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ق�صية فل�صطني 2012–2021

مقدمة:

�ت�صمت �لفرتة 2012-2021 بعدد من �ل�صمات و�ملتغري�ت كان �أبرزها:

ت�صاعد قوة حما�ص و�ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، وجناحها يف تطوير قدر�تها   ·

2012 و2014 و2021 �صّد �لعدو  �لقتالية، ويف خو�ص ثالث معارك بطولية كبرية يف 

�ل�صهيوين، وو�صع كافة مناطق �الحتالل �ل�صهيوين يف مرمى �صو�ريخ �ملقاومة.

مظاهر  وتعزيز  �ملتطرف،  و�لقومي  �لديني  �ليمني  نحو  �ل�صهيوين  �جلنوح  من  مزيد   ·

وباقي  �لقد�ص  يف  خ�صو�صاً  و�ال�صتيطان  �لتهويد  بر�مج  وتفعيل  �لدولة،  “يهودية” 
من  بالرغم  �القت�صادي،  و�لتقدم  �ال�صتقر�ر  من  مبزيد  و�ل�صعور  �لغربية.  �ل�صفة 

تنامي مظاهر �لتفكك �الجتماعي و�الختالف �لديني و�لعرقي.

�إىل  وو�صوله  فيه،  �لروح  نفخ  حماوالت  من  بالرغم  �ل�صلمية،  �لت�صوية  م�صار  تعرث   ·

�جلانب  و��صتخد�م  تر�مب؛  خطة  وف�صل  �لدولتني”،  “حل  ف�صل  مع  م�صدود،  حائط 

�ملنطقة،  �لتطبيعي يف  للتهويد و�ال�صتيطان؛ ولالخرت�ق  �مل�صار غطاء  �الإ�رش�ئيلي لهذ� 

وملزيد من “�ل�رشعنة” يف �لبيئة �لدولية.

تخدم  وظيفية  ك�صلطة  م�صبوق  غري  ب�صكل  و�نك�صافها  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ف�صل   ·

�ل�صعف  حالة  ��صتمر�ر  مع  �لفل�صطيني؛  �ل�صعب  تخدم  مما  �أكرث  �الحتالل  �أغر��ص 

و�لرتدي و�نهيار �ملوؤ�ص�صات �لتي ت�صهدها منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

تعرث م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وعدم �إنفاذ �التفاقات �لتي مّت توقيعها، وثبوت عدم   ·

�إنفاذ برنامج �مل�صاحلة؛  2021 يف  �ملنظمة وفتح( يف ربيع  �ل�صلطة )قيادة  جدية قيادة 

و��صتكمال �ال�صتحقاقات �النتخابية؛ و�إعادة بناء �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية.

��صتهدفت  �لتي  �ملرتدة  �ملوجة  �لعربية وزيادة �صعفها وتفككها، نتيجة  �لبيئة  تر�جع   ·

�لدول  من  عدد  �صهدته  �لذي  �لد�خلي  و�لنزيف  �ل�رش�ع  وحالة  �لعربي”،  “�لربيع 
)�الإمار�ت،  عربية  دول  �أربع  ر�صمياً  �أدخلت  �لتي  �لتطبيع  موجة  ونتيجة  �لعربية؛ 

و�لبحرين، و�ل�صود�ن، و�ملغرب( يف عالقات مع �لكيان �ل�صهيوين، وتر�جع فل�صطني 

يف �الأجندة �لر�صمية �لعربية.
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عن  عاجزة  ولكنها  �لفل�صطيني،  �حلق  مع  �أغلبها  يف  �ملتعاطفة  �لدولية  �لبيئة  ��صتمر�ر   ·

للكيان  �لغطاء  توفر  �لتي  �لكبى  و�لقوى  �الأمريكية  �لهيمنة  ب�صبب  قر�ر�تها  تطبيق 

�أحياناً و�نتكا�صات يف  “دولة فوق �لقانون”. مع حدوث مكا�صب  �ل�صهيوين، وجتعله 

�أحيان �أخرى على م�صتوى �لدول �ملوؤيدة لفل�صطني كما حدث يف �أمريكا �جلنوبية؛ غري 

�أن �مل�صار �ل�صعبي �لدويل ��صتمر يف �جتاهه �لعام �ملت�صاعد ولو ببطء يف م�صاندة �حلق 

�لفل�صطيني، ويف زيادة �لنظرة �ل�صلبية للكيان �الإ�رش�ئيلي.

اأواًل: ال�سعب الفل�سطيني:

 2020 �صنة  نهاية  يف  بلغ  �لعامل  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  �ملتوفرة  �لتقدير�ت  ُت�صري 

�أي تقريباً،  ن�صفهم  ن�صمة؛  �ألف  13 مليون و682  نحو   )2021  )مطلع 

�ل�صتات.  يف  يعي�صون   ،)%50.3( ن�صمة  �ألف  و884  ماليني   6

�ألف و798  ماليني   6 �أي  �لباقي،   و�لن�صف 

�لتاريخية،  فل�صطني  يف  يقيمون   )%49.7( ن�صمة 

�ألف و634  مليون  نحو  على   ويتوزعون 

 ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  ن�صمة 

�أر��صي يف  ن�صمة  �ألف  و164  ماليني   5  ونحو 

�ل�صفة  يف  �ألف  و87  ماليني   3 منهم   ،1967 �صنة 

�ألف و77  ومليونان   ،)%59.8(  �لغربية 

.
1
يف قطاع غزة )%40.2(

بنحو  2020 �صنة  نهاية  يف  �لفل�صطينيني  عدد  فيُقّدر  �الأردن،  يف   �أما 

)نحو  �لعامل  يف  �لفل�صطينيني  من   %32.1 نحو  ي�صّكلون   ،
2
ن�صمة �ألف  و393  ماليني   4

�الأردنية.  �جلن�صية  يحملون  �لعظمى  وغالبيتهم  �ل�صتات(،  فل�صطينيي  من   %63.8

ن�صمة،  �ألف  و752  مليون  بنحو  �لعربية  �لدول  بقية  يف  �لفل�صطينيني  عدد  ويقّدر 

يف  معظمهم  يرتكز  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  جمموع  من   %12.8 ن�صبته  ما  ي�صكلون 

�لعربي.  �خلليج  ودول  وم�رش،  و�صورية،  لبنان  يف  �أي  �ملجاورة،  �لعربية  �لدول 

738 �ألف ن�صمة، ي�صكلون ما ن�صبته  ويقّدر عدد �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية بنحو 
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�ملتحدة  �لواليات  يف  معظمهم  يرتكز  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  جمموع  من   %5.4

�الأوروبي.  �الحتاد  دول  وباقي  وبريطانيا،  وكند�،  �جلنوبية،  و�أمريكا  �الأمريكية، 

فل�صطني  خارج  خ�صو�صاً  تقديرية،  �أعد�د  هي  �الأعد�د  هذه  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�لتقدير�ت  بع�ص  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن   .
3

لهم دقيقة  �إح�صاء�ت  عمل  ي�صعب  حيث 

بينهم من  �جلنوبية،  �أمريكا  يف  فل�صطيني  �ألف   600 من  �أكرث  وجود  �إىل   ت�صري 

300 �ألف يف ت�صيلي وحدها. نحو 

�لبلد�ن  يف  يقيمون  �خلارج  فل�صطينيي  من   %75 من  �أكرث  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�لفل�صطينيني  �أن  �ملحيطة بفل�صطني �ملحتلة )�الأردن، و�صورية، ولبنان(، مما يدل على 

72 عاماً  ما ز�لو� ملت�صقني وقريبني من �أر�صهم، ويتطلعون لعودتهم حتى بعد نحو 

نف�صه  �الرتباط  وهو  وممكنة.  عملية  م�صاألة  عودتهم  و�أن  1948؛  فل�صطني  نكبة  على 

موؤ�ص�صات  يف  مالحمه  تظهر  و�لذي  �لعامل،  �أرجاء  باقي  يف  �لفل�صطينيني  ي�صمل  �لذي 

و�آ�صيا،  و�أوروبا،  �لعربية،  �لبالد  يف  �لفل�صطينية  �جلاليات  وفعاليات  و�أن�صطة  �لعودة 

و�أ�صرت�ليا. و�الأمريكيتني، 

وما ز�ل �لالجئون ي�صكلون �أكرث من ثلثي عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل، فباالإ�صافة 

�ألف و238  مليونني  نحو  هناك  �خلارج،  يف  فل�صطيني  �ألف  و884  ماليني   6 نحو   �إىل 

غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  يقيمون   1948 �ملحتلة  فل�صطني  �أبناء  من  الجئ 

يف  مقيمني  ز�لو�  ما  لكنهم  �أر�صهم،  من  طردو�  الجئ  �ألف   150 نحو  �إىل  باالإ�صافة 

بنحو ُيقدَّر  �لفل�صطينيني  �لالجئني  جمموع  فاإن  وبالتايل  1948؛  �صنة  �ملحتلة   فل�صطني 

وذلك  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جمموع  من   %67.8 نحو  �أي  الجئ،  �ألف  و271  ماليني   9

�لتكر�ر حيث يوجد فل�صطينيون  �لرقم يحتمل بع�ص  �أن هذ�  2020؛ وبالرغم من  ل�صنة 

يف �خلارج يحملون �لهوية �لفل�صطينية الأبناء �لد�خل، �إال �أن هام�ص �لفرق يبقى حمدود�ً. 

2019 �صنة  مطلع  يف  فبلغ  �الأونرو�،  وكالة  �صجالت  يف  �مل�صجلني  �لالجئني  �أعد�د   �أما 

نحو 6 ماليني و172 �ألف ن�صمة. مع �لتاأكيد على �أن هناك �لكثري من �لالجئني �لذين مل 

�أماكن  يف  وجودهم  لعدم  �أو  خلدماتها،  حاجتهم  لعدم  �الأونرو�،  لدى  �أنف�صهم  ي�صجلو� 

.
4
عملها كبلد�ن �خلليج و�أوروبا و�أمريكا
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 اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف الع�مل ح�شب تقديرات �شنة 2020 

5
)ب�الألف ن�شمة(

املجم�عالدول االأجنبيةالدول العربية“اإ�رشائيل”*قط�ع غزةال�شفة الغربيةالبلد

8151,4231506,1457389,271العدد

�ملركزي  �جلهاز  ن�رشها  �لتي  �ملئوية  �لن�صب  على  باالعتماد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأعد�د  مالحظة: 

لالإح�صاء �لفل�صطيني )26.3% من �إجمايل �صكان �ل�صفة الجئون، و66.1% من �صكان �لقطاع(.

* عدد تقريبي.

2020 �صنة  منت�صف  يف   %2.5 و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �ل�صكاين  �لنمو  معدل   وبلغ 

للجهاز  �ملعدلة  �الإح�صائيات  وبح�صب  �لقطاع(.  يف  و%2.9  �ل�صفة  يف   %2.2(

�لفل�صطينيني  �ل�صكان  عدد  يت�صاوى  �أن  �ملتوقع  فمن  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي 

نحو منهم  كل  عدد  �صيبلغ  حيث   ،2022 �صنة  نهاية  مع  �لتاريخية  فل�صطني  يف   و�ليهود 

. وهو ما يثري قلق �الإ�رش�ئيليني، يف �لوقت �لذي تتز�يد فيه 
6ً
7 ماليني و100 �ألف تقريبا

· تهجري الفل�شطينيني يف حرب 1948



209

ق�سية فل�سطني 2012–2021

�لدعو�ت يف �أو�صاطهم لطرد �لفل�صطينيني، �أو ملا ي�صمى �لتبادل �ل�صكاين، �أو لالن�صحاب 

�أحادي �جلانب من مناطق �لكثافة �ل�صكانية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية.

 عدد الفل�شطينيني واليه�د املقدَّر يف فل�شطني الت�ريخية

7
2020–2027 )ب�الألف ن�شمة(

عدد اليه�دعدد الفل�شطينينيال�شنة

20206,8006,880

20216,9606,990

20227,1307,100

20237,3107,220

20247,4807,330

20257,6607,450

20267,8507,570

20278,0407,690

عدد الفل�شطينيني واليه�د املقدَّر يف فل�شطني الت�ريخية 2020–2027 )ب�الألف ن�شمة(
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ثانيًا: العدوان واملقاومة 2012–2021:

عدو�نه  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  تابع 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �صّد  �لقمعية  و�إجر�ء�ته 

و��صل  �ل�صعب  �أن  غري  �لفرتة؛  هذه  خالل 

�ل�صعبية  �أ�صكالها  بكافة  لالحتالل،  مقاومته 

�ملقاومة  معاناة  من  وبالرغم  و�مل�صلحة. 

بني  �الأمني  �لتن�صيق  من  �لغربية  �ل�صفة  يف 

�الإ�رش�ئيلي،  و�الحتالل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�لفردية،  �لعمليات  �إطار  يف  ��صتمرت  �أنها  �إال 

�ليومية،  مع ��صتمر�ر �ملو�جهات �النتفا�صية 

ومو�جهة �إجر�ء�ت قو�ت �الحتالل وتوغالتها و�عتقاالتها. �أما يف قطاع غزة، فقد طّورت 

�مل�صرتكة،  �لعمليات  غرفة  �أد�ء  طورت  كما  و�مليد�نية،  �لقتالية  قدر�تها  �ملقاومة  قوى 

وخا�صت ثالث معارك كبرية، باالإ�صافة �إىل �لكثري من �ملو�جهات، �أثبتت فيها كفاءة وقوة 

لت م�صري�ت �لعودة �صكالً جديد�ً من �أ�صكال �الإبد�ع �لفل�صطيني يف 
َّ
ردعية عالية. وقد مث

�لعمل �ل�صعبي �ملقاوم.

�أما بالن�صبة لعمليات �ملقاومة خالل �صنتي 2019-2020، فقد �صجل جهاز �ل�صاباك 

خالل  �ُصجلت  عملية   1,524 مقابل   2019 �صنة  يف  مقاومة  عملية   2,682 �الإ�رش�ئيلي 

�الأر��صي  ود�خل  غزة،  وقطاع  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف   2020 �صنة 

�ل�صفة  يف  مقاومة  عملية   1,050 �ل�صاباك  �صجل  وقد   .1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�لغربية )ما عد� �رشقي �لقد�ص( يف �صنة 

2019 مقابل 912 عملية �ُصجلت خالل 

يف  عملية   250 و�صجل   ،2020 �صنة 

�رشقي �لقد�ص و�الأر��صي �لفل�صطينية 

�ملحتلة �صنة 1948 يف �صنة 2019 مقابل 

 ،2020 336 عملية �ُصجلت خالل �صنة 

 1,380 �ل�صاباك  �صجل  غزة  قطاع  ويف 

عملية يف �صنة 2019 مقابل 276 عملية 
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خالل  �صجلت  �لتي  �لعمليات  معظم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   .2020 �صنة  خالل  �ُصجلت 

.
8
�ل�صنتني يف �ل�صفة كانت ر�صق حجارة وزجاجات حارقة

�الأمنية  �الأجهزة  و�أعلنت  متقدمة،  مر�حل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأمني  �لتن�صيق  وبلغ 

�لفرتة،  تلك  خالل  �لفل�صطينية  �ملقاومة  عمليات  من  �لكثري  �إحباط  عن  �الإ�رش�ئيلية 

و�أ�صارت  �لفل�صطينية.  �الأمنية  �الأجهزة  مع  بالتن�صيق  للمقاومة،  خاليا  عن  و�لك�صف 

�أبرزها رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة  �إ�رش�ئيلية عديدة، كان من  �أمنية وع�صكرية  م�صادر 

يحول  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  �إىل   ،Gadi Eisenkot �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص 

. وعلى �صبيل �ملثال، فقد قال رئي�ص جهاز 
9
دون عودة حركة حما�ص لعملياتها بال�صفة

�لكني�صت  يف  و�الأمن  �خلارجية  جلنة  �أمام   ،Nadav Argaman �أرغمان  ند�ف  �ل�صاباك 

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

. وب�صكل عام، فاإن �الأجهزة 
تابعة حلما�ص، و�أحبطنا 590 عملية كان �صينفذها �أفر�د”10

 .
11

�الأمنية �لفل�صطينية حتبط ما معدله 40% من عمليات �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية

ال�شهداء واجلرحى:

جرح  بينما  فل�صطينياً،   3,477 جمموعه  ما   2020-2012 �لفرتة  خالل  ��صت�صهد 

75,274 فل�صطيني. ويف �ملقابل، �عرتف �ل�صهاينة مبقتل 195 �إ�رش�ئيلي، وبجرح 1,401 

.
12

�إ�رش�ئيلي

· جن�زة ال�ش�ب اإبراهيم اأب� يعق�ب الذي ُقِتَل بر�ش��س االحتالل يف حم�فظة �شلفيت 
يف ال�شفة الغربية، 2020/7/10
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33 طفالً، و12 �صيدة؛  بينهم  149 فل�صطينياً،  2019 ما جمموعُه  و��صت�صهد يف �صنة 

�صيد�ت،  و3  �أطفال،   9 بينهم  فل�صطينياً،   43 جمموعه  ما   2020 �صنة  يف  ��صت�صهد  بينما 

�صيب 
ُ
بر�صا�ص قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني يف كل من قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية. وقد �أ

وُجرح 15,287 فل�صطينياً يف �صنة 2019، بينما ُجرح 1,650 فل�صطيني يف �صنة 2020. 

ويف �ملقابل �صجل جهاز �ل�صاباك مقتل 9 �إ�رش�ئيليني يف �صنة 2019، بينما �صجل �جلهاز 

 نف�صه مقتل 3 �إ�رش�ئيليني خالل �صنة 2020 نتيجة عمليات نفذها فل�صطينيون. كما ُجرح

65 �إ�رش�ئيلياً يف �صنة 2019، وذلك مقابل 46 يف �صنة 2020.

 القتلى واجلرحى الفل�شطيني�ن واالإ�رشائيلي�ن يف ال�شفة الغربية وقط�ع غزة

 2020–2016

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

االإ�رشائيلي�نالفل�شطيني�ناالإ�رشائيلي�نالفل�شطيني�ن

2016134173,230170

201794188,30066

20183141431,60377

2019149915,28765

20204331,65046

االأ�رشى:

حيث  �الحتالل.  �صجون  يف  �الأ�رشى  ملعاناة  ��صتمر�ر�ً   ،2020-2019 �صنتا  ُتعّد 

دي�صمب  كانون �الأول/  يف  �أ�صرٍي   4,400 �إىل  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  عدد  و�صل 

�لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  نو�ب  و8  طفالً،  و170  �أ�صرية   41 بينهم   ،2020

وبلغ  �لقد�ص،  �رشقي  من   310 بينهم   ،4,075 �لغربية  �ل�صفة  من  �الأ�رشى  عدد  وبلغ 

جمموعه ما   1948 فل�صطينيي  �أ�رشى  عدد  بلغ  فيما   ،255 غزة  قطاع  �أ�رشى   عدد 

70 �أ�صري�ً، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �ملعتقلني �لعرب من جن�صيات خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى 

380 �أ�صري�ً �ُصنفو� على �أنهم �إّما معتقلون �إد�ريون �أو موقوفون بانتظار �ملحاكمة، �أو َمن 

هم �صلطات �الحتالل “مقاتلني غري �رشعيني”.  تَعدُّ
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االأ�رشى واملعتقل�ن يف �شج�ن االحتالل 132020-2016

ال�شنة 
املجم�ع الكلي 

للمعتقلني 
 
*

قط�ع غزة ال�شفة الغربية
حمك�م�ن مدى 

احلي�ة 
االأطف�ل الن�ش�ء 

 2016 6,500 6,080 350 459 53 300

 2017 6,119 5,729 320 525 59 330

 2018 5,450 5,082 298 540 53 215

 2019 5,000 4,634 296 541 41 180

20204,4004,07525554341170
 �أعد�د تقريبية وفق �إح�صائيات موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان. 

*

العدوان االإ�رشائيلي على قط�ع غزة: معركة “حج�رة ال�شجيل” 142012: 

قطاع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  هاجم 

“عمود  عليها  �أطلق  �لتي  �لعملية  يف  غزة 

�ملقاومة  عليها  �أطلقت  بينما  �ل�صحاب”، 

�لفرتة خالل  �ل�صجيل”  “حجارة   �لفل�صطينية 

 191 �إىل  �أدى  ما  وهو   ،2012/11/21-14

من  غالبيتهم  جريحاً،  و1,526  �صهيد�ً 

�جلي�ص  وهاجم  و�مل�صنني.  و�لن�صاء  �الأطفال 

نحو �لعدو�ن  �أيام  خالل   �الإ�رش�ئيلي 

مقر�ت  بينها  من  �لقطاع،  يف  هدف   1,500

�صو�ريخ،  ومن�صات  و�أنفاقاً،  حكومية، 

ومنازل، ونا�صطني بارزين، وخمازن �أ�صلحة. 

�إ�رش�ئيليني،   6 �إىل مقتل  �ل�صاباك،  �ل�صجيل، ح�صب معطيات  �أدت عملية حجارة  وقد 

“�إ�رش�ئيل”  �إ�رش�ئيلياً. كما �صقط على   232 من بينهم جنديان، بينما بلغ عدد �جلرحى 

��صتهدف م�صتعمر�ت �جلنوب �ملحيطة بالقطاع،  1,731 �صاروخاً من قطاع غزة،  نحو 

�القت�صادية،  �لعلوم  �رشكة  حل�صابات  ووفقاً  و�لقد�ص.  �أبيب  تل  �إىل  باالإ�صافة 

�إىل و�صلت  �ل�صجيل  حجارة  عملية  تكلفة  فاإن   ،2012/11/17 يف  �أجرتها   و�لتي 

مليار و100 مليون �صيكل )278 مليون و300 �ألف دوالر( يف �أ�صبوع.

· اإطالق �ش�اريخ املق�ومة يف غزة نح� 
“اإ�رشائيل” يف معركة حج�رة ال�شجيل
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العدوان االإ�رشائيلي على قط�ع غزة: معركة “الع�شف امل�أك�ل” 152014: 

تعر�ص قطاع غزة �إىل عدو�ن �إ�رش�ئيلي و��صع خالل �لفرتة 7/7-2014/8/26، ��صتمر 

عليه  و�أطلقت  �ل�صامد”  “�جلرف  عملية  �لعدو�ن  هذ�  على  “�إ�رش�ئيل”  �أطلقت  51 يوماً. 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  و��صحاً  وكان  �ملاأكول”.  “�لع�صف  معركة  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

مار�ص �صيا�صة �النتقام من �ملدنيني يف قطاع غزة ب�صكل كبري؛ ومتثلت �ل�صورة �الأبرز 

لذلك يف عمليات قتل جماعي ل�صكاٍن عّزل يف بيوتهم.

للمقاومة  �لبطويل  �الأد�ء  �أظهر  وقد 

قدرتها  �حلرب،  من  يوماً   51 خالل 

�أنظمة  تطوير  على  حما�ص(  )وحتديد�ً 

نحو  �إىل  مد�ها  فازد�د  �صو�ريخها، 

كّل  �إىل  �ملعركة  هذه  يف  لت�صل  كم،   120

فل�صطني  يف  �ل�صهيونية  �لتجمعات 

�ملحتلة. كما متكنت �ملقاومة من �خرت�ق 

وجو�ً،  وبحر�ً  بر�ً  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب 

وقدمت �ملقاومة مفاجاآت جديدة متميزة 

وحافظت  طيار...؛  دون  من  كالطائر�ت 

�أو  لل�رشب  تتعر�ص  ومل  و�ل�صيطرة،  �لقيادة  منظومة  على  غزة  قطاع  يف  �لعمل  قيادة 

مما  �الأر�ص،  على  ��صتخباري”  “عمى  حالة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  وَوَقَع  �لتعطيل. 

و�إجماع  �لتفاف  حالة  �ملقاومة  حققت  كما  �ملحتملة.  �الإ�رش�ئيليني  �أهد�ف  بنك  �أ�صعف 

�الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  وجهتها  �لتي  �لب�صعة  �لعنيفة  �ل�رشبات  من  بالرغم  و��صع،  �صعبي 

للمناطق �ملدنية.

وت�صري �الإح�صائية �لتي �أعدها �ملر�صد �الأورومتو�صطي �إىل �أن عدد �ل�صحايا �الإجمايل 

بلغ 2,147 �صهيد�ً، منهم 530 طفالً، و302 �مر�أة. وبلغ عدد �جلرحى 10,870 جريحاً، 

منهم 3,303 �أطفال، و2,101 �مر�أة. وهاجم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي خالل �أيام �لعدو�ن نحو 

منزالً   2,465 منها  منزالً،   17,123 تدمري  �إىل  �لعدو�ن  �أدى  كما  �لقطاع.  يف  هدفاً   5,263

رت ب�صكل جزئي، �إ�صافة �إىل 39,500 من �ملنازل  رت ب�صكل كلي، و14,667 منزالً ُدمِّ ُدمِّ

حلقت بها �أ�رش�ر. 

· �ش�اريخ املق�ومة يف معركة الع�شف امل�أك�ل
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�أن   2014/8/28 يف  عمرو  تي�صري  �لفل�صطينية  �القت�صاد  وز�رة  وكيل  وقدَّر 

بني ترت�وح  �لعدو�ن  �أيام  خالل  غزة  قطاع  لها  تعر�ص  �لتي  �خل�صائر   �إجمايل 

7 مليار�ت و500  مليون و8 مليار�ت دوالر “�صاملة �خل�صائر �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة”.

73 �إ�رش�ئيلياً،  وقد �أدت معركة �لع�صف �ملاأكول، ح�صب معطيات �ل�صاباك، �إىل مقتل 

من بينهم 67 جندياً، بينما بلغ عدد �جلرحى 312 �إ�رش�ئيلياً. كما �صقط على “�إ�رش�ئيل” 

م�صتعمر�ت  ��صتهدفت  غزة،  قطاع  من  �صاروخاً   4,692 نحو   )1948 �ملحتلة  )فل�صطني 

�جلنوب �ملحيطة بالقطاع، باالإ�صافة �إىل تل �أبيب، و�لقد�ص، وحيفا، و�خل�صرية وغريها. 

للحرب �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �القت�صادية  �الأ�رش�ر  �إ�رش�ئيلية  م�صادر   وقّدرت 

بـ 12 مليار �صيكل )نحو 3 مليار�ت و70 مليون دوالر(. 

انتف��شة القد�س 162017-2015:

�صّكلت �نتفا�صة �لقد�ص و�حدة من �أهم �لتطور�ت �لتي �أقلقت �الحتالل منذ �ندالعها 

يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015؛ و�لتي هّب فيها �ل�صعب �لفل�صطيني خ�صو�صاً يف منطقة 

يكن  ال  �أحمر  خّط  و�ملقد�صات  �الأق�صى  �مل�صجد  باأن  ر�صالة  للمحتل  ليوجه  �لقد�ص، 

تخطيه.

�صيّما  ال  �لفردية،  �ملبادرة  على  �ملبنية  �ملقاومة  بعمليات  �لقد�ص  �نتفا�صة  و�ت�صمت 

�لبارز  وبالدور  و�صائلها،  �إيجاد  يف  �لفل�صطيني  �أبدع  �لتي  و�لدع�ص،  �لطعن  عمليات 

لل�صباب. ومع �نق�صاء عامني على بد�يتها، و�صل عدد �لعمليات �لتي ُنفذت �صّد �الحتالل 

ود�خل  غزة،  قطاع  ويف  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  عملية   3,719 �إىل 

مقتل عن  �ملقاومة  عمليات  �أ�صفرت  وقد   .1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية   �الأر��صي 

· دم�ر يف االأبنية ال�شكنية يف قط�ع غزة جراء الق�شف االإ�رشائيلي يف معركة الع�شف امل�أك�ل
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416 �آخرين، وذلك ح�صب معطيات جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي.  �إ�رش�ئيلياً، و�إ�صابة   57
كانت  �ل�صفة  يف  �لفرتة  تلك  خالل  �ُصجلت  �لتي  �لعمليات  معظم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

ر�صق حجارة وزجاجات حارقة.

�الحتالل  �صلطات  قامت  وقد 

مناحي  كافة  �صملت  ج�صيمة  بانتهاكات 

باالإ�صافة  �لفل�صطيني،  للمو�طن  �حلياة 

�ليومية  �مليد�نية  �الإعد�مات  �رتكاب  �إىل 

على  و�لفتيات  و�الأطفال  �ل�صبان  بحّق 

وترويع  �العتقال  وعمليات  �حلو�جز، 

وهدم  �الأر��صي،  وم�صادرة  �ملو�طنني، 

�ملو�طنني.  مئات  وت�رشيد  �ملنازل، 

مركز �أعدها  �إح�صائية  در��صة   وذكرت 

و�لتوثيق،  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتابع 

�نطالق  على  عامني  مرور  مبنا�صبة 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �النتفا�صة 

�أن   ،2017/10/6 يف  و�أ�صدرها   ،2015
بلغ  �لقد�ص  �نتفا�صة  �صهد�ء  عدد  جممل 

347 �صهيد�ً، بينهم 79 طفالً و17 �مر�أة.

هبَّة ب�ب االأ�شب�ط 172017:

�إثر عملية فد�ئية يف 2017/7/14، عند باب �الأ�صباط بامل�صجد �الأق�صى �ملبارك �أدت �إىل 

قتل �ثنني من جنود �الحتالل �ملتمركزين عند �لباب، و��صت�صهاد �ملنفذين؛ قامت �صلطات 

�مل�صجد  مد�خل  على  للمعادن  كا�صفة  �إلكرتونية  بو�بات  بو�صع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�الأق�صى، وبتثبيت كامري�ت خارجه ملر�قبة �لو�صع فيه، و�صيطرت على مفاتيح �لغرف 

�إىل  �ملوؤدية  �لطرق  على  �لقيود  بت�صديد  وقامت  �الأوقاف؛  ت�صغلها  كانت  �لتي  و�ملكاتب 

�الأق�صى. 

�الإجر�ء�ت  خطورة  �لقد�ص،  يف  �لعلماء  من  وقياد�ته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أدرك 

دور  وتقلي�ص  �الأق�صى،  على  �ملبا�رشة  �الأمنية  �إد�رتها  لفر�ص  هدفت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية 

· ا�شت�شه�د فل�شطيني�ن يف منطقة تل الرميدة يف 
مدينة اخلليل بر�ش��س االحتالل، 2016/3/24

· متظ�هرون فل�شطيني�ن يف القد�س
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�الأوقاف ب�صكل و��صع، فرف�صو� �لدخول من تلك �لبو�بات، ورف�صو� �ل�صالة يف �الأق�صى 

�إال بعد عودة �لو�صع �إىل ما كان عليه قبل 14 متوز/ يوليو متاماً، وتابعو� هبتهم �ل�صعبية 

�لتي لقيت ت�صامنا �صعبياً فل�صطينيا وعربياً و�إ�صالمياً و��صعاً.

�لبو�بات  تفكيك  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  ��صطرت  �أيام،  ع�رشة  وبعد 

ثم  �حلديدية،  و�جل�صور  �ملمر�ت  �إز�لة  �إىل  ��صطرت   ،2017/7/27 ويف  �الإلكرتونية، 

كانت  ما  �إىل  عادت  قد  �الأق�صى  �مل�صجد  �أبو�ب  جميع  لتكون  �ملطهرة  باب  بفتح  �صمحت 

عليه قبل 2017/7/14. 

من جهة �أخرى، �أظهر تقرير �صادر عن مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق 

�لتابع ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �رتقاء ع�رشين �صهيد�ً، خالل متوز/ يوليو 2017، من 

فل�صطيني،   1,400 �أكرث من  و�إ�صابة وجرح  �الأق�صى،  �مل�صجد  �أحد�ث  ب�صبب   15 بينهم 

600 فل�صطيني يف كل من �ل�صفة  باالإ�صافة �إىل قيام �صلطات �الحتالل باعتقال �أكرث من 

مدينة  يف  و�العتقاالت  �الإ�صابات  �أغلب  وكانت  غزة،  وقطاع  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية 

مقابل  2017 يوليو  متوز/  يف  مقاومة  عملية   222 �ل�صاباك  �صجل  �ملقابل،  ويف   �لقد�ص. 

�رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف   2017 يونيو  حزير�ن/  خالل  �ُصجلت  عملية   94

�لقد�ص، وقطاع غزة، ود�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، و�أ�صفرت عمليات 

�ملقاومة عن مقتل 5 �إ�رش�ئيليني، و�إ�صابة 7 �آخرين، وذلك ح�صب معطيات جهاز �ل�صاباك 

�الإ�رش�ئيلي.

· ب�اب�ت اإلكرتونية اإ�رشائيلية من�ش�بة على مداخل امل�شجد االأق�شى
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هبَّة ب�ب الرحمة 182019:

يف �صنة 2003، �أغلقت �صلطات �الحتالل باب �لرحمة. وقد بد�أت �لهبّة بعدما �كت�صف 

م�صاء  �لبو�بة  على  قفالً  و�صعت  �الحتالل  �رشطة  �أن  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �مل�صلون 

�لّظهر فيه. يف  �ملبنى، و�أد�ء �صالة  �الأوقاف �جلديد يف  �إثر �جتماع جمل�ص   ،2019/2/17
�ل�ّصبان  وخلع  �لرحمة،  باب  منطقة  يف  �لظهر  �صالة  �لقد�ص  جماهري  �أّدت  �لتايل،  �ليوم 

�لبو�بة و��صتبكو� مع قو�ت �الحتالل، وحتّولت �ملنطقة �إىل نقطة جتّمع ورباط و�صالة، 

مما حّولها �إىل ميد�ن مو�جهة. وتّوج �مل�صهد بفتح باب �لرحمة ودخول �أبناء �لقد�ص منه 

يف 2019/2/22، الأّول مرة منذ �أغلقته �رشطة �الحتالل �صنة 2003.  

م�شريات الع�دة وك�رش احل�ش�ر 192019-2018:

على  فل�صطينية،  جمموعات  طرحت  �الحتالل،  مقاومة  �أ�صاليب  يف  جديد  �إبد�ع  يف 

م�صري�ت  تنظيم  فكرة   ،2018 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �الجتماعي،  �لتو��صل  و�صائل 

جماهرية يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية و�ل�صتات �لفل�صطيني ب�صكل متز�من، تهدف �إىل 

�لفل�صطيني،  �لعلم  وحتت  �صلمي،  وب�صكل  فعلياً،  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عودة  حتقيق 

تاريخاً  �الأر�ص  يوم  وحّددو�   ،1948 حرب  يف  منها  خرجو� 
ُ
�أ �لتي  وبيوتهم  �أر�صهم  �إىل 

النطالق هذه �مل�صري�ت.

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

�لتدريجي  و�لتقدم  لالجئني،  �لو��صع  �لتح�صيد  ت�صتهدف  ف�صائلية،  غري  جماهريية 

مل�رشوع  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �ن�صمام  �أن  غري  �حلدود.  باجتاه 

هو جديد  �إطار  ت�صكيل  ذلك  بعد  ومّت  مقاوماً،  ُبعد�ً  �أعطاها   2018/3/17 يف   �مل�صرية 

· فل�شطيني�ن ي�ؤدون ال�شالة يف م�شلى ب�ب الرحمة يف امل�شجد االأق�شى
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“�لهيئة �لوطنية �لعليا مل�صرية �لعودة وك�رش �حل�صار”؛ لي�صيف ُبعد�ً حملياً باإ�صافة هدف 
ك�رش �حل�صار �إىل ��صمها. وكانت �لبد�ية يوم �جلمعة يف 2018/3/30، حيث لقيت جتاوباً 

و��صعاً. و�صّكلت م�صري�ت �لعودة و�حدة من �أهم �لتطور�ت �لتي �أقلقت �الحتالل؛ وبدت 

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

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

�حل�صار، وحيث �إن معظم �أبناء �لقطاع هم من �لالجئني.

�لفل�صطيني منوذجاً  �ل�صعب  86 م�صرية عودة. وقدَّم  تنفيذ  مّت   ،2019 نهاية  وحتى 

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

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

يوم �الحتفال �الأمريكي بنقل �ل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، حيث قدَّم قطاع 

غزة يف ذلك �ليوم 58 �صهيد�ً، و2,771 جريحاً.

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

�إىل  �ملركز  و�أ�صار  �لكبى.  �لعودة  م�صري�ت  �نطالق  منذ  غزة  قطاع  يف  فل�صطينياً   364

يف  م�صاركتهم  خالل  �أ�صيبو�  �صيدة،  و864  طفالً   4,987 بينهم  فل�صطينياً؛   19,173 �أن 

فعاليات م�صري�ت �لعودة، باالإ�صافة �إىل �إ�صابة �الآالف باالختناق.

· �ش�ب فل�شطيني م�ش�رك يف م�شريات 
الع�دة بقط�ع غزة، 2018/10/22
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غزة،  قطاع  يف  خ�صو�صاً  �لو��صع،  �جلماهريي  باالإقبال  �لعودة  م�صري�ت  متيزت 

�ل�صعب  مت�صك  عن  وقوي  �صادق  ب�صكل  ت  وعبَّ �الجتماعية.  �ل�رش�ئح  كافة  وتفاعل 

�لفل�صطيني بحّق �لعودة، وجتلت فيها �لوحدة �لوطنية يف �مل�صري�ت، ومتيَّزت باالإبد�ع، �إذ 

تر�فقت معها فعاليات �إبد�عية، كالطائر�ت �لورقية و�لبالونات و�الإرباك �لليلي؛ وجنحت 

يف �إجبار �الأطر�ف �مل�صاركة يف ح�صار قطاع غزة على تخفيفه.

معركة �شيف القد�س 202021:

�لقد�ص يف مو�جهة حماوالت  �أهل  هبَّ 

جر�ح،  �ل�صيخ  حي  م�صادرة  �ل�صهاينة 

لتهويد  �لدوؤوب  �ل�صهيوين  و�ل�صعي 

وت�صاعدت  و�لقد�ص،  �الأق�صى  �مل�صجد 

�ملو�جهات يف �لع�رش �الأو�خر من رم�صان 

وقد   .)2021 مايو  �أيار/  )�أو�ئل  1442هـ 

�النت�صار  غزة  يف  حما�ص  قيادة  قررت 

على  �صو�ريخها  فاأطلقت  و�أهلها،  للقد�ص 

�لرت�جع  رف�ص  �أن  بعد  �ل�صهيوين  �لكيان 

�ملقاومة  �لتي �صمتها  �ملعركة،  د�ئرة  �ل�صيخ جر�ح و�الأق�صى. و�ت�صعت  �إجر�ء�ته يف  عن 

يوماً  11 مدى  على  لت�صتمر  �الأ�صو�ر”،  “حار�ص  �ل�صهاينة  و�أ�صماها  �لقد�ص”   “�صيف 
.2021/5/21-10

وقوى  حما�ص  فر�صت  مرة  والأول 

تربط  جديدة  معادلة  غزة  يف  �ملقاومة 

�ل�صعب  عن  ونابت  �لقد�ص،  وبني  بينها 

و�الإ�صالمية  �لعربية  و�الأمة  �لفل�صطيني 

و�ملقد�صات،  �الأق�صى  عن  �لدفاع  يف 

ح�صار  من  غزة  تعانيه  مما  بالرغم 

من  وبالرغم  �الإمكانات.  يف  �ُصحٍّ  ومن 

�ملدمر  �ل�رش�ص  �ل�صهيوين  �لعدو�ن 

يف  جنحت  �ملقاومة  فاإن  غزة،  قطاع  على 

· جن�د االحتالل يطلق�ن قن�بل �ش�تية 
 ودخ�نية على امل�شلني يف امل�شجد االأق�شى،

اأي�ر/ م�ي� 2021

· مب�ٍن مدمرة يف غزة جراء الق�شف االإ�رشائيلي 
يف معركة �شيف القد�س
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�لذي  �صو�ريخها  مدى  وغطى  �لر�دع،  �لع�صكري  �أد�ئها  تطوير  ويف  �لعدو�ن،  مو�جهة 

�لتي  �ل�صو�ريخ  ومتكنت  �لكيان،  عليها  ي�صيطر  �لتي  �الأماكن  كلَّ  كم،   250 �إىل  و�صل 

 ،Iron Dome �حلديدية  �لقبة  �خرت�ق  من  �لتفجريية  و�لقدرة  �لدقة  من  مبزيد  �ت�صمت 

�إىل  للذهاب  �الإ�رش�ئيليني  ماليني  ��صطر  مما  �ل�صهيونية،  و�لتجمعات  �ملدن  و�رشب 

�لطري�ن تعليق  ومّت  وجنوبه،  �لكيان  و�صط  بني  �لقطار�ت  حركة  توقفت  كما   �ملالجئ، 

مبطار بن جوريون.

بت�صعيد  �ملعركة  هذه  و�ت�صمت 

وباقي  �لقد�ص  يف  �ل�صعبية  �النتفا�صة 

 ،1948 �ملحتلة  وفل�صطني  �لغربية  �ل�صفة 

كما �ت�صمت بتفاعل �صعبي كبري يف �خلارج 

ودولياً؛  و�إ�صالمياً  وعربياً  فل�صطينياً 

كافة  يف  �ل�صخمة  �ملظاهر�ت  وخرجت 

و�أمريكا  �أوروبا  ذلك  يف  مبا  �لعامل  �أرجاء 

د  وتوحَّ �ل�صهيوين.  بالعدو�ن  منددة 

يف  �ملقاومة،  خلف  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

م�صار  ف�صل  وثبت  و�صعبياً،  �صيا�صياً  و�ملنظمة  �ل�صلطة  قيادة  فيه  �نعزلت  �لذي  �لوقت 

�صهاينة  و�إعالميون  و�أمنيون  وع�صكريون  �صيا�صيون  �عرتف  وقد  �ل�صلمية.  �لت�صوية 

كبار باأن حما�ص وقوى �ملقاومة فازت يف هذه �ملو�جهة، وباأن “�إ�رش�ئيل” خرجت خا�رشة.

تركز  �لذي  �ل�صهيوين  �لعدو�ن  �أدى 

و�ملن�صاآت  �ل�صكنية  و�ملباين  �ملدنيني  على 

�لعامة، �إىل ��صت�صهاد 260 �صهيد�ً يف قطاع 

و17  �مر�أة،  و40  طفالً،   66 بينهم  غزة، 

بينما  بجر�ح؛   1,948 و�إ�صابة  ُم�صنّاً، 

�صهيد�ً،   29 �لغربية  �ل�صفة  يف  ��صت�صهد 

و��صت�صهد  بجر�ح؛   6,300 نحو  و�أ�صيب 

وجرح   1948 فل�صطينيي  من  �ثنان 

 1,800 نحو  �ل�صهاينة  ر  ودمَّ كثريون. 

· ع�رشات االآالف يتظ�هرون و�شط لندن دعم�ً 
للفل�شطينيني، اأي�ر/ م�ي� 2021

 · �شي�رات حمرتقة يف بلدة ح�ل�ن ب�لقرب من
تل اأبيب، جراء اإطالق �ش�اريخ املق�ومة من غزة
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�إىل �إ�صابة �آالف �لوحد�ت �الأخرى باأ�رش�ر. ويف  وحدة �صكنية يف قطاع غزة، باالإ�صافة 

�ملباين  من  �لكثري  �أ�صيبت  كما  �آخرين،   330 نحو  وجرح   ،13 قتل  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف 

مبمتلكاتهم  حلقت  �أ�رش�ر  عن  تعوي�ص  طلب   3,424 �إ�رش�ئيليون  وقدَّم  باأ�رش�ر، 

�القت�صاد  وخ�رش  تنقلهم.  وو�صائل  ب�صيار�تهم  متعلقاً  طلباً   1,724 بينها  وم�صاكنهم، 

�الإ�رش�ئيلي نحو مليونني و140 �ألف دوالر.

ثالثًا: الو�سع الداخلي الفل�سطيني:

امل�ش�ر الع�م:

��صتمرت �أزمة �مل�رشوع �لوطني يف حتديد �جتاهاته وم�صار�ته و�أولوياته، خ�صو�صاً 

يف �لتعار�ص بني م�صاَري �لت�صوية �ل�صلمية و�ملقاومة �مل�صلحة. وظّل �لو�صع �لفل�صطيني 

�لد�خلي  �لبيت  ترتيب  وعدم  �مل�صاحلة،  برنامج  تنفيذ  وعدم  “�النق�صام”،  من  يعاين 

�لفل�صطيني. وبالرغم من �جلهود �لعديدة �لتي ُبذلت لتحقيق �مل�صاحلة �إال �أن �إنفاذها على 

�الأر�ص ظّل يت�صم بالتعّطل و�لتعرث. كما يزيد من �صعوبة �الأمر حالة عدم �لثقة بني فتح 

وحما�ص؛ وتاأثري �لتغري�ت �الإقليمية و�لبيئة �لدولية يف ح�صابات �أطر�ف �النق�صام، باجتاه 

عدم ��صتعجال “دفع �أثمان” �مل�صاحلة بانتظار ح�صول ظروف �أف�صل الأي منهما. ثم �إن 

وجود �صلطتني مب�صاَرين خمتلفني يف ر�م �هلل وغزة، يعك�ص �أجو�ءه �ل�صلبية على �لعمل 

�لوطني يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1967. وما يز�ل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية 

و�حل�صار �الإ�رش�ئيلي لقطاع غزة، قادر�ً على تعطيل �مل�صاحلة يف �لد�خل �لفل�صطيني �إذ� 

مل تتو�فق مع م�صاحله، من خالل تعطيل عمل �حلكومة و�النتخابات، و�إف�صال �إ�صالح 

�الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة �لغربية. 

�لتحرير  )منظمة  �لفل�صطينية  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صة  �أن  �الأزمة  �أوجه  �أبرز  ومن 

عن  �لعجز  ومن  �ل�رشيري”؛  و“�ملوت  و�لرتدي  �لرتهل  من  تعاين  ظلَّت  �لفل�صطينية( 

��صتيعاب كافة مكونات وقوى �ل�صعب �لفل�صطيني، وف�صلت يف تفعيل موؤ�ص�صاتها وتفعيل 

دور فل�صطينيي �لد�خل و�خلارج؛ بل، ومن ت�صاوؤل دورها وحجمها �إىل ما هو �أقرب �إىل 

د�ئرة من دو�ئر �ل�صلطة �لفل�صطينية. ويف �لوقت نف�صه، بدت �الآفاق �أكرث قتامة و�نغالقاً 
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من  حالة  من  وعانت  “�لدولة”؛  م�رشوع  باجتاه  �لتحّول  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمام 

�لوطني، وتكري�ص  �إىل تفريغها من م�صمونها  �الإ�رش�ئيلي  �لتاآكل، ومن �صعي �الحتالل 

�لتمثيلية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �لكارثي  �لو�صع  فاإن  وبالتايل،  خدمته.  يف  �لوظيفي  دورها 

و�لقيادية �لفل�صطينية، �أدى �إىل �إهد�ر طاقات �ل�صعب �لفل�صطيني، و�إ�صعاف قدرته على 

�مل�صي يف م�رشوع �لتحرير؛ يف �لوقت �لذي يقوم فيه �الحتالل مبزيد من �إجر�ء�ت �لتهويد 

و�ال�صتيطان وبناء �حلقائق على �الأر�ص.

وقد �نعك�صت �لثور�ت و�لتغري�ت يف �لعامل �لعربي على �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني، 

�ملوؤيدة  �لقوى  �الأوىل منها( ر�هنت  18 �صهر�ً  �لـ  2012-2013 )وخ�صو�صاً  ففي �صنتي 

مل�صار �ملقاومة، وخ�صو�صاً �لقوى �الإ�صالمية، على جناح هذه �لثور�ت وعلى �صعود ما 

يعرف بـ“�الإ�صالم �ل�صيا�صي”. غري �أن �النقالب �لع�صكري يف م�رش، و�حل�صار �خلانق 

هذه  تعززت  وقد  �لفل�صطيني.  �الإ�صالمي  �لتيار  على  �صلبية  بظالل  �ألقى  غزة،  لقطاع 

�ل�صورة بات�صاع �لهجمة على �لتيار �الإ�صالمي �حلركي يف كل �لدول �لتي ت�صهد ثور�ت 

�أو تغري�ت، وحتى يف �لدول �لتي تخ�صى من هذه �لثور�ت. وقد دفع هذ� قيادة �ل�صلطة 

يف ر�م �هلل ) قيادة فتح( �إىل عدم ��صتعجال م�صار �مل�صاحلة �لد�خلية �لفل�صطينية �إال وفق 

�رشوط دخول حما�ص “بيت �لطاعة” باعتبارها �لطرف �الأ�صعف. غري �أن م�صار �لت�صوية 

�ل�صلمية �لذي �نتهى �إىل �لف�صل، و�الأزمات �لبنيوية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية �لتي تعاين 

�لذي  �إىل م�صار �مل�صاحلة،  �لعودة  �لفل�صطينيني  �لفل�صطينية، فر�صت على  �ل�صلطة  منها 

�صهد موجات �صعود وهبوط يف �لعقد �لثاين من �لقرن �حلادي و�لع�رشين؛ يف ظّل غياب 

يف  ��صتمر�ره  على  )فتح(  فل�صطيني  ف�صيل  �إ�رش�ر  ظّل  ويف  د،  ُموحَّ �صيا�صي  برنامج 

�لهيمنة على �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية و�صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني.

م�ش�ر امل�ش�حلة الفل�شطينية:

عبا�ص  و�لرئي�ص  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  م�صعل  خالد  قام   2012/2/6 يف 

حكومة  ت�صكيل  على  ن�ّص  حيث  قطر،  �أمري  من  مبا�رشة  برعاية  �لدوحة  �إعالن  بتوقيع 

�لتحرير  ملنظمة  �لقيادي  �الإطار  تفعيل  وعلى  عبا�ص،  �لرئي�ص  ير�أ�صها  وطني  تو�فق 

�أن عبا�ص مل ُي�َصكل حكومة �لتو�فق على مدى �لعامني �لتاليني، ومل  . غري 
21

�لفل�صطينية
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تفلح �حلو�ر�ت �لثنائية �لتي جرت برعاية م�رشية حتى منت�صف �ل�صنة �لتالية يف �إنز�له 

منزل �لتنفيذ، و�صط �تهامات متبادلة بني �لطرفني بتحمل م�صوؤولية تعطيل �مل�صاحلة. 

خالل  فيا�ص  �صالم  برئا�صة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لطو�رئ  حكومة  و��صلت  وبالتايل، 

�صنتي 2012-2013 عملها، غري �أن �صدة �العرت��صات و�النتقاد�ت �ل�صادرة عن قيادة 

فتح ال�صتمر�ر تروؤ�ص فيا�ص للحكومة، وحماولة فيا�ص �ال�صتفادة من موقعه وعالقاته، 

لقبول  عبا�ص  دفعت  له،  �ملوؤيدين  من  كتلة  لت�صكيل  و�إد�ري،  مايل  نفوذ  من  لديه  وما 

.
22

��صتقالته يف 2013/4/14، وتكليف ر�مي �حلمد �هلل بدالً عنه

· خ�لد م�شعل وحمم�د عب��س ي�قِّع�ن على  اإعالن الدوحة بح�ش�ر اأمري قطر

· رامي احلمد اهلل خالل اأدائه اليمني الق�ن�نية اأم�م الرئي�س حمم�د عب��س
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مبو�جهة جمموعة كبرية من  �إ�صماعيل هنية  �أما يف قطاع غزة فقد ��صتمرت حكومة 

�لتحديات، �أبرزها �لتحدي �القت�صادي نتيجة للح�صار �ملفرو�ص على �لقطاع، �إىل جانب 

بالت�صبب  �هلل  ر�م  حكومة  مع  �التهامات  تبادلت  كما  �الإ�رش�ئيلي،  �لع�صكري  �لعدو�ن 

بزيادة معاناة �لقطاع، وت�صويه �صورة حما�ص. 

�جتاه  يف  �ملبادر�ت  من  بعدد  هنية  حكومة  قامت   2013 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف  ويف 

�تفاق  �إىل  �لتو�صل  مّت  حيث  فتح،  قيادة  من  جتاوباً  لقيت  و�لتي  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة 

جديد يف 2014/4/23 بتفعيل �مل�صاحلة و�إنهاء �النق�صام، فيما عرف بـ“�إعالن �ل�صاطئ”، 

حيث قررت حما�ص طو�عية ت�صليم �إد�رة قطاع غزة �إىل حكومة تو�فق وطني. وقد توىل 

�ل�صلطة يف ر�م �هلل، و�ملقّرب من حركة فتح، ت�صكيل هذه  ر�مي �حلمد �هلل رئي�ص وزر�ء 

�أن هذه �حلكومة تعرثت ومل تتمكن  ، غري 
232014/6/2 �لتي بد�أت مهامها يف  �حلكومة، 

من ��صتالم مهامها يف قطاع غزة، نتيجة رف�صها تثبيت �ملوظفني �لذين عينتهم حكومة 

�إعطائهم رو�تبهم. كما ��صتمر �لتعرث  هنية �ملقالة �لتي كانت تدير �لقطاع، وبالتايل عدم 

رفح(  معب  فيها  )مبا  �ملعابر  �إد�رة  بت�صليم  حلما�ص  �لتو�فق  حكومة  مطالبة  ب�صبب 

ولذلك،  رو�تبهم.  َعلّقت  �لذين  �ملوظفني  م�صكلة  متاماً  �حلكومة  حتلَّ  �أن  قبل  للحكومة، 

��صتالم  يف  تنجح  مل  �أنها  �إال  غزة،  �إىل  وفد  من  �أكرث  �حلكومة  �إر�صال  من  �لرغم  فعلى 

�لتو�فق متجاهالً  وز�رياً  تعديالً  �هلل  �حلمد  �أجرى  فقد  نف�صه،  �لوقت  ويف  �لقطاع؛   �إد�رة 

مع حما�ص عليه.

“حكومة  ومل تخُل هذه �لفرتة من �تهامات عبا�ص وقياد�ت فتحاوية حلما�ص باإقامة 

ظّل” يف �لقطاع، و“جتارة �حلروب”، و�ل�صعي الإقامة �إمارة يف �صيناء، و�إجر�ء �ت�صاالت 

�الإجر�ء�ت  فتحاوية  قياد�ت  �أيدت  كما  غزة.  قطاع  لف�صل  �صعياً  “�إ�رش�ئيل”  مع  �رشية 

�مل�رشية على �حلدود مع �لقطاع وتدمري �الأنفاق. �أما حما�ص �لتي نفت �التهامات بقوة، 

فتحاوية  وقياد�ت  عبا�ص  و�تهمت  �صدها،  و�لتحري�ص  �لدعاية  حمالت  ��صتهجنت  فقد 

بعدم �جلدية يف �مل�صاحلة، و�ل�صعي الإخ�صاع حما�ص، و�لتعامل مع غزة كـ“قرية نائية”، 

وبالتن�صيق �الأمني مع �لعدو، وبتحري�ص �لنظام �مل�رشي عليها؛ وبالتباطوؤ و�لتعطيل يف 

ملف �إعادة �إعمار قطاع غزة وفك �حل�صار.
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للمجل�ص  عبا�ص  حممود  و�ل�صلطة  �ملنظمة  رئي�ص  تعطيل  ��صتمر  �لفرتة  هذه  وخالل 

�لت�رشيعي �لفل�صطيني �لذي تهيمن عليه حما�ص؛ ومل ي�صَع الأخذ �رشعية حلكومته �لتي 

�لذي  �ملوؤقت”  �لقيادي  “�الإطار  �ملجل�ص؛ ومل يدُع الجتماع  �هلل من  ير�أ�صها ر�مي �حلمد 

و�لفعالية.  لل�صالحية  فاقد  �صكلي  �إطار  ويف  نادر�ً  �إال  �لفل�صطينية  �لقوى  كافة  يجمع 

باإن�صاء  �أمر  عندما  وحما�ص  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مع  نز�ٍع  يف  ذلك  فوق  عبا�ص  ودخل 

�ملحكمة �لد�صتورية يف ني�صان/ �أبريل 2016، وهو ما عدَّته حما�ص كارثة وطنية، وخرقاً 

، و��صتخدم �صالحياته �لتي منحته �إياها �ملحكمة �لد�صتورية يف رفع �حل�صانة 
24ً

د�صتوريا

عن خم�صة من خ�صومه �ل�صيا�صيني )�ملح�صوبني على حممد دحالن( من �أع�صاء �ملجل�ص 

.
25

�لت�رشيعي، بحجة �إحالتهم للمحاكمة

فتح  لقاء�ت   2016 �صنة  خالل  تتابعت 

ملحاولة  �لدوحة،  يف  خ�صو�صاً  وحما�ص، 

�إنفاذ �تفاق �مل�صاحلة �ملوّقع منذ �أيار/ مايو 

 2016 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  ويف   .2011

حلركة  �لعام  �الأمني  �صلَّح  رم�صان  �أعلن 

نقاط  ع�رش  من  مبادرة  �الإ�صالمي  �جلهاد 

حو�ر  وَعْقِد  �النق�صام،  �إنهاء  �إىل  تدعو 

�إىل تبني برنامج  �لفل�صطينية يوؤدي  للقوى 

�أو�صلو،  �تفاق  �إلغاء  �أ�صا�ص  على  جديد،  وطني 

و�صحب �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، و�إعادة بناء منظمة �لتحرير، و�إعطاء �الأولوية لبنامج 

. وبالرغم من ترحيب حما�ص وعدد من �لف�صائل باملبادرة، �إال �أن حركة فتح 
26

�ملقاومة

.
27

تعاملت معها على �أ�صا�ص �أنها مبادرة غري و�قعية

جلنة  ت�صكيل  عن  حما�ص  �أعلنت  عندما  �لفل�صطيني  �النق�صام  حّدة  �زد�دت  وقد 

2017، بحجة ��صتنكاف حكومة ر�م �هلل عن �لقيام  الإد�رة �لقطاع يف �أو�خر �آذ�ر/ مار�ص 

يف  فتح  و�أعلنت  �الأمر،  مع  حاد  ب�صكل  وفتح  �ل�صلطة  قيادة  تعاملت  وقد   .
28

مبهامها

2017/4/26 �أنها �تخذت قر�ر�ً ��صرت�تيجياً باتباع “كل �ل�صبل” الإنهاء “�النق�صام” وفق 

. وبد�أت رئا�صة �ل�صلطة وحكومتها باتخاذ جمموعة من �الإجر�ء�ت �لقا�صية 
29

تعريفها له

· رم�ش�ن �شلّح
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كان من بينها خ�صم رو�تب ع�رش�ت �الآالف من �ملوظفني �لتابعني لها يف �لقطاع، و�إحالة 

تغطية  عن  و�لتوقف  للمر�صى،  �لطبية  �لتحويالت  ووقف  �ملبكر،  �لتقاعد  �إىل  �الآالف 

على  كارثية  �آثار  لذلك  كان  وقد   .
30

�الإ�رش�ئيلي �الحتالل  من  �لو�ردة  �لكهرباء  فاتورة 

�أو�صاع كارثية، بعد ع�رش �صنو�ت من �حل�صار، وبعد  من  �أ�صا�صاً  �لذي يعاين  �لقطاع، 

خو�صه ثالث حروب مدمرة مع قو�ت �الحتالل.

عنه،  رجعة  ال  ��صرت�تيجي”  “قر�ر  �مل�صاحلة  �أن  على  طرفها  من  فاأكدت  حما�ص  �أما 

وفق  غزة  قطاع  تطويع  ومبحاولة  تهمي�صها،  مبحاولة  �ل�صلطة  وقيادة  فتح  و�تهمت 

حتت  نف�صها  وجدت  �لتي  حما�ص،  قيادة  قامت  نف�صه  �لوقت  ويف  �أو�صلو.  �تفاق  معايري 

�صغط مايل هائل وح�صار خانق، مبجموعة من �ملبادر�ت باجتاه تفعيل �مل�صاحلة وفّك 

ويف  �لعجلة.  حتريك  يف  �لو�صاطة  خّط  على  �مل�رشي  �لطرف  دخول  و�أ�صهم  �حل�صار، 

ال�صتالم  �هلل  �حلمد  حكومة  ودعت  �الإد�رية،  �للجنة  بحل  حما�ص  قامت   2017/9/17

ال�صتالم  غزة  �إىل  حكومته  �أع�صاء  مع  �هلل  �حلمد  و�صل   2017/10/2 ويف   ،
31

مهامها

باأن  يق�صي  �لقاهرة،  يف  وحما�ص  فتح  بني  �تفاق  توقيع  مّت   2017/10/12 ويف   .
32

�ملهام

تتم �إجر�ء�ت متكني �حلكومة من ��صتالم مهامها بحلول كانون �الأول/ دي�صمب 2017، 

 وت�صكيل جلنة �إد�رية وقانونية ملعاجلة مو�صوع ��صتيعاب �ملوظفني �ملدنيني �لذين عينتهم

 .
33

�لع�صكريني �ملوظفني  ق�صية  حلل  عليا  �أمنية  جلنة  وت�صكيل  �ل�صابقة،  هنية  حكومة 

وبالرغم من ��صتالم �حلكومة للمعابر يف 2017/11/1 و�إعالن حما�ص عن تعاونها �لكامل 

�أّن قيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل )فتح( مل ترفع بدورها �لعقوبات، ومل  لتمكني �حلكومة، �إال 

حتّل ق�صية �لـ 22 �ألف موظف �ملعينني يف �لقطاع؛ وربطت رفع �لعقوبات بانتظار �ملزيد 

جزئي  تقدمٍ  عن  تتحدث  فتحاوية  وقياد�ت  �هلل  �حلمد  حكومة  وظلّت  �الإجر�ء�ت،  من 

بطيء، وتتعّذر بعدم �صيطرتها على �الأمن؛ كما �أن بع�ص قياد�ت فتح حاولت فتح ملف 

يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  لقاء  ينفع  ومل   .
34

عليه �ل�صيطرة  و�رشورة  �لقطاع  يف  �ملقاومة 

�إنفاذ  ت�رشيع  يف  �أيام  بع�رشة  بعده  وحما�ص  فتح  لقاء  وال   ،
352017/11/21 يف  �لقاهرة 

برنامج �مل�صاحلة، �لذي دخل �صنة 2018 وهو ما يز�ل يعاين من �لتعرث. 
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�لوطني  �ملوقف  �أعطى  �لذي  �لوقت  ويف 

�ملوّحد �أو�خر 2017 �لر�ف�ص العرت�ف �لرئي�ص 

 Donald Trump تر�مب  دونالد  �الأمريكي 

بنقل  وقر�ره  لـ“�إ�رش�ئيل”  عا�صمة  بالقد�ص 

�صفارة بالده من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، �ملزيد من 

�الأمل باإمكانية توحيد �ل�صف �لوطني، ملو�جهة 

عودة  مع  �صيّما  وال  �ملتعاظمة،  �لتحديات 

�لتن�صيق �ملعلن بني �لرئي�ص عبا�ص وقياد�ت عليا 

يف حركة حما�ص، فاإّن �ملوقف �رشيعاً ما عاد �إىل حاله، لتنتك�ص �لعالقات �لوطنية برّمتها 

�لوفاق  ��صتهدف موكب رئي�ص حكومة   2018 �آذ�ر/ مار�ص  مع وقوع تفجري يف غزة يف 

�أ�صارت فيه حتقيقات �ل�صلطات يف غزة   ،
36

�لوطني ب�صحبة مدير �ملخابر�ت �لفل�صطينية

؛ 
37

�لعقوبات و�ل�صغوطات با�صتمر�ر  للتذرع  �هلل،  �ملخابر�ت يف ر�م  �إىل  �التهام  باأ�صابع 

.
38

بينما �صارعت �أجهزة �ل�صلطة يف ر�م �هلل وفتح باتهام حما�ص بامل�صوؤولية

2018 �صد�رة  �لوطني خ�صو�صاً يف �صنة  �لوفاق  “�لتمكني” حلكومة  �حتلّت م�صاألة 

�ل�صجال �لد�خلي بني فتح وحما�ص، وذلك حتت عنو�ن �لتمكني �لكامل و�ل�صامل للحكومة 

يف �مللفات كلّها، مبا يف ذلك ملف �ل�صالح، �لذي كان يجري �حلديث عنه �رش�حة �أو مو�ربة، 

بني حني و�آخر. وعلى �صوء �أّن �ل�صلطة �لفل�صطينية مل تتقّدم بخطو�ت جديدة نحو قطاع 

غزة، ترفع فيها من �لعقوبات �أو تخّفف منها، �أو تعالج فيها و�حد من �أهم ملفات �الإ�صكال 

باجلباية  مت�ّصكت  حما�ص  فاإّن  غزة،  قطاع  حكومة  موظفي  ملف  وهو  �حلركتني،  بني 

�أن  غري   .
39

غزة يف  �إد�رتها  وت�صيري  حكومتها  موظفي  رو�تب  لدفع  �لد�خلية  �ل�رشيبية 

حركة فتح مت�صكت مبوقفها �ملطالب بالتمكني للحكومة مبا ي�صمل ب�صط �ل�صيطرة على 

�لوزر�ء  عودة  يت�صمن  ومبا  �لد�خلية،  و�جلباية  و�ملعابر،  و�لق�صاء،  و�الأمن،  �الأر�ص، 

�ملوظفني  لوجود  رف�صها  يعني  مّما  �لعاملة،  و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�صلطات  �لهيئات  وروؤ�صاء 

.
40

�لكبار من حكومة قطاع غزة يف مر�فق عملهم

· دون�لد ترامب
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وبالرغم من �مل�صاحة �لتي �حتلتها م�صاألة �لتمكني حلكومة �لوفاق �لوطني، فقد �أقال 

�لرئي�ص عبا�ص هذه �حلكومة، وكلّف يف 2019/3/10 والأول مرة منذ �النق�صام �لفل�صطيني، 

يف   ،
41

�حلكومة بت�صكيل  ��صتية  حممد  �ملركزية  جلنتها  ع�صو  هو  فتح  حركة  يف  قيادياً 

�ل�صفة  بني  و�لقانونية  �ل�صيا�صية  �لرو�بط  فّك  كّر�صت  خطو�ت  جملة  من  كانت  خطوة 

�لغربية وقطاع غزة، و�أف�صت �إىل مزيد من �النق�صام. فقد �نعك�ص ت�صكيل هذه �حلكومة 

بال�صلب على م�صاريع �لي�صار �لفل�صطيني لتوحيد نف�صه، وفتحت �لتناق�صات مرة �أخرى 

�إىل ك�صفها عن خالفات د�خل فتح نف�صها. وبينما  د�خل بع�ص قوى �لي�صار، باالإ�صافة 

مل ُتعلن حكومة ��صتية عن برنامج تف�صيلي، فاإّنها �أعلنت عن مالمح برنامج موؤقت، من 

�صمنه �لعمل على �إجر�ء �نتخابات ت�رشيعية بح�صب كتاب �لتكليف من �لرئي�ص عبا�ص. 

وو�جهت �أزمة مالية خانقة، بعد �قتطاع �الحتالل لقيمة خم�ّص�صات �ل�صهد�ء و�الأ�رشى 

من �الأمو�ل �ل�رشيبية �لتي جتبيها ل�صالح �ل�صلطة، وبالرغم من رف�ص �ل�صلطة ��صتالم 

�أمو�ل �ل�رشيبة منقو�صة، فقد عادت و��صتلمتها يف تر�جع و��صح عن قر�رها. 

�ملحكمة  من  بقر�ر  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ُحّل   ،2018 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف 

ويكن  �الجتاه.  هذ�  يف  دفعتها  فتح  وقيادة  عبا�ص  �أّن  للكثريين  بد�  فيما   ،
42

�لد�صتورية

�لقول �إّن هذ� �الإجر�ء عّزز �الإجر�ء�ت �لتي تدفع باجتاه �النف�صال �لقانوين و�ل�صيا�صي 

�لقر�ر،  �لو�زنة  �لفل�صطينية  �لقوى  �لفل�صطينية. وقد رف�صت معظم  �ل�صلطة  �إقليمّي  بني 

يف  �لهام�صية  �لقوى  وبع�ص  فتح،  حركة  �صوى  يوؤيده  ومل  �أخرى،  قوى  عليه  وحتّفظت 

�أوالً على �ملوقف من  �لو�صط �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. و�أثار �لقر�ر جدالً قانونياً موؤ�ص�صاً 

�رشعية �ملحكمة �لد�صتورية نف�صها، ثم على م�صامني قر�ر �ملحكمة، و�النحياز �ل�صيا�صي 

 · حك�مة حممد ا�شتية يف �ش�رة مع الرئي�س حمم�د عب��س بعد اأداء اليمني الق�ن�نية،

يف مقر الرئ��شة، 2019/4/13 
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�لذي تت�صمنه. وقد �أجمعت �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية على �ملوقف �مل�صّكك يف �رشعية �ملحكمة 

�لد�صتورية، و�مل�صّكك يف �صحة قر�رها �لقا�صي بحّل �ملجل�ص �لت�رشيعي.

لل�صك يف كون  مل يرتك �خلطاب �ل�صيا�صي للرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص جماالً 

�خلطوة �صيا�صية تغّطت بالقانون. وبعد �صبعة �صهور من حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، حّل 

مو�زية  �صلطة  �أي  من  �ل�صاحة  لتخلو   ،
43

�الأعلى �لق�صاء  جمل�ص  �لفل�صطيني  �لرئي�ص 

ويف  �لد�خلية،  �خل�صومات  يف  �لق�صاء  ال�صتخد�م  �ملجال  ولينفتح  �لفل�صطينية،  لل�صلطة 

تعزيز �لهيمنة �الأمنية على �ملجتمع �لفل�صطيني. وقد �أّدت هذه �الأجو�ء �إىل ��صتمر�ر بيئة 

�النق�صام خالل �صنة 2019 و�إىل مزيد من �لتوتر و�خلالف بني فتح وحما�ص، و�إىل مزيد 

من �ل�صلوك �ل�صلطوي و�الأمني للقيادة يف ر�م �هلل، و�إىل �صحب �صلطة ر�م �هلل موظفيها من 

معابر قطاع غزة.

�أجل  من  “�ل�صالم  تر�مب  �صفقة  �صّد  فل�صطيني  �إجماع  ح�صل  �أخرى،  جهة  من 

 Peace to Prosperity: الزدهار: روؤية لتح�صني حياة �ل�صعبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي�

A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People” )�لتي 

�أعلنت تفا�صيلها ر�صمياً يف 2020/1/28(، و�صّد �ملحاوالت �ل�صهيونية �الأمريكية لت�صفية 

ق�صية فل�صطني، و�صّد حماوالت عزلها عن حميطها �لعربي و�الإ�صالمي من خالل بر�مج 

�صقط  �أن  بعد  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  فتح  قيادة  �الإحباُط  �أ�صاَب  كما  �لتطبيع. 

رهانها على م�صار �لت�صوية، وعلى حتويل �ل�صلطة �إىل دولة حقيقية ذ�ت �صيادة، وبعد �أن 

مّت تكري�ص دور �ل�صلطة كاأد�ة يف خدمة �الحتالل ومرتهنة �إىل �إر�دته؛ وبعد �أن مّت جتاهلها 

�لق�صية.  “حّل”  م�صار  على  �ل�صهيونية  �الأمريكية  �لروؤية  فر�ص  حماولة  يف  وجتاوزها 

الإعالن   2020/5/19 يف  �لرتدد  من  كثري  بعد  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  قيادة  ��صطّرت  ولذلك، 

جتميد �لعمل باتفاق �أو�صلو وملحقاته، ووقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل. ومع ذلك 

فقد �أ�رّشت على �اللتز�م بالت�صوية �ل�صلمية وبـ“�ل�رشعية �لدولية”، ورف�صت �أن تكون 

.
44

مناطق �ل�صلطة منطلقاً للعمل �ملقاوم �مل�صلح �صّد �الحتالل

ويف �صوء تو��صل قياد�ت من حما�ص بقياد�ت من فتح للدفع باجتاه ت�صليب �ملوقف 

�لفل�صطيني �صّد �صفقة تر�مب وم�صاريع �ل�صم �الإ�رش�ئيلي، فاإن �لو�صع �ملتاأزم لل�صلطة 

وملف  �مل�صاحلة  �لرجوب ملف  جبيل  وت�صليم  مو�قفها،  تليني  باجتاه  فتح  قيادة  دفع 

مو�جهة �ل�صم، مما �أوجد بيئة �أف�صل للحو�ر بني فتح وحما�ص.
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وقد لقيت جهود �مل�صاحلة زخماً بعد عقد موؤمتر �صحفي م�صرتك ل�صالح �لعاروري 

�أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح يف  نائب رئي�ص حركة حما�ص مع جبيل �لرجوب 

 ،
462020/9/3 يف  �لفل�صطينية  للف�صائل  �لعامني  �الأمناء  بلقاء  ثم   ،

452020 يوليو  متوز/ 

موّحدة  قيادة  وت�صكيل  للمرحلة،  �أن�صب  كخيار  �ل�صعبية  �ملقاومة  تفعيل  على  و�لتو�فق 

وتطوير �النق�صام،  و�إنهاء  �لوطنية  �مل�صاحلة  م�صار  وتفعيل  �لغربية،  �ل�صفة  يف   لها 

وجميع  �لفل�صطينيني  جميع  ت�صمل  بحيث  وتفعيلها،  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

 .
47

�ص�ص ديوقر�طية و�صعبية، وعلى �أ�صا�ص �لتمثيل �لن�صبي
ُ
�لف�صائل، على �أ

الإنفاذ  عمل  خريطة  لبلورة  وحما�ص  فتح  بني  و�الت�صاالت  �للقاء�ت  تتابعت  وقد 

�لتو�فقات على �الأر�ص، وفق جدول زمني و�لتز�مات و��صحة، و�إ�رش�ك باقي �لف�صائل 

منت�صف يف  �لقاهرة  لقاء  بعد  تعرّثت  �للقاء�ت  هذه  �أن  غري  �مل�صار.  يف   �لفل�صطينية 

�ملتعلقة  �النتخابات  تز�من  الإ�رش�ر حما�ص على �رشط  ، نظر�ً 
48

�لثاين/ نوفمب ت�رشين 

باملجل�ص �لت�رشيعي و�ملجل�ص �لوطني ورئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية، باعتباره �أمر�ً متفقاً 

عليه يف �تفاق �مل�صاحلة �صنة 2011؛ ثم ب�صبب �إعالن �لقيادي يف �ل�صلطة ويف فتح ح�صني 

.
49

�ل�صيخ يف 2020/11/17 ��صتئناف �لعالقة و�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

تنازلت  �أن  بعد   2021 يناير  �لثاين/  كانون  يف  كبري�ً  �نفر�جاً  �مل�صاحلة  م�صار  �صهد 

وتاأجيل  �ل�صيا�صي؛  �لبنامج  على  �التفاق  تاأجيل  وعلى  �لتز�من،  �رشط  عن  حما�ص 

· م�ؤمتر �شحفي ل�ش�لح الع�روري وجربيل الرج�ب، مت�ز/ ي�لي� 2020 
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�ملجل�ص  حّل  عن  �صكتت  قد  كانت  كما  �ل�صيا�صي،  �النق�صام  ��صتحقاقات  معاجلة 

ذر�ئع  �أي  �ألغت  وبالتايل  �الأمني؛  للتن�صيق  �ل�صلطة  ��صتئناف  عن  و�صكتت  �لت�رشيعي، 

يف �ل�صلطة  “مقا�ص”  وفق  �لرتتيبات  و�أ�صبحت  فتح،  وقيادة  عبا�ص  حممود   �أمام 

�أنها ح�صلت على �صمانات من دول عربية و�إ�صالمية بنز�هة  ر�م �هلل. و�أعلنت حما�ص 

يف �النتخابات  مر�صوم  عبا�ص  �أ�صدر  وبالتايل،   .
50

نهايتها �إىل  وم�صيّها   �النتخابات 

يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �النتخابات  عقد  ت�صمن  �لذي   2021 يناير  �لثاين/  كانون 

يف  �لوطني  �ملجل�ص  وت�صكيل   2021/7/31 يف  �ل�صلطة  رئا�صة  و�نتخابات   2021/5/22

.
512021/8/31

 ،
وقد كان هناك �إقبال كبري يف �ل�صفة و�لقطاع على ت�صجيل �لناخبني فاق �لـ 52%93

�أور�قها، حيث �صملت جميع �لف�صائل �لفل�صطينية و�لكثري  36 قائمة مّت قبول  وت�صكلت 

. وقبيل �نطالق �حلمالت �النتخابية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 
53

من �لقو�ئم �مل�صتقلة

�النتخابية،  �لعملية  بتعطيل   2021/4/29 يف  وفتح(  �ملنظمة  )قيادة  �ل�صلطة  قيادة  قامت 

.
54

و�إعالن تاأجيلها �إىل �أجل غري م�صمى، مبا ت�صبب بحالة �صخط �صعبي و��صع

و��صحاً  كان  حيث  �لقر�ر،  هذ�  �تخاذ  �حتمال  على  موؤ�رش�ت  ظهرت  �أن  �صبق  وقد 

�إجر�ء �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  برف�ص  �لتذرع  هو  لتبيره  �صي�صتخدم  �لذي  �ملبر   �أن 

�لتي  �لدو�فع  �أبرز  �أن  للجميع  و��صحاً  كان  �الأمر  حقيقة  يف  لكن  �لقد�ص.  يف  �النتخابات 

وقفت ور�ء قر�ر تعطيل �النتخابات هي �خل�صية من نتائجها، مع تز�يد �ملوؤ�رش�ت على 

قو�ئم  ثالث  يف  ونزولها  فتح،  حركة  �صفوف  د�خل  �خلالفات  و�حتد�م  حما�ص؛  فوز 

�لقو�ئم  من  عدد  �إىل  باالإ�صافة  �أ�صا�صية، 

وخ�صية  عليها.  �ملح�صوبة  �ل�صغرية 

 حممود عبا�ص من خ�صارة مرّجحة ملوقع

 �لرئا�صة، ب�صبب �إ�رش�ر مرو�ن �لبغوثي

�لرئا�صية،  لالنتخابات  �لرت�صح  على 

وتخوفات �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” 

وعدد من �لدول �لعربية من �الحتماالت 

�لقوية لتقّدم حركة حما�ص يف �النتخابات، 

�ل�صغوط  �لن�صائح وممار�صة  وتقديها 

· مروان الربغ�ثيعلى عبا�ص لتاأجيل �النتخابات. 
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وفقد�نها  �صيا�صياً،  وقيادتها  �ل�صلطة  عزل  �النتخابات  تعطيل  قر�ر  على  ترّتب  وقد 

�لثقة و�مل�صد�قية، وتر�جع �صعبية فتح عبا�ص، ورف�ص معظم �لف�صائل و�لقوى و�لنخب 

�لفل�صطينية مبر�ت �ل�صلطة لتعطيل �النتخابات؛ وعودة �لتوتر و�لتاأزم للعالقات �لد�خلية 

�لفل�صطينية؛ وظهور قيادة فتح �صبباً رئي�صياً يف �النق�صام �لفل�صطيني؛ و�إ�صعاف موقف 

عبا�ص و�ل�صلطة لدى �الأطر�ف �لعربية و�لدولية، ب�صبب هربه من ��صتحقاق �النتخابات، 

وتهّربه من نتائجها �ملحتملة؛ وبالتايل �إ�صعاف �رشعيته عملياً يف عيونها. 

ويف �صوء تعطيل �النتخابات، ويف �صوء معركة “�صيف �لقد�ص” �لتي قادتها حما�ص 

وعربياً  فل�صطينياً  و�ملقاومة  حما�ص  مكانة  يف  كبري  تقّدم  حدث  باأيام،  ذلك  بعد  باقتد�ر 

قناعة  برزت  كما  و�ملحايدين،  و�خل�صوم  �الأ�صدقاء  لدى  وزنها  وز�د  ودولياً،  و�إقليمياً 

�صيا�صية  ترتيبات  �أي  يف  معها  و�لتو��صل  عليها  �النفتاح  ب�رشورة  ودولية  �إقليمية 

م�صتقبلية لتحقيق �ال�صتقر�ر �الإقليمي. كما �أن �ملعركة عززت وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني 

جغر�فياً )�ل�صفة، قطاع غزة، فل�صطني �ملحتلة 48، �ل�صتات(، حيث �صاركت كل �صاحات 

�لثقل �لفل�صطيني يف م�رشوع مو�جهة �الحتالل، ويف �لوقوف خلف �ملقاومة. 

االنتخ�ب�ت املحلية البلدية:

�صهدت �صنة 2012 �إجر�ء �النتخابات �ملحلية �لبلدية يف �ل�صفة �لغربية حيث �عتمدت 

فيها  �القرت�ع  ن�صبة  بلغت  �لتي  �النتخابات  نتائج  �ل�صفة  يف  �ملركزية  �النتخابات  جلـنة 

�إعالن قوى �ملقاومة، ويف  . وبدت نتائج �النتخابات �ملحلية باهتة وفاترة بحكم 
55%55

مما  و�قرت�عاً،  تر�صيحاً  فيها،  �مل�صاركة  وعدم  مقاطعتها  عن  حما�ص،  حركة  مقدمتها 

. وبالرغم من فوز فتح يف معظم �لبلديات، �إال �أن هذه 
56

نزع طابع �ملناف�صة �جلادة عنها

ت عن حالة �النق�صام �لفتحاوي �لد�خلي، حيث فازت �صخ�صيات وقو�ئم  �النتخابات عبَّ

.
57

مف�صولة من �حلركة على �لقو�ئم �لر�صمية لفتح، كما يف مدينة نابل�ص

يف  عقدها  �إىل  �هلل  ر�م  حكومة  دعت  �لتي  �لبلدية  �ملحلية  �النتخابات  جتربة  �أ�صهمت 

2016/10/8، يف تاأجيج �لنز�ع �لد�خلي �لفل�صطيني، بدالً من �أن تكون عينًة �ختبارية ناجحة 
م�صجعة باجتاه تطبيق برنامج �مل�صاحلة. �إذ �إن معظم �لقوى �لفل�صطينية )مبا فيها فتح 

وحما�ص( قررت �مل�صاركة يف �النتخابات. و�أظهر ك�صٌف �أويل وجود 787 قائمة يف �ل�صفة 

. ويف �لوقت �لذي �أخذت تظهر فيه توقعات بفوز حما�ص يف �ملدن 
58

�لغربية و87 قائمة يف غزة

�لرئي�صية يف �ل�صفة، ظهرت حتذير�ت �إ�رش�ئيلية من �أن حما�ص قد تعزز تاأثريها �ل�صيا�صي. 
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�هلل بر�م  �لعليا  �لعدل  حمكمة  �إىل  طعوناً  فتحاوية  جهات  رفعت  �لقلقة  �الأجو�ء  هذه   ويف 

�أن  )�لتي يح�صبها كثريون على فتح( بعدم د�صتورية �النتخابات يف قطاع غزة، باعتبار 

. وقد كان ذلك يف �إثر تقدمي جهات حم�صوبة 
59

�لق�صاء و�ل�صلطة يف �لقطاع فاقدة لل�رشعية

لالنتخابات  �ملركزية  �للجنة  قبلت  �نتخابية؛  قو�ئم  يف  طعوناً  �لقطاع  يف  حما�ص  على 

تاأجيل  �لعليا  �ملحكمة  . وقد قررت 
60

لقو�ئم فتحاوية بينها  �أربعة طعون، ثالثة من  منها 

�النتخابات و�إجر�ءها يف �ل�صفة و��صتثناء قطاع غزة، وهو ما دفع حما�ص و�جلبهة �ل�صعبية 

 و�جلهاد �الإ�صالمي ملقاطعة �النتخابات، �لتي جرت يف 2017/5/13. حيث فاز �مل�صتقلون

بـ 65% من �ملقاعد، فيما فازت �لقو�ئم �حلزبية بـ 35% فقط؛ وهو ما عك�ص �صعف �أد�ء فتح 

.
61

حتى يف غيبة �لف�صائل �لرئي�صية �ملناف�صة

التن�شيق االأمني ل�شلطة رام اهلل مع االحتالل:

��صتمرت �ل�صلطة يف ر�م �هلل بالتن�صيق �الأمني مع �الحتالل معظم �لفرتة 2021-2012 

)�إال من فرت�ت �نقطاع حمدودة( بالرغم من قر�ر�ت �ملجل�َصني �لوطني و�ملركزي بوقفه، 

و�صبه �الإجماع �لفل�صطيني �لف�صائلي و�ل�صعبي على وقفه �أي�صاً. ويبدو �أن قيادة �ل�صلطة 

تدرك �أن جانباً �أ�صا�صياً جلوهر وجودها بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل” مرتهن بالتن�صيق �الأمني؛ 

�آثاره  تن�صيق مل يرتك  لو فعلت ذلك. وهو  تنتظرها  �لتي  �لقا�صية  �الإجر�ء�ت  تدرك  كما 

�أحدث �رشوخاً  �إنه  بل  �لف�صائلية فح�صب،  �لعالقات  �ملقاومة، وعلى  �ل�صلبية على قوى 

بالغة يف �لبنية �لنف�صية و�ملجتمعية �لفل�صطينية. 

وقد كان ملف �لتن�صيق �الأمني بني �الأجهزة �الأمنية يف ر�م �هلل وبني �صلطات �الحتالل 

�أحد �أبرز نقاط �الختالف �لفل�صطينية؛ فقد �صدرت دعو�ت و��صعة ومتكررة من �لقوى 

و�لفعاليات �لفل�صطينية، خ�صو�صاً حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�جلبهة �ل�صعبية بوقف 

� على ��صتمر�ره، حتى بعد قر�ر �ملجل�ص  هذ� �لتن�صيق. غري �أن عبا�ص وقيادة �ل�صلطة �أ�رشَّ

�صائر  يف  �لنظر  و�إعادة  �الأمني،  �لتن�صيق  بوقف   2015/3/5 يف  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي 

ُتنفذ  ال  تو�صية  جمرد  باعتبارها  عبا�ص  معها  تعامل  حيث  ؛ 
62

�الحتالل مع  �التفاقيات 

�الإ�رش�ئيليون  �الأمنيون و�مل�صوؤولون  �لقادة  �إال مبر�صوم رئا�صي ي�صدر عنه. وقد عّب 

عن �رتياحهم الأد�ء �ل�صلطة �الأمني، وتن�صيقها معهم �صّد قوى �ملقاومة، خ�صو�صاً و�أن 

�الأمن �لفل�صطيني جنح يف �إحباط �لكثري من عمليات �ملقاومة و�لقب�ص على خالياها، كما 

عمل ب�صكل فعال على �حتو�ء و�إطفاء �نتفا�صة �لقد�ص. ولعل �عرت�ف ماجد فرج، مدير 
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�لثالث  �الأ�صهر  يف  �إ�رش�ئيليني  �صّد  هجوم  مئتي  نحو  باإحباط  �لفل�صطينية،  �ملخابر�ت 

�الأوىل النتفا�صة �لقد�ص )ت�رشين �الأول/ �أكتوبر - كانون �الأول/ دي�صمب 2015(، و�لذي 

.
63

لقي حالة ��صتنكار فل�صطيني و��صعة، يدل على �ملدى �لذي و�صل �إليه هذ� �لتن�صيق

وقد ��صطرت قيادة �ل�صلطة لوقف �لتن�صيق موؤقتاً �أيام هبّة باب �الأ�صباط يف �لقد�ص يف 

.
64

متوز/ يوليو 2017، غري �أنها عادت تدريجياً للتن�صيق بعد هدوء �الأو�صاع

وتكررت �لت�رشيحات �الإ�رش�ئيلية يف �صنتي 2018-2019 حول �أهمية دور �ل�صلطة يف 

خدمة �الأمن �الإ�رش�ئيلي، ومنع �أجهزة �ل�صلطة �الأمنية لنحو 40% من �لعمليات �ملوجهة 

، و�إ�صهامها يف �حتو�ء �لهبّات �لتي �صهدتها �ل�صفة �لغربية. كما ��صتمر 
65

�صّد �الحتالل

�لدعم �الأمريكي لالأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، بالرغم من قطع �لواليات �ملتحدة دعمها 

عن �ل�صلطة �لفل�صطينية، هذ� باالإ�صافة �إىل �للقاء�ت �لتن�صيقية �ملعلنة، ويف م�صتويات عليا. 

وكما �أ�رشنا �صابقاً، فاإن قيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل قامت يف �صوء مو�جهة �صفقة تر�مب 

يف 2020/5/23 بوقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل؛ غري �أنها عادت يف 2020/11/17 �إىل 

��صتئناف هذ� �لتن�صيق من جديد.

منظمة التحرير الفل�شطينية:

طو�ل �لفرتة 2012-2021 �صعى حممود عبا�ص لتجنّب دعوة �الإطار �لقيادي �ملوؤقت 

�إجر�ء حقيقي ال�صتيعاب  باأي  �لفل�صطينية  �لتحرير  لالجتماع؛ كما مل تقم قيادة منظمة 

تلك �لتي متلك ح�صور�ً �صعبياً و��صعاً كحما�ص و�جلهاد  �لفل�صطينية، خ�صو�صاً  �لقوى 

منظمة  تفعيل  باجتاه  جّدية  �إجر�ء�ت  �أي  �تخاذ  يتم  مل  كما  �ملنظمة؛  �أطر  يف  �الإ�صالمي، 

�أع�صاء  ��صتقالة عبا�ص وعدد من  بينما قوبلت عملية  بناء موؤ�ص�صاتها.  و�إعادة  �لتحرير 

2015، و�لدعوة لعقد �جتماع للمجل�ص  �أغ�صط�ص  �آب/  �لتنفيذية من ع�صويتها يف  �للجنة 

و��صع  برف�ص  �الحتالل،  حتت  �لو�قع  �لفل�صطيني  �لد�خل  ويف  �لقدمي  بت�صكيله  �لوطني 

��صتحقاقات  على  �لتفافاً  باعتبار ذلك  �ملنظمة نف�صها،  من حما�ص و�جلهاد و�أطر�ف من 

�ملنظمة  رئا�صة  �أجند�ت  مع  تتو�فق  تنفيذية  جلنة  لتكوين  يهدف  وحتركاً  �مل�صاحلة، 

.
66

و�ل�صلطة. وقد �أدى ذلك �إىل تاأجيل عقد هذ� �ملجل�ص

وب�صكل يتعار�ص مع �لتو�فق �لفل�صطيني �لذي مّت يف بريوت يف �أو�ئل 2017 على عقد 

�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني؛ فقد �أ�رشَّ عبا�ص وقيادة فتح على �لدعوة لعقد دورة عادية 



236

الق�سية الفل�سطينية

2018؛ مما �أدى �إىل مقاطعة  �أبريل  �أو�خر ني�صان/  للمجل�ص حتت �الحتالل يف ر�م �هلل يف 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�جلبهة �ل�صعبية لهذ� �ملجل�ص، بدعوى خمالفتها ملا �تفق عليه 

قر�ر�ت  بعد  به،  قطع  �لذي  وعده،  بالفعل  عبا�ص  �لرئي�ص  خالف  وقد   .
67

قبل من  وطنياً 

�لوطني،  �ل�رشخ  �زد�د  �لدورة دورة طارئة. وقد  باأن تكون  �لقد�ص،  تر�مب بخ�صو�ص 

و�جلبهة  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص  قاطعته  حيث  �ملركزي؛  �ملجل�ص  دور�ت  عقد  مع 

يف  �هلل  ر�م  يف  �ملنعقدة  �ملركزي  للمجل�ص  �لثالثني  �لدورة  يف  �ملقاطعة  و�ت�صعت  �ل�صعبية. 

فتح  ولتجد  �لوطنية،  و�ملبادرة  �لديوقر�طية  �جلبهة  �أي�صاً  لت�صمل   2018/10/29-28

.
68

نف�صها معزولة بعيد�ً عن معظم �لف�صائل �لفل�صطينية �لو�زنة

�أف�صت دورة �ملجل�ص �لوطني �ملنعقدة يف )4/30-2018/5/3( �إىل �نتخاب �لرئي�ص عبا�ص 

رئي�صاً لفل�صطني، وتو�فق �مل�صاركني على جلنة تنفيذية جديدة، و�نتخاب �لرئي�ص عبا�ص 

 .
69

�لتحرير �ملركزي ملنظمة  للمجل�ص  35 ع�صو�ً جديد�ً  على  �أي�صاً  لها، وتو�فقهم  رئي�صاً 

�لتحرير،  �ل�صلطة على منظمة  يعني تكري�ص هيمنة حركة فتح، ونخبة  �لذي  �الأمر  وهو 

وبالتايل قطع �لطريق على بقية �لقوى �لوطنية، و��صتخد�م �ملنظمة �صيا�صياً يف �خلالفات 

�لد�خلية، ويف ترتيبات ما بعد �لرئي�ص عبا�ص. و�أما �لقر�ر�ت �ل�صيا�صية ملجمل تلك �جلل�صات 

بخ�صو�ص �ل�رش�ع مع �الحتالل، كاإعادة �لنظر يف �لتز�مات �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة 

�لتحرير جتاه �التفاقات �ملَوّقعة مع �الحتالل، مبا ي�صمل وقف �لتن�صيق �الأمني، و�النفكاك 

، فلم ُينّفد منها �صيء، حتى بعد �أن �أعلن عبا�ص 
70

�القت�صادي عنه، وتفعيل �ملقاومة �ل�صعبية

عن ت�صكيله جلنة الإنفاذ �لقر�ر�ت؛ مما عك�ص �نطباعاً و��صعاً بعدم جدية تلك �لقر�ر�ت، و�أّنها 

حم�ص مناور�ت �إعالمية، تهدف �إىل تعبئة �لفر�غ �ل�صيا�صي باخلطابة �ل�صيا�صية. كما �أّن 

�لقر�ر�ت �لتي �أعلنت عنها قيادة �ملنظمة )قيادة �ل�صلطة وفتح( بعد �نف�صا�ص �ملجل�ص بنحو 

�صنتني يف مو�جهة �صفقة تر�مب، قد �تخذت طابعاً تكتيكياً موؤقتاً، �رشعان ما تر�جعت عنها.

االأو�ش�ع الداخلية للف�ش�ئل الفل�شطينية: 

للخالفات  بروز�ً  �لد�خلي  �لفتحاوي  �لو�صع  �صهد 

دحالن  حممد  وتيار  عبا�ص  �لرئي�ص  تيار  بني  خ�صو�صاً 

دحالن،  و��صل  حيث  �حلركة.  من  �ملف�صول  �لقيادي 

مع  �جليدة  عالقاته  ومن  �الإمار�تي،  �لدعم  من  م�صتفيد�ً 

�صبكة  ومن  مر�صي،  على  �النقالب  بعد  �مل�رشي  �لنظام 

· حممد دحالن
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�إعالمية  �أن عبا�ص و�جهه بحملة  �لو��صعة، هجومه على عبا�ص؛ غري  �لفتحاوية  عالقاته 

عنيفة، كما تبادل عبا�ص ودحالن �التهامات ب�صاأن �مل�صوؤولية عن ��صت�صهاد يا�رش عرفات، 

�لذي �أ�صارت �أبحاث خب�ء �صوي�رشيني �إىل تعر�صه لن�صبة عالية من �ل�صّم �الإ�صعاعي من 

مادة �لبولونيوم. كما ظهرت �خلالفات ب�صكل �أو�صح �إثر �الإعالن عن �نتخابات �ملجل�ص 

2021، حيث حتالف مرو�ن �لبغوثي مع نا�رش �لقدوة يف  �لت�رشيعي لل�صلطة يف ربيع 

قائمة م�صتقلة عن فتح “�لر�صمية”، بينما �أ�رش �لبغوثي على مناف�صة عبا�ص على موقع 

رئا�صة �ل�صلطة. هذ� باالإ�صافة �إىل نزول تيار دحالن يف قائمة خا�صة.

مب�صاركة  2016/12/4-11/29 يف  �هلل  ر�م  يف  �ل�صابع  موؤمترها  فتح  عقدت   وقد 

1,400 ع�صو، حيث �أعيد �نتخاب عبا�ص رئي�صاً لفتح، و�حتفظ 12 ع�صو�ً مبنا�صبهم يف 

�للجنة �ملركزية من �أ�صل 18 منتخباً حيث �ن�صم �إليهم 6 �أع�صاء جدد. كما مّت �نتخاب 80 

ع�صو�ً يف �ملجل�ص �لثوري لفتح. وقد متّكن تيار �لرئي�ص عبا�ص من �ل�صيطرة على مفا�صل 

حركة فتح، ومن �إق�صاء �أن�صار حممد دحالن. 

· امل�ؤمتر الع�م ال�ش�بع حلركة فتح يف رام اهلل، 2016/11/29
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وتد�ولها  �إيقاعها  تابعت  فقد  حما�ص،  �أما 

من  بالرغم  �ملنتظم  وري  �ل�صُّ �النتخابي 

�نتخاباتها  فاأجرت  �للوج�صتية؛  �ل�صعوبات 

�الأول  �لن�صف  ويف   2012 �أو�خر  �لد�خلية 

 2012 مطلع  �أعلن  م�صعل  وكان   .2013 من 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  لرئا�صة  �لرت�صح  عدم  نيته 

�لد�خلي  �ل�صغط  حتت  �أنه  غري  حلما�ص، 

��صطر للرت�جع. ويف 2013/4/2 �أعلنت حما�ص 

جمل�ص  قيام  عن  ر�صمي  بيان  يف 

للحركة  �لتابع  �لعام  �ل�صورى 

بتجديد �لثقة مل�صعل كرئي�ص للمكتب 

�ل�صيا�صي لوالية تنظيمية جديدة.

ويف �لن�صف �الأول من �صنة 2017 

�ل�صنو�ر، يحيى  غزة  يف  مكتبها  قيادة  وتوىل   عقدت حما�ص �صل�صلة عملياتها �النتخابية، 

وتوىّل ماهر �صالح قيادة مكتبها يف �خلارج، وتوىل �صالح �لعاروري قيادة مكتب �ل�صفة، 

ثم �نتخب الحقاً نائباً لرئي�ص �حلركة؛ بينما �نتخب جمل�ص �ل�صورى �لعام �إ�صماعيل هنية 

خلفاً خلالد م�صعل يف 2017/5/6.

· يحيى ال�شن�ار · �ش�لح الع�روري · م�هر �شالح

· خ�لد م�شعل
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وكانت حما�ص قبيل تنحي م�صعل قد �أعلنت عن 

ذكرت  ح�صبما  ت  عبَّ �لتي  �ل�صيا�صية،  وثيقتها 

و�النفتاح  و�لتطور  �لتجدد  “روح  عن  حما�ص 

وقد  �لثو�بت”.  على  �ملحافظة  مع  لديها، 

تتميز  حمرتفة،  �صيا�صية  بلغة  �لوثيقة  �صيغت 

بالو�قعية و�ملرونة، وتوؤكد فيها حما�ص هويتها 

�لتنازل  وعدم  �لوطنية،  �لفل�صطينية  �الإ�صالمية 

�العرت�ف  فل�صطني، وعدم  �أي جزء من  عن 

متانع  ال  �أنها  غري  بـ“�إ�رش�ئيل”؛ 

على  �لوطنية  �لقوى  مع  �اللتقاء  يف 

كاملة  �لفل�صطينية  �لدولة  برنامج 

�ملحتلة فل�صطني  على   �ل�صيادة 

.
�صنة 711967

�نتخاب و�أعيد  �لد�خلية،  �نتخاباتها  حما�ص  عقدت   2021 �صنة  من  �الأول  �لن�صف   ويف 

يحيى �ل�صنو�ر لقيادة مكتبها يف غزة، وتوىّل خالد م�صعل قيادة مكتبها يف �خلارج، وتوىل 

جمل�ص  �نتخب   ،2021 �أغ�صط�ص  �آب/  مطلع  ويف  �ل�صفة.  مكتب  قيادة  �لعاروري  �صالح 

�ل�صورى �لعام حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية رئي�صاً للحركة و�صالح �لعاروري نائباً له، 

كما ��صتكمل �نتخاب باقي �أع�صاء قيادة �حلركة.

�أما �جلبهة �ل�صعبية فعقدت موؤمترها �ل�صابع يف كانون �الأول/ دي�صمب 2013، حيث 

�نتخبت هيئاتها �لقيادية، وجدد �ملوؤمتر �لعام للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، �نتخاب 

�الأ�صري �أحمد �صعد�ت �أميناً عاماً للجبهة، و�نتخب �أبو �أحمد فوؤ�د نائباً لالأمني �لعام خلفاً 

.
72

لعبد �لرحيم ملوح

كما �أعلنت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني ر�صمياً، يف 2018/7/28، عن �ختتام 

بدورها  �نتخبت  جديدة،  مركزية  جلنة  بانتخاب  �ل�صابع  �لعام  �لوطني  موؤمترها  �أعمال 

.
73

مكتباً �صيا�صياً جديد�ً برئا�صة �الأمني �لعام نايف حو�متة
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يف  �صلح  �هلل  عبد  رم�صان  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  دخول  �صوء  ويف 

�لنخالة  زياد  �الأ�صتاذ  بانتخاب   ،2018/9/28 يف  �حلركة  قامت  فقد   ،2017 �صنة  غيبوبة 

�نتخاب ومت  �لعام.  لالأمني  نائباً  �لهندي  حممد  �نتخبت  كما  له،  خلفاً  للحركة  عاماً   �أميناً 

. وقد تويف 
74

9 �أع�صاء علنيني للمكتب �ل�صيا�صي، باالإ�صافة �إىل عدد �آخر مل تعلن �أ�صماوؤهم

رم�صان �صلح رحمه �هلل يف 2020/6/6.

�لر�بع  موؤمتره  يف   ،2019/11/9 يف  )فد�(،  �لفل�صطيني  �لديقر�طي  �الحتاد  و�أعاد 

�لن�صال  جلبهة  �ملركزية  �للجنة  �أعادت  كما   .
75

للحزب عاماً  �أميناً  ر�أفت  �صالح  �نتخاب 

�ل�صعبي، غد�ة �نتهاء �أعمال �ملوؤمتر �لثاين ع�رش يف حزير�ن/ يونيو 2021، �نتخاب �أحمد 

 .
76

جمدالين �أميناً عاماً لها

· �ش�لح راأفت

· اأحمد جمدالين · ن�يف ح�امتة· اأب� اأحمد ف�ؤاد

· زي�د النخ�لة · حممد الهندي
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�لفل�صطيني  �ملركز  يجريها  �لتي  �لر�أي  ��صتطالعات  لنتائج  �لعام  �خلط  �أظهر  وقد 

و�لقطاع  �ل�صفة  يف   ،)2021-2012( �لفرتة  هذه  خالل  و�مل�صحية  �ل�صيا�صية  للبحوث 

�أكرث  على  وحما�ص  فتح  ح�صلت  �إذ  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  يف  �ال�صتقطاب  حالة  ��صتمر�ر 

الأي  وهبوط  �صعود  هام�ص  مع  منهما،  لكل  �الأ�صو�ت  ثلث  بنحو  �الأ�صو�ت،  ثلثي  من 

من �لطرفني بح�صب تطور �الأحد�ث، بينما ح�صلت �لف�صائل �الأخرى جمتمعة على نحو 

10%. كما �أظهرت تر�جعاً يف �صعبية �لرئي�ص عبا�ص، حيث ظهر يف ��صتطالعات عديدة �أن 

�إ�صماعيل هنية مر�صح حما�ص �صيفوز عليه يف �نتخابات رئا�صة �ل�صلطة؛ غري �أن �الأ�صري 

�أعلى منهما للفوز يف حال نزوله �النتخابات. كما عك�صت  مرو�ن �لبغوثي لديه فر�ص 

�ال�صتطالعات حالة �إحباط متز�يدة جتاه �تفاقيات �أو�صلو وجتاه �أد�ء �ل�صلطة يف ر�م �هلل؛ 

ورف�صت �الأغلبية تن�صيق �ل�صلطة �الأمني مع �الحتالل؛ كما رف�صت �أغلبية �صاحقة قر�ر 

.
77

حل �ملجل�ص �لت�رشيعي

رابعًا: م�سار الت�سوية ال�سلمية 2012–2021:

با�صتمر�ر  و�لع�رشين  �حلادي  �لقرن  من  �لثاين  �لعقد  يف  �لت�صوية  م�صار  �ت�صم 

�صوء  يف  �ملفاو�صات،  با�صتئناف  �أوباما  �إد�رة  �هتمام  وتر�جع  و�لتّعرث،  �جلمود  حالة 

و�ملتمثلة  للمفاو�صات،  للعودة  �لفل�صطينية  للمطالب  �الإ�رش�ئيلي  �لرف�ص  ��صتمر�ر 

�لدولة  ب�صاأن حدود  للتفاو�ص  1967 كمرجعية  �صنة  �ال�صتيطان وقبول حدود  بتجميد 

يف  و�ل�صلطة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قيادة  دفع  �لرف�ص  هذ�  �ملوعودة.  �لفل�صطينية 

ر�م �هلل �إىل �للجوء لبد�ئل �أخرى، حيث ح�صلت على مقعد لفل�صطني يف �الأمم �ملتحدة ب�صفة 

دولة غري ع�صو يف 2012/11/29، حيث �صوَّت ل�صاحلها 138 دولة.

متوز/  نهاية  يف  و��صنطن  يف  ��صتوؤنفت  �الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  �أن  غري 

يوليو 2013، وفق �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية، من دون تلبية �أّي من �ل�رشوط، �لتي �أكدت عليها 

قيادة منظمة �لتحرير طو�ل ثالثة �أعو�م، وفر�ص �جلانب �الإ�رش�ئيلي �أجندته يف �لرتكيز 

�الإ�رش�ئيلي،  للجانب  �أكب  �نحياز�ً  �الأمريكي  �لطرف  �أظهر  وقد  �الأمني.  �جلانب  على 

يف  �لتفاو�ص  من  �أ�صهر  ت�صعة  جهود  تفلح  ومل  عليه.  �صغوط  �أّي  ممار�صة  عن  و�متنع 

�لو�صول �إىل �أّي نتائج، ليتعرث م�صار �لت�صوية من جديد.
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�لت�صوية  �لتم�صك مب�صار  �أ�رشت على  �لتحرير  فاإن قيادة منظمة  �أخرى،  ومن جهة 

�ل�صلمية بالرغم من و�صولها �إىل حائط م�صدود. ويف ظّل حالة �الإحباط �لتي ت�صعر بها، 

فقد هدَّد حممود عبا�ص بت�صليم مفاتيح �ل�صلطة، و�ال�صتقالة، و�إعادة �لنظر يف �لعالقة مع 

�القت�صادية،  باري�ص  �تفاقية  و�إلغاء  �الأمني،  �لتن�صيق  بوقف  قر�ر�ت  و�تخاذ  �الحتالل، 

و�لتلويح ب�صحب �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، و�للجوء للمنظمات �لدولية ملحا�صبة �الحتالل. 

وقد تعامل �لطرف �الإ�رش�ئيلي مع هذه �لتهديد�ت على �أنها جمرد تكتيكات، تفتقد وجود 

نية حقيقية لتنفيذها.

وزر�ء  من  ع�رشين  الأجلها  فرن�صا  جمعت  �لتي  �لفرن�صية  �ملبادرة  ف�صلت  وقد 

�خلارجية وممثلي �لدول يف حزير�ن/ يونيو 2016، و�لتي حاولت من خاللها �لتاأكيد على 

حّل �لدولتني، وتثبيت مو�عيد نهائية للتفاو�ص، كما مل ينجح �جتماع “باري�ص لل�صالم” 

�الأمريكي  �لدور  له، وب�صبب  �الإ�رش�ئيلية  �ملقاطعة  ب�صبب   2017 يناير  �لثاين/  يف كانون 

رو�صية  مبادر�ت  �لت�صوية،  م�صار  دفع  حماوالت  �إطار  يف  �أي�صاً،  وف�صلت  �ملعّطل. 

و�صينية... وغريها.

ومع ��صتالم دونالد تر�مب للرئا�صة �الأمريكية، متاهت �إد�رته مع �ليمني �ل�صهيوين، 

و�نتقلت �إىل ما ي�صبه �ل�رش�كة �لكاملة مع �الحتالل و�ال�صتعمار �ال�صتيطاين و�لعن�رشية. 

 · �ش�ئب عريق�ت وت�شيبي ليفني عقب م�ؤمتر �شحفي يف وا�شنطن بح�ش�ر

ج�ن كريي، 2013/7/30
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 ٍ وتخلى تر�مب عن �ملوقف �الأمريكي بقيام دولة فل�صطينية، وباأن �ل�صفة و�لقطاع �أر��ص

قو�عد  تغيري  �رشورة  عن  يتحدث  تر�مب  و�أخذ  �رشعي.  غري  �ال�صتيطان  و�أن  حمتلة، 

�للعبة كلياً، و��صتبد�ل مرجعية �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية �لتي ت�صمنت 

�حلد �الأدنى من �حلقوق �لفل�صطينية )حّق تقرير �مل�صري �لذي ي�صمل �إقامة دولة فل�صطينية 

على �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، وحّق �لتعوي�ص و�لعودة لالجئني من �لديار �لتي هجرو� 

منها(؛ حيث دعا �إىل �عتماد مرجعية جديدة ت�صتند �أ�صا�صاً �إىل �لوقائع و�حلقائق �لتي �أقامها 

ويقيمها �الحتالل على �الأر�ص.

وتلقى م�صار �لت�صوية �رشبة قا�صمة عندما قررت �لواليات �ملتحدة يف 2017/12/6 

�العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، ونقلت �صفارتها فعالً للقد�ص يف 2018/5/14، 

وقررت  �لتفاو�صية.  �لعملية  من  �لقد�ص  باإخر�ج  قانوناً  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �أقّر  كما 

�إد�رة تر�مب �إغالق مكتب منظمة �لتحرير يف و��صنطن، ثم طالبت بحل وكالة �الأونرو�، 

�أوالدهم  دون  من  فل�صطني  يف  ولدو�  بالذين  ينح�رش  بحيث  �لالجئ،  تعريف  وتغيري 

و�أحفادهم. وقطعت و��صنطن �لدعم عن �ل�صلطة �لفل�صطينية، ما عد� �مل�صاعد�ت �الأمنية، 

�الإد�رة  تتعامل  ومل  �ليهودي”،  لل�صعب  كـ“دولة  بـ“�إ�رش�ئيل”  باالعرت�ف  وطالبت 

 2019 �أو�خر  �أر��صٍ حمتلة. ويف  1967 باعتبارها  �الأمريكية مع �الأر��صي �ملحتلة �صنة 

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

�لدويل. 

يف  عنها  �الإعالن  مّت  فقد  تر�مب”،  “�صفقة  �أو  �لقرن”  بـ“�صفقة  يعرف  ما  �أما 

جاءت  وقد  �أعو�م.  ثالثة  طيلة  حولها  “�لت�رشيبات”  ��صتمرت  �أن  بعد  2020/1/28؛ 

تو�صحان  خريطتان  بينها  من  مالحق،  و4  ق�صماً،   22 على  وحتتوي  �صفحة،   181 يف 

وتلخ�صت  �مل�صتوطنات.  وتوزيع  �ملفرت�صة  �لفل�صطينية  و�لدولة  “�إ�رش�ئيل”  جغر�فية 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صهيونية،  �لهيمنة  حتت  فل�صطيني  كيان  �إن�صاء  يف  �لوثيقة  بنود 

وقطاع غزة، يكن ت�صميته جتاوز�ً “دولة”؛ بحيث يكون منزوع �ل�صالح متاماً، وتكون 

�مل�صتوطنات  ��صتقطاع  ويتم  �لقد�ص،  ل�رشقي  �ملجاورة  �ل�صو�حي  يف  �لكيان  عا�صمة 

لل�صيادة  �الأردن  نهر  ويخ�صع  لـ“�إ�رش�ئيل”.  و�صمها  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية 

�الإ�رش�ئيلية، كما تبقى �ملياه �الإقليمية لغزة حتت �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية؛ ويتم دمج �صكان 
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�لفل�صطيني، وتبقى معابر  �لكيان  1948 مع  �لفل�صطيني يف فل�صطني �ملحتلة  �ملثلث  قرى 

�الإ�رش�ئيلية. ويتم تو�صيع قطاع غزة من خالل  للرقابة  �لفل�صطينية” خا�صعة  “�لدولة 
مناطق جماورة يف �صحر�ء �لنقب، يف مقابل �الأر�ص �مل�صادرة من �ل�صفة �لغربية. وعلى 

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

هدفت �صفقة تر�مب يف جوهرها �إىل: 

�لعربية  �لدول  مع  �لعالقات  وبناء  �لعربية،  �لبلد�ن  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتطبيع  حتقيق   .1

�ل�رشوط  لقبول  عليهم  �ل�صغط  يف  ذلك  ليُ�صتخدم  �لفل�صطيني،  �لطرف  جتاوز  مع 

و�الإمالء�ت �الإ�رش�ئيلية.

فل�صطني  ق�صية  مع  �لتعامل  خالل  من  �القت�صادي”؛  “�ل�صالم  ُي�صمى  ما  حتقيق   .2

�القت�صادية، ولي�ص بو�صفهم  �لفل�صطينيني  �أو�صاع  �إن�صانية حتل بتح�صني  كق�صية 

�صعباً حتت �الحتالل، وين�صد �لتحرير. 

��صم  )يحمل  ذ�تياً  حكماً  و�لقطاع  �ل�صفة  فل�صطينيي  و�إعطاء  �لدولتني،  حّل  �إنهاء   .3

كانتونات  �إىل  �ل�صفة  حتويل  مع  �الإ�رش�ئيلية؛  �لهيمنة  حتت  �ل�صالح،  منزوع  دولة( 

ممزقة حماطة بالكيان �الإ�رش�ئيلي من كل �جلهات، وجتريد قطاع غزة من �صالحه، 

ومو�جهة حما�ص لتطويعها.

· االإعالن عن خطة ترامب “�شفقة القرن”، 2020/1/28
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�صطب حّق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني، وفر�ص �ل�صيادة �لكاملة على �لقد�ص، و�صّم   .4

مناطق �الأغو�ر و�صّم �مل�صتوطنات. 

ي�صمى  ما  �صّد  �ملنطقة  يف  حتالفات  يف  “�إ�رش�ئيل”  باإدخال  �ل�رش�ع؛  بو�صلة  تغيري   .5

طائفية  ب�رش�عات  �ملنطقة  و�إ�صغال  و�إير�ن،  �ل�صيا�صي”،  و“�الإ�صالم  “�الإرهاب“، 
وعرقية.

وبالرغم من ت�صاعد �ل�صغط على �لفل�صطينيني لفر�ص “�ل�صفقة” عليهم، غري �أنهم 

 2020 �صنة  �أن  غري  �إنفاذها.  من  يتمكن  �أن  دون  تر�مب  عهد  و�نتهى  �صدها،  �حتدو� 

�صهدت �جنر�ر بع�ص �الأنظمة �لعربية مل�صار �لت�صوية �ل�صلمية، وهي �الإمار�ت و�لبحرين 

و�ل�صود�ن و�ملغرب، ودخولها يف حظرية �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين، مما مثَّل �نتكا�صة 

كبرية الأمتنا �لعربية و�مل�صلمة.

وفوز  تر�مب،  عهد  �نتهاء  ومع 

�الأمريكية،  باالنتخابات  بايدن 

ب�صاأن  �الأمريكي  �ل�صغط  تر�جع 

جوهر  كان  و�إن  تر�مب”،  “�صفقة 
�ل�صيا�صة �الأمريكية �لد�عم و�لر�عي 

للكيان �ل�صهيوين مل يتغرّي.

· خريطة فل�شطني امل�شتقبلية وفق “�شفقة القرن”
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خام�سًا: القد�س والو�سع احلايل:

�لقد�ص م�صاألة مركزية يف �لفكر �ليهودي 

دينية  �أبعاد  من  متثله  ملا  �ل�صهيوين؛ 

�ل�صادر  �لتق�صيم  قر�ر  وكان  وتاريخية. 

رقم  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  عن 

بتق�صيم  و�لقا�صي   ،1947 �صنة  يف   181

قد  ويهودية،  عربية  دولتني  �إىل  فل�صطني 

تكون  بحيث  خا�ّصاً  و�صعاً  �لقد�ص  �أعطى 

�ل�صهاينة  ولكن  �لدولية.  �ل�صيادة  حتت 

 ،1948 �صنة  �لقد�ص  غربي  �حتلو� 

�لعرب.  �صكانها  من  �ألفاً   60 بطرد  وقامو� 

من   %88.7 نحو  �لفل�صطينيون  ويلك 

�صكنية  �أحياء  وبناء  بتهويدها،  �ل�صهاينة  قام  و�لتي  �لغربية،  �لقد�ص  م�صاحة  جممل 

لفتا  قرية  مثل  حولها،  �مل�صادرة  �لعربية  �لقرى  و�أر��صي  �أر��صيها،  فوق  يهودية 

كارم عني  وقرى  �لوز�ر�ت،  من  وعدد  )�لكني�صت(  �الإ�رش�ئيلي  �لبملان  عليها  ُبني   �لتي 

 .
78

ودير يا�صني و�ملاحلة وغريها

ويف �صنة 1967 �أكملت “�إ�رش�ئيل” �حتاللها ل�رشقي �لقد�ص �لذي كان حتت �ل�صيطرة 

تهويد  حملة  بد�أت  �لوقت  ذلك  ومنذ  �لغربية.  �ل�صفة  من  جزء�ً  ُيعّد  و�لذي  �الأردنية، 

�الإ�رش�ئيلية  �الإد�رة  حتت  �لقد�ص  �صطري  توحيد  عن  فاأعلن  �لقد�ص،  ل�رشقي  حممومة 

يف 1967/6/27، ثم �أعلن ر�صمياً يف 1980/7/30 �أن �لقد�ص عا�صمة �أبدية موحدة للكيان 

.
79

�الإ�رش�ئيلي
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ليتمكن من �صّم  تدريجياً؛  �لقد�ص  بلدية  بتو�صيع نطاق  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  قام  وقد 

مناطق �أخرى من �ل�صفة �لغربية نهائياً �إىل كيانه، وليقوم بعملية تهويد �لقد�ص على نطاق 

مبمج و��صع. فعندما �حتلت “�إ�رش�ئيل” �لقد�ص �صنة 1967 كانت م�صاحة �رشقي �لقد�ص 

 
2
كم  104 �إىل  �لبلدية  نطاق  بتو�صيع  فقامت   ،

2
كم  24 �لقد�ص  غربي  وم�صاحة 

 2
كم  6.5

28 قرية فل�صطينية يف حميط مدينة �لقد�ص، ويقع معظمها  لـ  تابعة  �أر��صٍ  �قتطعتها من 

�لقد�ص  “�إ�رش�ئيل” تو�صيع حدود بلدية  �لغربية. ثم تابعت  �أي يف �ل�صفة  �رشقي �ملدينة 

 
2
كم  72 يقع  ؛ 

2
كم  126 �إىل  و�صلت  حتى  �لع�رشين  �لقرن  وثمانينيات  �صبعينيات  خالل 

 غربي �ملدينة.
2
منها �رشقي �لقد�ص، بينما يقع 54 كم

وي�صكن �لقد�ص ب�صقيها �لغربي و�ل�رشقي نحو 936 �ألفاً، ح�صب تقدير�ت �صنة 2019 

من بينهم 577.6 �ألف يهودي )61.7%(، ي�صكن نحو 227 �ألفاً منهم �رشقي �لقد�ص؛ بينما 

هناك 359 �ألف عربي )38.3%( كلهم تقريباً ي�صكنون �رشقي �لقد�ص، ما عد� نحو 5 �آالف 

. وقد ف�صل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، بالرغم من كل �الإجر�ء�ت 
80

ي�صكنون �ل�صطر �لغربي

�لقا�صية �لتي يتخذها، حتى �الآن يف تنفيذ خمططه �ل�صاعي لتخفي�ص ن�صبة �لعرب �إىل نحو 

22% فقط. غري �أن �الإح�صائيات تظهر تر�جع �أعد�د �مل�صيحيني يف مدينة �لقد�ص �إىل نحو 

10 �آالف �أي ما ن�صبته 1% من �صكان �لقد�ص. 

�مل�صتوطنات  عليها  فبُنيت  �لقد�ص،  �رشقي  �أر��صي  معظم  �الحتالل  دولة  �صادرت 

�أر��صي  معظم  على  �لبناء  حّق  من  �لفل�صطينيني  وحرمت  جانب،  كل  من  �أحاطتها  �لتي 

�لقد�ص، ومل تبِق �صوى 9 �آالف دومن فقط )من �أ�صل 72 �ألفاً( خم�ص�صة الأغر��ص �لبناء 

�أي ما يعادل 12.5% من م�صاحة �رشقي �لقد�ص �أو 7.25% من م�صاحة بلدية �لقد�ص �لتي 

فر�صها �الحتالل.

توجيه  بعد  �ملغاربة،  حي  �صكان  بطرد  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  قامت   1967/6/11 ويف 

مقابل  منزالً   135 �لبالغة  �حلي  ملنازل  تدمري  ذلك  وتبع  قليلة،  لدقائق  باخلروج  �إنذ�ر 

حائط �لب�ق، ومعظمها �أمالك �أوقاف �إ�صالمية. وجرى ت�صويته باالأر�ص ليكون �صاحة 

على  بال�صيطرة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  وقامت  عبادتهم.  الأغر��ص  �ليهود  ي�صتخدمها 

يف  �أ�صدرت  �إذ  �لقد�ص.  يف  �لقدية  �لبلدة  يف  �ليهودي  باحلي  يعرف  ما  �أو  �ل�رشف  حي 

1968/4/18 �أمر�ً مب�صادرة 116 دومناً ت�صمل ذلك �حلي، و�صارع باب �ل�صل�صلة، وهي 

مد�ر�ص،  و�أربع  وز�ويتني،  م�صاجد،  خم�صة  ت�صم  وكانت  �ملغاربة.  وحي  �لبا�صورة، 
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جمموعه ما   1948 حرب  قبل  منها  يلكون  �ليهود  كان  مبنى،  و700  �أثرياً،   و�صوقاً 

105 مبانٍ، �أما ما كان يلكه �لعرب فكان 595 مبنى.

�رشقي  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  �أوىل  باإن�صاء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  با�رشت  وقد 

�إن�صاء  تابعت  ثم  1968؛  منذ   ،Ramat Eshkol �إ�صكول  ر�مات  م�صتوطنة  وهي  �لقد�ص 

11 حياً  من  �أن�صاأت طوقاً  �لقد�ص،  بلدية �رشقي  ويف نطاق  مت�صارع.  ب�صكل  �مل�صتوطنات 

يهودية م�صتوطنة   17 من  �لقد�ص  حول  �ت�صاعاً،  �أكرث  �آخر،  طوقاً  �أن�صاأت  كما   يهودياً. 

حماولة قطع �لقد�ص عن حميطها �لعربي �الإ�صالمي، وبالتايل قطع �لطريق عن �أي ت�صوية 

.
81

�صلمية يكن �أن تعيد �رشقي �لقد�ص للفل�صطينيني

�إىل عزلها  �إن�صاوؤه فاإنه يحيط بالقد�ص، هادفاً  �أما جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، �لذي يتم 

عن حميطها �لعربي و�الإ�صالمي. ويتد م�صاره حول �رشقي �لقد�ص على نحو 200 كم. 

�أبناء منطقة �لقد�ص �صيتاأثرون  �ألف فل�صطيني من   230 �أكرث من  وبح�صب �لتقارير فاإن 

موقعاً   617 عزل  �لقد�ص  على  �خلطري  �لطوق  هذ�  ��صتكمال  �إن  ثم  �جلد�ر.  باإقامة  �صلباً 

مقد�صاً و�أثر�ً ح�صارياً عن حميطها �لعربي و�الإ�صالمي.

د�ئم  يهودّي  وجود  حتقيق  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �صعت  �أخرى،  جهة  ومن 

�لقدية،  �لبلدة  على  �ليهودّي  �لطابع  الإ�صفاء  وحميطه،  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  ومبا�رش 

وت�صهيل عمليات �قتحام �مل�صجد وتوفري غطاء الأعمال �حلفريات. كما �صمحت �ل�صلطات 

منه  و�أ�صفل  �لتنكزّية،  �ملدر�صة  ككني�ص  �مل�صجد  �أ�صو�ر  عند  �لكن�ص  ببناء  �الإ�رش�ئيلية 

 Tent of Isaac ويف حميطه ككني�صّي خيمة �إ�صحاق ،Wilson’s Arch كقنطرة ويل�صون

 . Hurva Synagogue وكني�ص هورفا Synagogue

وبد�أ �ليهود �ل�صهاينة حملة حممومة من �حلفريات حتت �مل�صجد �الأق�صى و�ملنطقة 

�لتي حوله، مرّكزين على �ملنطقة �لغربية و�جلنوبية للم�صجد، ونتج عن هذه �حلفريات 

�جلوهرية،  و�ملدر�صة  �لكرد،  ورباط  �لعثماين،  �جلامع  منها  �الأبنية  من  عدد  ت�صدع 

1967 مرت �حلفريات بع�رش مر�حل، كانت تتم بن�صاط  و�ملدر�صة �ملنجكية. ومنذ �صنة 

�الأتربة  يفرغون  �أخذو�  عندما  خطرية  مر�حل  �حلفريات  وبلغت  وتكتم،  بهدوء  ولكن 

�لكيماوية  �ملو�د  م�صتخدمني  �ل�صخرة،  وقبة  �الأق�صى  �مل�صجد  حتت  من  و�ل�صخور 

�أّي  ب�صبب  حلظة،  �أي  يف  �النهيار  خطر  حتت  �الأق�صى  يجعل  مما  �ل�صخور،  لتذويب 

�مل�صاجد  من  �لكثري  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  و�صادرت  خفيف.  زلز�ل  �أو  قوية  عا�صفة 



249

ق�سية فل�سطني 2012–2021

و�ملباين �لتاريخية �الإ�صالمية وهدمتها، فقامت مثالً يف 14-1969/6/20 بهدم 31 مبنى 

�أ�صفل �مل�صجد ويف  �إ�صالمياً تاريخياً و�رشدت �صكانها. كما ز�د عدد �حلفريات و�الأنفاق 

حميطه �إىل 47 حفرية بحلول 2012/8/21، �أدت �إىل عدد من �النهيار�ت و�لت�صققات د�خل 

�مل�صجد ويف حميطه.

�أما �العتد�ء�ت على �مل�صجد �الأق�صى، فقد جرى 40 �عتد�ءً خالل �لفرتة 1990-1967، 

 ومل تنفع �لت�صوية �ل�صلمية و�تفاقات �أو�صلو يف وقف �العتد�ء�ت، فتم ت�صجيل 72 �عتد�ًء

خالل �لفرتة 1993-1998، مما ي�صري �إىل �زدياد �حلملة �ل�رش�صة �صّد �أحد �أقد�ص مقد�صات 

�مل�صلمني. وكان من �أبرز �العتد�ء�ت عملية �إحر�ق �مل�صجد �الأق�صى يف 1969/8/21 �لتي 

 .Denis Michael Rohan روهان  مايكل  ديني�ص  يدعى  متع�صب  م�صيحي  فيها  �تهم 

وجرت حماوالت لن�صف �مل�صجد �الأق�صى يف 1980/5/1، ويف كانون �لثاين/ يناير، و�آب/ 

يهودية  جماعة  قامت   1989/10/17 ويف   .1984 دي�صمب  �الأول/  وكانون  �أغ�صط�ص، 

 .
82

�الأق�صى �مل�صجد  مدخل  قرب  �لثالث  �ليهودي  �لهيكل  لبناء  �الأ�صا�ص  حجر  بو�صع 

�قتحاماً خالل   34 ليبلغ  للم�صجد بحماية من �رشطة �الحتالل  وتز�يد عدد �القتحامات 

�لفرتة 2011/8/21-2010/8/22. 

من  يعانونه  مما  بالرغم  �الأق�صى  حماية  على  بال�صهر  وفل�صطني  �لقد�ص  �أبناء  ويقوم 

�أن  بعد  وحجارتهم،  باأج�صادهم  حرمته  عن  للدفاع  دوماً  يهبّون  وهم  وقهر،  �حتالل 

 فقدو� �لن�صري �لعربي و�الإ�صالمي. فلم تخل �أي حماولة �عتد�ء يهودية من قيام �مل�صلمني

· احلفري�ت ال�شهي�نية حتت امل�شجد االأق�شى
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بالت�صدي لها حتى لو �أّدى ذلك �إىل �رتكاب جمازر بحقهم، كما حدث يف 1990/10/8 عندما 

��صت�صهد 34 وجرح 115 �آخرون، حني حاولت جماعة يهودية و�صع حجر �أ�صا�ص �لهيكل 

�إثر �نتفا�صة �لغ�صب �لتي قامت  د�خل �مل�صجد �الأق�صى. وكما حدث يف 1996/9/27-25 

ال�صت�صهاد �أدى  مما  �الأق�صى،  للم�صجد  �لغربي  �جلد�ر  حتت  لنفق  �ليهود  �فتتاح   ب�صبب 

.
83

62 فل�صطينياً، وجرح 1,600 �آخرين

�لدويل �الأمن  وجمل�ص  �ملتحدة  �الأمم  عن  �لدولية  �لقر�ر�ت  ع�رش�ت  �صدرت   لقد 

�أّي ورف�ص  �لقد�ص،  ل�رشقي  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �صّم  برف�ص   UN Security Council 

�إجر�ء�ت مادية �أو �إد�رية �أو قانونية تغرّي من و�قع �لقد�ص و�عتبار ذلك الغياً، ور�أت هذه 

�لقر�ر�ت �أّن �لكيان �الإ�رش�ئيلي قوة �حتالل يجب �أن تخرج من �لقد�ص )ومن �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة ككل(. وقد �صدر �أول هذه �لقر�ر�ت يف 1967/7/4 عن �جلمعية �لعامة لالأمم 

�لقد�ص  �لكيان �الإ�رش�ئيلي  �أن �صّم  �إىل  �لقر�ر�ت تتو�ىل  2253. وظلت  �ملتحدة حتت رقم 

 1980/7/29 يف   ”2/7 ط  �إ  “د  قر�ر  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  فاتخذت  �إليه،  ر�صمياً 

بغالبية 112 �صوتاً مقابل 7 �أ�صو�ت و�متناع 24، يدعو �ل�صهاينة �إىل �الن�صحاب �لكامل 

ودون �رشوط من جميع �الأر��صي �لعربية �ملحتلة مبا فيها �لقد�ص. و�تخذ جمل�ص �الأمن 

يف 1980/8/20 بغالبية 14 �صوتاً �صّد ال �صيء و�متناع �لواليات �ملتحدة عن �لت�صويت 

�لقد�ص،  و�صع  لتغيري  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �تخذها  �لتي  �الإجر�ء�ت  بطالن  باإعالن  قر�ر�ً 

موؤكد�ً �رشورة �إنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. و��صتمرت �لقر�ر�ت يف �ل�صدور �إىل �الآن، غري 

�أنها و�إن كانت تعرتف بحقوق �لفل�صطينيني، �إال �أنها تفتقر �جلّدية و�الآلية �لالزمة الإرغام 

.
84

�لكيان �الإ�رش�ئيلي على �حرت�م �لقر�ر�ت �لدولية

تط�ر االأو�ش�ع يف الفرتة 2021-2011:

ز �ال�صتيطان يف �لقد�ص خالل �لفرتة 2011-2021 على تعزيز �حل�صور �ليهودي  ركَّ

يف مركز �لقد�ص، وتعزيز عزل �لقد�ص عن �ل�صفة �لغربية، وذلك بتعزيز �لبناء �ال�صتيطاين 

�لغربية،  �ل�صفة  باقي  مل�صتوطني  عمر�ين  مركز  �إىل  �لقد�ص  وحتويل  �لقد�ص،  حميط  يف 

يعتمدون عليه يف �خلدمات وترتبط به خطوط �ل�صو�رع و�ملو��صالت �لعامة. وقد �صعى 

�ل�صهاينة �إىل �ال�صتفادة �لق�صوى من �لغطاء �ل�صيا�صي �لذي وفَّره قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي 
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دونالد تر�مب يف 2017/12/6 باالعرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، ونقل �ل�صفارة 

؛ وذلك بت�رشيع م�صار�ت �لتهويد، وحماولة تو�صيع د�ئرة “�ل�رشعنة” 
85

�الأمريكية �إليها

�ل�صيا�صية الحتاللهم للقد�ص. وقد قابل ذلك حتركات �صعبية مقد�صية �أ�صا�صاً، وحتركات 

فل�صطينية وعربية و�إ�صالمية �أقل ح�صور�ً ملو�جهة هذه �ملحاوالت، ومنعها من �لتحقق. 

وحتى �الآن )2021( ف�صل �الإ�رش�ئيليون و�الأمريكان يف توفري غطاء دويل الإجر�ء�تهما؛ 

لكن �ملخاطر �لكبرية ما تز�ل حتيق بالقد�ص وم�صتقبلها. 

للم�صجد  د�ئم  تق�صيم  لتحقيق  �لفرتة  هذه  يف  �ل�صهيوين  �ليهودي  �لن�صاط  تز�يد 

�لر�صمي  و�مل�صتوى  �ليهودية  �جلمعيات  م�صتوى  على  و�ليهود،  �مل�صلمني  بني  �الأق�صى 

على حدٍّ �صو�ء، وباتت �القتحامات �جلماعية للم�صجد، �أكب حجماً وتنظيماً ونوعية، كما 

ز�دت �لت�صهيالت و�لرعاية �ملقدمة لها من قبل �صلطات �الحتالل، يف �لوقت �لذي �صددت 

فيه تلك �ل�صلطات قيودها على حماوالت �مل�صلني يف �مل�صجد و�ملر�بطني فيه مو�جهة تلك 

�ملقتحمة،  �ملجموعات  يف وجه  بالتكبري  �صوته  يعلو  من  كل  �عتقال  حّد  �إىل  �القتحامات، 

و�عتماد �أ�صلوب �إبعاد �مل�صلني عن �مل�صجد لفرت�ت متفاوتة، وت�صديد �لرقابة على رو�ده 

و�ملر�بطني فيه من طالب م�صاطب �لعلم وغريهم.

�لقيود  لتخفيف  �الإجر�ء�ت  من  جمموعة  �الحتالل  �صلطات  �تخذت  نف�صه،  �لوقت  يف 

�لتي كانت مفرو�صة على دخول �ليهود �إىل �مل�صجد �الأق�صى، حيث مّت �ل�صماح للع�صكريني 

�ل�صابق،  يف  ممنوعاً  كان  �أمر  وهو  �لع�صكري،  بزّيهم  �مل�صجد  بدخول  �الإ�رش�ئيليني 

و�ل�صماح باإقامة حفالت زفاف يهودية د�خله، وعدم �إخ�صاع �ملتدينني �ليهود الإجر�ء�ت 

تفتي�ص ورقابة �صارمة عند دخولهم �إليه. 

�لتق�صيم  م�صار  �الأول  متو�زية:  �جتاهات  ثالثة  يف  �الأق�صى  على  �لعدو�ن  �صار  وقد 

د�خل  �لعلنية  �لتلمودية  �لطقو�ص  �أد�ء  فر�ص  على  �لرتكيز  مع  و�القتحامات،  �لزماين 

�الأق�صى ب�صكٍل تدريجي؛ و�لثاين م�صار تفريغ دور �الأوقاف �الأردنية يف �الإ�رش�ف على 

�ملقد�صات من م�صمونه، وكان من �أمثلته يف مطلع 2019 قيام �ل�صهاينة ب�صلب �صالحية 

ترميم �جلد�ر �جلنوبي �لغربي لالأق�صى من �خلارج من �الأوقاف، لتنفذ بلدية �الحتالل 

ترميماً يف �الأق�صى الأول مرة يف تاريخه منذ �حتالله، وقيامهم يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

�أو من ت�صويرهم.  �الأعياد  �ل�صهاينة خالل  �ملقتحمني  2019 مبنع �حلر��ص من مو�كبة 

من  �لرحمة  باب  ��صتهد�ف  حاول  و�لذي  �ملكاين  �لتق�صيم  م�صار  فهو  �لثالث  �مل�صار  �أما 
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�جلهتني �لد�خلية و�خلارجية عند �ملقبة �لتاريخية �ملجاورة له. غري �أن �ملقد�صيني متكنو� 

بعد عدد من �ملو�جهات مع �الحتالل من فتح م�صلى باب �لرحمة يف �مل�صجد �الأق�صى يف 

.
86

2019/2/22 بعد 16 عاماً من �إغالقه

وقد �صادق �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي على قانون منع �الأذ�ن يف �آذ�ر/ مار�ص 2017، �لذي 

�لقد�ص، عب مكب�ت  1948 مبا فيها  �الأذ�ن يف م�صاجد فل�صطني �ملحتلة �صنة  ينع رفع 

. و�صهدت �صنة 2017 حماولة �الحتالل 
87ً

�ل�صوت من �ل�صاعة 11 م�صاء حتى 7 �صباحا

�الأق�صى من خالل ن�صب كامري�ت مر�قبة وبو�بات  �مل�صجد  �أمر و�قع جديد يف  لفر�ص 

�الأ�صباط”  باب  بـ“هبّة  ُعِرف  فيما  �صده  �ملقد�صيون  فهبَّ   ،
882017/7/14 يف  �إلكرتونية 

وجنحو� بعد �أ�صبوعني من �لغ�صب و�العت�صامات �أمام بو�بات �مل�صجد �الأق�صى يف �إجبار 

�صلطات �الحتالل على �لرت�جع. 

مقر  فاأغلقو�  �لقد�ص،  يف  �لفل�صطيني  �لوجود  رموز  ل�رشب  �ل�صهاينة  �صعى  وقد   

مديرية �لرتبية و�لتعليم يف �لقد�ص و�ملركز �ل�صحي �لعربي، ونفذو� عمليات هدم كبى يف 

خميم �صعفاط وو�دي �حلم�ص و�لعيزرية، و�أقرو� حزمة من م�رشوعات �لتهويد �خلطرية 

�لقدية، وم�رشوع  �لبلدة  Jerusalem Cable Car يف حميط  �لهو�ئي  �لقد�ص  مثل قطار 

م�صتوطنة كبى جديدة يف مكان مطار قلنديا �صماالً. غري �أنهم ��صطرو� الإعالن تاأجيل 

هدم جتمع �خلان �الأحمر �رشقي �لقد�ص يف 2018/10/20 بعد خم�صة �أ�صهر من �ملو�جهات 

.
89

و�ل�صغوط �لفل�صطينية و�لدولية

· م�شلى ب�ب الرحمة
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وقد �صكلت جماعات “�ملعبد” )�لتي تخطط لال�صتيالء على �الأق�صى( “�الئتالف من 

19 موؤ�ص�صة م�صجلة  ، مب�صاركة 
902013/3/21 �أجل �ملعبد”، �لذي بد�أ ن�صاطه �لفعال يف 

“�لقد�ص  . و�أ�صبح هناك تو�فق بني خمتلف �الأطياف �ل�صهيونية لتطبيق خطة 
91ً

ر�صميا

�لقيام  ب�صاأن   ،”Kedem Yerushalayim يرو�صالمي  “كيدم  با�صم  �ملعروفة  �لقدية” 

وقد  �لب�ق؛  بحائط  �ملحيطة  �ملنطقة  يف  وبالذ�ت  �الأق�صى،  �مل�صجد  حميط  يف  باإن�صاء�ت 

قر يف 2012/2/13 خمطط بناء �مل�رشوع �الأهم و�الأكب يف “خطة �لقد�ص �لقدية”، �لذي 
ُ
�أ

. وجاءت �نتخابات �لكني�صت يف �آذ�ر/ مار�ص 
92”Kedem Center ُيعرف بـ“مركز �لِقَدم

2015، و�حلكومة �لتي ت�صكلت على �أ�صا�صها يف �أيار/ مايو 2015 لتمنح جماعات “�ملعبد” 

)�لتي تخطط لال�صتيالء على �الأق�صى( تاأثري�ً �صيا�صياً �أكب؛ �إذ ح�صلو� على ثماين حقائب 

وز�رية، منها حقيبة �ال�صتيطان وحقيبة �صوؤون �لقد�ص، وح�صلو� على مقعدٍ يف �حلكومة 

تاريخ  �لذي يعرفونه يف  �الأكب  �ل�صيا�صي  �لنفوذ  ، وهو 
93”Cabinet “كابينت  �مل�صغرة 

�الآن  حتى  متفاوتة  بدرجات  وم�صتمر�ً  قوياً  ظّل  نفوذ  وهو  تاأ�صي�صها.  منذ  “�إ�رش�ئيل” 
.)2021(

�أنه يف �لعقد  �أ�صفل �مل�صجد �الأق�صى ويف حميطه، غري  وتو��صلت �حلفريات و�الأنفاق 

�لثاين من �لقرن �حلادي و�لع�رشين �ن�صب �لرتكيز �الأ�صا�صي على تاأهيل تلك �حلفريات 

فيها،  �لز�ئرين  ال�صتقبال  �لالزمة  �لتحتية  �لبنية  وجتهيز  �لبع�ص،  ببع�صها  وربطها 

متهيد�ً الفتتاحها �أمام �لز�ئرين، لت�صكِّل مدينة �صياحية متكاملة حتت �الأر�ص. وقد كان 

 City of أبرز �الأنفاق �لتي مّت �فتتاحها خالل �صنة 2011 �لنفق �لو��صل بني “مدينة د�ود�

�لطريق  ي�صكل  و�لذي  �صماالً،  �لغربي  �حلائط  �أنفاق  و�صبكة  جنوباً  �صلو�ن  يف   ”David

.
94

�لهريوديان Herodian road مقطعاً منه

وقد �صهدت هذه �لفرتة �رتفاعاً كبري�ً لعدد مقتحمي �مل�صجد �الأق�صى من �ملتطرفني 

28% عن �صنة  ن�صبتهم  2016، حيث ز�دت  �صنة  14,806 يف  بلغ عددهم  �ليهود، فمثالً 

 25,630 �إىل   2017 �صنة  �مل�صجد  �قتحمو�  �لذين  �مل�صتوطنني  عدد  و�صل  بينما   .2015

م�صتوطناً، بن�صبة زيادة 73% عن �صنة 2016، وقد فتحت قو�ت �الحتالل �مل�صجد �أمام 

�الأق�صى  �مل�صجد  �عتد�ء على   900 �إىل وقوع  232 يوماً. هذ� باالإ�صافة  هذه �القتحامات 

�لذين  �مل�صتوطنني  عدد  بلغ  فقد   2020 �صنة  يف  �أما   .2017 �صنة  خالل  �مل�صلني  وعلى 

.
95ً

�قتحمو� �مل�صجد 18,526 م�صتوطنا
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على  �الحتالل  �عتد�ء�ت  تركزت  �الأق�صى،  �مل�صجد  على  �العتد�ء�ت  �إىل  وباالإ�صافة 

�ملقد�صات �الإ�صالمية يف �لقد�ص على مقبة ماأمن �هلل، �لتي مّت تدمري �أكرث من مئة قب فيها 

 بحماية من �رشطة �الحتالل، ل�صالح م�رشوع �إقامة “مركز �لكر�مة �الإن�صانية - �لت�صامح

موؤ�ص�صة  ك�صفت  وقد   .”Center for Human Dignity-Museum of Tolerance

بالكامل  تبتلع  للمقبة،  تهويدية  خمططات  ع�رش  عن   2013/3/19 يف  �الأق�صى 

�صنتي خالل  �هلل  ماأمن  مقبة  وتعّر�صت   .
96

منها �ملتبقية  دومناً   25 �لـ   م�صاحة 

2014-2015 ال�صتمر�ر �لق�صم �لتدريجي حيث مل يبَق من م�صاحتها �إالّ �أقل من �لع�رش. 

كما مّت �إغالق مقبة �لرحمة �أمام �لدفن يف �أيلول/ �صبتمب 2015.

ودفاعهم  �لبطويل  �صمودهم  وفل�صطني  �لقد�ص  �أبناء  تابع  فقد  الحظنا،  وكما 

�لقد�ص �نتفا�صة  يف  �إليها  �مل�صار  �لفرتة  يف  ذلك  جتلى  وقد  و�ملقد�صات؛  �الأق�صى   عن 

2015-2017، وهبّة باب �الأ�صباط 2017، وهبّة باب �لرحمة 2019، ومو�جهات �لدفاع 

عن �الأق�صى وحي �ل�صيخ جر�ح، �لتي تر�فقت معها معركة �صيف �لقد�ص 2021؛ و�لتي 

مّت �حلديث عنها يف مو�صع �آخر من هذ� �لكتاب )�ل�صفحات 222-220(.
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�ساد�سًا: الكيان االإ�سرائيلي 2012–2021:

�لفرتة خالل  للقلق  �أ�صباب  من  يكفي  ما  �ل�صهيوين  �ملجتمع  لدى  كان  ما   بقدر 

قوة  ت�صاعد  ونتيجة  �لعربي،  �لعامل  يف  و�لتغري�ت  �لثور�ت  نتيجة   2021-2012

�لت�صوية  م�صار  تعرثُّ  ونتيجة  غزة،  قطاع  على  عدو�نه  مو�جهة  يف  وجناحها  �ملقاومة 

�ملوجة  نتيجة  �الرتياح،  �أ�صباب  من  نف�صه  �لقْدِر  عن  يزيد  ما  لديه  كان  فقد  �ل�صلمية؛ 

�مل�صادة �لتي �أف�صلت معظم �لثور�ت �لعربية، و�أدخلت عدد�ً من بلد�ن �ملنطقة يف حاالت 

�لغربية،  و�ل�صفة  �لقد�ص  يف  �لتهويد  بر�مج  ت�صاعد  ونتيجة  �أهلية،  وحروب  �نهيار 

وتعرثُّ  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  خدمة  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لوظيفي  �لدور  وتكري�ص 

ر�صمية  عالقات  �إقامة  يف  �ل�صهاينة  جناح  ونتيجة  �لفل�صطينية؛  �مل�صاحلة  م�صار 

 و�لتطبيع مع عدد من �لدول �لعربية، خ�صو�صاً �صنة 2020 وهي �الإمار�ت، و�لبحرين،

و�ل�صود�ن، و�ملغرب. هذ�، باالإ�صافة �إىل متتع �لكيان �ل�صهيوين مب�صتويات �قت�صادية 

وع�صكرية متقدمة قيا�صاً بكل بلد�ن �ملنطقة.

�لفرتة يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صاحة   �صهدت 

�ليمني  نحو  �جلنوح  من  مزيد�ً   2021-2012

قوى  و��صلت  حيث  �لديني،  و�لتطرف  �ملت�صدد 

�ل�صيا�صي، بينما ��صتمر  �لهيمنة على �مل�صهد  �ليمني 

�مل�صهد  �لليكود  وقاد  �لي�صارية.  �الأحز�ب  تر�جع 

نتنياهو بنيامني  وتوىل  �الإ�رش�ئيلي،   �ل�صيا�صي 

�لفرتة  يف  �لوز�رة  رئا�صة   Benjamin Netanyahu

�أطول فرتة حكم يف  2009–2021، لي�صبح �صاحب 

تاريخ �لكيان �ل�صهيوين.

عقد  يف  �ملعتاد  �صلوكها  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صية  �حلالة  ��صتمرت  وقد 

حتالف  �نف�صا�ص  فمع  �أخرى.  و�ندثار  جديدة  �أحز�ب  ن�صوء  ويف  وفّكها،  �لتحالفات 

و�حلركة �لعمل  بني  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  حتالف  ظهر  بيتنا”،  و“�إ�رش�ئيل   �لليكود 

�حلركة  حزب  �ندثر  فقد  كاديا،  حزب  �ندثر  وكما   ،The Movement )Hatnuah(

Yesh Atid عتيد  وي�ص   ،Kulanu ُكلُّنا  �أمثال  جديدة  �أحز�ب  وظهرت   الحقاً. 

�أبي�ص و�أزرق   ،Jewish Home �ليهودي  و�لبيت   ،)There is a Future( 

· بني�مني نتني�ه�



256

الق�سية الفل�سطينية

Blue and White Party وغريها. وحافظت �أحز�ب �أخرى على ن�صب تو�جدها ��صتناد�ً 

حزب  �أو  �ل�رشقيني،  لليهود  �مل�صتند   Shas �صا�ص  حزب  مثل  �لتقليدية  قو�عدها  �إىل 

“�إ�رش�ئيل بيتنا” �مل�صتند لليهود �لرو�ص. 

وقد �أقر �لكني�صت يف 2014/3/11 قانون رفع ن�صبة �حل�صم يف �النتخابات �لبملانية من 

2% �إىل 3.25%، �صعياً للتخل�ص من �الأحز�ب �ل�صغرية، ومن �لوجود �لفل�صطيني �لعربي 

�ملعتاد يف  �أبقت على وجودها  �لعربية دخلت يف حتالفات  �الأحز�ب  �أن  �لكني�صت، غري  يف 

�لكني�صت، وحافظت على معدل 11-15 مقعد�ً. ومن �لناحية �لعملية، ز�دت قوتها نتيجة 

�صعورها باخلطر، كما ز�دت حظوظها يف عدد �ملقاعد عندما توحدت يف قائمة و�حدة. 

مر�ت  الأربع  �لكني�صت  �نتخابات  جرت  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  تاريخ  يف  �الأوىل  وللمرة 

�لليكود  �لكبري�ن  �حلزبان  ف�صل  حيث   .2021-2019 �صنو�ت  ثالث  خالل  متتالية 

ويف  �لكني�صت،  يف  باالأغلبية  حتظى  حكومة  ت�صكيل  يف  �الأوليني  �ملّرتني  يف  �أبي�ص  و�أزرق 

�حلالة �لثالثة جنحا يف ت�صكيل حكومة �ئتالفية فيما بينهما؛ غري �أنها �نهارت بعد ب�صعة 

�أ�صهر، ويف �النتخابات �لر�بعة �لتي جرت يف �آذ�ر/ مار�ص 2021 ف�صل �لليكود يف ت�صكيل 

 Yair Lapid حلكومة، بينما جنح �ئتالف ه�ص بني حزَبي ي�ص عتيد برئا�صة يائري لبيد�

ت�صكيل  من  �أخرى  و�أحز�ب   Naftali Bennett بينيت  نفتايل  برئا�صة   Yamina ويينا  

�حلكومة يف حزير�ن/ يونيو 2021، حيث جمعتها �لرغبة يف �لتخل�ص من نتنياهو و�مللف 

�القت�صادي. وما ز�ل �لنظام �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي يعاين حالة من �لال ��صتقر�ر؛ غري �أن 

�لعليا  �مل�صالح  �أحز�بها وتيار�تها يف  بكافة  �ل�صهيونية  �ملنظومة  توّحد  ذلك ال ينع من 

و�لق�صايا �لكبى.

· نفت�يل بينيت· ي�ئري لبيد
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نت�ئج انتخ�ب�ت الكني�شت الـ 24 مق�رنة ب�لكني�شت الـ 9723

*
ا�شم الق�ئمة

الكني�شت الـ 24 

)2021/3/23(

الكني�شت الـ 23 

)2020/3/2(

عدد االأ�ش�ات 

ال�ش�حلة

عدد 

املق�عد

عدد االأ�ش�ات 

ال�ش�حلة

عدد 

املق�عد

1,066,892301,352,44936الليك�د

––614,11217ي�س عتيد

316,0089352,8539�ش��س
**

292,25781,220,38133اأزرق اأبي�س

273,8367240,6896ميين�

––268,7677العمل

248,3917274,4377يه�د الت�راة )يهدوت هت�راة(

248,3707263,3657“اإ�رشائيل بيتن�”

––225,6416ال�شهي�نية الدينية

الق�ئمة امل�شرتكة

 )امل�حدة، وحدا�س، والتجمع، 

والتغيري(

––581,50715

الق�ئمة امل�شرتكة

)حدا�س، والتجمع، والتغيري(
212,5836––

––209,1616اأمل جديد

Meretz  202,2186مريت�س––

––167,0644الق�ئمة العربية امل�حدة

267,4807––العمل - جي�رش - مريت�س

6,578,0846,453,255عدد الذين يحق لهم االقرتاع

4,410,0524,553,161جمم�ع االأ�ش�ات ال�ش�حلة

هناك بع�ص �الخت�صار يف �أ�صماء �لقو�ئم و�الأحز�ب وحتالفاتها، ملحاولة جتنّب تعقيد �جلدول.  
*

حزب �إىل  �ن�صمامه  و�أعلن   ،2019 �أبريل  ني�صان/  �نتخابات  قبيل  ر�صمياً  نف�صه  بحّل  عتيد  ي�ص  حزب   قام 
** 

�أزرق �أبي�ص، ثم �نف�صل مرة �أخرى ونزل ب�صكل م�صتقل يف �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2021.
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نت�ئج انتخ�ب�ت الكني�شت الـ 24 يف 2021/3/23

نت�ئج انتخ�ب�ت الكني�شت الـ 23 يف 2020/3/2

يف  ت�صّب  وهي  ومناق�صتها،  عن�رشية  قو�نني  عدة  طرح  مّت  فقد  �أخرى،  جهة  من 

تكري�ص “يهودية �إ�رش�ئيل”. و�زد�دت �ملالحقات و�لت�صييقات �ملوجهة �صّد فل�صطينيي 

�إخر�ج �حلركة �الإ�صالمية بقيادة �ل�صيخ ر�ئد  �أبرزها قر�ر  1948 ب�صكل ملحوظ. وكان 

 �صالح عن �لقانون �صنة 2015، وحظر كافة ن�صاطاتها، مبا يف ذلك 19 جمعية وموؤ�ص�صة

تابعة لها.
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ويف �أجو�ء ترعى فيها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية “�لروح �ليهودية” ب�صكل عن�رشي على 

 Ayelet Shaked خلفيات قومية �أو دينية �أو تر�ثية، �صعت وزيرة “�لعدل” �أيليت �صاكيد

�أن  وبعد  �ليهودي.  �لرت�ثي  وجوهرها  “�إ�رش�ئيل”  هوية  تبز  قو�نني  جمموعة  الإعد�د 

و�صلت م�صاألة �لقومية �ليهودية” �أو “يهودية �لدولة” �إىل �لكني�صت عدة مر�ت، �صادقت 

�للجنة �لوز�رية للت�رشيع يف �لكني�صت �صنة 2017 على م�رشوع قانون �لقومية؛ ومفاده 

�للغة  و�أن  �ليهودي”،  “�ل�صعب  على  فقط  يقت�رش  “�إ�رش�ئيل”  يف  �مل�صري  تقرير  حّق  �أن 

مز�يا  يعطي  �أنه  مبعنى  ر�صمية،  كلغة  �لعربية  �صحب  مع  �لر�صمية،  �للغة  هي  �لعبية 

خا�صة لليهود، مبا يجعله قانوناً عن�رشياً. ومّت �إقر�ر �لكني�صت لقانون “�لقومية �ليهودية 

2018/7/19، و�تخذ �صفة قو�نني �الأ�صا�ص �ملماثلة  The Nation State basic law” يف 

للقو�نني �لد�صتورية. 

�الأر��صي  مل�صادرة  �لقانوين  �لغطاء  �لكني�صت  �أعطى   2017 فب�ير  �صباط/  ويف 

بالقر�ءة  �لكني�صت  و�صادق  �ال�صتيطانية.  �لبوؤر  �رشعنة  وبالتايل  �خلا�صة،  �لفل�صطينية 

�أقر  كما   .2017/3/8 يف  �ل�صوت  مكب�ت  عب  �الأذ�ن  رفع  منع  قانون  على  �لتمهيدية 

�لكني�صت يف 2017/4/5 قانوناً ي�صمح بت�رشيع عمليات هدم �ملنازل �لعربية بذريعة �لبناء 

“�الإق�صاء”  �إىل �الإجر�ء�ت �لق�صائية. كما مت ت�رشيع قانون  غري �ملرخ�ص دون �لرجوع 

ُتهم  له  ُتوجه  ملن  �لكني�صت  من  �لع�صوية  باإلغاء  ي�صمح  �لذي   2017 يوليو  متوز/  يف 

بالتحري�ص على �لعنف، و�لكفاح �مل�صلح �صّد “�إ�رش�ئيل”.  

وباالإ�صافة �إىل ما �صبق، فقد �صعت جهات �إ�رش�ئيلية لل�صغط لفر�ص “�لن�صيد �لوطني 

�الإ�رش�ئيلي” )�لهاتكفا Hatikvah( على �ملد�ر�ص �لعربية يف فل�صطني �ملحتلة 1948؛ كما 

�أدو�ت حادة  �لذي يحملون  �لفل�صطينيني  �صدرت فتاوى عن حاخامات كبار جتيز قتل 

)كال�صكاكني(.

وقد الحقت �تهامات �لف�صاد عدد�ً من �أبرز �أع�صاء �لنخبة �الإ�رش�ئيلية �أمثال مو�صيه 

عليه ُحكم  و�لذي   ،2007-2000 �لفرتة  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  رئي�صاً  كان  �لذي   كت�صاف 

بتهم  �إد�نته  خلفيه  على   )2016-2011( خم�صاً  منها  ق�صى  �صنني  �صبع  بال�صجن 

 �الغت�صاب و�لتحر�ص �جلن�صي. ورئي�ص �لوزر�ء �الأ�صبق �إيهود �أوملرت )2008-2006(،

�لعد�لة، �صري  وعرقلة  �الأمانة  وخيانة  �الحتيال  بتهمة  �صهر�ً   19 بال�صجن  عليه  وُحكم    
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�ل�صابق  �لوزر�ء  �لِر�صا. ويو�جه رئي�ص  باأخذ  2012 و2015  �صنتي  �أوملرت يف  دين 
ُ
�أ كما 

بنيامني نتنياهو �تهامات بالف�صاد، �تخذت �صكالً ر�صمياً يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019، 

مما يثِّل عن�رش قلق وتهديد مل�صتقبل نتنياهو �ل�صيا�صي.

امل�ؤ�رشات ال�شك�نية:

يف  “�إ�رش�ئيل”  �صكان  عدد  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  قّدرت 

�ألف  و871  ماليني   6 بينهم  ن�صمة،  �ألف  و294  ماليني   9 بنحو   2020 �صنة  نهاية 

�صمنهم  ومن  �لعرب،  �ل�صكان  عدد  �أما  �ل�صكان.  من   %74 ن�صبته  ما  �أي  يهودي، 

�ألف،  و958  مليون  بنحو   2020 �صنة  �لد�ئرة  فقدرته  و�جلوالن،  �لقد�ص  �رشقي  �صكان 

�لقد�ص  �رشقي  �صكان  عدد  ��صتثنينا  ما  و�إذ�  �ل�صكان.  من   %21.1 ن�صبته  ما  �أي 

بفل�صطينيي  يعرف  ما  عدد  فاإن  تقريباً(،  �ألفاً   25( و�جلوالن   )
98ً

تقريبا �ألفاً   368(

�ألف و565  مليون  نحو  ي�صبح   )1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  )�أي   1948 

�صنة 2020، �أي نحو 16.8% من �ل�صكان. ويف �صنة 2019 بلغ معدل �لنمو �ل�صكاين بني 

�ليهود 1.6%، بينما بلغ يف �لو�صط �لعربي %2.2.

اأعداد ال�شك�ن يف “اإ�رشائيل” 992021-2018

اليه�داإجم�يلال�شنة
العرب )مبن فيهم �شك�ن �رشقي 

القد�س واجل�الن(
اآخرون

20188,967,6006,664,3001,878,400424,900

20199,140,5006,773,2001,919,000448,300

20209,293,5006,870,9001,957,700464,900

*20219,328,2606,893,8801,965,860468,520

�ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �أرقام  ح�صب  �ل�صنة  من  �الأوىل  �خلم�ص  �الأ�صهر  معدل  على  بناء  هي   2021 �صنة  �أعد�د   
*

�الإ�رش�ئيلية.
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اأعداد ال�شك�ن يف “اإ�رشائيل” 2021-2019

2019 �صنتي  يف  مهاجر�ً  و19,676  مهاجر�ً   33,247 “�إ�رش�ئيل”  �إىل  َقِدم   وقد 

�لفرتة  يف  �لهجرة  معدل  يف  ن�صبياً  ��صتقر�ر�ً  �الأرقام  هذه  وُتظهر  �لتو�يل.  على  و2020 

2012-2020، غري �أنها تظل معدالت �صئيلة مقارنة بالعقد �الأخري من �لقرن �لع�رشين؛ 

معظم  و�قت�صار  �لو��صعة،  للهجرة  �مل�صتعدة  �ليهودية  �لب�رشية  �خلز�نات  ��صتنفاد  بعد 

يهود �خلارج على بلد�ن متقدمة يف �أمريكا �ل�صمالية و�أوروبا، �لتي ال يجد يهودها حافز�ً 

لهجرتها على نحٍو و��صع.

اأعداد امله�جرين اليه�د اإىل “اإ�رشائيل” 1990–1002020

2005–20002009–19952004–19901999–1994ال�شنة

609,322346,997182,20886,859العدد

املجم�ع الكلي20152020–20102019–2014ال�شنة

91,129142,64019,6761,478,831العدد

لكل  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ليهود  �ملهاجرين  �أعد�د  تطور  �إىل  �لتايل  �لبياين  �لر�صم  وي�صري 

خم�ص �صنو�ت يف �لفرتة 1990-2019، ما عد� �صنة 2020.
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اأعداد امله�جرين اليه�د اإىل “اإ�رشائيل” 1990–2020

ن�صمة �آالف  و707  مليون   14 بـ  �لعامل  يف  �ليهود  عدد  ُيقّدر  �أخرى،  جهة   ومن 

�لوقت  يف   .
و“�إ�رش�ئيل”101 �ملتحدة  �لواليات  يف  منهم   %81.2 يعي�ص   ،2019 �صنة 

نف�صه، ��صتمرت ظاهرة توقف منو عدد يهود �لعامل، منذ نحو خم�صني عاماً، با�صتثناء 

و�نت�صار  �ليهودي،  �لدين  وترك  �لطبيعي،  �لنمو  ن�صبة  تدين  نتيجة  وذلك  “�إ�رش�ئيل”، 
�لزو�ج �ملختلط؛ وتف�صي �لثقافة �لغربية �ملرتبطة باملنفعة و�للذة و�الأنانية. 

امل�ؤ�رشات االقت�ش�دية:

و�لبيئات  �حلياة  مب�صتويات  مقارنة  متقدمة  �قت�صادية  حالة  “�إ�رش�ئيل”  تعي�ص 

�القت�صادية يف �أوروبا؛ ومقارنة بدول �ل�رشق �الأو�صط. وهي حالة تعي�ص على ح�صاب 

�ل�صعب �لفل�صطيني و�أر�صه وثرو�ته �لطبيعية، وت�صتفيد من �لدعم �الأمريكي ومن �لنفوذ 

يف �لعامل �لغربي؛ كما ت�صتفيد من غياب �ملخاطر �لر�صمية �لعربية ومن �لتطبيع مع �لعديد 

من �لبلد�ن �لعربية.

1,386.8 مليار  2020 ما جمموعه  وقد بلغ �لناجت �ملحلي �الإجمايل �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 

مليار   395 )نحو  �صيكل  مليار   1,406.7 بـ  مقارنة  دوالر(  مليار�ت   404 )نحو  �صيكل 

�أ�صا�صاً بانت�صار  1.4%، وهو �نخفا�ص مرتبط  2019، وبانخفا�ص مقد�ره  دوالر( �صنة 

وبلغ  و�لعاملي.  �الإ�رش�ئيلي  �القت�صاد  على  و�نعكا�صاته   COVID-19 كورونا  جائحة 
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مقارنة  ،2020 �صنة  دوالر(   43,784( �صيكل   150,474 �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  دخل   معدل 

.
ـ 155,437 �صيكل )43,609 دوالر( �صنة 1022019 ب

مليار   554.7 نحو   2019 ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لعامة  �مل�رشوفات  وبلغت 

مليار   140.9 )نحو  �صيكل  مليار   506.87 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   155.6( �صيكل 

فكانت   2019 �صنة  مليز�نية  �ملعدلة  �لعامة  �مل�رشوفات  �أما   .2018 �صنة  دوالر( 

�لعامة  �إير�د�تها  بلغت  بينما  دوالر(.  مليار   160.6 )نحو  �صيكل  مليار   572.345

مليار   468.5 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   143.7 )نحو   2019 ل�صنة  �صيكل  مليار   512.1

مليز�نية  �ملعدلة  �لعامة  �الإير�د�ت  �أما  دوالر(.  مليار   130.2 )نحو   2018 �صنة  �صيكل 

. و�نخف�صت قيمة 
103

�صنة 2019 فكانت 503.66 مليار �صيكل )نحو 142 مليار دوالر(

 %10 بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية  و�لو�رد�ت   ،%14.3 بن�صبة  بالدوالر  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت 

.
�صنة 1042020

 اإجم�يل ال�ش�درات وال�اردات االإ�رشائيلية 2017-2020 ح�شب االأ�شع�ر اجل�رية 

105
)ب�مللي�ن دوالر(

2017201820192020ال�شنة

61,151.561,951.458,508.150,154.1ال�ش�درات

69,144.776,610.776,784.969,270.3ال�اردات

وظلت �لواليات �ملتحدة �ل�رشيك �لتجاري �الأول لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث بلغت �ل�صادر�ت 

�الإ�رش�ئيلية �إليها ل�صنة 2020 نحو 13.132 مليار دوالر )26.2% من جممل �ل�صادر�ت 

�الإ�رش�ئيلية(، �أما �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية منها فبلغت نحو 8.05 مليار�ت دوالر )%11.6 

�أكب  ثاين  موقع  �ل�صني  �حتلت  نف�صها،  �ل�صنة  ويف  �الإ�رش�ئيلية(.  �لو�رد�ت  جممل  من 

بريطانيا  وتر�جعت  �لثالث،  �ملركز  �إىل  �أملانيا  تقدمت  بينما  لـ“�إ�رش�ئيل”،  جتاري  �رشيك 

�إىل �ملركز �لر�بع.
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ال�ش�درات وال�اردات االإ�رشائيلية مع دول خمت�رة ل�شنتي 2019–2020

106
ح�شب االأ�شع�ر اجل�رية )ب�مللي�ن دوالر(

البلدان

ال�اردات االإ�رشائيلية من:ال�ش�درات االإ�رشائيلية اإىل:حجم التب�دل التج�ري

202020192020201920202019

21,181.827,652.313,132.315,964.28,049.511,688.1ال�الي�ت املتحدة

11,910.211,220.44,240.54,422.17,669.76,798.3ال�شني

6,911.57,303.21,681.11,671.85,230.45,631.4اأمل�ني�

6,681.48,027.33,712.74,992.42,968.73,034.9بريط�ني�

5,671.96,711.1445.21,085.45,226.75,625.7�ش�ي�رشا

5,364.95,073.92,462.82,176.22,902.12,897.7ه�لندا

4,928.84,965.61,430.81,757.63,4983,208تركي�

4,524.45,234.21,458.31,636.93,066.13,597.3بلجيك�

3,470.23,755.6786.7949.52,683.52,806.1اإيط�لي�

3,2903,618.51,153.71,542.62,136.32,075.9فرن�ش�

45,489.351,730.919,65022,309.425,839.329,421.5بلدان اأخرى

119,424.4135,29350,154.158,508.169,270.376,784.9املجم�ع الع�م

ال�ش�درات االإ�رشائيلية اإىل دول خمت�رة 2020 )ب�مللي�ن دوالر(
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ال�اردات االإ�رشائيلية من دول خمت�رة 2020 )ب�مللي�ن دوالر(

تز�ل  ما  �أنها  �إال  و�ملتقدمة،  �لغنية  �لدول  من  ُتعدُّ  “�إ�رش�ئيل”  �أن  من  �لرغم  وعلى 

مليار�ت   3.1 نحو   2017 وحتى   1979 منذ  �ل�صنوي  معدله  بلغ  �أمريكياً  دعماً  تتلقى 

دوالر. غري �أنه �رتفع منذ �صنة 2018 ليبلغ 3.8 مليار �صنوياً، ومن بينها 3.3 مليار�ت 

“�إ�رش�ئيل” من دعم �أمريكي يف  دوالر على �صكل منحة ع�صكرية؛ وبذلك يبلغ ما تلقته 

�لفرتة 1949-2020 ما جمموعه 142.09 مليار دوالر.

107
امل�ش�عدات االأمريكية لـ“اإ�رشائيل” 1949–2020 )ب�مللي�ن دوالر(

1989–19791998–19691988–19591978–19491968–1958الفرتة
599.6727.811,426.529,933.931,551.9جمم�ع امل�ش�عدات

املجم�ع200920192020–19992018–2008الفرتة

29,374.730,877.93,8003,800142,092.3جمم�ع امل�ش�عدات

امل�ؤ�رشات الع�شكرية:

ويف �جلانب �لع�صكري �زد�دت �ملخاوف �الإ�رش�ئيلية من �مل�صتقبل خالل �صنتي 2012 

و2013 بفعل تطور�ت “�لربيع �لعربي”، �لتي حملت خماطر �أكب مع ظهور �أنظمة تعب 

عن �إر�دة �صعوبها؛ بالتو�زي مع ت�صاعد تهديد منظمات �ملقاومة، �لتي �أ�صبحت متتلك 

قدر�ت ع�صكرية متز�يدة ن�صبياً، �إ�صافة �إىل تز�يد تهديد �حلرب �الإلكرتونية، �لتي �صنّفها 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ك�صاحة “قتال خام�صة”، ت�صاف لل�صاحات �لبية و�لبحرية و�جلوية 

و�لف�صاء. �إال �أن �ملوجة �ملرتدة، وغرق �الأنظمة يف م�صاكلها و�رش�عاتها �لد�خلية، �أعطى 

�صعور�ً باالرتياح لدى �لع�صكريني �ل�صهاينة.
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�لتفوق  �إىل  باالطمئنان  ت�صعر  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لتقدير�ت  من  وبالرغم 

حتديات  وجود  وعدم  �ملنطقة،  يف  �لر�صمية  و�جليو�ص  �لقوى  على  �الإ�رش�ئيلي  �لنوعي 

يف  تقدير�ت  �أعطت  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  فاإن  �لعربية،  �الأنظمة  من  حقيقية 

غزة  جهة  من  �صو�ء  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  يو�جهها  �لتي  �ملخاطر  بتز�يد  �لتالية  �ل�صنو�ت 

�ملقاومة  قدر�ت  تطور  ب�صبب  خ�صو�صاً  ولبنان(؛  )�صورية  �ل�صمالية  �جلبهة  من  �أم 

�لطائر�ت �مل�صرية...  Cyber attack”، و�إمكانات ��صتخد�م  �ل�صاروخية، و“�ل�صيب�نية 

وقد عبت �لتقارير و�لنقا�صات يف موؤمتر�ت هرت�صليا Herzliya Conference عن هذه 

�لقومي  �الأمن  “�لدفاع” كبعد مهم يف ��صرت�تيجية  �ملخاوف. ولذلك، فقد تكر�ص عن�رش 

�الإ�رش�ئيلي.

يف  �لردع  حالة  على  �الإبقاء  على  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �ال�صرت�تيجية  وتركز 

بالتدمري  �لتلويح  عب  “�لعدو”،  لدى  �لوعي”  “كي  مبد�أ  على  تقوم  كما  �جلبهات،  كافة 

�ل�صامل للبنى �لتحتية �صو�ء يف لبنان �أم يف قطاع غزة. وبح�صب �لتقدير�ت �ال�صرت�تيجية 

نف�صه،  �لوقت  ويف  وحما�ص؛  �هلل  وحزب  �إير�ن  يف  �خلارجية  �ملخاطر  تتمثل  �الإ�رش�ئيلية 

جتد نف�صها يف بيئة ر�صمية عربية متعاونة �أمنياً، �أو ال حتمل خماطر حقيقية عليها.

�ل�صنو�ت متعددة  جدعون  خطة  �نتهاء   وبعد 

رئي�ص  و�صعها  �لتي   ،)2020-2016( Gideon Plan

�جلي�ص  تبنى  �آيزنكوت،  غادي  �ل�صابق  �الأركان 

متعددة  �جلديدة  �لع�صكرية  �لعمل  خطة  �الإ�رش�ئيلي 

 �ل�صنو�ت �لتي بلورها رئي�ص هيئة �الأركان �أفيف كوخايف

عليها  و�أطلق   ،Aviv Kochavi

د�فعة( قوة  �أو  )زخم   ��صم 

لتحلَّ   ،”Tnufa “تنوفاه 
ويرتكز  جدعون،  خطة  مكان 

�خلطة  هذه  يف  �لن�رش  معيار 

�إحد�ث خ�صائر ب�رشية كبرية  على 

يف �صفوف “�لعدو”.

· اأفيف ك�خ�يف
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�أربعة  �الإلز�مية  �لع�صكرية  �خلدمة  تقلي�ص  على  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادقة  متت  وقد 

�ملنظومات  تطوير  “�إ�رش�ئيل”  وتابعت  �صهر�ً.   36 من  بدالً  �صهر�ً   32 لت�صبح  �أ�صهر، 

�ل�صحرية و�لع�صا  �حلديدية،  و�لقبة  �ل�صهم،  وخ�صو�صاً  لل�صو�ريخ،   �مل�صادة 

.SkyShield ونظام �لليزر “درع �ل�صماء” �أو �صكاي �صيلد ،Magic Wand

بينهم جندي،  �ألف   635 نحو   2021 �صنة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أفر�د  عدد   بلغ 

ال  ؛ وهو �حتياط فعَّ
108

170 �ألف جندي يف �خلدمة �لفعلية، و465 �ألف جندي يف �الحتياط

قادر على �أن ين�صم للخدمة و�لقتال خالل �أربعة �أيام فقط. وقد لوحظ يف �جلي�ص تز�يد 

نفوذ �لتيار �ليميني �ملتدين حتى يف �لرتب �لعليا.

 ،2018 ل�صنة  دوالر  مليار   20.17 نحو  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �مليز�نية  بلغت  وقد 

للميز�نية  �لعام  �ملعدل  يبعد  وال  ؛ 
1092019 ل�صنة  تقريباً  بالدوالر  ذ�تها  �مليز�نية  وهي 

�لع�صكرية يف �ل�صنو�ت �لتالية عن ذلك. وجتدر �الإ�صارة هنا �إىل �أن جزء�ً كبري�ً من مردود 

�لدفاع  ميز�نية  �إىل  �صنو�ت،  منذ  يدخل،  بات  �ل�صنوية  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ملبيعات 

بنحو  يزيد  قد  �لع�صكرية،  للميز�نية  �لفعلي  �ل�رشف  �أن  مبعنى  عنها.  ُيعلن  �أن  غري  من 

�رشية  بنود  وجود  �حتمال  مع  �ملعلنة؛  �مليز�نية  عن  دوالر  مليار�ت  �أربعة  �إىل  مليارين 

�أخرى لل�رشف غري معلن عنها.

 ،2020 8.3 مليار دوالر يف �صنة   �أما �صادر�ت �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية فقد و�صلت �إىل 

وكان معظمها �إىل منطقة �آ�صيا و�ملحيط �لهادئ، وهو ثاين �أعلى رقم مبيعات على �الإطالق 

“�إ�رش�ئيل”  . وتعد 
110

9.2 مليار دوالر 2017، حيث بلغت �صادر�ت �الأ�صلحة  بعد �صنة 

�إحدى �أكب م�صدري �ل�صالح يف �لعامل؛ حيث تر�وحت مرتبتها بني �ل�صاد�صة �إىل �لثامنة 

عاملياً يف �لعقد �لثاين من �لقرن �حلادي و�لع�رشين. بينما ترفعها بع�ص �لتقدير�ت غري 

عند  خ�صو�صاً  مثالً(،   2015 �صنة  تقدير�ت  )وفق  �أحياناً  �لر�بعة  �ملرتبة  �إىل  �لر�صمية 

.
�لو�صع بعني �العتبار جتارة �ل�صالح �خلفية �لتي متار�صها “�إ�رش�ئيل”111

وبالرغم من �الإمكانات �لهائلة �لتي يتمتع بها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، فاإنه ف�صل يف عدو�نه 

على قطاع غزة يف معركة “حجارة �ل�ّصجيل” 2012، ويف معركة “�لع�صف �ملاأكول” 2014، 

�أف�صل  بطولياً،  �أد�ء  �ملقاومة  وقوى  حما�ص  وقدمت   ،2021 �لقد�ص”  “�صيف  معركة  ويف 

�خلطط �الإ�رش�ئيلية، و�صّكل حالة ردٍع ال ُي�صتهان بها، بالرغم من حمدودية �الإمكانات، 

وجعل كافة مناطق �لتو�جد �ل�صهيوين يف جمال �رشبات �صو�ريخ �ملقاومة. 
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ال��شع اال�شرتاتيجي:

ي�صعر  وهو  و�لع�رشين  �حلادي  �لقرن  من  �لثالث  �لعقد  �ل�صهيوين  �لكيان  دخل 

بحالة من �لزهو و�لعلو �لكبري، ل�صعوره بالو�صول �إىل �أف�صل حاالته �ال�صرت�تيجية منذ 

تاأ�صي�صه؛ وتتلخ�ص �أبرز منجز�ته �ال�صرت�تيجية �أنه:

�أ�صبح �لتجمع �الأكب ليهود �لعامل، وهو هدف �صهيوين مركزي، حيث يحوي نحو   .1

47% من يهود �لعامل.

�الأو�صط،  �ل�رشق  ودول  �لعربية  بالبالد  مقارنة  متفوق  ع�صكري  بو�صع  يتمتع   .2

وت�صليح نووي متقدم، وي�صنف جي�صه �الآن �صمن �أقوى جيو�ص �لعامل. 

يتمتع بو�صع �قت�صادي متقدم يو�زي �أقر�نه يف �لغرب �الأوروبي، وهو ما مّكنه من   .3

�إيجاد بيئة جاذبة لال�صتيطان �ليهودي. 

و�لتكنولوجية  �ل�صناعية  �ملجاالت  يف  وتكنولوجي  وعلمي  �صناعي  بتفوق  يتمتع   .4

�ملتقدمة Hi-Tech، وهو ُيعدُّ من بني �لبلد�ن �الأوىل يف �لعامل يف هذه �ملجاالت.

يتمتع بدعم دويل ونفوذ عاملي غري م�صبوق، حيث متكن �لكيان �الإ�رش�ئيلي من فر�ص   .5

نف�صه )بدعم غربي �أمريكي( يف �لبيئة �لدولية، وعزز من د�ئرة “�رشعيته” وعالقاته 

�ل�صيا�صية خ�صو�صاً بعد �تفاقيات �أو�صلو وم�صار �لت�صوية �لعربي �لفل�صطيني معه. 

وخ�صو�صاً  �لت�صوية،  �تفاقيات  توظيف  ويف  �ل�صلمية  �لت�صوية  م�صار  �إد�رة  يف  جنح   .6

بعمل  �لدول  ع�رش�ت  فقامت  ل�صاحله.  �لفل�صطيني،  �جلانب  مع  �أو�صلو  �تفاقيات 

�لعربية  �لقوى  حتييد  من  “�إ�رش�ئيل”  ومتّكنت  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �صيا�صية  عالقات 

�الأ�صا�صية من د�ئرة �ل�رش�ع، كما متّكنت من حتييد جزء كبري من �لقوى �لفل�صطينية 

�لتي �لتزمت مب�صار �لت�صوية.

�أد�ة  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وحتويل  �لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع  تقزمي  يف  جنح   .7

وظيفية. 

بالعالقات  يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لبيئة  �خرت�ق  يف  جنح   .8

�لر�صمية �ملعلنة وغري �ملعلنة مع �لبلد�ن �لعربية و�الإ�صالمية. 
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يف �ملقابل، يتعر�ص �لكيان �الإ�رش�ئيلي �إىل عدد من �لتحديات و�ملخاطر، �لتي يكن �أن 

تتطور �إىل “تهديد وجودي” يف �مل�صتقبل �لو�صيط و�لبعيد، �أبرزها:

فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  �أعد�د  وتنامي  �أر�صه  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود   .1

�لتاريخية، لدرجة تتجاوز �أعد�د �ليهود. 

تنامي قوة �ملقاومة �لفل�صطينية، خ�صو�صاً يف قطاع غزة، و�أد�ءها �لع�صكري �لبطويل،   .2

وتهديد �صو�ريخها لكافة مناطق �لتو�جد �ل�صهيوين. 

��صتمر�ر �لبيئة �ل�صعبية �لعربية و�الإ�صالمية �ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل”، ورف�ص �ل�صعوب   .3

للتطبيع معها. 

�أزمة م�صار �لت�صوية �ل�صلمية، وو�صوله �إىل طريق م�صدود، وتر�جع قدرة �ل�صهاينة   .4

بروز  وعودة  و�ال�صتيطان؛  �لتهويد  ولب�مج  ل�صيا�صاتهم  غطاء  ��صتخد�مه  على 

�ملقاومة �مل�صلحة كطريق �صحيح لتحرير فل�صطني.  

عودة  �حتماالت  ذلك  يف  �الإ�رش�ئيلي، مبا  �لكيان  على  �خلارجية  �ملخاطر  ��صتمر�ر   .5

�ملحيط  يف  �ملقاومة  قوى  ت�صاعد  و�إمكانية  �ملنطقة،  يف  �لثور�ت  من  جديدة  موجة 

�جلغر�يف لفل�صطني، و“�خلطر �الإير�ين”. 

�ل�صهيونية  �لبيئة  يف  و�جتماعية  دينية  �رشوخاً  فثمة  �ل�صهيوين:  �ملجتمع  �أزمات   .6

يكن �أن تت�صع. وثمة فروقات حقيقية متعلقة باالأ�صول �ل�رشقية و�لغربية لليهود، 

�لف�صاد  مظاهر  تف�صي  �إىل  باالإ�صافة  �لعلماين.  �أو  �لديني  و�اللتز�م  وباالنتماء 

و�النحالل و�لرغبة يف حياة �لرفاهية و�ملتعة، وتر�جع نوعية “�ملقاتل” �الإ�رش�ئيلي، 

و�ندثار “جيل �لتاأ�صي�ص”.

�أرباع  ثالثة  من  �أكرث  �لوطنية، وبقاء  هويتهم  على  �خلارج  فل�صطينيي  حمافظة   .7

�ملحتلة،  بفل�صطني  �ملحيطة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  يف  مقيمني  �خلارج  فل�صطينيي 

نفو�ص  يف  حيًّة  فل�صطني  ق�صية  بقاء  وبالتايل  و�لتحرير،  للعودة  تطلعهم  و��صتمر�ر 

�ل�صعب �لفل�صطيني.

متز�يدة  �صعبية  ثمة �جتاهات  �أن  �إال  �لو��صع،  �لدويل  �الإ�رش�ئيلي  �لنفوذ  من  بالرغم   .8

على م�صتوى عاملي تتعاطف مع �حلق �لفل�صطيني، ويزد�د �ل�صعور �لعاملي بال�صيق 

�أن�صطة  ت�صاعد  مع  �لقانون.  فوق  نف�صها  ت�صع  “دولة”  باعتبارها  “�إ�رش�ئيل”  من 

مقاطعة “�إ�رش�ئيل” وب�صائعها على م�صتوى عاملي. 
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يبقى  فلن  ذ�ته؛  يف  �أزماته  بذور  يحمل  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  فاإن  عام،  وب�صكل 

�أنه يف  �الأبد. كما  �إىل  �أ�صحاب �حلق �صعفاء  �الأبد، كما لن يبقى  �إىل  �أقوياء  �الإ�رش�ئيليون 

�أنظمة وطنية و�إ�صالمية د�عمة  �إىل  �لعربية �ملحيطة بفل�صطني  �أي تغيري يف �الأنظمة  حالة 

�لف�صاء  يف  خطري  حتول  �إىل  يوؤدي  قد  �مل�صلحة،  للمقاومة  وُمتبنِّية  �لفل�صطينية  للق�صية 

�ال�صرت�تيجي �ملحيط بفل�صطني ل�صالح قوى �ملقاومة، ورمبا �إىل تغيري يف مو�زين �لقوى 

�لدعم  �أخرى، ال توجد �صمانات على بقاء  على �مل�صتوى �ملتو�صط و�لبعيد. ومن ناحية 

�لعربية  �لبالد  متكنت  �إذ�  خ�صو�صاً  نهاية؛  ال  ما  �إىل  �مل�رشوط  غري  �لغربي  �الأمريكي 

و�الإ�صالمية من توظيف �صبكة �مل�صالح �لغربية �ل�صخمة يف �ملنطقة ل�صاحلها.

· مف�عل دمي�ن� الن�وي االإ�رشائيلي

 اإ�رشائيلي�ن من اأ�شل اإثي�بي ·

يتظ�هرون �شّد العن�رشية

يف تل اأبيب، 2015/5/18
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هوام�س الف�صل ال�صابع

�ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2020 ع�م  نه�ية  يف  الفل�شطيني�ن  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   
1

لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2020(، يف:

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2546.pdf
لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أرقام  على  باالعتماد  تقديره  مّت  فقد  �الأردن،  يف  �لفل�صطينيني  لعدد  بالن�صبة   

2

�لنمو �ل�صنوي �ل�صادرة عن  3,240,473، وباالعتماد على معدالت  2009، حيث بلغ عددهم  �لفل�صطيني �صنة 

http://dosweb.dos.gov.jo/ar :د�ئرة �الإح�صاء�ت �لعامة �الأردنية ل�صنة 2020 و�لتي تقدر بـ 2.4%. �نظر

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطيني�ن يف نه�ية ع�م 2020.  
3

�الأونرو�  )�الأونرو�(،  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  موقع   
4

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/ �نظر:   ،2019/2/1  ،2019-2018 باالأرقام، 

resources/unrwa_in_figures_2019_ara_sep_2019_final1.pdf
�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطيني�ن يف نه�ية ع�م 2020.  

5

�نظر: �ملرجع نف�صه.  
6

�نظر: �ملرجع نف�صه.  
7

�نظر: �لعربية،  باللغة  )�ل�صاباك(  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �الأمن  جلهاز  �ل�صهرية  �لتقارير  مر�جعة  يكن  للمزيد   
8 

https://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Pages/monthlyreports.aspx؛ وباللغة �الإجنليزية، �نظر:
https://www.shabak.gov.il/english/publications/Pages/monthlyreports.aspx

االأو�شط،  وال�رشق  https://shehabnews.com؛  �نظر:   ،2018/1/27 لالأنباء،  �صهاب  وكالة  �نظر:  للمزيد   
9

2018/1/28؛ وعرب 48، 2018/9/2؛ وموقع مكان - هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي، 2018/12/17. كما يكن م�صاهدة 
https://www.facebook.com/ShehabAgency. :فيديو لعبا�ص عن �لتن�صيق �الأمني على موقع في�صبوك، �نظر

MainPage/videos/293870234669332؛ و�نظر �أي�صاً:
site of Ynetnews, 2/9/2018.

The Jerusalem Post, 6/11/2018, https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Shin-Bet-head-  
10

We-thwarted-480-terror-attacks-in-past-year-571165
قد�ص بر�ص، 2018/5/3.  

11

)حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  �نظر:   ،2019-2016 لل�صنو�ت  �لفل�صطينيني  و�جلرحى  لل�صهد�ء  بالن�صبة   
12

التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2014-2015 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2016(، 

)بريوت: مركز   2017-2016 التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني  110؛ وحم�صن حممد �صالح )حمرر(،  �ص 
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االأي�م، وفل�صطني �أون الين، 2016/12/13.  
25
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http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5so7yca851049918576a5so7yc
ن�ص قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية ب�صاأن حل �لت�رشيعي و�إجر�ء �النتخابات، وفا، 2018/12/24، �نظر:  

42
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http://aa.com.tr/ar :وكالة �الأنا�صول لالأنباء، 2020/7/2، �نظر  
45

وفا، 2020/9/3.  
46

عربي 21، 2020/9/3.  
47

عربي 21، 2020/11/24؛ وال�رشق االأو�شط، 2020/11/25.  
48

عرب 48، 2020/11/17.  
49

�جلزيرة.نت، 2021/1/4.  
50
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84

�جلزيرة.نت، 2017/12/6؛ وموقع هيئة �الإذ�عة �لبيطانية )بي بي �صي(، 2017/12/6، يف:  
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وموقع https://www.bbc.com/arabic/middleeast-39207478؛  يف:   ،2017/3/8 �صي،  بي  بي  �نظر:   
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