ نوفمبر تشرين الث –لنحو ستة أشهر )أيار/ مايو  جميده العلنيمع االحتالل، بعد تاألمني التنسيق 

ة فلسطين، ، بل لقضينفسها للسلطة "وجودية"بقضية  اً مرتبطكان ، بالرغم من أن سبب التجميد (2020
تراجعت  كما .واإلنفاذ العملي لـ"صفقة ترامب" ،للضفة إعالن بنيامين نتنياهو عن مشاريع الضمّ  وهي

رفض ، بعد أن كانت ت""المقاصة إيرادات استمرار االحتالل في الخصم من موقفها من عن أيضاً  السلطة
 تضييقهع تابو  ،للسلطة نفسها غير األمنية حاجة االحتالل تراجعت   وفي المقابل، .استالمها منقوصة

 االحتالل في الضفة.أعمال حكومة ق نس  م دور مُ مع تضخ   ،أو تجاوزه لصالحياتها عليها
إلغاء صريحاً لتفاهمات الشاطئ  كان 2019مارس  آذار/ 10 في ومة اشتيةحكتشكيل أّن وبالرغم من  
لطة الس قمعلى حالها، ولم تالحكومة "الفتحاوية" بقيت فقد بين حركتي حماس وفتح،  2014سنة 

تغييرها أو إجراء تعديل واسع عليها، باستثناء استكمال وزارت ي الداخلية واألوقاف مطلع سنة بالفلسطينية 
 في طينيةالفلسالسلطة أداء على  سلبية أكثر قتامة التي ألقت بظالل  تتابعت األحداث وقد  .2022
الفلسطيني  ومقتل الناشط ؛رتها حركة حماسمعركة سيف القدس، التي تصد  و ، لغاء االنتخاباتكإ رام هللا،

تسريب و  ؛نزار بنات على يد قوة أمنية فلسطينية في أثناء اعتقاله، مما أثار موجة احتجاجات واسعة
جنبي تهاء الصالحية، وتقليص التمويل األملفات فساد، كان أبرزها صفقة لقاحات مع االحتالل قريبة ان
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للسلطة الفلسطينية، وعجزها عن دفع رواتب موظفيها كاملة، وهو األمر الذي انتهى بالسلطة الفلسطينية 
 .من خالل االستناد للقوة األمنية ،لمحاولة تعزيز دورها ومكانتها

مزيد من الل من خياته، يع صالحوتوس الرسمية على المؤسساتبتشديد قبضته رئيس السلطة  وقام
 .ذلكك بعد حّل المجلس التشريعي، وعلى السلطة القضائية ، خصوصاً السلطة التشريعية على "تغّول"ال

قرارات تخّص تشكيل المحاكم النظامية،  2021فقد أصدر الرئيس عباس، في كانون الثاني/ يناير 
تشكيل المحاكم اإلدارية، في اتصال مع ، وكذلك 2002وتعديل قانون السلطة القضائية المقّر منذ سنة 

حكم  إلى ما هو أقرب إلىفي السلطة  ووصل األمر .ت سابقة تتعلق بالسلطة القضائيةإجراءات وقرارا
 الفرد المدعوم بنظام شمولي أمني، بما يؤدي إلى مزيد من تجريف الحياة الوطنية والسياسية. 

، انقسمت حركة فتح في االنتخابات التشريعية الملغاة إلى ثالث قوائم، وأدى في اإلطار الفصائلي
ذلك إلى فصل عضو لجنتها المركزية ناصر القدوة، كما توّزع اليسار الفلسطيني على أربع قوائم، وقد 
تعطلت االنتخابات الطالبية بسبب جائحة كورونا، ولم تشهد الساحة الفلسطينية إال انتخابات نقابة 

مهندسين التي فاز برئاستها تحالف حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانتخابات محلية ال
، وأقرتها السلطة منفردة، مما دعا 11/12/2021جرت الجولة األولى منها في القرى الفلسطينية في 

اقلها التاريخية عحماس لمقاطعتها سياسيًا، وهي االنتخابات التي عكست تراجعًا كبيرًا لحركة فتح في م
ربع قد أنجزت انتخاباتها الداخلية الدورية التي تجريها كل أفحركة حماس  . أمافي القرى والبلدات الريفية

ة الغربية، روري في قيادة الضفا، حيث تم التجديد إلسماعيل هنية في رئاسة الحركة، ولصالح العسنوات
 .د مشعل للعمل التنفيذي قائدًا للخارجالسنوار في قيادة قطاع غزة، بينما عاد خال يحيىول

يب السياسي التكتيكي لملف المصالحة وترتقيادة السلطة والمنظمة )قيادة فتح( توظيف ر تكر وقد 
ك والجتياز بعض االستحقاقات بما يظهر تماس ،لمواجهة ضغوط أو تحديات خارجية ،البيت الفلسطيني

الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت قيادة واحدة كما حدث مع "صفقة ترامب"؛ ثم العودة إلى السلوك 
التفاؤل الذي  بالرغم منف السياسي المهيمن والمهمش للقوى الفلسطينية، بعد انتفاء المصلحة المؤقتة.

ة ح، بإنجاز الحركتين اتفاقًا يذهب بهما لتسوية الخالفات من بوابأشاعته قيادات في حركت ي حماس وفت
انتخابات شاملة متتالية، تبدأ باالنتخابات التشريعية، ثم ما تال ذلك من اجتماعات للقيادة الفلسطينية 
برام هللا بمشارك حركت ي حماس والجهاد اإلسالمي، واجتماع لألمناء العامين للفصائل الفلسطينية في 

صدار المراسيم كّل  من بيروت ورام هللا على نحو متزامن، واالتفاق على تفاصيل العملية االنتخابية وا 
انتهت بالمزيد من االنقسام والتباعد بين مجمل  2021الالزمة وتسجيل الكتل االنتخابية بالفعل، فإّن سنة 

من االعتقال  ولكنها كث فتالقوى الوطنية وبين السلطة الفلسطينية، التي لم تلِغ االنتخابات فحسب، 
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السياسي، ومالحقة الفعاليات الشعبية للفصائل الفلسطينية، ولم تقتصر المالحقة على حركة حماس، 
بل مّست الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية، باإلضافة لمالحقة النشاط الطالبي، 

زازها عبية للسلطة الفلسطينية، بمحاصرتها ماليًا، وابتوذلك مع اتهام قوى اليسار، وال سّيما الجبهة الش
  سياسيًا بمخصصاتها لدى منظمة التحرير.

اتجه الشارع الفلسطيني بشكل أكبر نحو دعم مسار المقاومة، واالنفضاض عن من ناحية أخرى، 
خابات تلمشهد الفلسطيني شعبيًا وعسكريًا، خصوصًا بعد تعطيل االناحماس  تر ية، وتصد  مسار التسو 

 .وبعد معركة سيف القدس

 أبرز التوقعات على الصعيد الداخلي الفلسطيني:أما 
استمرار أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، واستمرار تدهور المؤسسات الرسمية الفلسطينية، طالما  .1

 ظلت القيادة الحالية ممسكة بزمام األمور.

جراء انتخابات نزيهة شوبالتالي، ليس ثمة أفق حقيقي إلعادة ترتيب البيت  فافة؛ الفلسطيني، وا 
ن أن ال تضمأنها طالما  ،وستستمر هذه القيادة في إدارة هذا الملف في إطار تكتيكي غير جاد

اة السياسية مثله استمرار الهيمنة على الحيوال تضمن للفصيل الذي تُ  ،الترتيبات ال تعيد انتخابها
 الفلسطينية.

زايد تتشاف دورها الوظيفي وانكماش القاعدة الشعبية الداعمة، مع استمرار تآكل السلطة وانك .2
السلطة إلى التعويض عن ذلك بمزيد من السلوك األمني والقمع السياسي لضمان احتماالت لجوء 

ة اإلقليمية والدولية في تثبيت "شرعيتها". وهو ما يعني مزيدًا في ع االتكاء على البيئم ،بقائها
 في، ومزيدًا من االنفضاض الشعبي عنها."الولوغ" في الدور الوظي

ام ستتزايد الضغوط الفصائلية والشعبية الفلسطينية باتجاه تشكيل قيادة فلسطينية انتقالية مؤقتة للقي .3
، أو إحالة هذه الصالحية إلى جهة محايدة تملك باإلجراءات الالزمة لترتيب البيت الفلسطيني

الثقة  يبعد أن فقدت القيادة الحالية شرط  لتعطيل؛ صالحيات كاملة وضمانات حاسمة غير قابلة ل
 .والمصداقية، لدى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني

ثمة فرصة معقولة لتشكيل جبهة أو اصطفاف وطني فلسطيني داعم لخط المقاومة، وضاغط باتجاه  .4
شعبية، مع ة الإعادة بناء المؤسسات الرسمية الفلسطينية، ويتكون أساسًا من حماس والجهاد والجبه

 قابليته لالتساع ليشمل قوى وفصائل ورموزًا فلسطينية في الداخل والخارج تدفع في هذا االتجاه.
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هناك احتمال متزايد بتغير في القيادة الفلسطينية، بغياب الرئيس محمود عباس عن المشهد؛ غير  .5
إلبقاء الستمرار هيمنته و أن الفصيل المهيمن على المؤسسات الرسمية "فتح"، سيبذل ما بوسعه 

القيادة بيد أحد شخصياته، مدعومًا ببيئة عربية ودولية داعمة لمساره السياسي، ورافضة لتقدم تيار 
 المقاومة والتيار اإلسالمي الستالم القيادة.

ستتاح فرص أفضل للعمل الشعبي وللمبادرات الشعبية في الداخل والخارج، والتي ستملك فرص  .6
حة الفلسطينية إذا ما أحسنت إدارة إمكاناتها، في ضوء الفراغ الذي أحدثه تعّطل التأثير في السا

 مسار المصالحة، وحالة العجز وفقدان الرؤية واالتجاه الذي تعاني منه القيادة الفلسطينية.

سيتواصل الضغط على خط المقاومة لمحاولة تطويعه وتهميشه، وقطع الطريق على تصّدره للمشهد  .7
ما في ذلك استمرار الحصار على قطاع غزة، وتجفيف مصادر الدعم المالي والشعبي الفلسطيني، ب

والسياسي، والتشويه اإلعالمي. غير أن هذا التيار سيتمكن من تجاوز المرحلة إذا حافظ على 
ذا تمكن من استيتماسكه الداخلي، وعلى بوصلته، وعلى إدارة إمكاناته بالشكل األفضل  عاب، وا 

 . الشعب الفلسطينيشرائح أوسع من 
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 الفلسطينية المؤشرات السكانيةثانيًا: 

 لى أنإ، بناء على معطيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في رام هللا، ُتشير التقديرات المتوفرة
تقريبًا،  نصفهم ؛نسمةن مليو 14 نحو( 2022)مطلع  2021في العالم بلغ في نهاية سنة  نعدد الفلسطينيي

نسمة  ماليين 6.964 . والنصف الباقي، أييعيشون في الشتات، (%50.2)ماليين نسمة  7.037أي 
المحتلة  فلسطينفي مليون نسمة  1.673( يقيمون في فلسطين التاريخية، ويتوزعون على نحو 49.8%)

 في الضفة الغربيةماليين  3.154، منهم 1967ماليين نسمة في أراضي سنة  5.291، ونحو 1948سنة 
وُيقد ر عدد الفلسطينيين في العالم العربي بنحو  (.%40.4) في قطاع غزةمليون  2.137(، و59.6%)

 . 2021نهاية سنة  ماليين نسمة 6.287
ووفق المعطيات المتوفرة لباحثي مركز الزيتونة فإن الفلسطينيين في األردن )وغالبيتهم العظمى تحمل 

 %32.1ماليين نسمة، يشّكلون نحو  4.493بنحو  2021 في نهاية سنةالجنسية األردنية( ُيقّدر عددهم 
 عدد الفلسطينيين في بقية يقّدرو. من فلسطينيي الشتات( %63.8من الفلسطينيين في العالم )نحو 

من مجموع الفلسطينيين في  %12.8يشكلون ما نسبته  مليون نسمة، 1.795 الدول العربية بنحو
يتركز معظمهم في الدول العربية المجاورة، أي في لبنان وسورية، ومصر، ودول الخليج  العالم،
 العربي.

ة بنحو عدد الفلسطينيين في الدول األجنبي يقّدربحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني و 
يتركز معظمهم في  من مجموع الفلسطينيين في العالم، %5.3يشكلون ما نسبته ف نسمة، أل 749

. وتجدر وباقي دول االتحاد األوروبي ،وبريطانيا ،وكندا ،وأمريكا الالتينية ،الواليات المتحدة األمريكية
اإلشارة إلى أن هذه األعداد هي أعداد تقديرية، خصوصًا خارج فلسطين حيث يصعب عمل 

ا كحيث تشير بعض التقديرات، مثاًل، إلى أن عدد الفلسطينيين في أمري .إحصاءات دقيقة لهم
 ألف نسمة، يعيش أكثر من نصفهم في تشيلي. 600الجنوبية ال يقّلون عن 

من فلسطينيي الخارج يقيمون في البلدان المحيطة بفلسطين  %75وتجدر اإلشارة إلى أن أكثر من 
ولبنان(، مما يدل على أن الفلسطينيين ما زالوا ملتصقين وقريبين من  ،وسورية ،المحتلة )األردن

؛ وأن عودتهم مسألة 1948عامًا على نكبة فلسطين  74أرضهم، ويتطلعون لعودتهم حتى بعد نحو 
عملية وممكنة. وهو االرتباط نفسه الذي يشمل الفلسطينيين في باقي أرجاء العالم، والذي تظهر 

دة وأنشطة وفعاليات الجاليات الفلسطينية في البالد العربية وأوروبا وآسيا مالمحه في مؤسسات العو 
 واألمريكيتين وأستراليا.
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 )باأللف نسمة( 2021و 2020سنتي الفلسطينيين في العالم حسب اإلقامة نهاية  عدد

 مكان اإلقامة
2020 2021 

 )%(النسبة  عددال )%(النسبة  عددال

المحتلة  فلسطين
 1967سنة 

 22.5 3,154.4 22.6 3,086.8 الضفة الغربية
 15.3 2,136.5 15.2 2,077.4 قطاع غزة

 12 1,673.6 11.9 1,634.5 "إسرائيل" 1948 سنةالمحتلة  فلسطين

 49.8 6,964.5 49.7 6,798.7 الداخل يفلسطينيمجموع 

 32.1 4,493 32.1 4,388 األردن*

 12.8 1,794.6 12.8 1,757.2 األخرى  الدول العربية
 5.3 749.4 5.4 738.4 الدول األجنبية

 50.2 7,037 50.3 6,883.4 الخارجفلسطينيو 

 100 14,001.6 100 13,682 المجموع الكلي

* بالنسبة لعدد الفلسطينيين في األردن، فقد تّم تقديره باالعتماد على أرقام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني سنة 
، وباالعتماد على معدالت النمو السنوي الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة 3,240,473، حيث بلغ عددهم 2009

. %2.3و %3.1تتراوح بين والتي  2020-2009 للفترةاألردنية 

 )%( 2021 اإلقامة نهاية سنة مكان نسبة الفلسطينيين في العالم حسب

 

 ماليين 7.037وما زال الالجئون يشكلون أكثر من ثلثي عدد الفلسطينيين في العالم، فباإلضافة إلى نحو 
في الضفة يقيمون  1948من أبناء فلسطين المحتلة  مليون الجئ 2.242فلسطيني في الخارج، هناك نحو 

في ما زالوا مقيمين الجئ طردوا من أرضهم، لكنهم ألف  150، باإلضافة إلى نحو قطاع غزةو  الغربية
، الجئ ماليين 9.429نحو ب ُيقد روبالتالي فإن مجموع الالجئين الفلسطينيين ؛ 1948فلسطين المحتلة سنة 
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وبالرغم من أن هذا الرقم  .2021سنة في نهاية وذلك  من مجموع الشعب الفلسطيني %67.3أي نحو 
يحتمل التكرار حيث يوجد فلسطينيون في الخارج يحملون الهوية الفلسطينية ألبناء الداخل، إال أن هامش 

في سجالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين ن يد الالجئين المسجلاعدالفرق يبقى محدودًا. أما أ 
. مع التأكيد على أن نسمة ماليين 6.389 نحو 2021فبلغ في مطلع سنة ، )األونروا( الفلسطينيين

 سبببهناك الكثير من الالجئين الذين لم يسجلوا أنفسهم لدى األونروا، لعدم حاجتهم لخدماتها، أو 
 أماكن عملها كبلدان الخليج وأوروبا وأمريكا.غير وجودهم في 

 

 نسمة()باأللف 2021سنة  نهاية في العالم حسب تقديرات أعداد الالجئين الفلسطينيين

 1948ين المحتلة طفلس قطاع غزة الضفة الغربية البلد
 المجموع الدول األجنبية الدول العربية "إسرائيل"*

 9,429 749 6,288 150 1,412 830 العدد
الضفة الغربية وقطاع غزة باالعتماد على النسب المئوية التي نشرها الجهاز المركزي لإلحصاء  األعداد في: مالحظة

 من سكان القطاع(. %66.1ون، ومن إجمالي سكان الضفة الجئ %26.3الفلسطيني )
 * عدد تقريبي.

 )باأللف نسمة( 2021أعداد الالجئين الفلسطينيين في العالم حسب تقديرات سنة 

 

في الضفة  %2.2) 2021في منتصف سنة  %2.4 في الضفة والقطاعوبلغ معدل النمو السكاني 
في القطاع(. وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فمن المتوقع أن  %2.8و

، حيث سيبلغ عدد 2022يتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية سنة 
ألف  510مليون تقريبًا. ومن المتوقع أن يتجاوز عدُد الفلسطينيين عدد اليهود بنحو  7.1نهم نحو كل م

 .2029نسمة في سنة 
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 )باأللف نسمة( 2029-2020فلسطين التاريخية  الفلسطينيين واليهود المقدر في عدد

 

 

 )باأللف نسمة( 2029-2020فلسطين التاريخية  عدد الفلسطينيين واليهود المقدر في

 
 

 

 

 عدد اليهود يةفلسطين التاريخعدد الفلسطينيين في  السنة

2020 6,799 6,874 

2021 6,965 6,982 

2022 7,132 7,092 

2023 7,303 7,203 

2024 7,478 7,316 

2025 7,657 7,431 

2026 7,841 7,548 

2027 8,029 7,667 

2028 8,222 7,787 

2029 8,419 7,909 
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 القدسثالثًا: 

واصل االحتالل سعيه لحسم هوية القدس، بوجود غطاء أمريكي غير مسبوق، وحالة ضعف وتشرذم 
عربي إسالمي، مع بيئة مهرولة باتجاه التطبيع. وسج ل تقدمًا في خمسة جوانب؛ إذ، قام بتوظيف 

ه الميدان لليخلو  ،كورونا لوأد اإلرادة الشعبية ومنع التجمع في حده األدنى جائحةاألجواء التي واكبت 
منشأة ومكان  351فهدم  ،في األقصى وباقي المقدسات. واستمرت الوتيرة المرتفعة لهدم بيوت المقدسيين

، ومضى في فرض الطقوس التوراتية في األقصى مع السعي إلضفاء 2021-2020إقامة في سنتي 
حت الملكيات المقدسية تشرعية قانونية عبر محاكمه، كما فرض مشروع "تسوية األمالك" ليضع معظم 

ة وتجريف ة اليوسفيسيف قانون "أمالك الغائبين" كمدخل لمصادرتها. وقام بالسيطرة على مدخل المقبر 
 ، وتحويلها إلى حديقة.قبور المسلمين

 ثالثة مسارات كبيرة أمام اإلرادة الشعبية وقوى المقاومة المقابل، اضطر االحتالل للتراجع فيفي 
وهي التراجع عن محاولة إغالق ساحة باب العامود، والتراجع عن تهجير  ،ومعركة سيف القدس

ْرم الجاعوني في الشيخ جراح، كما فشلت المحاولة الكبرى القتحام المسجد األقصى في  عائالت حي ك 
 (.10/5/2021ه )1442رمضان  28

لقدس، ويحاول اويتابع االحتالل سعيه إليجاد بؤر كثافة استيطانية في النسيج المركزي لمدينة 
الت شعب في فتح الجبهات على أهل القدس لعله ينجح في إحداها. وخالل العامين القادمين، 
د االحتالل من محاولة فرض الطقوس التوراتية في األقصى. ومع مالحظة التناظر النسبي  سُيصعِّ

الهّبات  لتفّجر ة مرشحةين القادمين، فإن ذلك قد يشكل بيئالعبري للمناسبات في العام –الهجري 
تشكل س ،وهدم المنازل ومحاوالت التهجير الجماعي ،الشعبية؛ كما أن اعتداءات االحتالل على المقابر

 عناصر تصعيد إضافية.
وبالرغم من شدة معاناة المقدسيين، فقد حافظوا على أغلبيتهم الواضحة شرقي القدس، كما أنهم 

. وسيتواصل 1967سنة  %27قي والغربي بعد أن كانوا من تعداد القدس بشطريها الشر  %39يشكلون نحو 
عامًا أثبت فشل هذه  55السعي الصهيوني لتخفيض هذه النسبة، غير أن صمود المقدسيين على مدى 

 السياسة، وأثبت مدى تجّذر الشعب الفلسطيني في أرضه المباركة.
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 المؤشرات االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة رابعًا: 

نجح االحتالل اإلسرائيلي في جعل اقتصاد السلطة بناء على اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس فقد 
السلطة الفلسطينية   صادرات  في  وُيتحكم  الثروات،  وُتستنزف  األرض،  ُتصادر  حيث  تابعًا،  اقتصادًا 

ق أي عملية تنموية حقيقية، بينما يفرض االحتالل حصارًا خانقًا  ووارداتها، وُتدمر بناها التحتية، وُتعو  
 على قطاع غزة.

المنهك أصاًل بشكل ك  2021-2020وخالل سنتي   الفلسطيني  بير بجائحة كورونا،  تأثر االقتصاد 
حتى نهاية سنة    ألف مواطن  470أصيب نحو    بينما   ،2020مليار دوالر سنة    2.3حيث خسر نحو  

%، وزادت نسب  12نسبة الناتج المحلي اإلجمالي بنحو    تراجعت ما  ؛ كشخصاً   4,934، توفي منهم  2021
 كبير. البطالة، وتضررت قطاعات السياحة والخدمات والبناء وغيرها بشكل 

 
 :التبادل التجاري 

% من  59مليون دوالر، أي نحو  4,229 الكيان اإلسرائيلي مع   2020شّكل حجم التبادل التجاري سنة 
الواردات من مليون دوالر. حيث بلغ حجم    7,118إجمالي حجم التبادل التجاري الخارجي للسلطة البالغ  

مليون دوالر، في حين بلغ    6,063% من واردات السلطة البالغة  55مليون دوالر بنسبة    3,343  "إسرائيل" 
مليون دوالر(.   1,055)   % من صادرات السلطة 84بنسبة  مليون دوالر    886إلى "إسرائيل"    الصادرات حجم  

التبادل التجاري مختاًل لصالح اال  الفلسطيني، ويجعل ميزان  حتالل  وهذا يلحق ضررًا شديدًا باالقتصاد 
 باستمرار، وبشكل كبير.

 

 مقارنة مع باقي دول العالم )بالمليون دوالر(   2020التبادل التجاري الفلسطيني مع "إسرائيل" لسنة  

 

 الواردات                                     صادراتال
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 :الناتج المحلي اإلجمالي
 إلى نخفضان الناتج المحلي اإلجمالي ُتظهر المؤشرات االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة أ

قدره سلبي ، بمعدل 2019مليون دوالر سنة  17,134بعد أن كان  2020مليون دوالر سنة  15,532 نحو
، فمن المتوقع أن يرتفع إلى 2021وحسب األرقام المتوفرة لألرباع الثالث األولى من سنة  .9.3%

منخفضاً جداً قياساً بالناتج المحلي  هذا الناتج ويبقى. %13قدره  بمعدلأي  ،دوالر خاللها مليون  17,562
يؤكد بشاعة االحتالل، ، وهو ما 2021سنة في ( %2,650ضعفاً ) 26اإلسرائيلي الذي يزيد عنه بأكثر من 

 وبشاعة إجراءاته بحق فلسطين وشعبها.

  2021–2017للسلطة الفلسطينية و"إسرائيل"  اإلجمالي الناتج المحلي
 دوالر( بالمليون الجارية )باألسعار 

 "إسرائيل" السلطة الفلسطينية السنة
2017 16,128 355,263 

2018 16,276.6 372,972 

2019 17,133.5 397,960 

2020 15,531.7 407,777 

*2021 17,562.4 466,009 

 .2021* بناء على تقديرات األرباع الثالث األولى من سنة 
   

  2021–2020للسلطة الفلسطينية و"إسرائيل"  اإلجمالي الناتج المحلي
 دوالر( بالمليون الجارية )باألسعار 
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 :متوسط دخل الفرد
 دوالراً  3,234دوالرًا و 3,657)باألسعار الجارية(  المحلي اإلجماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج بلغ 
، ثم انخفض 2019سنة  %2.7أي أن نصيب الفرد قد ارتفع بنسبة  على التوالي، 2020و 2019لسنتي 
ُيتوقع ارتفاع  2021وحسب األرقام المتوفرة لألرباع الثالث األولى من سنة  .2020سنة  %11.6بنسبة 

 . 2019؛ غير أنه يظل أقل من دخل الفرد سنة %10.4قدره زيادة  بمعدلدوالر  3,570لدخل الفرد إلى 
تأثير سلبي على حجم  2021-2019 الفترةوقد كان لتراجع وتقلب نصيب الفرد من الناتج المحلي خالل 

االستهالك، كانعكاس النخفاض مستويات الدخول التي تأثرت بتطورات األسعار العالمية، مع اتساع الفجوة 
 أضعاف 3.7 ةالضف في مستويات الدخول بين الضفة والقطاع، إذ مث ل نصيب الفرد من الناتج السنوي في

 دوالر في الضفة، مقارنة بنحو 5,182و حيث بلغ معدل دخل الفرد نح؛ 2021سنة  غزةفي مثيله 
دوالر في الضفة، مقارنة بنحو  4,638نحو  2020دوالرًا في القطاع، بينما بلغ معدل دخل الفرد سنة  1,406
ار العدوان والدم. وهذا يعكس أثر الحصار الخانق على القطاع، كما يعكس آثار دوالرًا في القطاع 1,345

 .في أثناء معركة سيف القدسخصوصًا  ،اإلسرائيليالذي أحدثه االحتالل 

 2021–2017و"إسرائيل"  يةفلسطينللسلطة المتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
 (بالدوالر)باألسعار الجارية 

 "إسرائيل" ةيفلسطينالسلطة ال السنة

2017 3,620.5 40,790 

2018 3,562.3 42,004 

2019 3,656.7 43,968 

2020 3,233.6 44,255 

*2021 3,570 49,862 

 .2021* بناء على تقديرات األرباع الثالث األولى من سنة 
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2021–2020متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للسلطة الفلسطينية و"إسرائيل"

 (بالدوالر)باألسعار الجارية 

 

 :البطالة
عاماًل  مليون  1.29قد بلغ نحو  ين في سوق العمللعدد العامإجمالي  أنإلى األولية تشير التقديرات 

مقارنة  %25.9إلى حوالي  2020 سنة خالل ارتفعأن معدل البطالة  إلى التقديرات تشيرو  .2020 سنة في
، مقارنة 2020في سنة  %46.6مع مالحظة أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت  .2019 سنة %25.3مع 

؛ وهو ما يشير إلى أن البطالة في في السنة نفسها %15.7بنسبة البطالة في الضفة الغربية التي بلغت 
ثالثة أضعاف مثيلتها في الضفة؛ وهو ما يؤكد اآلثار السلبية الكبيرة للحصار على  تبلغ نحوقطاع ال

 قطاع غزة.
 

 :اإليرادات والنفقات
إجمالي اإليرادات العامة للسلطة الفلسطينية حسب األرقام المتوفرة  صافي تظهر المؤشرات األولية أن
عن سنة  %29.5وبنسبة  ،2020مقارنة بسنة  %22.2بنسبة  ارتفع 2021حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 

دوالر  ون ملي 3,466 ، مقارنة بنحو2021سنة  دوالر ون ملي 4,237حيث من المتوقع أن يبلغ نحو  ؛2019
النفقات العامة . ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي 2019مليون دوالر سنة  3,272، وبنحو 2020سنة 

 ون ملي 4,050.2 بـ ، مقارنة2021لسنة  دوالر ون ملي 4,041للسلطة، بما فيها النفقات التطويرية، نحو 
بينما بلغ إجمالي النفقات العامة للسلطة، بما فيها  .%0.2قدرها  انخفاض ضئيلةبنسبة ، 2020دوالر سنة 

مليون  585الموازنة  قيمة عجز وقد بلغت .2019مليون دوالر سنة  3,840النفقات التطويرية، نحو 
وال ُتظهر المؤشرات األولية . 2019مليون دوالر سنة  568، مقارنة بعجز قيمته 2020سنة  دوالر

 .2021وجود عجز في سنة 
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 %81.7ادات السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على مصادر ال تتحكم بها، حيث إن نحو تعتمد إير 
جاءت من إيرادات المقاصة التي يجمعها االحتالل اإلسرائيلي ومن المنح  2020من اإليرادات في سنة 

الدولية؛ وهو ما يشكل أدوات ضغط هائلة بأيدي العدو وبأيدي عدد من القوى الدولية، التي تقدم وفق 
 نحو 2020اشتراطات سياسية وأمنية تمس استقاللية القرار الفلسطيني. فقد بلغ إجمالي إيرادات سنة 

، بينما بلغ %67.7مليون دوالر إيرادات المقاصة بنسبة  2,345تضمنت مبلغ ، دوالر ون ملي 3,466
 .%14مليون دوالر بنسبة  487.5مجموع المنح والمساعدات الدولية 

 )%( 2020إيرادات السلطة الفلسطينية 

 
 

 :الدعم الخارجي
العام للدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية كان يميل إلى الهبوط منذ سنة بالرغم من أن المؤشر 

. إذ إن حكومة السلطة في 2021، إال أن هذا الدعم شهد تراجعًا حادًا، خصوصًا في سنة 2013
وبلغ  ،2021ألولى من سنة ا الخمسةاألشهر أي دعم خارجي للموازنة خالل  لم تتلق  رام هللا 

وكانت قيمة . 2021تشرين الثاني/ نوفمبر نهاية مليون دوالر حتى  88 نحو مجموع ما استلمته
مليون دوالر سنة  496 نحو، مقارنة ب2020مليون دوالر سنة  356 نحو الدعم الخارجي للموازنة قد بلغت

 نوفمبر تشرين الثاني/ نهاية مليون دوالر حتى 101 نحو . كما انخفض التمويل التطويري ليبلغ2019
. ومن المالحظ أن السلطة عانت في السنوات األخيرة من تراجع الدعم الخارجي، والذي 2021

يستخدم عادة لفرض األجندة السياسية للدول الداعمة خصوصًا الدول الغربية؛ فبعد أن بلغ معدل 
؛ وبعد أن وصلت هذه 2013–2000من مجمل إيرادات السلطة خالل الفترة  %42.3هذا الدعم 
)وهي السنة التي تلت االنقسام السياسي  2008من مجمل إيرادات السلطة سنة  %52.6النسبة إلى 

لى 2020في سنة  %10.3الفلسطيني(، فقد تراجعت هذه النسبة إلى  اإلحصائيات  بحسب %4.9، وا 
   .2021 المتوفرة لغاية تشرين الثاني/ نوفمبر
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القتصاد اإلى تحجيم  هادفةاإلسرائيلية الالممارسات اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، و  ظلّ  وفي
أو  قيقي،ح اقتصادي نموحدوث  احتماالت فإنوتكريس تبعيته لالحتالل اإلسرائيلي،  الفلسطيني،

 مستبعدة.تبدو  المرحلة القادمةتصحيح جوهري على مسار هذا النمو خالل 

 *2021-2003للسلطة الفلسطينية  )بما في ذلك التمويل التطويري( دعم الدول المانحة

 
 .تقريبي رقم 2021* سنة           

 
 :حصار قطاع غزة

ألقى الحصار القاسي الظالم الذي يعاني منه قطاع غزة بظالله المؤلمة على الوضع االقتصادي في 
القطاع. ويرفض أبناء القطاع الخضوع إلمالءات االحتالل الذي يستهدف تطويعهم ونزع أسلحة 

 الماضية من الحصار. عاماً  15مقاومتهم؛ وما زال صامدًا في "حرب اإلرادات" على مدى الـ 
، وانعدام األمن الغذائي، وانخفاض %53د ترك الحصار أثره على ارتفاع معدالت الفقر لتزيد عن وق

؛ وعلى ارتفاع معدالت 2021مثيله في الضفة الغربية سنة  أقل من ثلثدخل الفرد التي وصلت إلى 
 . 2020سنة  %46.6البطالة التي وصلت إلى 

في أثناء معركة سيف القدس، والذي تسّبب بخسائر  قطاع غزة من العدوان اإلسرائيلي وقد عانى
وحدة سكنية، مع دمار في البنى التحتية  1,335مليون دوالر، وبتدمير كلي أو كبير في نحو  322بنحو 

 والمنشآت االقتصادية. 
مليون دوالر لكل  500وبالرغم من تعّهد كل من قطر ومصر يتقديم دعم للقطاع إلعادة اإلعمار بـ 

إال أن مسيرة اإلعمار تسير ببطء شديد؛ وتخضع  ،ع تعهدات أخرى من الكويت وألمانيا وغيرهاا، مممنه
 بارات اإلقليمية الدولية.تلالبتزاز اإلسرائيلي وللحسابات واالع
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وفوق ذلك، فإن جائحة كورونا ألقت بظالل أكثر قتامة الوضع في القطاع بسبب الظروف الصعبة 
 1,700، وتوفي منهم 2021ألف مواطنًا حتى نهاية سنة  190التي يعاني منها، حيث أصيب نحو 

 .شخص
*** 

صاد أن تستمر الهيمنة اإلسرائيلية على االقت 2023-2022من المتوقع في السنتين القادمتين 
لسلطة أن تتوسع ا الفلسطيني؛ وأن تستمر معاناة الشعب الفلسطيني تحت االحتالل. ومن المتوقع

م االحتالل بالفلسطينية في االقتراض الداخلي في مواجهة  لفشل أموال المقاصة وعجز الموازنة، مع اتحك 
الت ستعصية، كمعدنسانية المفي تحقيق اختراق ملموس في المشاكل االقتصادية واالجتماعية واإل

ة دون وأن يبقى النمو في حدود منخفض ؛البطالة العالية المقترنة بالفقر، وتصاعد انعدام األمن الغذائي
 إضافات ملموسة لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.
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 خامسًا: العدوان اإلسرائيلي ومساَري المقاومة والتسوية

 :العدوان والمقاومة
 واصل الذي عدوانه على الشعب الفلسطينياحتالله و  2021و 2020في سنتي  اإلسرائيليالكيان تابع 

وجيش  فلسطينيةال بين أجهزة األمن في السلطةمقاومته. ففي الضفة الغربية، وبالرغم من التنسيق األمني 
 .اومة الشعبيةالمقالعمليات الفردية، كما استمرت المواجهات اليومية، وأشكال ، تزايدت االحتالل اإلسرائيلي

ية الهجوم استراتيجإلى  تطّورًا في االستناد الفلسطينيأما في قطاع غزة، فقد شهد العمل المقاوم 
دفاعًا عن مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك التي تجل ت في العملية التي أطلقت عليها المقاومة 

، "Defensive Shield "حارس األسوارًا عملية إسرائيليوما ُأطلق عليه ، الفلسطينية عملية "سيف القدس"
فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.  ، ومعهاحماس، التي قادتها حركة 2021خالل أيار/ مايو 

شهد قطاع غزة ارتفاعًا حادًا في عمليات إطالق الصواريخ الفلسطينية في سنة عملية، فقد ونتيجة لهذه ال
تّم إطالق فقد . 1948" في فلسطين المحتلة سنة اإلسرائيلية"والتجمعات باتجاه البلدات والمدن  2021

 مقابل إطالق (،صاروخ 4,500) عملية "سيف القدس"معظمها في  ،2021صاروخ في سنة  4,575
حسب معطيات جهاز األمن العام )الشاباك( وذلك  ،2020خالل سنة  الهاون و  يةصاروخقذيفة  197

Israel Security Agency—ISA (Shabak) .بإغالقها  2021و 2020في سنتي " إسرائيل"استمرت  ذلكك
 .لمعابر قطاع غزة وتشديدها للحصار

ذا  قد  2021، فإن سنة 2019قد شهدت انخفاضًا في عمليات المقاومة عن سنة  2020كانت سنة وا 
في  "Attacksعماًل مقاومًا "هجمات  1,513اإلسرائيلي  الشاباكشهدت ارتفاعًا كبيرًا؛ فقد سج ل جهاز 

 ،في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 2021خالل سنة ل ُسجِّ  عماًل مقاوماً  4,386مقابل  2020سنة 
 المعدل الشهري ألعمالكون ي. وبذلك 1948وقطاع غزة، وداخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

 912 الشاباكفقد سج ل  .2020خالل سنة  مثيلتها معدل نحو ثالثة أضعاف 2021خالل سنة المقاومة 
ل  1,539مقابل  2020في سنة مقاومًا في الضفة الغربية )ما عدا القدس(  الً عم خالل سنة عماًل ُسجِّ

في  1948في شرقي القدس وداخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة  اًل مقاوماً عم 336ل ، وسجِّ 2021
ل  524مقابل  2020سنة  أعمال المقاومة وتجدر اإلشارة إلى أن معظم . 2021خالل سنة عماًل ُسجِّ

عملية  245، كما تّم تسجيل 1,516في الضفة الغربية هي رمي زجاجات حارقة  2021المسّجلة سنة 
عمليات دهس...  8عملية إطالق نار من سالح خفيف، و 93عبوة أنبوبية، و 142إضرام نيران، و

يظل مؤشرًا على تصاعد روح المقاومة في بيئة أمنية صعبة ومعقدة تجري فيها وغيرها. لكن الرقم 
مطاردة المقاومة بشكل منهجي منظم منذ سنوات طويلة وبتنسيق كامل بين السلطة الفلسطينية 
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ل الشاباك  .واالحتالل ل ُسجِّ  الً عم 2,323مقابل  2020عماًل مقاومًا في سنة  265وفي قطاع غزة سج 
في قطاع غزة؛ إطالق قذائف  2021، وكانت معظم أعمال المقاومة المسّجلة سنة 2021خالل سنة 

عملية  11عملية إضرام نيران، و 37عملية، و 2,256صاروخية )معظمها في معركة سيف القدس( 
إطالق نار من سالح خفيف. مع اإلشارة إلى أن تقارير الشاباك تحصي العمليات التي تنطلق من 

 .مع قطاع غزة، وهي على كل حال قليلة جدًا بالقياس مع ما ينطلق من قطاع غزةسيناء المصرية 
من جهة أخرى، فإن التقرير اإلعالمي لحركة حماس في الضفة الغربية، يذكر أن أعمال المقاومة 

عملية  441، من بينها 2021عماًل مقاومًا في سنة  10,850في الضفة بما فيها شرقي القدس قد بلغت 
سلحة(. ويشير إلى أن العمليات المؤثرة تضاعفت أربع مرات عن مثيلتها في السنة السابقة؛ مؤثرة )م

 .2020بينما مث ل إجمالي العمليات بما فيها المقاومة الشعبية ضعف عمليات المقاومة في سنة 
 –هر )أيار/ مايو شأفه لنحو ستة توقّ  منعلى الرغم  ،في الضفة الغربية لتنسيق األمنياوقد تسّبب 

حباط الكثير من عمليات المقاومة.2020تشرين الثاني/ نوفمبر   ( في كشف العديد من خاليا المقاومة، وا 

  2021-2020 المقاومة الفلسطينية خالل سنتي عملياتتوزيع أماكن 

 السنة
 الضفة الغربية

 )ما عدا القدس(
  1948فلسطين المحتلة سنة
 *وشرقي القدس

 المجموع **قطاع غزة

2020 912 336 265 1,513 

2021 1,539 524 2,323 4,386 

 5,899 2,588 860 2,451  المجموع

 .1948مع األراضي الفلسطينية المحتلة سنة  شرقي القدس * ذكرت تقارير جهاز الشاباك اإلسرائيلي عمليات
 بما فيها سيناء. **

ن من ذوي يواثنة مرضعة، وسيدأطفال،  9، بينهم فلسطينياً  48 ما مجموعهُ  2020استشهد في سنة و 
)منهم  فلسطينياً  365ما مجموعه  2021استشهد في سنة  بينما، ؛أسرى  أربعةاالحتياجات الخاّصة، و 

 شهيدًا، 264من مختلف مدن وبلدات فلسطين، فقد ارتقى في قطاع غزة ( خالل عملية "سيف القدس" 258
غالبيتهم خالل الحرب على غزة في أيار/ مايو، بينما سجلت نابلس أعلى عدد شهداء من بين محافظات 

طفاًل،  18وكان بين الشهداء  .1948فلسطينيي وارتقى شهيدان من  ...شهيداً  22الضفة فقد ارتقى منها 
ية بما فيها لغرببرصاص قوات االحتالل والمستوطنين في كل من قطاع غزة والضفة ا ،فلسطينية 61و

 .2021 في سنةفلسطينيًا  17,042 رحبينما جُ ، 2020 في سنةفلسطينيًا  2,614رح جُ  وقد. القدس
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 نفسه بينما سجل الجهاز ،2020في سنة  ينإسرائيليثالثة الشاباك مقتل جهاز وفي المقابل سجل 
نتيجة عمليات نفذها  2021سنة  خالل خالل عملية "سيف القدس"( 15)بينهم ًا إسرائيلي 18 مقتل

خالل عملية "سيف  168)بينهم  190وذلك مقابل  ،2020إسرائيليًا في سنة  46رح فلسطينيون. كما جُ 
 .2021 في سنة القدس"(
 اتسلط كما انتهجت واهية، وذرائع بحجج الحواجز على العمد والقتل اإلعدام سياسة استمرت وقد

 الحتاللا يزال وما دفنها، أجل من لذويهم بتسليمهم والمماطلة الشهداء جثامين احتجاز سياسة االحتالل
، إضافة إلى أكثر 2016 سنةجثمانًا في الثالجات، منذ العودة لسياسة احتجاز الجثامين  90 جثامين يحتجز
 وضمن .جثمانًا لشهداء فلسطينيين في مقابر خاصة، تعرف بمقابر األرقام، منذ سنوات طويلة 250من 

 تعود، 2021منازل خالل سنة  ثالثة، و 2020منازل خالل سنة ستة  وتفجير هدم تمّ  الجماعي العقاب سياسة
 .ضّدها عمليات بتنفيذ االحتالل سلطات تتهمهم ممن وأسرى  شهداء لعائالت

 2021-2017 في الضفة الغربية وقطاع غزة القتلى والجرحى الفلسطينيون واإلسرائيليون 

 السنة
 الجرحى القتلى

 اإلسرائيليون  الفلسطينيون  اإلسرائيليون  الفلسطينيون 

2017 94 18 8,300 66 

2018 314 14 31,603 77 

2019 149 9 15,287 65 

2020 48 3 2,614 46 

2021 365 18 17,042 190 

 2021-2017 في الضفة الغربية وقطاع غزة القتلى الفلسطينيون واإلسرائيليون 
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 2021-2017 في الضفة الغربية وقطاع غزة واإلسرائيليون الجرحى الفلسطينيون 

 
 

 :معاناة األسرى 
من ناحية استمرار معاناة األسرى. حيث  سبقتهما التي استمرارًا للسنوات ،2021و 2020 ُتعّد سنتا

 أسيرة 32 بينهم، 2021 ديسمبر /ولاأل كانون  في أسير   4,550 إلى وصل عدد األسرى في سجون االحتالل
الضفة  من األسرى  عدد وبلغ الفلسطيني. التشريعي المجلس في نواب ثمانيةو  طفاًل، 170و

فيما بلغ عدد أسرى  ،230 قطاع غزة وبلغ عدد أسرى  من شرقي القدس، 350 بينهم ،4,250 الغربية
 .عشرات المعتقلين العرب من جنسيات مختلفة باإلضافة إلى ،أسيراً  70 مجموعه ما 1948 فلسطينيي
أو  ،ُصنفوا على أنهم إّما معتقلون إداريون أو موقوفون بانتظار المحاكمة أسير   500 ن األسرى ومن بي

   .ن تعد هم سلطات االحتالل "مقاتلين غير شرعيين"مم

، أسير   4,400نحو  عدد األسرى في سجون االحتالل بلغفقد  2020 ديسمبر/ ولاأل كانون أما في 
ُصنفوا على أنهم  380قطاع غزة، ومن بين األسرى أسيرًا من  255ومن الضفة الغربية،  4,075بينهم 

 معتقلون إداريون.
 2021-2017األسرى والمعتقلون في سجون االحتالل 

  السنة
المجموع الكلي 

  للمعتقلين
  قطاع غزة  *الضفة الغربية

محكومون مدى 
  الحياة

  األطفال  النساء

2017 6,119 5,729 320 525 59 330 

2018 5,450 5,082 298 540 53 215 

2019 5,000 4,634 296 541 41 180 

2020 4,400 4,075 255 543 41 170 

2021 4,550 4,250 230 544 32 170 

  .مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان * أعداد تقريبية وفق إحصائيات
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 : المشهد اإلسرائيليسادساً 

 :الوضع الداخلي
ما زال المجتمع الصهيوني يسير في اتجاهات أكثر تطرفًا دينيًا وقوميًا، وأصبحت التيارات اليمينية 
والدينية مهيمنة على نظام الحكم والسياسة في الكيان اإلسرائيلي؛ مع تراجع وشبه اندثار لليسار 

ويتجه المجتمع الصهيوني ونظام الحكم إلى مزيد من "ق ْوننة" الهوية اليهودية الصهيونية  اإلسرائيلي.
 للكيان اإلسرائيلي، والقيام بمزيد من إجراءات تهويد القدس وباقي الضفة الغربية وتكثيف االستيطان.

القرارات  فيعاش النظام السياسي اإلسرائيلي حالة من االرتباك والال استقرار وصعوبة الحسم وقد 
( وعدم قدرة األحزاب الكبيرة 2021-2019في الفترة  تأربعة انتخاباالمهمة نتيجة تعدد االنتخابات العامة )

على تشكيل حكومات مستقرة؛ مع وجود رغبة لدى قوى عديدة بإنهاء دور نتنياهو كرئيس للوزراء بعد أن 
  الت هم الموجهة إليه بالفساد. قضى في الحكم أطول فترة منذ إنشاء الكيان؛ باإلضافة إلى

ين؛ المناهضين لبنيامين نتنياهو، والمؤيدين  وقد أدى ذلك إلى حالة من االستقطاب السياسي بين معسكر 
له. وقد أفرزت هذه الحالة تحالفات وانشقاقات حزبية غير مسبوقة في كثافتها في تاريخ النظام السياسي 

نتنياهو في المشهد السياسي اإلسرائيلي، حتى بعد تشكيل  اإلسرائيلي. وهذا يدل على مركزية شخص
فقد ظّل حضور  ،( 2021)حزيران/ يونيو برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد في  "إسرائيل"حكومة جديدة في 

نتنياهو العامل األساسي في تماسكها على الرغم من التباين السياسي، األيديولوجي واالقتصادي )من 
 .لها حزب صغيرمن رئاسة زعيم على الرغم و ،حيث التوجهات والسياسات( بين مركباتها المختلفة

ًا إذا ما واجهت طبيعة هذا التشكيل قد تعرضها للسقوط في أي لحظة، خصوصبالرغم من أن و 
ي استمرارها، ف غير أنه على ما يبدو، فإن مصلحة األطراف الحزبية المشاركة تصب   ؛استحقاقات كبيرة

 سقوطها.عنها في حال  خصوصًا في مواجهة نتنياهو كبديل محتمل
لموحدة ا وشهد المشهد السياسي حدثاً سياسياً تاريخياً تمثل في انضمام قائمة عربية، وهي القائمة العربية

لالئتالف الحكومي، حيث تعّد القائمة الموحدة عاماًل مهمًا في بقاء الحكومة، مثل كل مركباتها، بيد أنه 
هذه المرة األولى في تاريخ النظام السياسي اإلسرائيلي تعتمد فيها حكومة إسرائيلية في بقاءها على قائمة 

و ًا مركزيًا في تشكيل حكومة قادمة، ما دام نتنياهعربية. وعلى ما يبدو فإن القائمة الموحدة ستبقى العب
باق  في المشهد السياسي. إذًا، يمكن القول أن بقاء نتنياهو في المشهد السياسي، وتمسكه بالبقاء على 
الرغم من استمرار محاكمته وفشله في تشكيل حكومة، وعلمه أن الليكود سيبقى في المعارضة في هذه 

 سيكون العامل المركزي في بلورة المشهد السياسي الداخلي في السنوات القادمة.الفترة على األقل بسببه، 
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 :المؤشرات السكانية
 2021في نهاية ســـنة  الكيان اإلســـرائيليقّدرت دائرة اإلحصـــاء المركزية اإلســـرائيلية عدد ســـكان 

أما عدد من السكان.  %73.9ماليين يهودي، أي ما نسبته  6.982ماليين نسـمة، بينهم  9.449 بنحو
 مليون، 1.995بنحو  2021الســكان العرب، ومن ضــمنهم ســكان شــرقي القدس والجوالن، فقدرته الدائرة ســنة 

ذا ما  %21.1أي ما نسبته  تقريبًا( والجوالن  ألفاً  370) عدد سكان شرقي القدس استثنينامن السكان. وا 
( 1948الفلســـطينية المحتلة ســـنة  األراضـــي)أي  1948ألفًا تقريبًا(، فإن عدد ما يعرف بفلســـطينيي  25)

بلغ معدل النمو  2020ســـــــنة وفي  من الســـــــكان. %16.9، أي نحو 2021مليون ســـــــنة  1.6يصـــــــبح نحو 
 .بحسب دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية %2، بينما بلغ في الوسط العربي %1.5بين اليهود السكاني 

 2021–2017في "إسرائيل"  أعداد السكان

 .2022سنة رأس  عشية دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية تقديراتهي بناء  2021* أعداد سنة 

 2021-2019أعداد السكان في "إسرائيل"  

 

 اليهود إجمالي السنة
)بمن فيهم سكان شرقي  العرب

 )القدس والجوالن
 آخرون 

2017 8,797,900 6,554,500 1,838,200 405,200 

2018 8,967,600 6,664,300 1,878,400 424,900 

2019 9,140,500 6,773,200 1,919,000 448,300 

2020 9,289,800 6,873,900 1,957,300 458,600 

2021* 9,449,000 6,982,000 1,995,000 472,000 



 2021–2020االستراتيجي الفلسطيني لتقريراملخص 

 

28 

 وتشير ،على التوالي 2020و 2019 سنتيمهاجرًا في  19,676و اً مهاجر  33,247 م إلى "إسرائيل"دِ ق  قد و 
. 2021 سنة مهاجر ألف 25 نحو م إلى "إسرائيل"دِ ق  إلى أنه  تقديرات دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية

، غير أنها تظل معدالت ضئيلة 2021–2015 الفترة نسبياً في معدل الهجرة في استقراراً ظهر هذه األرقام وتُ 
مقارنة بالعقد األخير من القرن العشرين؛ بعد استنفاد الخزانات البشرية اليهودية المستعدة للهجرة الواسعة، 

حافزًا  التي ال يجد يهودهاو واقتصار معظم يهود الخارج على بلدان متقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا، 
 واسع. لهجرتها على نحو  

 2021-1990أعداد المهاجرين اليهود إلى "إسرائيل" 

 2009-2005 2004-2000 1999-1995 1994-1990 السنة

 86,859 182,208 346,997 609,322 العدد

  

 المجموع الكلي *2021 2020 2019-2015 2014-2010 السنة

 1,503,831 25,000 19,676 142,640 91,129 العدد

 .رقم تقديري * 

الرسم البياني التالي إلى تطور أعداد المهاجرين اليهود إلى "إسرائيل" لكل خمس سنوات في  يشيرو 
 .2021-2020، ما عدا الفترة 2019-1990الفترة 

 2021-1990أعداد المهاجرين اليهود إلى "إسرائيل"  
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غالبيتهم العظمى  عيشت، 2021سنة  نسمة مليون  15.166عدد اليهود في العالم بـ  ُيقّدرومن جهة أخرى، 
ها األرقام التي اعتادت المصادر نفس فيأسباب الزيادة "المفاجأة"  ترجعو  في الواليات المتحدة و"إسرائيل".

الديهم باليهودية دينًا، واألبناء الذين يكون أحد و مؤخرًا أولئك اليهود الذين ال يؤمنون إليها ت نشرها، أنها ضم  
 ألف. 600المتحدة؛ وهو ما زاد اإلحصائية بنحو  من اليهود، ومعظمهم في الواليات

استثناء ب منذ نحو خمسين عامًا، نمو عدد يهود العالم، الّضعف الشديد فياستمرت ظاهرة  في الوقت نفسه،
 النمو الطبيعي، وترك الدين اليهودي، وانتشار الزواج المختلط.  نسبة "إسرائيل"، وذلك نتيجة تدني

 
 :المؤشرات االقتصادية

تعيش "إسرائيل" حالة اقتصادية متقدمة مقارنة بمستويات الحياة والبيئات االقتصادية في أوروبا؛ 
ومقارنة بدول الشرق األوسط. وهي حالة تعيش على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه وثرواته الطبيعية، 

لرسمية مخاطر اوتستفيد من الدعم األمريكي ومن النفوذ في العالم الغربي؛ كما تستفيد من غياب ال
 ومن التطبيع مع العديد من البلدان العربية. ،العربية

ورونا ك جائحةعانى االقتصاد اإلسرائيلي بشكل كبير من تداعيات انتشار  2021-2020خالل سنتي 
. وتحدث خبراء إسرائيليون عن أسوأ تراجع اقتصادي إسرائيلي منذ إنشاء الكيان، وعن أزمة (19كوفيد )

اقتصادية تسببت بشطب عدة سنوات من التقدم االقتصادي. في الوقت الذي وصل فيه عدد اإلصابات 
 مليون إصابة. 1.38إلى  2021في نهاية سنة 

لمواجهة الوباء. وارتفع العجز الحكومي  2021مليار دوالر حتى نهاية  9.3وأنفقت "إسرائيل" نحو 
من الدخل القومي. وكل  %72.6إلى  %60، كما ارتفع الدين العام من 2020في سنة  %11.7إلى 

مليار دوالر(؛  2.8-1.9مليارات شيكل )نحو  9-6أسبوع إغالق كان يكلف االقتصاد اإلسرائيلي من 
أما التحسن االقتصادي الذي  .2020سنة  %95بنسبة بينما انخفض مبيت السياح األجانب في الفنادق 

ن كانت الخسائر أقل مما كان متوقعًا.2021شهدته سنة   ، فقد ظّل جزئيًا، وا 
كما تأثر االقتصاد اإلسرائيلي بانعكاسات العدوان على قطاع غزة في معركة سيف القدس في أيار/ 

 مليار دوالر. 2.14، حيث بلغ مجموع الخسائر االقتصادية نحو 2021مايو 
 بداًل من الصعود بنسبة %2.2بنسبة  2020انكمش الناتج المحلي اإلجمالي اإلسرائيلي في سنة 

كما تشير األرقام األولية. أما دخل الفرد اإلسرائيلي فبلغ  %7للتحسن بنسبة ، وعاد في طريقه 3-4%
 .2021دوالر سنة  49,300، ونحو 2020دوالرًا في سنة  44,250
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 نحومليار شــــــيكل ) 624.5نحو  2020بلغت المصــــــروفات العامة للحكومة اإلســــــرائيلية لســــــنة و 
ــــــــ مليار دوالر(، 181.7  وانخفضت .2019سنة  مليار دوالر( 155.6مليار شيكل )نحو  554.7 مقارنة بـ
 .2020سنة  %9.8بنسبة اإلسرائيلية الواردات و  ،%14.3بنسبة بالدوالر  الصادرات اإلسرائيليةقيمة 

ر أن تر ف، فحســب األرقام المتوفرة حتى تشــرين الثاني/ نوفمبر، 2021أما بالنســبة لســنة  قيمة تفع ُيقد 
 . %29بنسبة اإلسرائيلية فانخفضت الواردات  أما ،%17بنسبة بالدوالر  الصادرات اإلسرائيلية

 )بالمليون دوالر( حسب األسعار الجارية 2021-2016إجمالي الصادرات والواردات اإلسرائيلية 

 *2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنة

 58,723 50,154.1 58,508.1 61,951.4 61,151.5 60,573.2 الصادرات

 89,382 69,270.3 76,784.9 76,610.7 69,144.7 65,804.5 الواردات

د  * رقم تقديري بناء على األشهر    .2021عشر األولى من سنة  األح 

وظلت الواليات المتحدة الشريك التجاري األول لـ"إسرائيل"، حيث بلغت الصادرات اإلسرائيلية إليها 
أما الواردات  (،اإلسرائيلية من مجمل الصادرات %26.2) مليار دوالر 13.132نحو  2020لسنة 

وفي السنة  .(اإلسرائيلية الوارداتمن مجمل  %11.6) دوالر اتمليار  8.05 نحو فبلغت هااإلسرائيلية من
 ،المركز الثالثى إل ألمانيا تقدمت، بينما احتلت الصين موقع ثاني أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"نفسها، 

 .المركز الخامس احتلت سويسرا، و الرابعالمركز إلى  بريطانيا تراجعتو 
، بقيت الواليات المتحدة الشريك التجاري 2021حسب األرقام المتوفرة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر بو 

أما الواردات اإلسرائيلية مليار دوالر،  16نحو الصادرات اإلسرائيلية إليها األول لـ"إسرائيل"، حيث بلغت 
مليار دوالر، واحتلت الصين موقع ثاني أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، بينما  8.3 نحو فبلغت هامن

بينما تراجعت  ؛، وتركيا إلى المركز الخامسالرابعوسويسرا إلى المركز  ،ثالثالمركز ال ألمانيا إلىتقدمت 
 . بريطانيا إلى المركز الثامن
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 2021-2020الصادرات والواردات اإلسرائيلية مع دول مختارة لسنتي 
 حسب األسعار الجارية )بالمليون دوالر(

 البلدان 
 الواردات اإلسرائيلية من: :إلىالصادرات اإلسرائيلية  حجم التبادل التجاري 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

1 
الواليات 
المتحدة

24,312 21,181.8 15,978 13,132.3 8,334 8,049.5 

 7,669.7 10,582 4,240.5 4,274 11,910.2 14,856الصين 2

 5,230.4 6,498 1,681.1 1,704 6,911.5 8,202 ألمانيا 3

 5,226.7 6,490 445.2 762 5,671.9 7,252سويسرا 4

 3,498 4,717 1,430.8 6,5564,928.81,839 تركيا 5

 2,902.1 3,660 2,462.8 2,229 5,364.9 5,889 هولندا 6

 3,066.1 3,870 1,458.3 1,959 4,524.4 5,829 بلجيكا 7

 2,968.7 2,947 3,712.7 2,318 6,681.4 5,265 بريطانيا 8

 1,513.7 2,206 1,598.9 2,565 3,112.6 4,771الهند 9

 2,863.5 3,360 786.7 1,360 3,650.2 4,720 إيطاليا 10

 26,281.9 36,718 19,204.8 23,735 45,486.7 60,453بلدان أخرى  

 69,270.3 89,382 50,154.1 58,723 119,424.4 148,105 وع العاممالمج 

 عشر األولى من السنة. د  هي أرقام تقديرية بناء على األشهر األح   2021مالحظة: أرقام سنة 

 )بالمليون دوالر( 2021 الصادرات اإلسرائيلية إلى دول مختارة
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 )بالمليون دوالر( 2021 الواردات اإلسرائيلية من دول مختارة

 

وعلى الرغم من أن "إسرائيل" ُتعد  من الدول الغنية والمتقدمة، إال أنها ما تزال تتلقى دعمًا أمريكيًا 
 2018مليارات دوالر. غير أنه ارتفع منذ سنة  3.1نحو  2017وحتى  1979بلغ معدله السنوي منذ 

وبذلك يبلغ ما تلقته  .دوالر على شكل منحة عسكرية اتمليار  3.3من بينها مليار سنويًا، و  3.8ليبلغ 
 مليار دوالر. 145.9 ما مجموعه 2021-1949"إسرائيل" من دعم أمريكي في الفترة 

 )بالمليون دوالر( 2021–1949المساعدات األمريكية لـ"إسرائيل" 

 1998–1989 1988–1979 1978–1969 1968–1959 1958–1949 الفترة
 31,551.9 29,933.9 11,426.5 727.8 599.6 مجموع المساعدات

 

 
 :المؤشرات العسكرية

ما زال الكيان اإلســرائيلي يتمتع بتفوق عســكري نوعي مقارنة بدول المنطقة، باإلضــافة إلى مخزونه 
قنبلة. وقد مثل أداء المقاومة المتميز في حرب ســــــــــــــيف  200الكبير من القنـابل النووية الذي يزيد عن 

ســـــه دة تنظيم نفنكســـــة للجيش اإلســـــرائيلي، الذي يحاول رفع معنوياته وا عا 2021القدس في أيار/ مايو 
 من خالل خطة "تنوفاه" أو "زخٌم دافٌع" التي بلورها رئيس األركان أفيف كوخافي.

 الكلي المجموع 2021 2020 2019 2018–2009 2008–1999 الفترة

 145,892.6 3,800 3,800 3,800 30,878.2 29,374.7 مجموع المساعدات
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، مع وجود نفقات أخرى 2020مليار دوالر ســـنة  21بلغت الميزانية العســـكرية اإلســـرائيلية المعلنة نحو 
ألفًا في الخدمة  170حو ألفًا، بينهم ن 615ال يتم عادة اإلعالن عنها. وبلغ عديد الجيش اإلســــــرائيلي نحو 

ألف جندي في االحتياط، وهو احتياط فعال يمكن أن ينضـــــــــــم للخدمة والقتال خالل أربعة  445الفعلية، و
 أيام فقط. وقد لوحظ في السنوات األخيرة تزايد نفوذ التيار اليميني الديني حتى في الرتب العليا للجيش.

، وهو ما يجعل "إسرائيل" ضمن 2020مليار دوالر سنة  8.3أما الصادرات العسكرية فقد بلغت نحو 
 أكبر القوى العالمية المصّدرة للسالح. 

 
 :السلمية مسار التسوية

ى ثالثة من الواضح أن مسار التسوية وصل إلى طريق مسدود، مع فشل المفاوضات على مد
تسوية على لفرض رؤيته للوسعي االحتالل  إلسرائيلي لحل الدولتين؛التجاوز اعقود، والسقوط العملي و 

األرض من خالل ضم أكبر مساحة من األرض وأقل عدد من السكان الفلسطينيين، وحسم قضايا الحل 
النهائي لصالحه كالقدس والالجئين واالستيطان ومساحة الدولة الفلسطينية الموعودة ومدى السيادة 

 تي في بحر االحتالل.عليها، بما يحولها فعليًا إلى "بانتوستانات" أو سلطات حكم ذا

قطع شوطًا على األرض من خالل أو "خطة ترامب" "صفقة القرن"  خطة بالرغم من أن إنفاذو 
الغطاء األمريكي لحسم مستقبل القدس ونقل السفارة األمريكية هناك، واالعتراف بضم الجوالن، وشرعنة 

ورة العربية للتطبيع مع "إسرائيل"، وهو ما يمّثل خط االستيطان في الضفة الغربية، ودفع عدد من الدول
ا جانبًا "الصفقة"، وهو ما أفقدهإال أن الشعب الفلسطيني وقياداته وقفوا حجر عثرة في وجه  حقيقية؛

أفقد  ، كما أن عدم التجديد للرئيس ترامب لوالية جديدةحقيقيًا من قيمتها باعتبارهم الجهة المعنية أساساً 
 مها.هذه الصفقة زخ

*** 
بالرغم من حالة التقدم االقتصـــــادي والتكنولوجي، والتفوق العســـــكري النوعي، وارتفاع الدخل القومي 
ودخل الفرد اإلســـرائيلي، ووجود بيئة عربية ضـــعيفة ومتشـــرذمة وُمطّبعة؛ فإن الكيان اإلســـرائيلي ما زال 

ســالمي لهيعاني من مخاطر تصــاعد قوة المقاومة في الداخل الفلســطيني، ومن رفض   شــعبي عربي وا 
ومن حالة الال اســـــــــــتقرار في البيئة االســـــــــــتراتيجية المحيطة به، والتي قد تفتح المجال وداعم للمقاومة، 

ومن تراجع نوعية القيادات اإلســـــــرائيلية، وتراجع مســـــــتقباًل لمزيد من العداء للكيان ومن العمل المقاوم؛ 
إلى تناقضـــــات المجتمع الصـــــهيوني الداخلية. وهو ما إرادة القتال لدى الجندي اإلســـــرائيلي، باإلضـــــافة 

  ُيبقي هذا الكيان في وضع غير مستقر.



 2021–2020االستراتيجي الفلسطيني لتقريراملخص 

 

34 

 ًا: القضية الفلسطينية والعالم العربيسابع

تفاوتت ردود أفعال األنظمة العربية من "صفقة القرن" والتطبيع، حيث توزعت المواقف على ثالثة 
محور التساوق واالنخراط فيها، أما المحور الثالث  محاور: أولها محور الرفض لهذه الصفقة، وثانيها

فقد تلبس موقفه الغموض والتردد بين الرفض والقبول. وبشكل عام، لم تظهر أي من الدول العربية 
فاعلية تذكر في التأثير على األحداث وصناعة السياسات في المنطقة، واقتصر دورها في أحسن 

مصر بتوسطها في الوصول إلى اتفاق تهدئة بين "إسرائيل"  األحوال على لعب دور الوسيط، كما فعلت
 والمقاومة الفلسطينية عقب معركة "سيف القدس".

توقيع بعض الدول العربية على اتفاقيات تطبيع مع "إسرائيل"، بدأ األمر  2021و 2020برز في سنتي 
ابقًا في تّم التوافق عليه سباإلمارات والبحرين ثم تبعها السودان والمغرب. وقد تجاهلت هذه الدول ما 

القمم العربية من رفض التسوية السياسية والتطبيع، قبل التوصل إلى حّل للقضية الفلسطينية على أساس 
 المبادرة العربية. 

اد عت األنظمة المطبِّعة سعيها لتحقيق المصلحة الوطنية في توقيعها التفاقيات التطبيع، وعدم تخليها 
عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني، فاإلمارات والبحرين تذرعتا بمواجهة المد اإليراني، وحاجتهما لعقد 

سعيه لرفع ع النظام السوداني بتحالف مع قوة موازية للقوة اإليرانية تساعدهما في التصدي لها. فيما تذر 
السودان من قائمة الدول الراعية لـ"اإلرهاب"، حتى يتسنى القتصاده التحرر من الحصار الغربي 
المفروض عليه. بينما بررت المغرب توقيعها بحصولها في المقابل على اعتراف أمريكي بسيادتها على 

 الصحراء الغربية المتنازع عليها مع الجزائر.
نظمة العربية المطبِّعة شوطًا طوياًل في مأسسة عملية التطبيع وتقنينها، من خالل سّن قطعت األ

ته  القوانين واألنظمة التي تجيزه، ولم تقتصر عالقاتها مع "إسرائيل" على الجانب الديبلوماسي، بل تعد 
ذ التطبيع قد ات خإلى الجانب األمني واالقتصادي، عبر عقد الصفقات التجارية واالتفاقيات األمنية. و 

أشكاالً متعددة منها ما يحصل ألول مرة بشكل علني كرحالت الطيران المباشر، وتبادل األفواج السياحية، 
 عالوة على التطبيع اإلعالمي والفني والرياضي، واتخاذ موضوع مكافحة جائحة الكورونا كغطاء للتطبيع.

ع العالقات يدة للقضية الفلسطينية والرافضة لتطبيتوز عت المواقف الشعبية العربية المؤ في المقابل، 
ما بين رفض تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بواسطة التظاهر ورفض "صفقة القرن"،  "إسرائيل"مع 

للجان وأصدرت ، فتشكلت ا"إسرائيل"وبين رفض اتفاقيات التطبيع الموق عة بين بعض الدول العربية و
وة لوقفات ومظاهرات معبرة عن الرفض. وقد أظهرت الشعوب العربية البيانات الرافضة لذلك، مع الدع
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تعاطفها مع القضية الفلسطينية، وظهر ذلك في التضامن الشعبي الواسع مع الشعب الفلسطيني في 
تصديه للعدوان اإلسرائيلي في الشيخ جراح بالقدس وقطاع غزة إبان معركة "سيف القدس"، وفي 

 لى مواقع التواصل االجتماعي عقب انتهاء المواجهة، احتفاء بنصر المقاومة.االحتفاالت وتعابير الفرح ع
تفاوتت مواقف دول الطوق )مصر، واألردن، وسورية، ولبنان( فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فقد 

جهودًا حثيثة لمصر من أجل استعادة دورها اإلقليمي، الذي تراجع بشكل  2021-2020شهدت سنتا 
قد السابق، وظهر ذلك بعقد لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وقمم تضم زعماء لدول ملحوظ في الع

محورية في المنطقة تتناول القضية الفلسطينية. ترافق ذلك مع محافظة مصر على توجهاتها السابقة 
فيما يتعلق بالتعامل مع الفصائل الفلسطينية، من حيث اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 

سطينية العنوان الرسمي للفلسطينيين، في حين تذبذت العالقة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة ما الفل
 بين مّد وجزر تبعًا لتطور األحداث، والحاجة للعب دور في التهدئة ومنع التصعيد.

 لتيا خالفت الخارجية المصرية موقف الجامعة العربية من "صفقة القرن"، عبر ترحيبها بالجهود
األمريكية لتحقيق "السالم". وفي المقابل شهدت العالقات مع "إسرائيل" تطوراً ملحوظاً شمل  اإلدارة تبذلها

 تعزيز العالقات السياسية واألمنية واالقتصادية.
ي المشاركة في بعض المساعحاول األردن لعب دور ديبلوماسي في القضية الفلسطينية من خالل 

ع موقف النظام األردني من الفصائل الفلسطينية مع مواقف مصر، من الديبلوماسية المصرية. وتقاط
حيث تفضيل التعامل مع السلطة الفلسطينية، مع إبقاء الباب موارباً في العالقة مع حماس. لكن الموقف 
األردني من "صفقة القرن" تمايز عن الموقف المصري، من حيث رفض التعاطي معها، خصوصًا 

لمقدسات ، وحساسية موضوع الوالية الهاشمية على اطين الالجئين الفلسطينيينبسبب الرفض القاطع لتو 
لى أنها شهدت شيئًا من الحرارة ع غير ؛وانعكس ذلك على العالقة المتذبذبة مع "إسرائيل"في القدس، 

 صعيد التطبيع االقتصادي، سواء عبر استيراد الغاز أم مشاريع الطاقة الشمسية.
لسوري ولبنان فيما يتعلق برفض "صفقة القرن". وعلى الرغم من االنقسام تقاطع موقف ي النظام ا

عيد بين الفرقاء اللبنانيين على رفض الصفقة. وعلى الص اً السياسي الحاد في لبنان، إال أن هنالك إجماع
األمني استمرت الهجمات اإلسرائيلية العدوانية على األراضي السورية، فيما شهدت األجواء األمنية 

اإلسرائيلية المزيد من التوتر، على وقع التهديدات المتكررة من "إسرائيل" بشن حرب مدمرة  -بنانية الل
على لبنان، من أجل الحد من قدرات حزب هللا القتالية. لكن التوتر األمني والتهديدات المتبادلة بين 

" لترسيم بنانية و"إسرائيلبين الحكومة اللغير مباشرة حزب هللا و"إسرائيل" لم يمنع من عقد مفاوضات 
 الحدود المائية.
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أما على صعيد عالقة سورية ولبنان بالفصائل الفلسطينية، فقد شهدت تفاوتًا من حيث انفتاح النظام 
السوري على العالقة مع حركة فتح، بالتوازي مع التحفظ على العالقة بحركة حماس. وفي المقابل، 

لتقارب اوي للنظام السوري في لبنان وحركة حماس المزيد من شهدت العالقة بين حزب هللا الحليف الق
عالقة الدولة اللبنانية مع الالجئين الفلسطينيين من خالل القرار الذي جانب من  والتنسيق. كما تحلحل

، لعديد من المهن التي كانت محظورة عليهمللالجئين ممارسة ا تسهيلأصدره وزير العمل اللبناني، ب
والتي  ،نلتعامل مع الفلسطينييتي تدعو الستمرار البيئة الطاردة في االدعوات العض بوذلك بالرغم من 

  يطلقها فريق من اللبنانيين، بذريعة رفض التوطين.
الال الة حضوء الرفض الشعبي الواسع للتطبيع، و  إطار التوقعات للسنتين القادمتين، فإنه في في

ة الضغوط على األنظمة العربية، انتهاء والية الرئيس و استقرار في المنطقة،  اإلجماع و ترامب وتراجع شد 
إن انتصار المقاومة في معركة سيف القدس؛ فو الفلسطيني على رفض "صفقة القرن" ومسار التطبيع، 

حالة "التدافع" ستحكم االتجاه السياسي لعدد من األنظمة العربية بين المضي في التطبيع وبين الترّيث 
أنه من المرجح أن تتراجع االندفاعة باتجاه التطبيع، ليس فقط لألسباب السابقة،  غير فيه أو تجميده.

نما ألن األنظمة "المطبِّعة" ستجد أن أثمان التطبيع وأعباءه أكبر بكثير مما كانت ترجو تحقيقه بر ع وا 
رف طوأن العالقة مع الطرف اإلسرائيلي ستظل تعاني من أزمة ثقة ومصداقية، وأن ال هذه العالقة.

  اإلسرائيلي يتعامل بانتهازية وفوقية، وال يملك أدنى فرص للتحول إلى صديق أو حليف.
ستستمر األنظمة العربية في دعم مسار التسوية السلمية، ودعم القيادة الحالية الرسمية لمنظمة و 

و متحفظة أالتحرير وللسلطة الفلسطينية؛ وستظل األنظمة الرئيسية المعنية بالملف الفلسطيني معارضة 
ما ني بدة ترتيب حقيقي للبيت الفلسطيتجاه خط المقاومة وتجاه التيار اإلسالمي، وهو ما سيعيق أي إعا

 يعكس القوى الحقيقية وشعبيتها على األرض.
 العربية. الدولويشير الجدول التالي إلى العالقات التجارية اإلسرائيلية مع بعض 

 )بالمليون دوالر( 2019–2021الصادرات والواردات اإلسرائيلية مع بعض الدول العربية 

 البلد
 الواردات اإلسرائيلية من: الصادرات اإلسرائيلية إلى:

2021 2020 2019 2021 2020 2019 

 75.9 80.5 123 110.5 91.4 119 مصر

 292.5 210.2 385 99.2 39.4 63.3 األردن

 9.8 10.2 10.7 3.9 12.4 32.6 المغرب

 0 114.9 751 11.2 74 384.7 اإلمارات العربية

د  عشر األولى من السنة. 2021مالحظة: أرقام سنة   تقديرية بناء على األشهر األح 
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 2021-2020الصادرات اإلسرائيلية إلى بعض الدول العربية 

 

 2021-2020الواردات اإلسرائيلية من بعض الدول العربية 
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 : القضية الفلسطينية والعالم اإلسالمياً ثامن

ين ا ،يناقش التقرير االستراتيجي تحت هذا العنوان منظمة التعاون اإلسالمي لتركي ويدرس النموذج 
 واإليراني؛ كما يتابع مسارات التفاعل الشعبي مع القضية الفلسطينية ومسارات التطبيع.

 :تركيا
حافظت تركيا على خطها السياسي الذي يجمع بين الدعم لقضية فلسطين، وفق حّل الدولتين، 

ها، وادر كوالتعامل اإليجابي مع قيادة منظمة التحرير والسلطة وكذلك حركة حماس واستضافة الكثير من 
متزايدة مع و  الشديد للممارسات اإلسرائيلية؛ وبين االحتفاظ بعالقات اقتصادية تجارية قوية دواالنتقا

الكيان اإلسرائيلي، لتصعد تركيا للمرتبة األولى في العالم اإلسالمي والمرتبة الخامسة عالميًا ضمن 
 شركاء "إسرائيل" التجاريين.

وفي ضوء األوضاع التي يشهدها االقتصاد التركي، واالستحقاقات االنتخابية القادمة، وقيام تركيا 
العربية والتي كانت على خصومة معها؛ فإن التوقعات للسنة القادمة بتطبيع عالقاتها مع عدد من الدول 

 .تسير باتجاه مزيد من التطبيع مع "إسرائيل"

 :إيران
واصلت إيران دعمها لخط المقاومة الفلسطينية ماليًا وعسكريًا وا عالميًا؛ وهو ما كان محل  تقدير قوى 

كانتها وفي ضوء تعزيز إيران لم التطبيع معها. المقاومة، كما واصلت رفضها لالعتراف بـ"إسرائيل" أو
اإلقليمية، وعودة أمريكا والقوى الغربية للتفاوض معها بشأن ملفها النووي؛ فمن المرجح أن تتابع إيران 

 السياسات نفسها في المدى المنظور.

 )بالمليون دوالر( 2021–2019 اإلسالمية الدولاإلسرائيلية مع عدد من الصادرات والواردات 

 الواردات اإلسرائيلية من: الصادرات اإلسرائيلية إلى: البلدان
2021 2020 2019 2021 2020 2019 

 3,208 3,498 4,716.5 1,757.6 1,430.8 1,839.4 تركيا

 6.3 4.7 5 165.5 36 68.4 نيجيريا

 0.8 13.8 1.7 113.9 199.3 112.5 أذربيجان

 15.5 0.8 1 34 122.3 32.3 كازاخستان

 43.7 54 67.9 30.5 22.2 24.4 إندونيسيا

 16.9 8.5 10 3.4 6.9 8.7 ماليزيا

د  عشر األولى من السنة. 2021مالحظة: أرقام سنة   تقديرية بناء على األشهر األح 
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 )بالمليون دوالر( 2021–2020الصادرات اإلسرائيلية إلى عدد من الدول اإلسالمية 

 

 )بالمليون دوالر( 2021–2020الواردات اإلسرائيلية من عدد من الدول اإلسالمية 
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 ًا: القضية الفلسطينية والوضع الدوليتاسع

عددًا من التطورات التي لها تأثير على الموضوع  2021و 2020عرفت البيئة الدولية خالل السنتين 
 الفلسطيني وتداعياته:

وما تسببت فيه من تراجع لقيمة المساعدات الدولية لفلسطين بمعدل  ،استمرار تداعيات الكورونا .1
 ، نظرًا النصراف جزء من المساعدات الدولية لمواجهة تداعيات الجائحة.68.7%

االنسحاب األمريكي من أفغانستان، والذي نظر له اإلسرائيليون بنظرة سلبية العتقادهم بأنه يؤثر  .2
على التوازن الدولي في اإلقليم، خصوصًا في مواجهة محور المقاومة بشكل عام، ونظرًا ألن هذا 

قصوى وية ولأ المحيط الهادياالستراتيجية التي تعطي منطقة  للرؤية األمريكيةالتطور هو تجسيد 
قرار ولعل ذلك غير منفصل عن ال .بقية األقاليم الجيوسياسية بما فيها الشرق األوسط،قياسًا ب

بنقل "إسرائيل" من التبعية للقيادة األوروبية إلى القيادة  2021األمريكي في كانون الثاني/ يناير 
  .كاسترضاء للجانب اإلسرائيلي المركزية للقوات األمريكية

استمرارًا للدور التقليدي للجنة الرباعية واألمم المتحدة في عدم القبول  2021و 2020 عرفت السنتان .3
، ومساندة جهود وقف إطالق النار 1967بأغلب السياسات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة سنة 

بعد معركة سيف القدس من ناحية. كما شهدت استمرارًا للمراوحة في السياسات األوروبية والروسية 
الصينية واليابانية تجاه الموضوع الفلسطيني من حيث التمسك بقرارات "الشرعية الدولية"، ولكن و 

دون اتخاذ أي إجراءات فعلية ملموسة ضّد السياسات اإلسرائيلية، أو تطوير هذه الجهات لعالقاتها 
يت( لتؤكد سمع الطرف الفلسطيني، بل إن بريطانيا التحقت بسياسات االتحاد األوروبي )بعد البريك

 تصنيفها لحركة حماس كحركة "إرهابية".
على الصعيد اإلفريقي، كان التطور األكثر إثارة لالنتباه هو قبول أمانة االتحاد اإلفريقي لـ"إسرائيل"  .4

كعضو مراقب في االتحاد، وهو مطلب فشلت "إسرائيل" في تحقيقه عدة مرات، وهناك محاوالت 
ف اإلفريقي، والذي اتكأ في بعض مبرراته على اتساع قاعدة تقودها الجزائر إللغاء هذا الموق

 االعتراف العربي بـ"إسرائيل".
أما الجانب اآلخر في المجتمع الدولي، والمتمثل في اتجاهات الرأي العام الدولي، يالحظ استمرار  .5

لمتحدة، ا التزايد في التعاطف الشعبي مع الموقف الفلسطيني في أغلب دول العالم، بما فيها الواليات
وهو ما يتضح في نتائج استطالعات الرأي العام الدولي أو بيانات المنظمات الدولية الحكومية 

حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات وغير الحكومية إلى جانب استمرار تطور دور 
 .)بي دي أس(
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 أما على صعيد اآلفاق المستقبلية، فيمكن رصد االتجاهات التالية:
المتوقع أن يستمر التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية  من .1

دولة في القرارات الدورية المتعلقة بفلسطين. أما في مجلس  193من أصل  دولة تقريباً  145معدل وب
األمن فعلى الرغم من وجود أغلبية دائمة لصالح فلسطين إال أن الفيتو األمريكي جاهز دائماً إلسقاط 

 أي قرار ال يتوافق مع معاييره أو مع المصالح اإلسرائيلية األساسية.
 راجع خطيلى تر إيشير  األونرواو لوكالة ألفلسطيني إن االتجاه العام للمساعدات الدولية للشعب ا .2

ويتعزز هذا التوجه باتساع  .من األجانب والعربخصوصًا من الذين يسهمون في المساعدات 
كما أن اتساع مسار  .قاعدة المجتمعات المختلفة في العالم التي بحاجة للمساعدة االقتصادية

ر، يدخل ولة فرض مسار تسوية دون تطلعاتهم بكثيالتطبيع، وتزايد الضغوط على الفلسطينيين لمحا
 في هذا اإلطار. 

زال تدور ا تمن الضغوط الدولية عليها إف ،"سرائيل"إإذا استثنينا ضغوط الرأي العام الدولي على  .3
ديدة فالواليات المتحدة بإدارتها الج .جراءات فعلية ضاغطةإ عن أيّ  في دائرة "العتاب واللوم" بعيداً 

ل إنها ب"، سرائيل"إخذها ترامب لصالح اتلم تقدم على أي تراجع عن كل الخطوات العميقة التي 
القوى  صوصاً خوروبا في سياستها التقليدية أضفنا لذلك استمرار أتشجع االستمرار في أغلبها، فإذا 

ى ذلك كله، لإماتية الصينية والروسية جر النزعة البراضفنا استمراأوروبي، ثم الكبرى في االتحاد األ
ت ذات و القادمة على تقديم تنازالأسرائيلية الحالية قناع الحكومة اإلإن هناك صعوبة كبيرة في إف
مع اختالل موازين القوى لصالح الطرف  خصوصاً  ،همية تغري الفلسطينيين للتفاوض ثانيةأ 

يئات صنع سرائيلي في هوتزايد وزن اليمين اإل"، سرائيل"إ وتزايد التطبيع العربي مع ،الصهيوني
 سرائيلي.القرار اإل

لى عدم قبول تمسك الفلسطينيين بالمقاومة إأقرب  ،في معظمه ،ن المجتمع الدولي الرسميأيبدو  .4
في غزة ستتواصل عبر  خصوصاً ن الضغوط على حركات المقاومة أالمسلحة، وهو ما يعني 

غلب الدول عن التصويت أل واالمتناع غالباً  ،مريكيسرائيلي المدعوم بالفيتو األالضغط العسكري اإل
قليمي والمجتمع الدولي على المساندة واقتصار الموقف اإل ،حسن االحتماالتأوروبية في األ
غلب الدول الكبرى الخاصة بانتقاد الهجمات أ شرنا، ولعل بيانات أضيق كما أنسانية وفي حدود اإل

 تعزز هذا التصور." سرائيل"إلفلسطينية على الصاروخية ا

ي تهم سيتم في الموضوعات التمع عدد من الدول العربية  "براهامأ"التفاقيات " سرائيل"إن تطبيق إ .5
 ،نتنياهو بنيامينردن كما وعد ، لكنها لن تلتزم بتجميد الضم للمستوطنات في وادي األ"سرائيل"إ
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وات دانة هذه الخطإمن واللجنة الرباعية على نات مجلس األوقد تتوالى بيا .ماراتورددته دولة اإل
 جراءات فعلية.إ أيّ يتوازى مع ذلك  أندون 

الواليات  لوستحاو  السنتين القادمتين،ن احتماالت التغير في القيادة الفلسطينية أمر وارد خالل إ .6
ياسر  كما جرى خالل مرض في تحديد من يقع عليه االختيار للرئاسة، هماً م تلعب دوراً أن المتحدة 
 و بعد وفاته.أعرفات 

من المتوقع تزايد التعاطف الشعبي مع الموقف الفلسطيني في أغلب دول العالم، بما فيها الواليات  .7
 المتحدة، خصوصًا إذا ما استمرت فعاليات العمل الفلسطيني المقاوم. 

، غير BDS  اطعة "إسرائيل"اإلسرائيلي إلفشال وتحييد جركات مقمن المتوقع أن يتزايد الضغط  .8
 وفعالياتها. أنه من المتوقع لهذه الحركات أن تتابع نشاطها

لى فلسطين من إسرائيلي نحو العمل على تسريع وتيرة الهجرة اليهودية ثمة احتمال لزيادة التوجه اإل .1
 وتركيزها على دعامتين في هذا االتجاه: ،عالمية منسقةإ خالل حمالت 

 .وروبية والواليات المتحدةفي الدول األ خصوصاً معاداة السامية  .أ

 سالمية.التنظيمات اإلبين و  ،ينما كان"، أهابر اإل"الربط بين  .ب
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