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 املقدمة 
 

قضية  يسر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات أن ينشر ملخصات أوراق عمل حلقة النقاش "
"، اليت نظمها مركز الزيتونة يوَمي األربعاء  2023تقدير اسرتاتيجي    -  2022فلسطني: تقييم اسرتاتيجي  

اخلرباء من  عشرات  ، وشارك فيها  2023كانون الثاين/ يناير    11، واألربعاء  2023كانون الثاين/ يناير    4
 . واملتخصصني يف الشأن الفلسطيين

تضّمنت مداخالت حلقة النقاش القضية الفلسطينية من مجيع جوانبها، حيث �قشت مداخالت  
لاجللسة   االسرتاتيجي  التقييم  الفلسطيين،  األوىل،  الداخلي  واملقدسات،  وللوضع  لمقاومة وللقدس 

كما تناولت اجللسة الثانية  .  2023خالل سنة  هلا  التوقعات املستقبلية  ، و كيان اإلسرائيليولل الفلسطينية،  
،  2022خالل سنة    ، والدولية   (تركيا وإيران)،   واإلسالمية   ، العربية   الدول   التقييم االسرتاتيجي لتطورات ومواقف 

 . 2023واستشرافاً مستقبلياً هلذه املواقف خالل سنة  
القرار   الباحثني وصّناع  لتداول  مادة مفيدة وغنية  املداخالت  أن تكون هذه  الزيتونة  ويتمّىن مركز 

 واملختصني ابلشأن الفلسطيين.
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 1الداخلي  لفلسطيينالوضع ا 

 2عرايب  ساري

 : لخصم
 

، واستشرافه  2022متّثل هذه الورقة تلخيصاً لورقة قراءة الوضع الفلسطيين الداخلي خالل سنة  
واالستشارات  2023لسنة   للدراسات  الزيتونة  مركز  عقدها  اليت  النقاش  حلقة  ُقدِّمت يف  واليت   ،

 . 2023، والتقدير االسرتاتيجي لسنة  2022هبدف التقييم االسرتاتيجي لسنة  
ص على حتليل سياسات السلطة األكثر أتثرياً على سلوكها، وذلك ألّن الورقة األصلية  يرّكز هذا التلخي

عّدت السلطة العامل األهم واألكثر أتثرياً يف مجيع حقول العمل الفلسطيين، مبا يف ذلك الداخلي منه،  
التقرير    ومن مثّ يقع العبء األكرب يف ذلك على قيادة فتح اليت هي نفسها قيادة السلطة. مث يستعرض

وانعكاساهتا على    2022بعضاً من أهم إجراءات السلطة وحركة فتح، يف عدد من امللفات، خالل سنة  
 احلالة الوطنية عموماً، مث خيلص من ذلك إىل تكثيف خالصات القراءة واستشراف العام القادم.

 

 مدخل:
 

ابلنظر إىل جممل املسار الفلسطيين الداخلي يف السنوات املاضية، وبعد أخذ السياسات واألحداث  
يف االعتبار، فإنّه من غري املتوقع أن يتجه املسار الفلسطيين الداخلي حنو استدارة    2022على طول سنة  

الفلسطينيني خلفها طوال السنوات امل اضية، منذ ما  جديدة؛ تقطع مع حالة االنسداد اليت حشرت 

 
مها مركز الزيتونة للدراسات  اليت نظَّ   2023تقدير اسرتاتيجي    -  2022لقة نقاش: تقييم اسرتاتيجي  حلاملقدَّمة  ورقة  ملخص ال  1

 . 11/1/2023و4 ، بريوت –واالستشارات  
، ابإلضافة إىل اهتمامه  كاتب وابحث يف القضا� العربية واإلسالمية، ويف احلركة الوطنية الفلسطينية على وجه اخلصوص   2

يتعاون مع عدد من . حصل على ماجستري يف الدراسات العربية املعاصرة من جامعة بريزيت.  بقضا� الفكر اإلسالمي
مئات املقاالت ابللغتني العربية واإلجنليزية ، و رير ودراسات تقدير املوقفالعديد من األحباث والتقا   كتبو   مراكز األحباث،

 يف املسائل الفكرية والسياسية. 
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ُيسّمى بـ"االنقسام الفلسطيين"، وتفتح هلم أفقاً جديداً، خبصوص السياسات والعالقات الوطنية وأداء  
 املؤسسات الفلسطينية.

ومن �فلة القول، اإلشارة إىل التداخل الدائري بني مستو�ت العمل الفلسطيين؛ من حيث الصراع 
الوطنية، والعالقات الوطنية البينية، مبا يف ذلك العالقات داخل الكيان  مع العدو، وإدارة املؤسسات  

الواحد، إذ يتقّدم األسئلة الفلسطينية، ذلك السؤال الذي حياول أْن يقرأ األوضاع الداخلية حلركة فتح،  
واتصال هذه األوضاع بقيادة السلطة الفلسطينية، واستشراف مستقبل السلطة الفلسطينية، وما يتعلق 

 ا من مشهدية فلسطينية عامة، بعد رحيل الرئيس الفلسطيين احلايل حممود عباس. هب
العامل األهم   ينبثق عنه من تساؤالت، جيعل  الفلسطيين، وما  العمل  التداخل بني مستو�ت  هذا 
الذي ينظم العالقات الوطنية، واألكثر حتّكماً هبا، هو موقف السلطة الفلسطينية، وابلضرورة موقف  

ح، واحلالة هذه، كو�ا اليت تقود السلطة، وتستفرد إبدارة منظمة التحرير، وتوفّر الغطاء الشعيب  حركة فت
ملشروع السلطة. هذه األمهية من حيث الدور، راجعة إىل هيمنة السلطة على ساحة الضفة الغربية،  

ابإلضافة إىل    الساحة األهم يف الصراع مع االحتالل، واليت تنفذ كذلك يف عدد من ملفات قطاع غزة،
قدرة حركة فتح املطلقة على توظيف منظمة التحرير، واستدعائها مىت أرادت، ومتتع السلطة ابالعرتاف  
اإلقليمي والدويل، يف مقابل احلصار الذي تعانيه حركة محاس، الطرف الفلسطيين األكثر قدرة على 

 منافسة حركة فتح داخلياً. 
ح، إزاء ذلك، بتحليل سياسات السلطة خالل السنوات  يتضح موقف السلطة، وابلضرورة قيادة فت

املاضية، بعد االنتهاء الفعلي ملشروع التسوية، وتوقفه عملياً، مث ابستعراض بعض املمارسات، اليت تؤّكد  
احتفاظ قيادة السلطة هبذه السياسات، وامتناعها عن شّق أّي طريق أخرى، سواء من حيث املواجهة  

توحيد الصف الوطين من جديد، ال سّيما مع تداخل هذين املستويني،  مع االحتالل، أم من حيث  
وامتناع انفكاكهما، كما سلف قوله، فاملوقف من قضية املواجهة مع االحتالل هو العامل األكثر أمهية 
يف حتديد املوقف الوطين الداخلي، وهو أكثر أمهية من كل ما ميكن قوله عن اخلصومة الداخلية على 

   ل الفلسطينيني وقيادهتم.السلطة ومتثي
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 سياسات السلطة املفتاحية:
 

 الوظيفة السياسية:.  1
متّثل السلطة الفلسطينية ذروة مشروع التسوية، وعلى حنو كان يفرتض به أن ينتقل هبا، من كو�ا سلطة  

، وقد اكتسبت شرعّيتها أساساً، من  1967حكم ذايت حمدود، إىل دولة فلسطينية على األراضي احملتلة سنة  
كذلك منظمة التحرير الفلسطينية،  هذا الوعد السياسي، ومن كو�ا منبثقة عن حركة حتّرر وطين، حركة فتح، و 

بيد أّن هذا الوعد السياسي كّف عن الفاعلية، فالسلطة مل تعد تراوح مكا�ا فحسب، بال أفق سياسي،  
وإبقرار قيادهتا األكثر متّسكاً مبشروع التسوية، ولكنها أخذت تتقلص، لصاحل التمّدد اإلسرائيلي يف جمال  

لي من بطشه ابلفلسطينيني، ووّسع من إجراءاته االستعمارية اليت ختنق  اشتغاهلا، ويف وقت زاد فيه اإلسرائي 
 أّي إمكان لتحّول السلطة إىل دولة ذات معىن من داخل مسار التسوية نفسه. 

وابلرغم من أّن املشروع انكشف منذ وقت مبكر، مع فشل مفاوضات كامب ديفيد، وانفجار انتفاضة  
، مث  2009سنة    Ehud Olmert  متاماً بعد رحيل حكومة إيهود أوملرت ، فإنّه توّقف  2000  سنة   األقصى 

الرئيس األمريكي السابق دو�لد ترامب  املعروف إعالمياً    Donald Trump  أتّكدت مآالته مع مشروع 
ينفذ خطته لضّم مساحات    Benjamin Netanyahuبـ"صفقة القرن"، ويف هذه األثناء كان بنيامني نتنياهو  

الغرب  الضفة  الدينية    . ية من  "الصهيونية  أحزاب  مع  ابلتحالف  نتنياهو،  بنيامني  حكومة  عادت  وأخرياً، 
Religious Zionist Party يهودية و"عظمة  يهوديت (   "  الفكر  Otzma Yehudit  عوتسما  ذات   ،"(

اخلالصي، األكثر متّسكاً ابلقدس والضفة الغربية، ومبا من شأنه أن يسحب من السلطة الفلسطينية أّي  
 سياسية ميكن أن تتغّطى هبا أمام الفلسطينيني.   دعوى 

ابلرغم من ذلك فإّن السلطة مل تلتفت حنو سياسات جديدة ملواجهة االحتالل، أو لتعزيز الصّف الوطين  
ملواجهته، ابستثناء مرحلة عابرة بدت وكأّ�ا لتعبئة الفراغ السياسي، واللعب على عامل الوقت، يف الفرتة  

ليت اتفقت فيها مع حركة محاس على  ، وهي املرحلة ا Joe Bidenابيدن  جو  الفاصلة بني إدارة ترامب وإدارة  
انتخاابت شاملة متدرجة يفرتض أن تفضي إىل مصاحلة وطنية، لتلغي قيادة السلطة من طرف واحد تلك  

   االنتخاابت راجعة ابحلالة الوطنية إىل اخللف، من حيث أتّزم العالقات الوطنية أكثر. 
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 الوظيفة االجتماعية:.  2

االجتماعية، من حيث الدور الريعي الذي تقوم به السلطة الفلسطينية،  ميكن احلديث عن الوظيفة  
من خالل قدرهتا االقتصادية، عرب الوظيفة العمومية، والفرص االقتصادية اليت توفّرها، ومن حيث الدور  

 العديل، بُبعديه األمين والقضائي.
لى حقيقتها، الفتقاد اإلدارة  تعاين السلطة الفلسطينية من أزمات اقتصادية متتابعة، يصعب الوقوف ع 

سّيما مع تعطيل اجمللس التشريعي منذ "االنقسام" مث حّله الحقاً،    السلطوية للشفافية والرقابة التشريعية، ال 
يتداخل   التنفيذية، وهنا  للسلطة  لتكون ذراعاً  القضائية  املؤسسة  وإعادة تشكيل  السطوة األمنية،  وهيمنة 

ة فرصة ذات ابل للوقوف على حقيقة اإلدارة الداخلية وما يتصل هبا من  االقتصادي ابلعديل، إذ ليس مثّ 
 ميزانية وأداء اقتصادي، مع تعّطل كل أدوات الرقابة واملساءلة اليت يفرتض أن تكون متاحة. 

من   % 80تنعكس األزمة االقتصادية للسلطة الفلسطينية يف دفع رواتبها ملوظفيها منقوصة (بواقع  
منذ فرتة طويلة، وز�دة اعتمادها على اجلباية الضريبية الداخلية، وسعيها للتخفيف الراتب على األكثر)  

من حجم جهازها البريوقراطي، يف حني تسهم العمالة الفلسطينية الذاهبة من الضفة الغربية إىل األراضي 
سنة   ارهتان  1948احملتلة  من  يزيد  مما  الغربية،  الضفة  داخل  الفلسطيين  االقتصاد  حتريك  الواقع   يف 

 الفلسطيين لالحتالل.
املراسيم   واعتماد  القضائية،  املؤسسة  تشكيل  وإعادة  األمنية،  للقّوة  االستناد  ز�دة  مع  وذلك كّله 
الرائسية سبيالً وحيداً للتشريعات، مع ضعف القدرة على تنفيذ الواجبات العدلية، من أمنية وقضائية،  

الوظيفة اليت يفرتض أّ�ا ذات أمهية يف تعزيز صمود الفلسطينيني  يف مناطق ج، وهو ما يعين أّن هذه  
 يف أرضهم ترتاجع لصاحل النخبة اليت تقود السلطة. 

 الرضا الشعيب:.  3

ال سبيل لقياس الرضا الشعيب، أو ملراعاته يف أقّل األحوال، إال من خالل االنتخاابت، أو من خالل  
ه الوطنيني، من أحزاب وقوى سياسية، ومؤسسات أهلية،  قدر معقول من االتفاق الوطين بني فاعلي

ونقاابت، وهو األمر املنعدم متاماً، مما خيرج الرضا الشعيب من أجندة قيادة السلطة، لتستند ابلضرورة  
   أكثر إىل القّوة األمنّية، وللدعم اخلارجي.
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 خالصة السياسات املفتاحية:
 

الذكر للسلطة، فإّن ذلك يعين أن السلطة قد حتّولت من  حني مالحظة السياسات املفتاحية سابقة 
مشروع سياسي ينطوي على وعد سياسي تكتسب السلطة شرعيتها منه، إىل هدف قائم بذاته، وهو  
مصلحة خنبة حمدودة، األمر الذي يتعارض مع متطلبات قضية املواجهة مع االحتالل، وما حتتاجه من 

ك، تعمق االنقسام الداخلي، وز�دة االستناد للقّوة األمنية، وارتداد  وحدة وطنية، ومن مث املتوقع إزاء ذل
 هذه السياسات سلباً على متاسك حركة فتح نفسها. 

 

 نظرة على احلوادث: 
 

 حركة فتح: . 1

، وقد  2022/ 3/ 21مل تنجح حركة فتح يف عقد مؤمترها الثامن، ابلرغم من أنّه كان قد تقّرر أن يعقد يف  
على وقع اخلالفات الداخلية يف احلركة، غري املنفصلة عن أزمة خالفة الرئيس عباس،    2022انتهت سنة  

قيادات احلركة اليت تشري    وجتلت هه األزمة يف بعض املظاهر الواضحة، من خالل التسريبات النقدية لبعض 
صراحة ألزمة اخلالفة (كالتسريبات املنسوبة لعضو اللجنة املركزية حسني الشيخ)، وتسريب واثئق التحقيق  
يف وفاة الرئيس الراحل �سر عرفات، ونشرها، وحماولة جتيريها سياسياً ضّد النخبة احلالية اليت تقود السلطة،  

ة عن مواقعها، كما يف إقصاء اللواء توفيق الطرياوي عن إدارة جامعة  وإقصاء بعض قيادات اللجنة املركزي 
على وقع    2021االستقالل األمنية، وذلك ابإلضافة إىل االنقسام الذي خرجت فيه حركة فتح من سنة  

عجزها عن تشكيل قائمة انتخابية واحدة يف االنتخاابت امللغاة، فقد ُفِصل �صر القدوة من جلنتها املركزية،  
نع عدد من أعضاء اجمللس الثوري من حضور اجتماعات اجمللس، ابإلضافة إىل حوادث أخرى، تشري إىل  ومي 

 احتمال أن �خذ الصراع منحى أمنياً. 

 املشهد األمين:.  2

سنة   خالل   2022شهدت  الذكر  سالفة  ابلسياسات  تتصل  اليت  األمنية،  احلوادث  من  جمموعة 
يف   املطارد  اعتقال  ذلك  ومن  السلطة،  لسياسات  املذكور  التحليل  من  يعّزز  ومبا  املاضية،  السنوات 
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جمموعات "عرين األسود" مصعب اشتية، واحملسوب على حركة محاس، وقمع احلركة االحتجاجية على  
إىل مقتل فلسطيين وإصابة آخرين، وغري بعيد عن ذلك حماولة اغتيال الدكتور �صر    اعتقاله، مبا أفضى

الدين الشاعر، املقّرب من حركة محاس، و�ئب رئيس احلكومة العاشرة، ووزير التعليم يف احلكومة احلادية  
بعيد عن ذلك    عشرة، واملعروف مبواقفه املرنة جتاه السلطة، مع بقاء اجلناة طلقاء من يد العدالة، وغري

تكثيف االعتقال السياسي، وحماولة ضبط العمل الطاليب يف اجلامعات، ونقل السطوة األمنية الصرحية 
 لبعضها، كما يف جامعة النجاح، وحماولة استعادة خطاب أجواء االنقسام.

 منظمة التحرير الفلسطينية: . 3

، مرة يف دورة عادية يف  2022، اجتمع اجمللس املركزي مرتني يف سنة  2018بعد انقطاع منذ سنة  
،  2022، ومرة يف جلسة تشاورية؛ فقط ابملوجودين داخل الضفة الغربية يف أ�ر/ مايو  2022 شباط/ فرباير 

 . 2018يف حني كانت آخر دورات اجمللس الوطين يف سنة  
حسني   حلّ ، ف2022يف دورته يف شباط/ فرباير    وقد استكمل اجمللس املركزي شواغر اللجنة التنفيذية،

عن حنان عشراوي اليت    عن الراحل صائب عريقات، وحممد مصطفى بدالً  الشيخ عن حركة فتح بدالً 
 كما انُتخب   م استقالته.عن تيسري خالد الذي قدَّ   قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رابح) بدالً 

رئيساً  خوري  ووفقاً   رمزي  القومي،  الصندوق  إدارة  عضواً   جمللس  أصبح  األساسي  اللجنة    للنظام  يف 
  23خرية رقم  �ها اجمللس الوطين يف دورته األإانتخب اجمللس املركزي بصفته اليت منحه  كما    التنفيذية. 

للمجلس الوطين الفلسطيين، وعلي فيصل وموسى حديد �ئبني لرئيس    ، روحي فتوح، رئيساً 2018  لسنة

 .للسر اجمللس، وفهمي الزعارير أميناً 
وكانت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني قد قاطعت هذا االجتماع، لكونه، حبسبها، يعّمق االنقسام 
الفلسطيين، و�يت خبالف االتفاقات الوطنية العديدة، اليت وضعت آليات إلعادة ترتيب منظمة التحرير،  

 منظمة التحرير، يف حني رفضت حركتا محاس واجلهاد اإلسالمي  كما قاطعته املبادرة الوطنية املنضوية يف
 حضوره، ومها يف األصل غري ممثلتني يف منظمة التحرير.

، كّلف الرئيس حممود عباس، حسني الشيخ ليكون أمني سّر اللجنة التنفيذية  2022ويف أ�ر/ مايو 
 ملنظمة التحرير الفلسطينية. 



 9  الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز          

 : حركيت محاس وفتح املصاحلة، والعالقة بني .  4
الغربية، مبا يستعيد يف بعض  القّوة األمنية يف ساحة الضفة  سبقت اإلشارة إىل تصاعد استخدام 
مظاهرها، أجواء "االنقسام" يف سنواته األوىل، بيد أّن التطّور الوحيد الذي طرأ على صعيد املصاحلة،  

ابلرغم من نشر مسودة بني احلركتني، هو الوساطة اجلزائرية، واليت مل تثمر خطوات عملية إىل األمام،  
، والذي ينّص على انتخاب جملس وطين ملنظمة  2022"إعالن اجلزائر" يف شهر تشرين األول/ أكتوبر  

التحرير، حيثما أمكن، وعقد انتخاابت عامة رائسية وتشريعية، وتفعيل آلية األمناء العامني للفصائل  
االنقسام، تتمسك حركة فتح بتشكيل الفلسطينية، ففي حني تقبل حركة محاس هبذه املبادئ إل�اء  

 حكومة تعرتف مبا تسميه "قرارات الشرعية الدولية". 
يبدو اإلصرار على إلزام حركة محاس ابالعرتاف مبا يسمى "قرارات الشرعية الدولية"، يف عدد من  
املواقف لقيادة حركة فتح، غريباً من حيث املبدأ، إذ طاملا قررت أو أوصت مؤسسات حركة فتح أو  
القرارات  تلك  أن  جهة  من  يعين  ما  وهو  "إسرائيل"،  مع  االتفاقيات  من  ابلتنصل  التحرير  منظمة 
والتوصيات غري جدية، ومن مث قيادة حركة فتح ماضية يف مسارها السياسي، ومن جهة أخرى يوضع  

 هذا الشرط لقطع الطريق على املصاحلة.
هرجانني كبريين يف غزة، يف ذكرى وفاة الرئيس  ويف سياق العالقة بني احلركتني، كانت فتح قد أقامت م 

الراحل �سر عرفات، ويف ذكرى انطالقة احلركة، يف حني منعت حركة محاس من إقامة أي مظهر احتفايل  
 ابنطالقتها يف الضفة، وكثَّفت السلطة من االعتقاالت السياسية حبق أنصار محاس يف ذكرى انطالقة األخرية. 

 اجملال العام:   .5

أعادت  ،  2022و   2019أصدر الرئيس عباس سلسلة من القرارات خبصوص اجلهاز القضائي يف سنيت  
عزل    رئيس جملس القضاء األعلى حقّ   منحت و ،  منحته سلطات إضافية و تشكيل جملس القضاء األعلى  

  نت ومكَّ   تعيني رئيس احملكمة العليا/ حمكمة النقض وقبول استقالته،   منحت رئيس السلطة حقّ و القضاة،  
رئيس    وبقرار من القضاء من خالل مصادقة الرئيس على استقالة القاضي  يف    من التدخل السلطَة التنفيذية  

، ويضاف إىل ذلك ما تعلق ابلظروف امللتبسة ابحملكمة الدستورية اليت حّلت اجمللس  جملس القضاء األعلى 
 التشريعي. 
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قوانني اإلجراءات اجلزائية واملدنية،    ل بتعديل تتص أصدر قراراٍت بقانوٍن جديدة  و   2022  مثّ عاد الرئيس يف 
وهو ما اعرتضت عليه نقابة احملامني بقّوة، األمر الذي اضطر الرئيس للرتاجع عن بعض تلك  وقانون التنفيذ،  

 القرارات. 
القضائية، ابتت   املؤسسة  على  السيطرة  وإحكام  التشريعي،  اجمللس  "االنقسام"، وحّل  مع  واحلاصل، 

نية منحصرة فعلياً يف السلطة التنفيذية، وحتديداً يف الرئيس والنخبة األكثر قرابً منه، وهو ما  السلطة الفلسطي 
يتَّسق مع ما سبق قوله من حتليل سياسات السلطة يف احلقول السياسية واالجتماعية، وامتناعها عن االحتكام  

 لإلرادة الشعبية. 
قرار بقانوٍن  النقاابت، وهو ما كان جلياً يف  ابلضرورة ينسحب ذلك على بقية جماالت العمل العام، ك 

أمساء  يعلن فيه إنشاء "نقابة األطباء الفلسطينيني"، وتكليف  و   ، 2022/ 10/ 26يف    أصدره الرئيس عباس الذي  
، مما يعين حّالً للنقابة  تنظيم مهنة الطب يف األراضي الفلسطينية"   . وأُوكل هلا "حصراً معينة برائستها وعضويتها 

 القائمة املنتخبة، وهو ما ردت عليه النقابة املنتخبة إبجراءات تصعيدية انتهت إىل جتميد الرئيس قراره. 
املوقف من النقاابت، والعمل على كبحها، تكرَّر يف استخدام القضاء ضّد فعاليتها، كنقاابت التمريض  

األطباء واحملامني، ابإلضافة إىل حّل نقابة املوظفني العمومية اليت استخدمت ضّد حكومة إمساعيل هنية  و 
"احملاكم    يقضي أبن   2020  سنة بقانون    اً عباس قد أصدر قرار الرئيس  وكان  وسالم فياض مث حلت بعد ذلك.  

يبية وأي اختصاصات أخرى منصوص  اإلدارية ختتص دون غريها ابلنظر يف املنازعات اإلدارية والدعاوى التأد 
، مما يعين أن القضاء الذي أعيدت صياغته مبا يناسب  عليها يف هذا القرار بقانون أو مبوجب أي قانون آخر" 

 املؤسسة التنفيذية سيكون اَحلَكم بني املؤسسة التنفيذية والنقاابت! 
بعض كتله من مالحقة األجهزة األمنية،  يتعلق ابلعمل النقايب، وابجملال العام، العمل الطاليب، الذي تعاين  

األمر الذي اضطر بعض طلبة جامعة بريزيت لالعتصام املفتوح يف اجلامعة، وكانت إدارة جامعة القدس/ 
أبو ديس قد مجَّدت نشاط الكتلة اإلسالمية فيها، وأصدرت إدارة جامعة النجاح عقوابت ضّد بعض  

الكتل  نشاط  وجتميد  اإلسالمية.  الكتلة  املستمّر  عناصر  والتأجيل  عناصرها،  ومالحقة  اإلسالمية،  ة 
 لالنتخاابت، إجراءات تكررت مرات عديدة يف عدد من جامعات الضفة منذ "االنقسام".
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 خالصة يف التقييم واالستشراف: 
 

مبراجعة مآالت السلطة، وحتليل سياساهتا، والنظر يف بعض الوقائع واألحداث الدالة، يتضح أّن  
، لن تكون خمتلفة فيما يتعلق ابلعالقات الوطنية، أو منط اإلدارة، عّما كان عليه خالل  2023سنة 

 السنوات املاضية، إذ ال ميكن القول إن قيادة حركة فتح ذاهبة ابجتاه املصاحلة. 
نظم    وحني  األهّم يف  العامل  الفلسطينية، هي  السلطة  يقود  فتح، وألّ�ا من  التأكيد على كون حركة 

العالقات الوطنية، فإنّه يفرتض فيها أن تقّدم مؤشرات جادة يف اجتاه املصاحلة، أو اإلصالح الداخلي، بيد  
العام، سواء يف الصراع  أن مجيع ما سبق عرضه من سياسات وإجراءات ومواقف، يف مجيع جماالت االشتغال  

مع االحتالل، أم يف إدارة السلطة واملنظمة، أم يف اهليمنة على املؤسسة القضائية، أم يف طبيعة االستناد للقّوة  
األمنية، أم يف تكثيف االعتقاالت السياسية، أم يف العالقة مع اخلصم السياسي اآلخر (حركة محاس)، ال  

 يف هذه السياسات. يشري إال حنو تعميق االنقسام، وتكث 
يبقى العامل الداخلي يف فتح نفسها، حامساً يف اجتاه العالقات الوطنية الداخلية، ويتصل بذلك مجلة من  
تضطر   عباس؟ وهل سوف  الرئيس  بعد  ما  ترتيب مرحلة  االتفاق على  فتح من  األسئلة: هل ستتمكن 

املة، أم ستتجه الستخدام منظمة  للمصاحلة مع حركة محاس لرتتيب مرحلة ما بعد عباس يف انتخاابت ش 
التحرير لرتتيب مرحلة ما بعد عباس؟ كما تتصل األسئلة نفسها بسلوك الرئيس عباس إن كان سيعنيِّ �ئباً  
له أم ال، وهي خطوة من شأ�ا أن ختتصر على فتح الكثري من اخلالفات الداخلية، وقد تريح فتح من  

 االضطرار لالتفاق مع حركة محاس. 
وال كلها، ويف حال االضطرار لالتفاق مع محاس، لعبور مرحلة ما بعد عباس، فمن غري املرجح  ويف األح 

ثبات هذا االتفاق، وذلك بعد مراجعة سياسات خنبة السلطة الراهنة، واألخذ بعني االعتبار مستوى حتكم  
 االحتالل يف أي سلطة ختضع جملاله احليوي املباشر. 

خالفة الرئيس واخلالفات الداخلية يف فتح تبقي املوقف غامضاً، وذلك  وخالصة ما ميكن قوله، إن قضية  
يف حني مل تتمكن محاس والقوى األخرى من إجياد صيغ جبهوية توِجد شيئاً من التوازن مع حركة فتح  

 وتفّردها يف إدارة منظمة التحرير. 
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 1واملقدسات القدس

 2ز�د احبيص 
ي دو�لد كملعركة التصفية يف القدس اليت أطلقها قرار الرئيس األمري  العام اخلامس  2022  ت سنةكان
االعرتاف ابلقدس عاصمًة للكيان الصهيوين.    بقراره  ،2017/ 6/12يف    Donald John Trump  ترامب
جبهات   مثاينمساراً متعرجاً تقدم فيه االحتالل يف  على مدى أعوامها اخلمسة  شهدت هذه املعركة  وقد  

   ستة: وتراجع يف 

 

 
مها مركز الزيتونة للدراسات  اليت نظَّ   2023تقدير اسرتاتيجي    -  2022لقة نقاش: تقييم اسرتاتيجي  حلاملقدَّمة  ورقة  ملخص ال  1

 . 11/1/2023و4 ، بريوت –واالستشارات  
ابحث متخصص يف شؤون القدس، حائز على شهادة املاجستري يف العلوم السياسية من اجلامعة األردنية، ويواصل دراسة الدكتوراه    2

َعِمَل رئيساً  .  2013- 2009، وأسهم يف إعداده يف الفرتة  2008- 2006يف اجلامعة ذاهتا. حّرر تقرير عني على األقصى يف الفرتة  
، وشغل موقع املدير التنفيذي فيها يف الفرتة  2007-2004لقسم اإلعالم واألحباث يف مؤسسة القدس الدولية يف الفرتة  

 . ، وهو حالياً ابحث متعاون معها2008-2010

 االحتالل جبهات تراجع جبهات تقدم االحتالل  السنة

2018 

 . ضرب رموز الوجود السيادي الفلسطيين .1
فشل إخالء اخلان األمحر والرتاجع عن   .1

 تعديل حدود القدس. 
تنفيذ جمازر هدم كربى (مثل وادي احلمص وخميم   .2

 شعفاط).
 الرتاجع عن قضم مقربة ابب الرمحة. .2

2019 
ووادي    ،هتويدية كربى (التلفريكمشروعات إقرار  .3

 .واملدخل الشمايل للبلدة القدمية) ،السليكون
الفشل يف قضم مبىن ابب الرمحة يف املسجد   .3

 األقصى.

2020 
اولة إغالق ساحة ابب  الرتاجع عن حم .4 احلالة الشعبية. توظيف جائحة كورو� ضدّ  .4

 املضي بوترية هدم عالية يف عموم القدس. .5 العمود. 

2021 

 الرتاجع عن حماولة هتجري كرم اجلاعوين.  .5 مشروع تسوية األمالك يف القدس. .6
 السيطرة على مدخل املقربة اليوسفية. .7

التقدم يف فرض الطقوس التوراتية يف املسجد   .8 رمضان. 28الفشل يف اقتحام  .6
 األقصى.
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 على الشكل اآليت: افقد جاءت جمر�هت 2022 سنةأما 
 

 صى املبارك: قجبهة املسجد األ .1

كان العمل على تقويض معركة سيف    2022  سنة اخلط العام لسياسة االحتالل جتاه األقصى خالل   .أ
على الرغم من  عدوان الفصح  وكان هذا واضحاً يف اإلصرار على  ،  2021القدس اليت نشأت يف  

 مع األسبوع الثالث من رمضان. تزامنه

حمطات   .ب  أبرز  وكانت  التوراتية:  الطقوس  املسعىفرض  يف   هذا  القدس  الحتالل  العربية    الذكرى 
موسم األعياد اليهودية الطويل    مث   ، 2022/ 7/8  ذكرى "خراب اهليكل" املزعوم يف  مث ،  29/5/2022
 . 2022/ 18/10وحىت   2022/ 9/ 26 من

جهت هتم الثنني من احلراس على خلفية قيامهم  األقصى: إذ وُ   داستمرار ضرب جهاز حراس املسج .ج
استُ بعملهم   فيما  اقتحام  ه الرمسي،  والعني يف  الرأس  حارسان يف  أداء    2022/ 4/ 15دف  خالل 

 عملهما يف اجلهة الشرقية من ساحة املسجد األقصى. 

ت  استمرار منع الرتميم وأثره املباشر على التسو�ت وابلذات التسوية اجلنوبية الغربية الواقعة حت  . د 
أرضية املسجد ما بني ابب املغاربة واملصلى القبلي، وهي التسوية اليت كان آخر ترميم هلا ما  

 على يد اجمللس اإلسالمي األعلى.   1936- 1928بني  

 جبهة هتجري األحياء املركزية يف القدس:  .2

  ، وكرم املفيت   ، الشيخ جراح: والذي متكن االحتالل من التقدم يف معظم جبهاته اخلالية: قصر املفيت  . أ 
وأرض    ، فيما تراجع يف جبهاته املأهولة وهي: كرم اجلاعوين   . وأرض مجعية الفنادق العربية   ، وأرض صاحلية 

 النقاع اليت حياول االحتالل إخالءها بدءاً من عقار فاطمة سامل. 

الذي عملت    ، الراببة ف االحتالل تركيزه على اجلبهات األقرب إىل البلدة القدمية وهي وادي  سلوان: كثَّ  . ب 
"سلطة الطبيعة" الصهيونية على وضع اليد على مساحات منه، ومن مث استحدثت بلدية االحتالل  

وحي    ، ووادي حلوة الذي شهد تسريب أرض احلمراء التابعة لبطركية الروم األرثوذكس   ، مقربة ومهية فيه 
 بني أهله.    النزاع   البستان الذي شهد عمليات هدم موضعي واستمرار حماوالت بثّ 
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بسبب    2018تشرين األول/ أكتوبر  مكا�ا منذ    حتراو   أهله  بقيت حماولة هتجريالذي  اخلان األمحر:   .ج
ما شهده من حراك  بسبب  هتديد املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ابعتبارها جرمية حرب، و 

االستيطانية دعوى إلزاٍم ابلتنفيذ على احلكومة   Regavim  ريغافيم  منظمةشعيب وتضامين. رفعت  
كمهلة �ائية للمباشرة يف هتجري اخلان   2022كانون األول/ ديسمرب    اليت وضعت هلا احملكمة شهر

األمحر، وقد أعادت احلكومة الصهيونية تقدمي تسوية يف املوعد احملدد لتهجري أهل اخلان إىل جتمع  
 ما قد يسمح ابستكمال بناء اجلدار ووضعهم خارجه. إىل الشرق،  م300جديد على مسافة 

 معركة العلم يف القدس:   .3

قد انطلقت بتفريق مسرية األعالم حتت الضرابت الصاروخية للمقاومة   القدس  كانت معركة سيف
وأعيدت الدعوة إليها مرتني ومل تتم، مث متت يف املرة الثالثة. جاء ارتقاء الصحفية  ،  2021/ 5/ 10يف  

وهجوم القوات الصهيونية على نعشها لنزع العلم الفلسطيين عنه ،  11/5/2022شريين أبو عاقلة يف  
 فلسطينية   جاءت الدعوة إىل مسرية أعالمٍ   29/5/2022لتجدد املعركة، ومع موعد مسرية األعالم يف  

لتشكل    مضادة يف وادي اجلوز وشارع صالح الدين، وتعليق األعالم الفلسطينية يف خمتلف أحياء القدس
 معركة العلم أحد عناوين املواجهة الرمزية على هوية القدس.

 التعليم: صهينة  .4

سحبت بلدية االحتالل تراخيص العمل من مدارس اإلميان بفروعها اخلمسة ومن املدرسة اإلبراهيمية  
وذلك يف   القدس،  املدارس على    2022/ 7/ 28يف  تلك  الدراسي، يف حماولة إلجبار  العام  بدء  قبيل 

املبيض واملطبوع إبشراف معارف االحتالل. وأمام اخلط املرتاجع  الفلسطيين  إلدارات   تدريس املنهاج 
تلك املدارس ابلتوجه لبلدية االحتالل لتلقي ما عرضته من متويٍل ما لبث أن حتول مع الزمن إىل متويل  
مشروط، كانت جلان واحتادات أولياء األمور للمدارس ولعموم القدس هي من تدير املعركة يف مواجهة  

ة الصناعية يف القدس، والتابعة تلك احملاولة. إىل جانب ذلك، ظهرت تغيريات سلبية يف إدارة املدرس
ومؤسسات  شركات  مع  مشرتك  لرب�مج  املدرسة  تلك  إدارة  بتحويل  األردن،  يف  العريب  اليتيم  للجنة 

دومناً يف بيت حنينا إىل    40صهيونية. وبتطور نظرة اإلدارة اجلديدة للجمعية لوقف املدرسة البالغ حنو  
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مآال تقدير  من  بّد  ال  عقارية،  استثمارية  هتدد  نظرة  قد  اليت  احملتملة  عواقبها  إىل  والتنبه  دومناً    40هتا 
 ". Atarot مالصقة للمنطقة الصناعية االستيطانية املسماة "عطاروت 

 بوادر العصيان املدين يف خميم شعفاط: .5
عملية فدائية ضّد اجلنود على حاجز شعفاط مشال    2022/ 8/10نفَّذ الشهيد عدي التميمي يف  

القدس، فقتل جمندة وجرح ثالثة من زمالئها ومتكن من مغادرة احلاجز بسالم. شنت شرطة   شرقي 
االحتالل محلة أمنية واسعة بعدها متكنت خالهلا من معرفة هوية املنفذ، وبعد أن فشلت يف القبض 

واب  2022/ 10/10عليه، بدأت يف   سٍع على خميم شعفاط ورأس مخيس ورأس شحادة  فرض حصاٍر 
وضاحية السالم بقصد دفع املنفذ لتسليم نفسه، أو الضغط على احلاضنة املدنية لتسليمه، وهو ما  
انقلب ضدها مباشرة إذ أعلنت تلك األحياء العصيان املدين الشامل، والتصدي للقوات اليت تقتحم 

قدس يف مواجهات ليلية واسعة، وهو ما أدى يف احملصلة إىل األحياء حبثاً عنه، وتضامنت معها أحياء ال
 . 2022/ 14/10تراجع االحتالل عن حصاره دون قيٍد أو شرط يف  

 

 خالصة: 
 

على ثالث جبهات هي: فرض الطقوس التوراتية يف    2022ميكن القول إن االحتالل تقدم يف سنة  
املسجد األقصى املبارك، والسيطرة على املسجد األقصى، وتقويض دور األوقاف األردنية، كما حّقق تقدماً  
نسبياً يف جبهة إخالء األحياء يف سلوان، ويف النقاط حمدودة السكان أو غري املأهولة يف الشيخ جراح. فيما  

يف ثالٍث أخرى ابملقابل؛ إذ تراجع عن حماولة إخالء أرض النقاع غريب حّي الشيخ جراح    اضطر إىل الرتاجع 
، كما تراجع دون شروط أمام  2022، وتراجع نسبياً يف معركة العلم يف أ�ر/ مايو  2022يف آذار/ مارس  

املتعرج ملعركة  ، ما يؤكد أن املنحىن  2022العصيان املدين ملخيم شعفاط وحميطه يف تشرين األول/ أكتوبر  
   احلسم ما زال مستمراً، وأن عجز االحتالل عن احلسم أمام اإلرادة الشعبية ما زال مستمراً. 

وال بّد هنا من التنبه إىل أن تراجعات االحتالل مؤقتة وليست �ائية، وهو حياول تعويضها على 
املدى املتوسط كما شهد� يف ابب الرمحة أو يف الشيخ جراح، لكن من املمكن أن تتحول إىل تراجعات  
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ي من األطراف  �ائية يف حال يئس من حتقيقها. كما أن جبهات تقدم االحتالل آخذة ابلتحول التدرجي
إىل املركز، فهي آخذة ابلتسارع يف املسجد األقصى وهتجري األحياء، وهو ما يفرض التعامل مع هذا  

 االجتاه جبدية وأولوية للمحافظة على حيوية معركة منع احلسم.
 

 : 2024-2023االجتاهات املستقبلية العامة على املدى القريب:  
 

ألن تكون سنة انفجاٍر ملوجٍة    2023اشتداد معركة املسجد األقصى وتصاعد حدهتا، ما يرشح سنة   .1
 جديدة من موجات املواجهة على املسجد األقصى. 

عودة حماوالت اإلخالء إىل الواجهة على ثالث جبهات: حّي الشيخ جراح الغريب يف أرض النقاع   .2
 فيه، ويف سلوان مع ضرورة التنبه إىل توحيد املسارات  مع ضرورة االلتفات ألمهية جتدد الفعل الشعيب

القانونية املبعثرة لألحياء الستة املهددة ضمن اسرتاتيجية تصدي وطنية وشعبية موحدة، واحتمال  
العودة إىل حماولة هتجري اخلان األمحر خصوصاً مع تغري املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية،  

 يد ألن يكون أكثر حتفظاً وأقل مبادرة حىت اآلن. وميل املدعي العام اجلد

سنة   .3 مدى  على  للتجدد  مرشحة  العلم  احلكومة    2023معركة  صعود  مع  خصوصاً  بعدها،  وما 
املرشح لوصول هذه املعركة إىل ذروهتا يف    19/5/2023الصهيونية املتطرفة اجلديدة، مع كون اتريخ  

 موعد مسرية األعالم السنوية. 

إىل حسم معركة املناهج التعليمية    2023على مدى الشهور الستة األوىل من سنة    سيسعى االحتالل .4
قدر املمكن، وهي معركة مرشحة ألن تشهد خسارة فلسطينية كبرية إذا ما استمرت إدارهتا على  
وضعها احلايل، وهو ما حيتم أتسيس مرجعية تعليمية أهلية وطنية يف القدس، وتعزيز تعاون إدارات  

 جلان أولياء األمور أبقصى سرعة ممكنة.  املدارس مع

،  2000العصيان املدين الذي شهده خميم شعفاط وحميطه هو األول من نوعه منذ انتفاضة األقصى   .5
وهو مؤشر استعداد شعيب لتبين خيارات جذرية يف مواجهة االحتالل، وهو اجتاه مرشح للتعمق مع 

    الزمن ومن املمكن البناء عليه يف مواجهات املقبلة.        
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 1ملقاومة الفلسطينيةا

 2وائل عبد احلميد املبحوح

 

 إطار متهيدي: أوًال: 
 

 املقاومة الفلسطينية من أزمة؟  مسار عاينيهل 
املساَرين   التسوية واملقاومة، فإن  الفلسطيين بشكل عام إىل مساَري  العمل  اتفقنا على تقسيم  إذا 

 ، وتتمثل أزمة مسار املقاومة يف جمموعة من الصور هي:مسار التسوية متوقفيعيشان أزمة واضحة؛ 
 .واإلمداد التمويل. 1
 (هّبات أو ردود أفعال على فرتات متباعدة).  استمرارية العمل املقاوم. 2

 املفهوم والتطبيق العملي. "؛وحدة الساحات "مصطلح . 3

 اخلروج عن تفامهات الغرفة املشرتكة. . 4

 العالقة بني مسار املقاومة ومسار التسوية. . 5

 مثالً). إجنازات املقاومة املرئية (صفقة تبادل أسرى . 6
على الرغم من تلك الصور اليت تشكل أزمة مسار املقاومة الفلسطينية، فإن هذا املسار وحتديداً يف  

 عة ضدّ لت املئات من عمليات املقاومة املنوَّ جِّ ، وسُ 2022سنة  د موجة جديدة  هِ شَ   الضفة الغربية احملتلة
مبثابة   كن وصف ما مترُّ به الضفة الغربيةومي  تصاَعَد العمل املقاوم بشكل كبري.و االحتالل واملستوطنني،  

 :مرحلة جديدة، إذا افرتضنا أن
سمت هذه املرحلة ابهلدوء  حيث اتَّ   )، 2014-2007(املرحلة األوىل بدأت منذ االنقسام السياسي   •

املقاوم ألسباب موضوعية كثرية العمل  السلطة هناك وما يسمى    ، وتراجع  أداء  ويربز على رأسها 
 ابلتنسيق األمين.

 
الزيتونة للدراسات  مها مركز  ظَّ ناليت    2023تقدير اسرتاتيجي    -  2022لقة نقاش: تقييم اسرتاتيجي  حلاملقدَّمة  ورقة  ملخص ال  1

 . 11/1/2023و4 ، بريوت –واالستشارات  
 أكادميي فلسطيين، وابحث يف الشؤون السياسية، مقيم يف غزة. رئيس أكادميية املسريي للبحوث والدراسات.  2
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أو العصف املأكول، بعد كسر   2014وحتديداً خالل وبعد حرب    ، 2014  سنة   بدأت املرحلة الثانية   •
حاجز اهلدوء والرتاجع، حيث شهدت هذه املرحلة حضوراً مجاهري�ً وفعالً مقاوماً يف الضفة دون 

  2015مث هّبة القدس سنة    ضة حبكم وجود السلطة الفلسطينية وأدائها هناك. الوصول إىل منوذج انتفا
 . 2018وما تالها من عمل مقاوم وحتد�ً يف سنة  

 جنني  َيت ، وصوالً إىل حالة عرين األسود وكتيب2021مرحلة ما بعد سيف القدس هي املرحلة الثالثة  •
 . 2022 سنةو�بلس وحالة مشال الضفة بشكل عام، وذلك يف 

، فإن هناك أكثر  2022  يف الضفة خالل سنة استناداً إىل األرقام املنشورة خبصوص العمل املقاوم  و 
عملية    13عملية طعن أو حماولة طعن، و   33عملية إطالق �ر، و   639آالف عمل مقاوم، بينها    10من  

بداية  كما  دعس أو حماولة دعس.   املقاومة منذ    وجند�ً   مستوطناً   25، ملقتل  2022سنة  أدت عمليات 
 . 2015  سنة آخرين جبراح يف حصيلة هي األعلى منذ    420، وإصابة حنو  إسرائيلياً 
، وهو ما يؤكد  "استعادة الروح القتالية ومواجهة االحتالل يف الضفة"أن العنوان األبرز هنا هو    أي

 حيوية وجتدد وجاهزية الشعب الفلسطيين الدائمة.
،  2022أغسطس  آب/  يف    " وحدة الساحات " كان احلدث األبرز هو معركة  فقد  يف غزة،  أما  

وحدة  " ومصطلح    ، تبعها لغط كبري حول أداء املقاومة   ، واليت استمرت عدة أ�م فقط (جولة قصرية) 
العسكرية " الساحات  واملناورات  اإلعداد،  عمليات  استمرار  إىل  ابلطبع  اإلشارة  مع  (الركن    . 
دف   الشديد)،  منظومات  تتعلق  وتطوير  إجراءات  من  ذلك  وغري  الصواريخ  وجتربة  وهجومية،  اعية 
 . ابملقاومة 

 

 اثنياً: اسرتاتيجيات املقاومة يف الضفة الغربية:
 

 اسرتاتيجية االشتباك املسلح مع االحتالل واملستوطنني (االستنزاف). . 1

 اسرتاتيجية املقاومة الشعبية. . 2
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 املقاومة يف الضفة الغربية:اثلثاً: التحد�ت اليت تواجه 
   

والتقسيم .  1 والتهجري،  الضم،  والقدس؛  الضفة  جتاه  اجلديدة  اإلسرائيلية  للحكومة  امليداين  السلوك 
 املكاين والزماين يف املسجد األقصى. 

 سلوك السلطة الفلسطينية جتاه جمموعات املقاومة؛ االحتواء أو التفكيك. .  2

 املسلحة على االنتشار والتوسع واالستمرار. قدرة اجملموعات . 3

 استمرار الدعم واملؤازرة من بقية الساحات.. 4

 

 : 2022رابعاً: اسرتاتيجيات املقاومة يف غزة يف سنة 
 

 اسرتاتيجية مراكمة القوة؛ رّد العدوان وتثبيت قواعد االشتباك. . 1

 اسرتاتيجية املشاغلة؛ االستنزاف. . 2

 

 التحد�ت اليت تواجه املقاومة يف غزة:خامساً: 
 

 . 48سلوك احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة جتاه غزة والضفة والقدس ومناطق .  1
 إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة. . 2

 (جدلية اجلمع بني احلكم واملقاومة).تلبية احتياجات احلاضنة الشعبية املعيشية  .  3

 

 : 2023سادساً: املسارات احملتملة يف سنة 
 

 :2023سيناريوهات مسار العمل املقاوم يف فلسطني 

 لسيناريوهات املسار: احملددات احلاكمة 
الـ    السلوك السياسي وامليداين للحكومة اإلسرائيلية اجلديدة يف الضفة وجتاه غزة • ،  48وفلسطينيي 

ومسرية    ،مايوأ�ر/  يف    وخصوصاً اقتحام األقصى  التصعيد أو تربيد اجلبهات:    ؛صعوداً أو هبوطاً 
تنفيذ عمليات و بدء إجراءات الضم فيما يتعلق ابلضفة، و ارتفاع وترية االستيطان، و أعالم جديدة، 
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الفلسطينيني، ، وتزايد عدائية وقمع 48ارتفاع حدة االستفزازات جتاه فلسطينيي الـ  ، و اغتيال يف غزة
وتقييد احلر�ت العامة والفردية، وأسرلة وهتويد برامج التعليم للمدارس العربية، وهتويد اجلليل والنقب، 

هذا رمبا يفجر األوضاع  و    القومية والنكبة، وقانون جلان القبول للبلدات اليهودية.ينَ وز�دة تفعيل قانو 
 .الل يف الداخل احملتل، وتُفتح جبهة جديدة على االحت

إعالن قائد محاس يف غزة    يف ظلّ   ، خصوصاً مفاوضات إبرام صفقة أسرى جديدة  أو جناح  فشل •
عن فشل املفاوضات مع احلكومة السابقة يف اللحظات األخرية، وأن احلركة ستغلق هذا امللف، 

 وستعمل على جلب أسرى جدد ليضافوا إىل القائمة املوجودة. 

لغربية، وارتفاع وتريته رداً على اإلجراءات اإلسرائيلية جتاه املواطنني  استمرار العمل املقاوم يف الضفة ا •
 ، أو احنسار العمل املقاوم هناك.وأراضيهم

تراجع اخلطوات التطبيعية مع الدول العربية، للضغط على حكومة االحتالل اجلديدة من أجل عودة   •
 ، أو تقدم اخلطوات التطبيعية.مسار التسوية إىل حالته األوىل

الوال�ت    وخصوصاً كرانية، مع قرب مرور عام كامل على األزمة،  و انشغال العامل ابألزمة الروسية األ •
 املتحدة األمريكية. 

بسبب الضغوط االجتماعية من فقر وتضخم وبطالة وغري   بروز أزمات اجتماعية يف دول اإلقليم •
 ذلك.

 ك على حمور املقاومة.إ�اء أو تفاقم أزمة امللف النووي اإليراين، وانعكاسات ذل •

 

 :احملتملة السيناريوهاتسابعاً: 
 

 :سيناريو بقاء الوضع الراهن .1
للظروف املوضوعية وامليدانية اليت  سيناريو متوقع، لكنه رمبا ال حيظى بوزن نسيب عالٍ   وهو ، نظراً 

مع تشكيل احلكومة اإلسرائيلية خصوصاً    2023سنة  وتوقعات    .2022  سنةشهدهتا احلالة الفلسطينية يف  
 اجلديدة وتوجهاهتا األكثر تطرفاً.
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 املؤشرات: 
 بقاء أداء السلطة كما هو اآلن. •
 . نفسها لوتريةاباستمرار املمارسات اإلسرائيلية يف القدس والضفة  •
 نفسها.  لوتريةاستمرار العمل املقاوم اب •

 استئناف عمليات التفاوض حول صفقة تبادل أسرى جديدة.  •

 

 يف الضفة الغربية احملتلة، واستمرار اهلدوء على جبهة غزة:   سيناريو االحنسار والرتاجع. 2
 : سيناريو يبدو قائماً إذا هتيأت الظروف التاليةوهو 

 .اعتقال أو استشهاد عناصر اجملموعات املسلحة يف الضفة •
 .(تنفيذ الصفقة حيتاج إىل هدوء) "إسرائيل"قرب اإلعالن عن صفقة تبادل جديدة بني املقاومة و  •
  ، 48الـ    أراضيمع غزة و   خصوصاً انتهاج سياسة عدم التصعيد من قبل حكومة نتنياهو اجلديدة،   •

صورة جيدة    وبثّ   ، وتسكني اجلبهات للسماح ابستمرار احلكومة  وااللتفات لقضا� الشأن الداخلي،
 عنها للمجتمع الدويل.

 . احملتلة الغربية يف الضفة ظاهرة عرين األسود وغريهاانتهاء أسباب  •
(الشهادة  تفكيك اخلال� العاملة يف الضفة الغربية خصوصاً عرين األسود وكتيبة جنني بطرق خمتلفة.   •

 أو االعتقال أو االندماج يف السلطة).
 
 سيناريو التصعيد:  .3

الذي يتفق مع طبيعة الشعب الفلسطيين من جهة، وممارسات احلكومة    ، هذا هو السيناريو املنطقي
يف   أمالتصعيد سواًء يف القدس،    إىلاإلسرائيلية اجلديدة من جهة أخرى، وهي املمارسات اليت تدعو  

تقول بذلك، واتفاقيات الشراكة بني    احلكومة اجلديدةتصرحيات وزراء  و   ؛حىت يف قطاع غزة  أمالضفة،  
   تؤكد ذلك. أحزاب احلكومة
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 املؤشرات: 
؛ الضم، والتقسيم الزماين واملكاين يف القدس،  تصاعد املمارسات اإلسرائيلية اليومية يف القدس والضفة •

تشريعات جديدة تتعلق ابلضم وتطبيق السيادة اإلسرائيلية يف بعض املناطق (اسرتاتيجية حسم   وسنّ 
 .الصراع)

 Itamar  بن غفريإيتمار  حكومة أحد قياداهتا    يف ظلّ   2023اإلعالن عن تنفيذ مسرية األعالم   •

Ben Gvir . 
 (استعادة روح العمل املقاوم بكافة أدواته).  استمرار أعمال املقاومة يف الضفة وارتفاع وتريهتا  •

 استمرار توجيه أصابع االهتام إىل غزة بدعم أعمال املقاومة يف الضفة. •

 انشغال السلطة وعدم ردها على املمارسات اإلسرائيلية املستفزة. •

زيداً  عدم تدّخل اإلدارة األمريكية لوقف أي تصعيد بسبب انشغاهلا يف ملفات دولية ذات أولوية (م •
 . من التواطؤ)

وأن املعلومات االستخبارية    ، 2023  سنة حديث قائد محاس يف غزة خالل حفل انطالقة حركته حول   •
 لديهم تتوقع التصعيد. 

، خصوصاً يف ضوء  2023حة للتصاعد خالل سنة  شَّ وفق هذا السيناريو فإن املقاومة الفلسطينية مر و 
دينياً وعنصر�ً، واليت تتبىن بر�جماً قمعياً عدوانياً ضّد الشعب تشكيل حكومة االحتالل األكثر تطرفاً  

الفلسطيين، وضّد أرضه ومقدساته؛ ما يعزز خيارات التوجه حنو العمل املقاوم يف الوسط الفلسطيين، 
 ومبا يُفقد السلطة يف رام هللا مربرات وجودها من وجهة النظر الفلسطينية. 

وا التهويد  القدس واملسجد األقصى، قد كما أن تصاعد إجراءات  الصهيوين، خصوصاً يف  لقمع 
جديدة، يف بيئة فلسطينية وعربية   "سيف قدس" تدفع املقاومة يف غزة يف �اية املطاف خلوض معركة  

 . 2022بعد ما رأينا يف موند�ل قطر  وخصوصاً وإسالمية شعبية داعمة هلذا التوّجه، 
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وهذا هو السيناريو املرجَّح.   بعناصر التفجري، وتعزيز العمل املقاوم.لة  مَّ حم  2023واملعىن أن سنة  

 وعليه فمن املمكن حدوث ما يلي: 
   .ازد�د وترية العمليات يف الضفة والداخل احملتل مع وصول حكومة اليمني املتطرف •
يف هذا العمل    اً وحتسن  اً مع مرور الوقت واستمرار الفعل املقاوم يف الضفة والداخل، رمبا نشهد تطور  •

 . )2022(تشرين الثاين/ نوفمرب   ي القدس قبل أسابيععلى غرار عملية تفجريَ 
اليمني أي محاقة • ،  قد نشهد دخول غزة على خط املواجهة العسكرية يف حال ارتكاب حكومة 

 وخصوصاً يف اجتاه الضم، أو اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية. 

الداخل،  و الضفة،  و تعاون بني جبهات املواجهة مع االحتالل (غزة،  قد نشهد ز�دة يف التنسيق وال •
 بعد عودة العالقة بني محاس والنظام السوري.  ، خصوصاً ، ولبنان)ةسوريو 

  خصوصاً ،  و"إسرائيل"للمياه الراكدة مبا خيص مفاوضات تبادل األسرى بني محاس    اً حتريك  نشهد  قد •
إبغالق امللف، وكذلك وصول حكومة ميني قوية قادرة   السنواررئيس محاس يف غزة حيىي  بعد هتديد  

 على اختاذ قرارات مصريية.
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 1الوضع اإلسرائيلي 

 2مهند مصطفى
 

يف احلكومة اإلسرائيلية.    املهمةأحدثت االتفاقيات االئتالفية تغيريات عميقة يف مبىن بعض الوزارات  
ولكن يبقى التغيري األهم هو ما حدث يف وزارة الدفاع اإلسرائيلية يف تعيني وزير داخل الوزارة ال ينتمي  

 بية.عن اإلدارة املدنية يف الضفة الغر  حلزب وزير الدفاع، ويكون مسؤوالً 
تداعيات على الوضع يف    ستكون له هذا التغيري اجلوهري األساسي الذي حدث يف وزارة الدفاع  

. وقد حذَّر الكثري من اجلنراالت السابقني  الضفة الغربية والعالقة مع الفلسطينيني ومع اجملتمع الدويل
، أن اجليش هو  Aviv Kochaviمن هذه اخلطوة، كما ملَّح رئيس هيئة األركان احلايل أفيف كوخايف  

حزب   مع  نتنياهو  اتفاق  إىل  ابإلشارة  وذلك  اجليش،  يف  العسكرية  املناصب  بتعيني  املخول  الوحيد 
أن الوزير املعني من طرف هذا احلزب يف وزارة الدفاع،    Religious Zionist Partyالصهيونية الدينية  

 . دنية هو من سُيعنيِّ منسق أعمال احلكومة يف الضفة ورئيس اإلدارة امل
حلزب    Benjamin Netanyahu  نتنياهو بنيامني  يحاول  س األيديولوجية  الطموحات  تنفيذ  جلم 

الصهيونية الدينية من خالل رائسته للجنة الوزارية لشؤون االستيطان، والتشديد يف االتفاق االئتاليف  
على أمهية التنسيق معه يف أي قرارات تتخذ يف الضفة الغربية، مثل البناء االستيطاين أو تعيني رئيس  

مة ابلضفة الغربية. يف هذه احلالة لن يستطيع حزب الصهيونية الدينية  اإلدارة املدنية أو منسق احلكو 
لن يستطيع نتنياهو منع تصعيد البناء االستيطاين يف   نفسه  تنفيذ كل براجمه على األرض، ويف الوقت

 الضفة الغربية، مبا يكفي جلذب النقد الدويل على حكومته.

 
الزيتونة للدراسات  مها مركز  اليت نظَّ   2023تقدير اسرتاتيجي    -  2022لقة نقاش: تقييم اسرتاتيجي  حلاملقدَّمة  ورقة  ملخص ال  1

 . 11/1/2023و4 ، بريوت –واالستشارات  
حيفا، ورئيس قسم التاريخ يف املعهد األكادميي العريب يف كلية بيت بريل. حاصل على    –مدير عام مركز مدى الكرمل    2

األكادميية    شهادة الدكتوراه من كلية العلوم السياسية يف جامعة حيفا. صدر له العديد من الكتب واألحباث والدراسات
 يف اللغات العربية واإلجنليزية والعربية، ابإلضافة إىل املقاالت الفكرية والسياسية. 
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الستيطاين من خالل توسيع مساحة التفامهات  سيعمل حزب الصهيونية الدينية على ز�دة البناء ا
، بل ز�دته مبا يشمل ذلك نفسه إليقاع احلايلاببينه وبني نتنياهو يف هذا الشـأن، حبيث ال يبقى البناء 

  مجيعها تقييد البناء الفلسطيين وز�دة الرقابة على البناء القائم، واختاذ خطوات ضده مثل اهلدم، وهي  
 ة املدنية. تقع ضمن صالحيات اإلدار 

ة إىل انتزاع جزء من صالحيات رئيس هيئة األركان ووزير الدفاع  يستؤدي اتفاقيات االئتالفات احلكوم
يف مسائل حساسة، فحرس احلدود والذي كان يتبع للجيش سيكون حتت سلطة وزير األمن القومي، 

هاتني املؤسستني   دّ عفسه. وتُ واإلدارة املدنية ستكون حتت سلطة وزير يف وزارة الدفاع غري وزير الدفاع ن
يومي مع السكان الفلسطينيني، حيث أن تصعيد   احتكاك (حرس احلدود واإلدارة املدنية) مؤسسات هلا  

، ابإلضافة  يف الضفة الغربية  سهم يف تصعيد التوتر األمين القائم أصالً الفلسطينيني سيُ   نشاطهما ضدّ 
إيتمار  حيث أن    "،إسرائيل"بني السلطة الفلسطينية و قلل التنسيق األمين والتعاون  ن ذلك سوف يُ إىل أ

الفلسطينية دعيُ   Bezalel Smotrich  وبتسلئيل مسوتريتش  Itamar Ben-Gvir  بن غفري ان السلطة 
السلطة، وتراجع سيطرهتا على مناطق يف الضفة الغربية، وز�دة    إضعاف  سيؤدي إىل  ، مما"سلطة إرهابية"

  3. حالة اإلحباط بداخلها ومنها
عالوة على كل ذلك، فإن توسيع صالحيات وزير األمن القومي، سيمنحه السلطة بز�دة دخول 

 Otzma  عوتسما يهوديت(  اليهود للحرم القدسي، وهو واحد من املشاريع املهمة حلزب "عظمة يهودية 

Yehudit  وواحدة من مصادر قوته االنتخابية، وهذا األمر سُيشكل أرضية خصبة ملواجهات يف ،"(
 احلرم القدسي تنذر بتدهور الوضع األمين بشكل خطري.

على املستوى الداخلي، ستعمل احلكومة على تشريع سلسلة من القوانني هتدف إىل تقييد السلطة 
مات اجملتمع املدين، وخصوصاً املنظمات اليت تتحدى سياسات  القضائية، عالوة على تضييق عمل منظ

" حتديد  Noam party  احلكومة وتوجهاهتا الفكرية، حيث تقع ضمن صالحيات رئيس "حزب نوعم

 
،  24/11/2022، معهد دراسات األمن القومي،  2022يوحنان تسوريف وعلي األعور، الفلسطينيون بعد انتخاابت نوفمرب    3

 לאומי  ביטחון  למחקרי  המכון  -   2022  נובמבר   בחירות   אחרי  הפלסטינים?  צּומּוד  לקראת  :نظرا
(inss.org.il)  (ابللغة العربية) 
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أي منظمات غري حكومية تستطيع تنظيم فعاليات يف جهاز التعليم ومنع منظمات أخرى، ابإلضافة  
تمع املدين اإلسرائيلية اليت تعمل من أجل حقوق الفلسطينيني رأى أّن منظمات اجمل  مسوتريتشإىل أن أن  

 يف الضفة الغربية تشّكل خطراً على "إسرائيل".
 



 27  الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز          

 1الدول العربية

 2د. أشرف بدر 
 

 مقدمة: 
 

  اسرتضاء األمريكان من خالل  استقرارها،  إسرائيل" أداة لتحقيق  " يف العالقة مع    العربية   بعض األنظمة ترى  
اثنياً. لكن الشعوب العربية ما زالت مبجملها رافضة إلقامة عالقات مع الكيان الصهيوين    مواجهة إيران و   ، أوالً 

ر  نتائج املؤش أو التطبيع معه، عالوة على تعاطفها مع القضية الفلسطينية (كمؤشر موند�ل قطر). إذ تشري  
% من املستطلعني يرون يف "إسرائيل" املهدد الرئيسي ألمن املنطقة واستقرارها،  84إىل أّن    2022العريب  

% أن "القضية الفلسطينية هي قضية العرب مجيعاً،  76%. فيما يرى  78يتلوها الوال�ت املتحدة بنسبة  
   3% من املستطلعني يرفضون االعرتاف بـ"إسرائيل". 84وليست قضية الفلسطينيني وحدهم. كما أن  

ومن أبرزها: استمرار احنسار    2022ميكن القول بوجود عدة انعكاسات ألهم التطورات السياسية يف سنة  
يسيطر عليها التيار الديين القومي املتطرف. فيما سيتم الرتكيز  سرائيلية  ، وتشكيل حكومة إ النفوذ األمريكي 

 يف هذه الورقة على أربعة حماور: 
 كمؤشر).   Joe Bidenأوهلا: عدم جناح الوال�ت املتحدة يف دمج "إسرائيل" يف املنطقة (ز�رة جو ابيدن  

 ولبنان. اثنيها: اتفاق استغالل الغاز بني "إسرائيل" 
 اثلثها: قطع العالقات بني املغرب واجلزائر أتثراً بتطبيع العالقات بني املغرب و"إسرائيل". 

 رابعها: "منتدى النقب" ودور اإلمارات التطبيعي.

 
مها مركز الزيتونة للدراسات  اليت نظَّ   2023تقدير اسرتاتيجي    -  2022لقة نقاش: تقييم اسرتاتيجي  حلاملقدَّمة  ورقة  ملخص ال  1

 . 11/1/2023و4 ، بريوت –واالستشارات  
الدكتوراه يف العلوم االجتماعية، واملاجستري يف الدراسات اإلسرائيلية، له عدة  مؤلفات  ابحث وأكادميي، حاصل على درجة   2

 ومقاالت منشورة يف جمالت حمكمة، مهتم ابالجتماع السياسي ومفهوم االستعمار االستيطاين. 
، انظر:  1/2023/ 3، موقع املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،  2022املركز العريب يعلن نتائج استطالع املؤشر العريب   3

https://www.dohainstitute.org/ar/News/Pages/the-acrps-announces-the-results-
of-the-2022-arab-opinion-index.aspx 

Rana Jarjour
يوجد تكرار بأسماء الإنجليزي
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 : 2022/ 7/ 17- 13أوًال: ز�رة ابيدن للمنطقة 
 

إطار أمين إقليمي، "إسرائيل" يف املنطقة حتت  دمج    إىلإدارة ابيدن  سعت الوال�ت املتحدة حتت  
، لكن جناحها كان  "Abraham Accords  وتوسيع دائرة التطبيع العريب معها ضمن "اتفاقات أبراهام

اقناعها   إقناع السعودية ابالنضمام إىل االتفاقات، لكنها جنحت يف  بفتح  حمدوداً. حيث فشلت يف 
هذه  لكن السعودية أكدت أبّن  ،  "إسرائيل"وي"، مبا يشمل  جماهلا اجلوي "أمام مجيع شركات النقل اجل

كما أعلن ابيدن أن     .ةقيام دولة فلسطينيب  فالتطبيع معها مرتبط  ،"إسرائيل"مع    اخلطوة ال تعين تطبيعاً 
قوات حفظ السالم املتعددة اجلنسيات ستغادر جزيرة تريان الواقعة يف البحر األمحر، اليت كانت مصر 

"،  إسرائيلمما يعزز مؤشرات توجه السعودية للتطبيع مع "  ، 2017  سنةقد تنازلت عنها للسعودية يف  
وسحب القوات الدولية   ،"إسرائيل" بني مصر و"السالم"اتفاق  فوجود القوات الدولية كان جزء من  

   " واملتعلقة هبذه اجلزيرة.  إسرائيلاألمنية جتاه " قبول السعودية اباللتزامات املصرية يعين ضمناً 

 

 ": إسرائيل اثنياً: اتفاق استغالل الغاز بني لبنان و"
 

توقيع التوافق  عقب  ،  اللبناينوحزب هللا  "  إسرائيلبني "مواجهة عسكرية  تراجعت احتمالية حدوث  
حيث أعلن حزب هللا على لسان .  يف البحر األبيض املتوسط  استغالل الغاز" ولبنان حول  إسرائيلبني "

 4. عن دعمه اتفاق ترسيم احلدود البحريةأمينه العام 
للحدود   �ائياً   االتفاق ال يُعّد ترسيماً فال ُحيل هذا االتفاق كل مشاكل احلدود البحرية بني الطرفني،  

عدم وجود اتفاق على ترسيم احلدود الربية؛ فلبنان ال يعرتف خبط العوامات البحري   البحرية يف ظلّ 
حبرية مفرتضة    كيلومرتات من رأس الناقورة ابعتباره حدوداً   5على بعد    2000  سنةالذي وضعته إسرائيل  

"  إسرائيل"أو وقعت مواجهة بني    وحزب هللا،"  إسرائيل"بينها وبني لبنان. ويف حال توترت األوضاع بني  

 
،  11/10/2022،  24، موقع بريوت  أو تفامهاً   فيها الرتسيم نستطيع أن نقول إن حصل توافقاً   نصرهللا: يف اللحظة اليت يوَقع  4

 /https://www.beirut24.orgانظر: 

Rana Jarjour
كانت معلمة أصفر
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اإليرانية بسبب بر�مج إيران النووي، فإن األمور اخلالفية قد   -كية  يوإيران، أو توترت العالقات األمر 
 5.تعود إىل الواجهة من جديد على الرغم من نشوء مصلحة جديدة مشرتكة ابحلفاظ على الوضع القائم

 

 ": إسرائيلواجلزائر أتثراً بتطبيع العالقات بني املغرب و"اثلثاً: قطع العالقات بني املغرب 
 

الواسعة للتطبيع،  " على الرغم من املعارضة الشعبية  إسرائيلو"  املغرب تتسارع خطوات التطبيع بني  
،  الفلسطيين يف ذكرى يوم األرض  ابملغرب   مدينة  38يف  كمؤشر على ذلك االحتجاجات اليت اندلعت  

"اجلبهة املغربية  مع الكيان الصهيوين. ودعا هلذه االحتجاجات  ية املتسارعة  ابخلطوات التطبيعاملنددة  
 6. وحقوقياً  ونقابياً  سياسياً   تنظيماً  15تضم واليت التطبيع"  لدعم فلسطني وضدّ 

. إذ وقفت 2022اجلزائر مشهد مقاومة التطبيع ورعاية املصاحلة الفلسطينية سنة  يف املقابل، تصّدرت  
" صفة مراقب ابالحتاد اإلفريقي. كما حاولت اجلزائر حتقيق املصاحلة بني  إسرائيلاجلزائر بقوة ضّد منح "

جلزائر"،  الفلسطينيني وإ�اء االنقسام، من خالل الوصول إىل اتفاق جديد بني الفصائل ُعرف بـ"اتفاق ا
 .  2022/ 13/10ّمت التوقيع عليه يف  

 

 رابعاً: "منتدى النقب" ودور اإلمارات التطبيعي: 
 

وحىت ثقافياً    سياسياً واقتصاد�ً وأمنياً وسياحياً،   مع "إسرائيل"   تطبيعالعملية  يف  اإلمارات  نشطت  
 بني الطرفني   التجاريةكما تصاعدت التبادالت    يف املدارس).  Holocaust(كمثال: تعليم اهلولوكوست  

. ابإلضافة إىل ز�رات ديبلوماسية لرئيس الوزراء نفتايل بينيت  2022دوالر خالل سنة    يعن مليارَ لتزيد  
Naftali Bennett   جو ز الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتو  Isaac Herzog  إىل    2022/ 12/ 5  ثننييوم اإل

 ، بعد ز�رته للبحرين. اإلمارات 

 
لبنان وإسرائيل: دالالت التوقيت وحتد�ت التنفيذ 5 ،  2022/ 19/10،  48، موقع عرب  اتفاق ترسيم احلدود البحرية بني 

 https://www.arab48.comانظر:
 ، انظر:31/3/2022، لندن، العريب اجلديد، صحيفة مدينة مغربية ضد التطبيع 38احتجاجات يف  6
  https://www.alaraby.co.uk/ 
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مل تتأثر العالقة بني الطرفني بصعود اليمني املتطرف يف االنتخاابت األخرية، فقد شارك إيتمار بن  
يف حفل السفارة اإلماراتية بتل أبيب مبناسبة االستقالل، كما أن اقتحامه    Itamar Ben-Gvir  غفري

ل اجتماعات منتدى النقب يف اإلمارات.   لألقصى مل يؤجِّ
تقود اإلمارات مأسسة التطبيع والتعاون األمين مع "إسرائيل"، فقد عقدت عدة اجتماعات يف  

يف   ظيب  مصر    ، ضمن 2023/ 1/ 9أبو  من  مسؤولني  مبشاركة  النقب"،  بـ"منتدى  يسمى  ما  إطار 
لعقد قمة لوزراء خارجية هذه    واملغرب واإلمارات والبحرين والوال�ت املتحدة، متهيداً   " إسرائيل " و 

للقاء الذي عقده وزراء خارجية  كامتداد  و�يت االجتماع  .  الدول يف املغرب، خالل األشهر املقبلة 
 7. لنقب اب   Sede Boqer  ، يف كيبوتس سديه بوكري 2022هذه الدول ألول مرة يف آذار/ مارس  

 

 دول عربية أخرى:امساً: خ
 

تُبقي مصر واألردن على عالقاهتما التطبيعية مع "إسرائيل"، ومن غري املتوقع حدوث تغري جوهري 
يف العالقة مع احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة، مع ترجيح توتر العالقة بني األردن و"إسرائيل" على خلفية  

القدسي،   اهلامشية على احلرم  لتعزيز سيادهتا على  الوصاية  اهلادفة  واصطدامها ابملمارسات اإلسرائيلية 
 احلرم. 

تستمر "إسرائيل" يف انتهاج "املعركة بني احلروب" يف التعامل مع سورية، عرب توجيه ضرابت جوية  
 داخل األراضي السورية، ومن غري املتوقع أن يُغّري النظام السوري سياسة "االحتفاظ حبق الرد".   

بسبب    وإن بدرجة أقلمع اإلمارات يف خطواهتا التطبيعية،    البحرينق بدول اخلليج؛ تتماهى  فيما يتعل 
توسيع قانون . أما ُعمان، فقد أقرت  للتطبيعبتبين موقف رافض  الكويت  فيما تستمر  ،  املعارضة الداخلية

 .التطبيعابتعادها عن مسار  مقاطعة "إسرائيل"، وهو ما يعين
 

 
 . 1/2023/ 9، 48، عرب اللجنة التوجيهية لـ"منتدى النقب" جتتمع يف أبو ظيب 7
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 1دولية مؤشرات 

 2د. وليد عبد احلي  أ.
 

سيزيد من ضعف املكانة الدولية    نسبياً   ، فإنهروسيالانتصار    إذا حتقق  وكرانية: احلرب الروسية األ .1
مر يف حمصلته االسرتاتيجية لصاحل العامل العريب  أوهو    ،ويضعف التحالف الغريب  ،للوال�ت املتحدة
 وقواه التحررية.  

وسيبدأ الروس    ، ستحتدم املعركة يف أوكرانيا  2023 نيسان/ أبريل لسنةو   آذار/ مارسبني  :  املتوقع     
 واحتماالت التفاوض ضعيفة للغاية قبل هذه املعركة. ،لتثبيت مواقعهم جديداً  هجوماً 

يف كّل احلاالت حتاول "إسرائيل" أن ال تظهر يف صورة هذا الصراع، وإن كان ضمنياً الروس يعرفون      
 جيداً إىل أي جهة تنحاز. 

ويعزز تراجع    ،مريكيعباء التمدد األأالتوتر حول اتيوان ويف حبر الصني اجلنويب سيزيد من    اتيوان:  .2
العريب، أوسط يف اسرتاتيجية الوال�ت املتحدة، وهو  املكانة االسرتاتيجية للشرق األ   مر للصاحل 

د عالقاهتا  وهو ما قد يعقّ   ،ذا اندلعتإعلى اختاذ موقف من احلرب    "سرائيل"إنه سيجرب  أكما  
 . ريكا والصنيأممن اتيوان و  مع كلّ 

تدر :  املتوقع      سيتزايد  اتيوان  منطقة  يف  العسكرية    ،ياً جيالتوتر  املواجهات  بعض  وقوع  واحتمال 
وىل على بعض اجلزر التابعة  املرحلة األ  حماولة الصني السيطرة يف  خصوصاً   التكتيكية ليس مستبعداً 

، هبدف إحداث مزيد من التضييق  جزيرة البيكادورس وما حوهلا  خصوصاً   ،مضيق اتيوان لتايوان يف  
   على اتيوان؛ وهذا سُيحدث مشكلة لـ"إسرائيل" يف احلفاظ على عالقة جيدة ابلطرفني.

 
مها مركز الزيتونة للدراسات  اليت نظَّ   2023تقدير اسرتاتيجي    -  2022لقة نقاش: تقييم اسرتاتيجي  حلاملقدَّمة  ورقة  ملخص ال  1

 . 11/1/2023و4 ، بريوت –واالستشارات  
خبري يف الدراسات املستقبلية واالستشرافية، أستاذ يف قسم العلوم السياسية يف جامعة الريموك يف األردن سابقاً، حاصل    2

على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو سابق يف جملس أمناء جامعة الزيتونة يف األردن،  
كتاابً، يرتكز معظمها    37حلقوق اإلنسان وديوان املظامل، واجمللس األعلى لإلعالم. ألَّف    وجامعة إربد األهلية، واملركز الوطين

 حبثاً يف اجملالت العلمية احملّكمة. 120يف الدراسات املستقبلية من الناحيتني النظرية والتطبيقية، وُنشر له حنو 
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بني    نتنياهواجلديدة:    Benjamin Netanyahu  نياهوتنبنيامني  املوقف الدويل من حكومة   .3
حلفائه يف احلكومة الذين هلم نزعة متطرفة، وبني حماولة توسيع دائرة التطبيع  ضغطني؛ بني ضغط 

وا عن ذلك   الذين عربَّ الغربية جتاه حكومته أو حىت األمريكان  العرب وامتصاص املخاوف  مع 
   بشكل واضح.

سرائيلية اجلديدة يفوق ما حياول نتنياهو التهوين منه، لكنه  احتماالت تفكك احلكومة اإل  :املتوقع      
و رفع أ  ،على غزة  حربٍ وامتصاص الضغوط عليه، من خالل  طالة عمر حكومته  إقد يعمل على  

 ىل درجة عالية. إيران إمستوى التوتر مع 

العاملي: .4 الطاقة   ) COVID-19أو    19–كوفيد(  الكورو�نتائج    االقتصاد  وأزمات  واحلروب 
 . مر تعقيداً ستزيد األ واالرتباك يف األسواق املالية والتضخم والبطالة

سيرتاجع    املتوقع:      العامل  يف  االقتصادي  النمو  على ،  %2.7ىل  إمعدل  الفقر  نسب  وستتزايد 
 لسلطة يف الضفة الغربية. لىل احتمال ختفيض املساعدات الغربية  إوهو ما قد يقود    املستوى العاملي.

املتوسط: .5 البحر  الدول    غاز شرق  املناطق    ونظراً   . دولة  22للمتوسط    شاطئة مُ ـ ال عدد  لتداخل 
األ ومتديد  املناطق  جغرافية  حول  مشكالت  ستثور  اخلالصة  وحركة  االقتصادية  �بيب، 

 . خل إالتجارة...

%، وهو ما قد  60مبعدل    22ـ  ال  شاطئة ـمُ ال الدولة  سيفتح اجملال لتصاعد النزاعات بني    املتوقع:      
 لشرق املتوسط (إذا حصلت مواجهات بني تركيا واليو�ن...إخل).  يؤثر على احلركة التجارية

  هوقد تتجلى بعض مظاهر   ،يران والسعودية أعلى مما يبدو على السطحإاالحتقان الداخلي يف   .6
تستثمره  2023خالل   قد  ما  وهو  عاملياً،  والغاز  النفط  أسواق  على  أتثري  له  سيكون  وهذا   .

 "إسرائيل". 

املقاومة سنداً إ يف    السليب   التغّري   املتوقع:          هلا مهماً   يران قد حيرم  السعودية  التغّري بينما  ،     يف 
يفتح اجملال أمام سيناريوهات واحتماالت سلبية  وهو ما قد    ، سيمتد لفرتة من عدم االستقرار 

   وإجيابية. 
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 .  غري مباشرة أمسواء ضرابت مباشرة   " سرائيل"إيران وإاحتمال تزايد الضرابت املتبادلة بني  .7

الضغوط على  تقد    املتوقع:       الواسعة مع    "سرائيل"إزيد  املواجهة  يعزز   ،يرانإابجتاه  قد  ما  وهو 
 .الضغط عليها

الرتكي  .8 السوري  التقارب  وترية  لتسريع  الروسي  الضغط  تقارب محاس  سيتزايد  يف ضوء  ، وخصوصاً 
  2023وسورية، ولكن جيب أن يوضع يف االعتبار أن االنتخاابت القادمة يف تركيا احملتملة  خالل سنة  

 . قد أتيت مبفاجأة تؤدي لفوز املعاضة وتراجع أردوغان وحزبه، وهذا قد يؤثّر كثرياً على املشهد 

 دائرة احلركة هلذا احملور.   وتوسيعختفيف احلرج السياسي حملور املقاومة يف العالقة مع تركيا،    املتوقع:      
العنف االجتماعي يف الوال�ت املتحدة مقارنة ابأل .9 منذ    عوام السابقة.احتماالت تصاعد وترية 

(مطلع    2000سنة   اآلن  املتحدة  2023وحىت  الوال�ت  يف  االجتماعي  العنف  نسبة  تتزايد  ) 
   ابستمرار.

 . تعزيز الضغوط على الوال�ت املتحدة وتقليص مكانتها الدولية  املتوقع:      
؛  عباء االقتصاديةبسبب األ  NATO  ورويب والناتومن االحتاد األ  اهتزاز التناغم الداخلي يف كلّ  .10

% من �جتها  2وإصرار الوال�ت املتحدة على رفع قيمة اإلنفاق الدفاعي للدول األعضاء إىل  
مل يلتزموا، وهذا أيضاً قد يُربك املشهد األمريكي   22دول فقط من دول الناتو التزمت و   8القومي،  

العربية،   النهاية يصّب يف مصلحة املنطقة  اعدات زمات الطاقة والتضخم واملس أو وهو إرابك يف 
   .وكرانيا واالضطراابت العماليةأل

لدول    كما قد تزداد أمهيتها ابلنسبة   ،لبعض الدولابلنسبة  مهيتها  أ  "سرائيل"إ قد تفقد  :  املتوقع     
 . امليدان اخرى حسب اجتاهات التحوالت يف هذأ

فريقي  ابلسودان ودول الساحل اإل  ستتزايد اهلجمات يف املنطقة املمتدة من البحر األمحر مروراً  .11
والتنافس    ،سالمية املسلحةالتحركات القبلية واحلركات اإلتزايد  بسبب    ، ىل جنوب موريتانياإ  وصوالً 
 على هذه املنطقة.  ، الصيين والروسي واألمريكي والربيطاين،الدويل



 34          مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات

سيسهّ   املتوقع:       الغالب  لهذا يف  اإل   "سرائيلـ"إل  للعمق  التغلغل  من  على أوالت  ،فريقياملزيد  ثري 
. ورمبا حتاول "إسرائيل" أن تعود وقد يكون الرتكيز على اجلزائر حتديداً   االستقرار يف املغرب العريب، 

   يف السنة احلالية لطرح موضوع احلصول على موقع مراقب يف االحتاد اإلفريقي.
 ، وهو تيار أقرب للموقف الفلسطيين، تتحسن مواقعه  مريكا الالتينيةأتيار يسار الوسط يف دول   .12

هناك  لكن   املقابل  الكاثوليكية  يف  من  التحول  اإلإتزايد  أوساطها  جنليكانيةىل  تنشط يف  اليت   ،
 .املسار الداعم لفلسطنيقد يبطئ مما  املساندة القوية لـ"إسرائيل"، 

  ولكنه تعاطف   ،على املستوى الرمسي ليسار الوسط  تزايد التعاطف مع القضية الفلسطينية  املتوقع:      
 جنليكان. مع تزايد اإل تتباطأ سرعته
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 1تركيا 

 2د. سعيد احلاج 
 

لسنة   الرئيسية  الصبغة  أو  الكربى  وهي    2022امليزة  االنتخاابت،  تسبق  اليت  السنة  أ�ا  تركيا  يف 
انتخاابت رائسية وبرملانية مرتقبة وينظر الكل هلا على أ�ا مصريية وفارقة. ويف العادة ترتك االنتخاابت  
واالقتصادية   السياسية  املستو�ت  على  وخارجياً  داخلياً  تسبقها  اليت  السنة  واضح على  بشكل  أثرها 

 وغريها.
الرتكية،    2022مع سنة  وهذا ما حصل   السياسة اخلارجية  التهدئة يف  تركيا حيث كانت سنة  يف 

اليت كانت يف صف   اإلقليمية  األطراف  من  عدد  مع  وطوَّرهتا  حسَّنتها  أو  العالقات  أنقرة  فأعادت 
ابلقضية  يتعلق  وفيما  والر�ض.  والقاهرة  أبو ظيب  مقدمتها  ويف  املاضي،  العقد  طوال  معها  اخلصومة 

االحتالل  الفلسطي ودولة  تركيا  بني  الديبلوماسية  العالقات  عودة  هو  األبرز  احلدث  فقد كان  نية، 
اإلسرائيلي بعد أربع سنوات من القطيعة الديبلوماسية، إثر نقل السفارة األمريكية للقدس والتعامل األمين  

 . 2018الفظ مع مسريات العودة وسقوط عشرات الشهداء يف أ�ر/ مايو  
أتى مسار التهدئة هذا مدفوعاً بعدد من العوامل، يف مقدمتها اإلدارة األمريكية الدميوقراطية بقيادة  

، وأولو�هتا املتمثلة يف ختفيف اخنراطها يف قضا� املنطقة واالعتماد على Joe Bidenالرئيس جو ابيدن 
 قات بينهما. حلفائها اإلقليميني، وابلتايل ضرورة ختفيف حدة األزمات وحتسني العال

ومن بني العوامل كذلك اخنراط خمتلف األطراف يف عدة صراعات ونزاعات أبشكال مباشرة وغري  
مباشرة مبا استنزفها مجيعاً، دون أن يستطيع طرف االنتصار على اآلخر أو حتجيمه. ومنها طّي هذه  
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 . 11/1/2023و4 ، بريوت –واالستشارات  
  له .  تركيا  يف   هاجتبة  جامعة  يف   الطب  كلية  من  واإلسالمية. خترّج   العربية  املنطقة  وقضا�   الرتكي  الشأن  يف   وابحث  كاتب  2

 منشورة  الرتكي  الشأن  حول  وعشرات األوراق البحثية  املعروفة،  العربية  واملواقع  الصحف  من  عدد  يف  املقاالت الدورية  مئات
  الشأن   خبصوص  والدولية  احمللية  والندوات  املؤمترات  من  عدد كبري  يف   متحداثً   شارك .  املعروفة  املراكز البحثية  من  عدد  يف

 فضائية.  قنوات عدة يف  إعالمية إطالالت الرتكي، وله
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الرئيسي للخالف بينها،  الدول بشكل كبري صفحة الثورات العربية والثورات املضادة اليت كانت السبب  
وتراجع حدة االستقطاب بينها بعد حلحلة ملفات أخرى يف مقدمتها األزمة اخلليجية وحصار قطر.  

  ) COVID-19أو    19–كوفيدكما أن األوضاع االقتصادية على مستوى العامل بعد جائحة كورو� (
 لى سياستها اخلارجية. األوكرانية دفعت مبختلف األطراف لتخفيف الضغوط ع –مث احلرب الروسية 

إضافياً   املرتاجعة سبباً  االقتصادية  االنتخاابت يف ظّل األوضاع  الرتكية، كان قرب  ويف اخلصوصية 
مهماً ملسار التهدئة واحلوار، ولذلك فقد مشل حوارات مع أطراف أخرى منها اليو�ن وأرمينيا مثالً.  

ت اليت حققتها يف كل من ليبيا وجنوب القوقاز،  كما أن أنقرة كانت ترغب يف تثبيت منجزاهتا واالخرتاقا
 وبدرجة أقل العراق وسورية. 

فيما يتعلق ابلعالقات مع االحتالل، كان مثة دوافع خمتلفة إلعادة العالقات اليت تراجعت ألسباب خمتلفة  
أوهلما حماولة  نوعاً ما. مثة سببان رئيسيان دفعا أنقرة للرغبة الواضحة يف حتسني العالقات مع تل أبيب؛  

تفكيك التحالف اإلقليمي املواجه هلا يف شرق املتوسط بقيادة اليو�ن، وهو امللف الذي أصبح أولوية للسياسة  
اخلارجية الرتكية يف السنوات األخرية الرتباطه أبمن الطاقة من جهة، والتنافس اجليوسياسي يف املنطقة من  

 ا اترخيياً وقومياً ودينياً من جهة اثلثة. جهة اثنية، والصراع مع اخلصم التقليدي لرتكي 
والسبب الثاين أن هناك قناعة لدى صانع القرار الرتكي أن العالقات اجليدة مع االحتالل أحد مفاتيح  
حتسني العالقات مع الوال�ت املتحدة األمريكية، وهو األمر ابلغ األمهية مؤخراً ألنقرة، إذ يرتبط مبلف مواجهة  

االنفصال  التسليح وخصوصاً صفقة مقاتالت أف  املنظمات  السوري وملف  الشمال    F16أو    16ية يف 
 املرتقبة، وغريها من امللفات اخلالفية مع واشنطن. 

وعلى الرغم من أ�ا ليست املرة األوىل اليت تتحسن فيها عالقات تركيا مع دولة االحتالل، إال أ�ا  
 تبدو هذه املرة خمتلفة عن سابقاهتا فيما يلي:

كانت عودة العالقات مع االحتالل ضمن مسار متكامل واستدارة واضحة يف السياسة اخلارجية    . 1
 الرتكية. 

. أتت املصاحلة وعودة العالقات بني اجلانبني هذه املرة بطلب وسعي من تركيا ومتنُّع ومماطلة من  2
 االحتالل.
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الطرفني للشروط اليت أعلنها الطرف    . عادت العالقات الديبلوماسية بني اجلانبني بدون حتقيق أي من3
 اآلخر.

. طوَّرت تركيا عالقاهتا مع االحتالل على الرغم من انتقاداهتا الشديدة ملسار تطبيع عالقات بعض  4
 الدول العربية معه وعدِّها "خيانة حلقوق الشعب الفلسطيين".

القدس والضفة، إضافة    . حصل ذلك يف ظّل عدوان إسرائيلي مستمر ومتكرر ضّد الفلسطينيني يف5
 . 2021ملواجهتني يف غزة إحدامها "سيف القدس" يف  

ولذلك، وابلنظر ملا سبق، فإن مسار حتسن العالقات األخري بني تركيا ودولة االحتالل ال يبدو ظرفياً  
وال سياقياً وال مؤقتاً، وليس مرتبطاً فقط ابستحقاق االنتخاابت املقبلة بشكل تكتيكي، بل هو أقرب 

املنطقة).  لر  األطراف يف  اجلانبني (وابقي  العالقات بني  القرار بضرورة حتسني  ؤية عميقة لدى صانع 
عودة   وحىت  القريب،  املستقبل  يف  والتطور  لالستمرار  مرشَّح  مسار  فهو    نتنياهو   بنيامنيولذلك 

Netanyahu Benjamin    ذلك، فقد أعلن للحكم بعد االنتخاابت األخرية لن تكون عائقاً كبرياً أمام
األخري ما يشبه التزامه ابلتفامهات اليت أُبرمت مع تركيا، وحصل بني اجلانبني لقاءات واتصاالت بعد 

 فوزه يف االنتخاابت، يف دالالت واضحة على استقرار املسار واستمراره. 
ني، وإمنا  ذلك ال يعين أن تركيا ستغض الطرف عن االنتهاكات اإلسرائيلية وممارساهتا ضّد الفلسطيني

يعين اختالف نربهتا وهلجتها عن السابق حفاظاً على املسار القائم. وقد قال الرئيس الرتكي رجب طيب  
، إن بالده ستفصل يف املرحلة املقبلة "بني العالقات مع إسرائيل Recep Tayyip Erdoğanأردوغان 

ة ابالجتاهني: أن حتسني العالقات وسياساهتا ضّد الفلسطينيني"، وهي مجلة مفتاحية هلا دالالهتا الواضح
لن ُيسكت انتقادات تركيا، ولكن أيضاً أن االنتهاكات اإلسرائيلية لن تضر ابلعالقات مستقبالً كما  

 حصل يف املاضي. 
يف ارتدادات هذا التطور على القضية الفلسطينية، فمن البديهي أن القطيعة الديبلوماسية بني اجلانبني  

رتكي من القضية عموماً وضّد االنتهاكات اإلسرائيلية على وجه اخلصوص رفعت من سقف املوقف ال 
يف السنوات القليلة املاضية، مبا يف ذلك قيادهتا العمل اإلسالمي الرمسي املشرتك خبصوص القدس لدى  
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رائستها الدورية ملنظمة التعاون اإلسالمي. وابلقياس، يتوقع اليوم عكس ذلك مع عودة العالقات بني  
 ني وحرصهما، وال سّيما تركيا، على استمرارها وعدم انقطاعها اثنية ابلطريقة ذاهتا. اجلانب

ولذلك من املتوقع أن يكون هناك مثن هلذا التقارب فلسطينياً، وإن مل يعلن عنه رمسياً أو يظهر علناً  
االلتزا عن  النظر  بغض  العالقات  لتحسني  ذهبا  الطرفني  أن  تسجيل  املهم  من  إذ  اللحظة،  م حىت 

ابشرتاطات كل منهما على اآلخر. وعلى الرغم من أنه ليس متوقعاً أن يطرأ تغّري كبري على موقف تركيا  
من القضية ككل وعالقاهتا ابلسلطة الفلسطينية مثًال، إال أن عالقاهتا مع فصائل املقاومة الفلسطينية  

تقع يف قلب االشرتاطات اإلسر  إذ  تتأثر نسبياً،  ائيلية، وتشكل حساسية  وخصوصاً حركة محاس قد 
شديدة لدولة االحتالل، وقد قال الرئيس الرتكي ما معناه أن كالً من اجلانبني "يدرك حساسيات الطرف 

 اآلخر، وسرياعيها" دعماً لصمود مسار حتسن العالقات بينهما. 
فصائل وابلتايل، وإن مل يصدر وال يتوقع أن يصدر عن اجلانب الرتكي ما يفيد بتغري العالقات مع ال

املذكورة، إال أن تغرياً ما يف تفاصيل العالقة قد يكون مرجحاً، ولعل غياب أي لقاء رمسي وعلين بني 
 القيادة الرتكية وقيادة محاس خالل السنة من مؤشرات املسار اجلديد وتداعياته. 

تركيا ودولة االح العالقات بني  النوا�، إال أن مسار حتسن  النظر عن  تالل  ويف اخلالصة، وبغض 
اإلسرائيلي مرشح ألن يصمد أكثر من سابقيه للعوامل سالفة الذكر والتفصيل، وإن كان األمر مرتبطاً  
ابلتأكيد بعدة عوامل يف مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية نفسها، إذ كما تقّدم ال يتوقع أن تصمت  

 أنقرة عن االنتهاكات اإلسرائيلية متاماً. 
تطرأ تغريات كبرية وتطورات ملفتة يف هذا امللف يف النصف األول من ختاماً، ليس من املتوقع أن  

املقبلة   االنتخاابت  2023السنة  نتائج  أن  إال  بشكل كبري.  االنتخاابت  أجواء  البالد يف  تدخل  إذ   ،
املقبلة، وال سّيما الرائسية منها، سيكون هلا أتثري مباشر على مقاربة تركيا للقضية الفلسطينية اعتماداً  

واسعة  على اسم الفائز يف االنتخاابت والذي سيحكم البالد وفق النظام الرائسي، ويف ظّل صالحيات  
 ممنوحة له يف خمتلف اجملاالت ويف مقدمتها السياسة اخلارجية.  
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 1إيران 

 2أ. د. طالل عرتيسي
 

مبتغريات وأحداث كان هلا أتثريات مباشرة على قضية فلسطني، سواء على عالقة    2022  حفلت سنة
على مستوى املقارنة بينها وبني دول أخرى عربية وإسالمية جتاه القضية   أمإيران املباشرة هبذه القضية  

 نفسها.
تواصل   تطبيق  فقد  من  التقدم يف  و"إسرائيل"  العربية  الدول  بعض  بني  التطبيع  خالل اسرتاتيجية 

من جهة اثنية  الز�رات، واملشاركة يف مناسبات سياسية وأمنية ور�ضية وفنية وسواها. كما استمرت  
الرهان على التفاوض املباشر وعلى دعم اسرتاتيجية  يف    ،ابقي الدول العربية، ومعها جامعة الدول العربية

الدائم   "السالمـ"ب الفلسطيين بالدولتني، وعلى ربط هذه "احلقوق" للشع  السلطة الفلسطينية وعلى حلّ 
 وابلتطبيع  والتصاحل مع "إسرائيل".    

غياب أي أتييد من بني الدول العربية وحىت اإلسالمية خليار املقاومة    2022  سنةمن املالحظ خالل  
على الرغم من اشتعال املواجهات مع االحتالل وتنوع ساحاهتا يف الداخل الفلسطيين.   ،يف فلسطني

الدولتني، وإما مع التطبيع املباشر. كما مل تطلق  بل بقيت هذه الدول، إما حتت سقف التفاوض وحلّ 
حىت    أمأي من الدول العربية واإلسالمية ابستثناء إيران املواقف املؤيدة سواء  ملعركة "سيف القدس"  

سالمي وجيش االحتالل اليت اندلعت يف مطلع شهر  ملعركة "وحدة الساحات" بني حركة اجلهاد اإل
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 . 11/1/2023و4 ، بريوت –واالستشارات  
عميد سابق للمعهد العايل للدكتوراه يف اجلامعة اللبنانية، مدير سابق ملعهد العلوم االجتماعية، مدير سابق ملركز الدراسات    2

االسرتاتيجية يف بريوت، أستاذ علم االجتماع يف اجلامعة اللبنانية، مستشار علمي وأكادميي يف جامعة املعارف، وابحث  
يف قضا� الشرق األوسط. أستاذ حماضر يف كلية القيادة واألركان يف اجليش اللبناين، عضو يف هيئات علمية واستشارية يف  

سات وأحباث يف دور�ت عربية وأجنبية، وشارك يف مؤمترات إقليمية ودولية حول مراكز دراسات لبنانية وعربية. نشر درا
 قضا� الشرق األوسط الثقافية والسياسية واالجتماعية. 
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، وكذلك ابلنسبة للعمليات البطولية اليت جرت يف الضفة الغربية واليت أربكت 2022  أغسطس  /آب 
 من جانب من أطلقوا على أنفسهم "عرين األسود".   وخصوصاً حساابت الكيان األمنية 

حجم الرفض الشعيب والشبايب للتطبيع   2022أيضاً كشفت املشاركة يف موند�ل قطر  هذه السنة    ويف
  ؤسسات عرتاف بوجود "إسرائيل"، وأن العدو مل يكن إيران، كما حاولت الرتويج لذلك بعض املوحىت لال

اإلسرائيلي    خصوصاً اإلعالمية،   للكيان  األمر مفاجئاً  التطبيع، بل كان  بداية مسار  الذي  مع  نفسه 
واإلعالميني   املراسلني  حضور  وأن  احلكومات،  قدمتها  اليت  السهولة  مبثل  ليس  التطبيع  أن  اكتشف 

 ثابة أ�م سوداء يف بيئة ال تقبل هبم وال تعرتف بوجودهم.   مباإلسرائيليني يف الدوحة كان ابلنسبة إليهم 
ها النووي، إىل هتديدات مباشرة  عرَّضت إيران يف هذه السنة، ابلتوازي مع مفاوضاهتا حول بر�جمت

حتت ذريعة "اخليارات املفتوحة" ملنع إيران من امتالك القنبلة  ابحلرب من اجلانبني األمريكي واإلسرائيلي،  
  Joe Biden  ابيدنجو د بعض املسؤولني اإلسرائيليني أ�م مارسوا الضغوط على إدارة النووية. وقد أكَّ 

   تفاق. لعدم توقيع هذا اال
هي عودة العالقات بني حركة محاس    هذه السنة،وما يستحق التوقف عنده من أحداث مهمة يف  

عدة. وقد لعبت إيران ومعها حزب هللا يف لبنان دوراً مباشراً يف تقريب وجهات    أعوامبعد قطيعة    ة وسوري
الطرفني بني  ومتاسكاً  النظر  قوة  أكثر  املقاومة  حمور  ما سيجعل  الق،  توحيد  قاعدة  وى كافة يف على 

 حتالل الصهيوين. اال مشروع املقاومة ضدّ 
أن تستمر مساعي التطبيع مع دول أخرى، فإن من املتوقع    2023  سنةوإذا  كان من املتوقع يف  

خماطر   هذه السنةسرائيلية اجلديدة أن تتزايد يف  لت منها احلكومة اإل أيضاً، مع طبيعة القوى اليت تشكَّ 
، لكي تثبت قوى التطرف والتشدد اليميين الديين وعلى مقدساته سطيينعتداءات على الشعب الفل اال

 .أ�ا أكثر حرصاً وقدرة على مواجهة فصائل املقاومة الفلسطينية
وهذا    ، بني فصائل املقاومة وبني جيش االحتاللمن املتوقع أن تندلع املواجهات جمدداً  أن  ما يعين  

املزيد   إىل  املقاومة ستكون حباجة  أن  التنسيق يف غرفة عمليات مشرتكة،يفرتض  املزيد من    من  وإىل 
. وعلى حمور املقاومة ويف مقدمته إيران الدعم، خصوصاً بعدما أصبحت الضفة جزءاً من معادلة املقاومة

 مثل هذا الدعم ابلطرق والوسائل املناسبة. توفري أن يكون مستعداً ل
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 1التسوية مسار

 2هاين "حممد عد�ن" املصري. أ 
  
 وعدم  إسرائيلي،  شريك   وجود  لعدم  وذلك   التسوية،  مسار  خيص  مبا  تطورات   أي  2022  سنة  تشهد  مل
  من   الرغم  على  كيةياألمر   فاإلدارة  املسار،  هذا  استئناف  على  قادرة  دولية  أو   كيةيأمر   خطة  أي  طرح

  جهود   أبي  والقيام  خطة  أي   لطرح  مناسباً   الوقت  ترى  ال   فإ�ا  الدولتني،  حبل  متسكها  عن  اإلعالن  تكرار
 مسار  بقتل  حكوماهتا  تكتفِ   مل  اليت  "إسرائيل"  إغضاب   من  خشية  ذلك   املسار؛  هذا  على  للبقاء  جدية

 وفرضت   االتفاق،  هذا  يف  التزاماهتا  جتاوزت   بل  ،Accords Oslo  أوسلو  اتفاق  إىل  استند   الذي  التسوية
  السياسي،   عدالبُ   عن  بعيد  اقتصادي  أمين  عدببُ   الفلسطينية  القضية  مع  ملالتعا  على  يقوم  جديداً   مساراً 
 . السياسية وحقوقه الفلسطيين الشعب لوجود كلي  إنكار أساس وعلى

 األحزاب  تضم  ،تطرفاً   وأكثرها  "،إسرائيل"  يف  حكومة  وأسوأ  أخطر  تشكيل  مع  اً سوء  األمر  وزاد
 مل   اليت  الصهيونية  احلركة  أهداف  حتقيق  استكمال  على   قادرة  أ�ا  تعتقد  اليت  املتطرفة،  والدينية  القومية
  الكربى"   "إسرائيل  وإقامة  امليعاد"   "أرض  إىل  اليهود  معظم  أو  كل  هجرة  وخصوصاً   اآلن،  حىت  تتحقق

 أكرب   وطرد  األرض  من  ممكنة   احةمس   أكرب  على  سيطرة   من  ذلك   يقتضيه  وما  فلسطني،  أرض  كامل  على
 .السكان من ممكن عدد

  حبل  يبقى  حىت  دفنه؛  يتم  ال  ولكن  بعيد،  زمن  منذ  مات   التسوية  مسار فإن   سبق،  ما  على  أتسيساً 
  القيادة   ذلك   يف   مبا   والدولية،  العربية   واألطراف  الدول  من  الكثري   يشد  اخلاسرة  والرها�ت   الضارة  األوهام
  دويل   مؤمتر  وعقد  املفاوضات   واستئناف   الدولتني  حبل  متسكها  ابستمرار   تردد  ليتا  الفلسطينية،  الرمسية

 
مها مركز الزيتونة للدراسات  اليت نظَّ   2023تقدير اسرتاتيجي    -  2022لقة نقاش: تقييم اسرتاتيجي  حلاملقدَّمة  ورقة  ملخص ال  1

 . 11/1/2023و4 ، بريوت –واالستشارات  
  للكتاب والصحفيني   العام  االحتاد  يف   وكاتب عمود يف صحيفة "القدس" املقدسية، وعضو  سياسي،   وحملل  وصحفي   كاتب 2

املقاالت،   ُنشرت.  1980  سنة  منذ  العامليني  الصحفيني  واحتاد  الفلسطينيني الدراسات واألحباث ومئات  العديد من    له 
  ن اوك  .العربية والدولية  املؤمترات   من  العديد  يف  شارك  كما  املختلفة،  اإلعالم  مع وسائل  املقابالت  من  الكثري  يف   وشارك
 الفلسطينية. السياسات وهو مستشار شبكة ، 2021  سنة حىت عرفات �سر مؤسسة أمناء جملس  يف عضواً 
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  من  الصهيونية فاحلركة آخر. إشعار حىت اآلن من  األقل على سراب  جمرد هذا أن تدرك يوه لتحقيقه،
 الفلسطينيني  مع  حقيقية  تسوية  إىل  للتوصل  مستعدة  وغري  جذرية  وأهدافها  وخصائصها   طبيعتها  حيث

  يف  املقرة  األدىن،  حدها  يف   حىت  الفلسطينية  احلقوق  وتعيد   احملتلة،   العربية   األرض  احتالل   تنهي  والعرب 
 احلل  فرض ل  هتدف  بل   ، الدولية"  "الشرعية  يسمى  وفيما  الدولية  الشرعية  وقرارات   الدويل  القانون

 فلسطني.  أرض كامل  على " إسرائيل" قامةإب اإلسرائيلي
  الدولة   "حلّ   يوجد  ال  وكذلك   ،سابقاً   وال  اآلن  ال  الدولتني"  حلّ "  يسمى  حلّ   يوجد  ال  احلقيقة،  ففي

  عملية  على  للتغطية  اسُتخدم  التسوية  مسار  إن  بل  اجلدارة،  وإثبات   والتنازالت   املفاوضات   عرب  الواحدة"،
  الوحيد   احلل  هو  وأكثر  أكثر  اإلسرائيلي  احلل  جتعل  األرض  على  ووقائع  حقائق  إجياد  فيها   متّ   اترخيية

 .عملياً  املطروح
  " إسرائيل"  يف  ةيالرئيس   االجتاهات   ألن  األوقات؛  من  وقت  أي  يف  قائماً   يكن  مل  الدولتني  حلّ   وابلتايل،

  فالدولة   منها،   أقل   حدود   على   وحىت   ، 1967  حدود   على   فلسطينية   دولة   قيام   دون   ل وْ حتَُ   الءات   جتمعها 
  جتسيدها   أداة   عن   الشرعية   وتنزع   الصهيونية،   للحركة   التارخيي   النقيض   جتسد   أل�ا   مرفوضة؛   الفلسطينية 

  ، 1967  حدود   على   أو   فلسطني   من   جزء   أي   على   الفلسطينية   الدولة   تقوم   أن   ميكن   ال   لذلك،   . " إسرائيل " 
  ودولية   وإقليمية   عربية   بيئة   وتوفّرت   األرض،   على   القوى   وميزان   والوقائع   احلقائق   تغيري   ومتّ   اً فرض   فرضت   إذا   إال 

 . لتحقيقه   جدية   مساعدة   الفلسطينيني   وتساعد   الرب�مج،   هذا   تتبىن 
  حكومة   تشكيل  أن  شكّ   فال  الضم،  صعيد   على   احملتملة  والتطورات   السيناريوهات   إىل  سبة ابلن  أما
  ، جداً   حمتمالً   السيناريو  هذا  جيعل  الضم،  هدف  بر�جمها   يف  رمسي  بشكل  تتبىن  وعدوانية  وعنصرية  متطرفة
  بعيد،   زمن  منذ  املستمر  الضم  مشروع  إن  القول  نستطيع  وإمنا   واحدة،  ومرة  فوراً   ابلضرورة  ليس  ولكن

 ولكن  أكرب،  وخطوات   مبعدالت   وسيتقدم  كبرية  دفعة  أخذ  الزاحف،  والضم  املتدرج،  القضم  خالل  من
  رئيسها   فوضت  اليت  احلكومة،  بر�مج  يف  جاء  كما  املناسب،  الوقت  سينتظر  والقانوين  الرمسي  الضم  إعالن
 االعتبارات   مع  يتعارض  ال  مبا   املناسب،  الوقت  ابختيار   Netanyahu Benjamin  نتنياهو  بنيامني

 . " إسرائيلـ"ل القومية واملصاحل الديبلوماسية



 43          ت                   مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارا              

  الدولة   تغيري  استكمال  على  البداية  يف  زكّ سرت  احلكومة  أن   الكبري  والضم  الواسع   التصعيد  يعيق ما  إنّ 
  العليا.   احملكمة  إخضاع  عرب  القضاء،  على  وخصوصاً   ،مفاصلها  خمتلف  على  هتيمن  لكي  ؛"إسرائيل"  يف

  خطوات  على  اإلقدام  مغبة  من  رت وحذَّ   قلقها عن  أعربت  اليت  كيةياألمر   اإلدارة  استفزاز  تريد  ال  أ�ا   كما
  حلها. أو السلطة ا�يار  إىل تؤدي  أو الدولتني، حلّ  على كلياً   تقضي
  تراجعه،  إىل تدفع قد وحىت التطبيع،  قطار وقفتُ  أن  ميكن كبرية  خطوات   أي  فإنّ  السياق، هذا ويف

  ابلتحالف   السعودية  العربية   اململكة  إقناع  وإىل  التطبيع  مسار  يف  املضي  إىل  وحكومته  نتنياهو  يسعى  فيما
 .الضم أتجيل مقابل والتطبيع ايران ضدّ 

 

 : التوصيات
 

  القوة   وأوراق  عناصر  مجع  على  ذلك   من  بدالً   والرتكيز  التسوية،  مسار  إحياء  على  الرهان  وقف :أوالً 
  جيري   وما  فلسطني،  يالرئيس   املعركة   ميدان  ألن  األرض؛  على  القوى  ميزان  لتغيري  والكفاح  الفلسطينية،

  مسار  ذلك   يف  مبا   األخرى،  والنضال  العمل  ميادين  يف   إجياابً   أو   سلباً   يؤثر  أن   ميكن  الذي   وهو   فيها،
  الدويل   القرار  ألن  للعمل؛  يالرئيس   امليدان  هو  وال  املفاوضات   مسار  من  بديالً   ليس  ولكنه  املهم،  التدويل
  من   واحد  قرار  تطبيق  فرض  من  يتمكن  مل  الذي  الدويل  اجملتمع  وعجز  كيياألمر   Veto  ابلفيتو  معطل
  البيت   ترتيب  على  الرتكيز  يتطلب  وهذا  الدولية،  املؤسسات   عن  الصادرة  القرارات   من  كبري  عدد

 وإعطاء  السياسي،   املسار  وتغيري  اجلامعة،   الوطنية  واملؤسسة  الوطين  املشروع  ياءإح  خالل  من  الفلسطيين،
 . حقيقية وشراكة توافقي  قراطيو ودمي كفاحي  وطين أساس على للوحدة األولوية

  مسار  تبين الدولية، احملاكم فيها مبا  ووكاالته، مؤسساته مبختلف الدويل،  اجملتمع وضع  يقتضي :اثنياً 
  مرجعية   على  مبنياً   ويكون  السابق،  سارامل  عن  جوهر�ً   خيتلف  جديد،  سياسي  مسار  ابنطالق  يطالب
  مفاوضات   أي  تكون  أبن   وتتمسك   املتحدة،  األمم  وقرارات   الدويل  القانون  إىل  تستند  وملزمة،  واضحة
  تستهدف   حيث   مستمر؛  وبدور   كاملة،  بصالحيات   دويل  مؤمتر  وضمن  دويل،  إطار  يف  جديدة

  حوهلا. التفاوض ال الفلسطيين، احلق ختدم اليت الدولية القرارات  تطبيق املفاوضات 



 
          مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                   44 

  ؛ الدولية  املكاسب  على  للحفاظ  يهبنِّ تَ   الضرورة  من  أنه   إال  التحقيق،  إمكانية  عن  جداً   بعيد  املسار  هذا
  فلسطينية،   دولة  قيام  ذلك   يف  مبا  املصري،  وتقرير  والتعويض  العودة  حقّ   تضمن  اليت  الدولية  القرارات   مثل

  الهاي،   حملكمة   القانونية   والفتوى  ، مراقباً   عضواً   بوصفها  الفلسطينية  ابلدولة   واالعرتاف  االحتالل  �اءإو 
  رأي  إصدار  الدولية  العدل   حمكمة  من  ابلطلب  املتحدة  األمم  من  قرار  صدور  بعد  احملتملة  والفتوى
  العنصري   ابلفصل  االحتالل  دولة  يصف  أن  املتوقع  من  حيث  االحتالل؛  ماهية  حول  جديد  ياستشار 

 . مؤقتاً  يكون أن  املفرتض االحتالل هو كما  وليس  ،دائم احتالل إىل لحتوَّ  االحتالل كون

 العنصري؛  والفصل  واالحتالل   االستعمار  حكومة  مواجهة  يف  عاملية  جبهة  تشكيل  على  العمل :اثلثاً 
 طريق   على  كخطوة  بر�جمها،  وإسقاط  وإسقاطها،   عليها،  العقوابت   وفرض  ومقاطعتها،  عزهلا،  هبدف
 والشعب  الرمسية  الفلسطينية   القيادة  من  يتطلب  وهذا  الفلسطيين.  الشعب  وأهداف  حقوق  حتقيق

  االلتزامات   مجيع  ووقف  احلكومة،  هذه  مقاطعة  إىل  يبادروا  أن  ومؤسساته  قواه  مبختلف  الفلسطيين
  وجتميد   التطبيع،   بوقف  العربية   الدول  ومطالبة   أوسلو،  اتفاق   على  املرتتبة   واألمنية  واالقتصادية   السياسية
 حتذيرية. أوىل كخطوة  السفراء بسحب العالقات 

  تتوقع،  كما  وليس  جداً   قوي  عليها  والدويل  والعريب  الفلسطيين  الرد  أن   اإلسرائيلية  احلكومة  وجدت   إذا
  اإلسرائيلية   املعارضة   ظلّ   يف  خصوصاً   ،ابهظاً   مثناً   ستدفع  مضت  وإذا  اجع،الرت   عليها  سيفرض  فهذا

  ؛ االستيطاين  االستعمار  به  يقوم  مبا   هلا  عالقة  ال  وإسرائيلية   يهودية  أسباب   من   تنطلق  اليت  هلا،  الواسعة
 ألقصى،ا  مكانة  وتغيري  وهتويد  وهتجري  ضمّ   من  به  للقيام   يستعد  وما  الفلسطينيني،  ضدّ   العنصري  االحتالل
  كية ياألمر   الرائسية   االنتخاابت   نتائج   على  يراهن  والسياسي   الديين  املتطرف  اليمني  أي  أنه   خصوصاً 
 احلكومة  بر�مج  يدعم  آخر  مجهوري   مرشح  أو  ،Trump Donald  ترامب  دو�لد  جناح  وعلى  القادمة،

 ة. احلالي اإلسرائيلية

  ختطط  وما ،اإلسرائيلية احلكومة به تقوم مبا ترسخت اليت والشعب واألرض القضية وحدة  إن :رابعاً 
  والتارخيية   الطبيعية   احلقوق  إىل  ابالستناد  مشرتك  هو   ما  يرسخ   مبا   املواجهة،   وحدة   تستدعي  به؛   القيام

  مرحلة   كلّ   يف  حتقيقه  ميكن  ما  أقصى  حتقيق  وضرورة   القوى،  وموازين  احلقائق  عن  يقفز  ال   ومبا  والقانونية، 
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 جرمية   من  السنني  عشرات   أن  ابحلسبان  و�خذ  النهائية،  واألهداف  األساسية  حلقوقا  عن  التخلي  بدون
  عامة   ومهمات   أولو�ت   تطرح   ،الفلسطينية  التجمعات   هبا  متر   اليت  املختلفة  والظروف  ، اآلن  وحىت   النكبة
 الشعب  يركز  أن  توقعامل  من  حيث   جتمع؛  كل  على  وخصوصاً   عام  بشكل  الفلسطيين  الشعب  على

  السيادة،   ذات   املستقلة  احلرة  الدولة  وجتسيد  االحتالل  إ�اء  على  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  الفلسطيين
  الفصل   نظام  وإسقاط  والقومية  الفردية  املساواة   إجناز  على  يركز  48  الـ   أراضي  يف   الفلسطيين  الشعب  بينما 

 العنصري.
  املدنية،   وحقوقه  والتعويض،  العودة  حقّ   على  فريكز  والشتات   اللجوء  أماكن  يف  الفلسطيين  الشعب  أما
  مل  ما كامل  بشكل يتحقق لن الذي املصري لتقرير النضال يف اإلسهام من ومتكينه الوطنية، هويته وإبراز
  قراطيةو دمي  دولة  إقامة  خالل  من  يتحقق  أن  ميكن  وهذا  تواجده،  أماكن  مجيع  يف  الفلسطيين  الشعب  يشمل

  أو   اللون  أو   اجلنس   أو  ينالدِّ   بسبب   متييز   دون   من   ومساواة  بعدالة   اجلميع  فيها   يعيش  فلسطني،  يف
 ت. املعتقدا

  كل   ويف  واحدة   مرة  ينجز  أن  املتوقع  من  وال  الضرورة   من  ليس  الوطنية   الوحدة  إجناز  إن :خامساً 
  خمتلف   يف  والوحدة  التنسيق  من  أشكاالً   نشهد  أن   ميكن  بل  والقوى،  األطراف  كل  ومبشاركة  األماكن
  اجلميع،   تستهدف   اليت  وخمططاته  االحتالل   مواجهة   يف  امليدانية   الوحدة   وجتسيد  والقطاعات،  األماكن

 الوحدة.  حتقيق وقبل فوراً  ضدها املشرتك العمل وتستدعي
  مساراً   تتبىن  اليت  واألفراد  واملؤسسات   القوى  من  مببادرة   جبهة   بقيام  التفكري  يتطلب  يسبق  ما  إن
  واأللوان،   األطراف   خمتلف  لتضم  ابستمرار   وتتوسع  ،سبق  ما  على  يوافق  من  كل  هبا   يشارك  حبيث  ،جديداً 
 إ�اء   أساس  وعلى  اجلامعة  الوطنية  واملؤسسات   والشعب  واألرض  القضية  إنقاذ  على  قادرةً   تكون  حبيث

  العمل  أن   ظاهرة  وإ�اء  اع،القط  أو  الضفة  يف  السلطة  على  أو  املنظمة  على  لفصيل  االنفرادية  السيطرة
  عنها   ينبثق  شاملة  رؤية  بلورة   يقتضي  ما  فصائل؛  أو  ألفراد  خاص   قطاع  كأنه  الكفاحي   أو  السياسي

  موحدة   وطنية   قيادة  تشكيل  طريق  على  دة موحَّ   ميدانية  قيادة   وتشكيل  وكفاحية،   سياسية  سرتاتيجيات ا
 التحرير.  منظمة إطار يف
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  سياسية   مرجعية  هلا  تكون  أن  جيب  بل  متنافسة،  عديدة  جنحةأ  ضمن   املقاومة  تستمر  ميكن  فال
 وال  الواحدة.  الشرعية  الوطنية  للقيادة  خيضع  واحد  وطين  جيش  تشكيل  طريق  على  واحدة،  وكفاحية

  بعيد،   منز   منذ  املفاوضات   عملية   ماتت  أن  بعد حىت املفاوضات   أجل  من  املفاوضات   تكون   أن  ميكن
 دجيسِّ   بر�مج  طرح  من  بدّ   ال  بل  التحرير،  هدف  بطرح  تكتفي  أو  قاومةامل  أجل  من  املقاومة  تبقى  أن  وال

  هبدف   القدس،  فيها  مبا   الضفة،  يف  هي  حالياً   الدائرة  ةيالرئيس   املعركة  أن  أساس  على  املشرتكة  القواسم
  داخل  ج   املصنفة  األراضي  وحتتل  . سكا�ا  من  ممكن   عدد  أكرب  وهتجري  وضمها،  هتويدها،   استكمال

  فيها   املقيمني   املستوطنني  املستعمرين   عدد  كون   ،عليها   أكثر  ز سريكّ   االحتالل  ألن  خاصة؛   أمهية  الضفة
  واالستثمار   البشري  والتواجد  الصمود  عوامل  خمتلف  توفري  جيب  لذا،  الفلسطينيني.  من  بكثري  أكرب

 ن.األوا فوات  وقبل مبكراً  الضم مشروع  إحباط يتم حىت واملقاومة،
  أ�ا   أساس  على  تتصرف  وال  نفسها،  تطرح  ال  عريضة  وطنية  جبهة   تشكيل  إمكانية   يطرح  سبق  ما
  أو   حتركاهتا   ترهن  ال  ولكن  ابستمرار،   وتكرب   تشكيلها  على  يقبل  من  مبشاركة  وتبدأ  املنظمة،  من  بديل

  سياسي   ضغط  يتبلور  وعندما  مرغمة،  إال  تستجيب  لن  اليت  القيادة  أو  املعظم  أو  الكل  ابستجابة  وجودها
 شيء.  كل  ستخسر وإال  االستجابة، عليها  يفرض اهرييومج

  املرحلة   يف  خصوصاً   ومشاريعه،   االحتالل  أن  الوحدة   يستدعي  الذي   األعظم   املشرتك  القاسم  إن
  مع   أم  الشعب  مع  سيكون  هل  خيتار   أن  اجلميع  من  مفر  ال  لذا  اجلميع،  وتستهدف   جذرية   ،الراهنة

 غفري  بن  إيتمارو   نتنياهو  حكومة  ترضى  فلن  االحتالل؟  سوى  خيدم  ال  الذي  احلياد  على  أو  االحتالل
Gvir-Ben Itamar   مسوتريش  بتسلئيلو  Smotrich Bezalel  الضم  بر�مج   بتطبيق  تتقدم  عندما  

  الواحدة،   الفلسطينية  اهلوية  متثل  واحدة  بسلطة  العسكري  والعدوان  العنصري  والفصل  والتهويد  والتهجري
  يف   سلطة  أو  ،وغريها"  الشعبية  املقاومة  عن  وتتحدث   والدويل  ماسيالديبلو   "اإلرهاب  تعتمد  سلطة  وال
 .اهلدف هذا لتحقيق القوى مراكمة على وتعمل  فلسطني حترير شعار وترفع املسلحة املقاومة تتبىن غزة
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