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  :مقدمة

 –يصدر التقرير االستراتيجي الفلسطيين سنوياً عن مركز الزيتونة للدراسـات واالستـشارات             
وهو مركز دراسات مستقل، يهتم بالدراسات االستراتيجية واملستقبلية، ويويل تركيزاً خاصاً           . بريوت

  .وللمركز هيئة استشارية من كبار الباحثني واخلرباء. ينعلى الشأن الفلسطي
األسـتاذ مـشارك يف     (حمسن حممـد صـاحل      . ويعاجل التقرير االستراتيجي، الذي قام بتحريره د      

 بالرصد واالستقراء   2007القضية الفلسطينية خالل سنة     ) الدراسات الفلسطينية واملدير العام للمركز    
ينية الداخلية، واملؤشرات السكانية واالقتـصادية الفلـسطينية،        ويدرس األوضاع الفلسط  . والتحليل

واألرض واملقدسات، ويناقش العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدولية، كما يناقش الوضـع            
والتقرير موثق علمياً ومـدعم بعـشرات اجلـداول         . االسرائيلي وعمليات املقاومة ومسار التسوية    

  . صفحة384وقد جاء تقرير هذا العام يف . توضيحيةواإلحصائيات والرسوم ال
خليل .أ، و بالل احلسن .أ، و أمحد مشعل . هم د  ،تخصصنياملوقد شارك يف كتابة التقريرجمموعة من       

حممـد  .حمسن صاحل، ود  .ظفر اإلسالم خان، ود   .ودطالل عتريسي،   .ودعبداهللا جنار،   .وأ،  التفكجي
وقـد شـارك يف     . وليد عبد احلـي   . د.وأم بركات،   نظا. د.حممد نورالدين، وأ  .السعيد إدريس، ود  
  . ، واألستاذ منري شفيق رمحه اهللاعبد الوهاب املسريي.د. وأ،أنيس صايغ. د.مراجعة التقرير أ
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  :شقاء األشقاء:الوضع الفلسطيين الداخلي
 االنقـسام    هـي  ،2007كانت السمة األبرز اليت ميزت الوضع الفلسطيين الداخلي خالل سنة           

اجلغرايف الناتج عن الصراع الفلسطيين الداخلي، والذي جتاوز اخلطوط احلمراء ودخـل يف             السياسي و 
 وحالة اخلالف بني حركيت فتح ومحـاس، ومـن          2007حيث بدأت سنة     ".كسر العظم "مرحلة  

خلفهما الرئاسة واحلكومة الفلسطينيتان، مستمرة ومتصلة بأشكال خمتلفة؛ فقـد تواصـل احلـصار              
طينيني، بينما تابعت الرئاسة الفلسطينية ضغطها السياسي على حكومة إمساعيـل           ض على الفلس  وفرامل

هنية األوىل، وراحت دد باللجوء إىل االستفتاء الشعيب حيناً وإىل االنتخابات املبكرة حينـاً آخـر،                
 وذلك من خالل تشكيل حكومة جديدة       مة فلسطينية أخرى تتيح فك احلصار؛     حبجة احلاجة إىل حكو   

وختلل ذلك كله عمل منظم، خفي وعلين، يعمل على توسـيع           . ط اللجنة الرباعية الدولية   تقبل شرو 
إطار الفلتان األمين، وشلّ قدرة احلكومة مهما كان نوعها، حكومة محاس أو حكومة وحدة وطنية،               

  .على ضبط األمن وتوفري حالة من األمان تتيح للناس مواصلة حيام العادية
امية اليت شهدها مطلع العام بني الطرفني، العاهل السعودي عبد اهللا بن            وقد دفعت املواجهات الد   

 إىل قادة الفريقني لعقد لقاء يف مكة املكرمة، ـدف           29/1/2007عبد العزيز إىل توجيه دعوة يف       
محاس، ومن كل قياديت فتح ووهي دعوة لقيت ترحيباً فورياً من . وقف االقتتال والبدء يف حوار وطين     

إال أن ذلك مل مينع تواصل الصدامات األمنية العنيفـة يف           . ريا واألردن واجلامعة العربية   من مصر وسو  
، والذي استمر ثالثة أيام، وأسفر عن إعـالن         6/2/2007قطاع غزة، إىل يوم انعقاد لقاء مكة يف         

  االتفاق على حترمي االقتتال الداخلي، وعلى تشكيل حكومة وحدة          اإلعالن  تضمن قد و ."اتفاق مكة "
ف، وتأكيد مبدأ الشراكة السياسية وفـق مبـدأ         .ت.وطنية، واملضي يف إجراءات إصالح وتطوير م      

  .التعددية السياسية
وبعد شهر من املشاورات، حازت حكومة الوحدة الوطنية علـى ثقـة الـس التـشريعي يف                 

ومتثل .  على أن تلك احلكومة لن تعمر طويالً       ت، إال أنه قد برزت ثالثة مؤشرات دل       17/3/2007
 إسرائيلية تستهدف إسقاطها، ووجود طـرف فلـسطيين         –أوهلا يف وجود خطط وضغوط أمريكية       

  .حمسوب على حركة فتح  مستعد للتجاوب مع املخططات األمريكية
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أما املؤشر الثاين فتمثل يف عدم إبداء الرئاسة الفلسطينية والتيار األمين املتنفذ يف فتح تعاوناً حقيقياً                
وكان تعيني حممد دحالن مستشاراً لألمن القومي مؤشـراً         .  وتنظيمها  األجهزة األمنية  يف جمال ضبط  

غري أن أبرز املظاهر كان يف إفشال وتعطيل عمل وزير          . تصعيدياً يف رأي محاس والكثري من املراقبني      
  .الداخلية ويف وزارة الوحدة الوطنية هاين القوامسي، واضطراره لالستقالة

لث يف جمموعة اإلجراءات امليدانية اليت قام ا التيار املتنفذ يف فتح علـى األرض،               ومتثل املؤشر الثا  
 ومتثل ذلك يف توسيع حـرس الرئاسـة         .واليت تتوافق بشكل كبري مع ما تسرب من خطط أمريكية         

 عنصر من عناصر األمن املوالني للرئيس عباس واملدربني يف مـصر،            500وتدريبه وجتهيزه، وإدخال    
اجز األمنية، وكثرة عمليات اخلطف واالغتيال املنسوبة للعناصر املوالية للـرئيس عبـاس             وعمل احلو 

  .2007مايو / ودحالن، خصوصاً يف منتصف أيار
التيـار  "عقب تلك التطورات، أقدمت حركة محاس على خوض ما أمسته مبعركة احلـسم مـع                

.  السيطرة على قطاع غزة     من 14/6/2007-11، ومتكنت خالل الفترة     "االنقاليب العميل يف فتح   
ودافعت محاس عما قامت به بأنه كان اضطراراً وليس اختياراً، وأا مل تـستهدف إال فئـة معينـة                   

إىل أن " تـدحرجت "حمسوبة على فتح، وأا مل تقصد يف البداية السيطرة على القطاع، ولكن األمور  
نه وبغض النظر عن تعريف ما حـصل        إال أ .  تسمية ما قامت به انقالباً     ةفضا ر ،وصلت إىل ذلك احلد   

: ، فإن نتائجه كانت كبرية على الساحة الفلـسطينية، ومـن أبرزهـا            "انقالباً"او  " حسماً"إن كان   
 وظهور مدى قـوة تـأثري العوامـل         ،م جغرايف ألول مرة إىل جانب الشرخ السياسي       حدوث انقسا 

ة املشروع الـوطين الفلـسطيين،      واإلضرار بشكل كبري بصور   اخلارجية يف العمل الوطين الفلسطيين،      
وبصورة مشروع املقاومة، حيث تسببت تلك األحداث حبالة من االستياء والنفـور واإلحبـاط يف               

  .أوساط اجلماهري العربية واإلسالمية، ويف األوساط العاملية الداعمة للحق الفلسطيين
ر الـشرعية   توجهت الرئاسة الفلسطينية بعد أحداث غزة إىل إخراج حركة محـاس مـن إطـا              

جلأ الرئيس حممود   فإىل جانب احلمالت األمنية ضد محاس ومؤسساا يف الضفة الغربية،            .الفلسطينية
 أبرزها على إقالة حكومة الوحدة الوطنية،       صتعباس إىل املراسيم كوسيلة أساسية يف هذا اإلطار، ن        

ابات رئاسية وتـشريعية    وإعالن حالة الطوارئ، وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ، وإجراء انتخ         
  .مبكرة
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 إىل جتاوز وجتاهل الس التشريعي الذي حتتل فيـه محـاس موقـع              قد أدى توجه الرئاسة هذا    و
ف .ت.وإىل جلـوء الرئاسـة إىل م      والذي حتول يف احملصلة إىل هيئة معطلة عـن العمـل،            األغلبية،  

  .ومؤسساا إلجياد مرجعية تضفي صفة الشرعية على قراراا
  مل تنجح املبادرات العربية أو الفلسطينية العديدة يف إعادة حركيت فـتح             2007اية سنة   وحىت ،

فـضت  قبول ومتوافق عليه لألزمة؛ حيـث ر      ومحاس للحوار من أجل جتاوز ما جرى، وإجياد حلّ م         
 يف حني . اجعوا بالكامل عما فعلوا   إال إذا تر  " االنقالبيني " من أمستهم   التحاور مع  حركة فتح والرئاسة  

ويف ظل هذا التباعد بدأ كل طرف يرتب أموره على          . على احلوار دون شروط مسبقة    محاس   أصرت
  .ضوء موقفه، وعلى ضوء الواقع الذي يواجهه

 2007ويف موضوع األزمة الداخلية يف حركة فتح، فقد عبر التدافع داخل احلركة خالل سـنة                
وبينما كان هناك تيار أمـين      . املختلفةعن خالفات حادة وصراع إرادات وصالحيات بني قوى فتح          

يسعى إلسقاط حكومة محاس وإفشال جتربتها بالوسائل األمنية، كان هناك تيار آخر يسعى إلجيـاد               
غري أن سيطرة محاس على قطاع غـزة،        . مساحات التفاهم بني فتح ومحاس لترتيب البيت الفلسطيين       

دت مجيع قطاعات فتح بالصدمة، ووحـد     بت  ؛ قد أصا  "حسمها العسكري "والطريقة اليت نفذت ا     
 وهو ما أسهم يف دعم أعضاء فـتح         .عناصرها ضد ما رأته ضربة مهينة لفتح وللعمل الوطين املشترك         

 لقيادة فتح الراهنة يف االستمرار يف       لإلجراءات اليت اختذها الرئيس عباس ضد محاس، ويف منح الفرصة         
  .قيادا

  

  : االنقسام ومراوغات السالماستثمار:املشهد إلسرائيلي الفلسطيين
 أن تستوعب جمموعة االهتزازات اليت نتجت عن حـرب          2007خالل سنة   " إسرائيل"حاولت  

  . ضد لبنان، كما سعت لالستفادة من االنقسام الفلسطيين2006يوليو / متوز
حملبط من  اتمع والنظام السياسي اإلسرائيلي املثقل مبلفات الفساد السياسي واألخالقي واملايل، وا          

. يوليو ونتائجها، حاول أن يستعيد ثقته بنفسه، وأن يستخرج الدروس والعرب من التجربة      / حرب متوز 
وقد ساعد اإلسرائيليني يف التعامل مع ملفام أن نظامهم ما يزال يتمتع بدينامية عالية، وبقدرة كبرية                

لكن هـذا   . دراك جوانب قصوره  على النقد اإلجيايب، وببناء مؤسسايت يسمح له بتطوير نفسه، واست         
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" القوى األصـولية  "النظام، من جهة أخرى، أخذ يدرك بشكل متزايد تنامي اخلطر الذي ميثله صعود              
اليت أخذ يواجهها، مل تعد مما ميكن تركيعه أو إذاللـه؛ يف الوقـت              " اإلنسان"يف املنطقة، وأن نوعية     

، وغياب قيادات الصف األول، وتراجـع       "لروادجيل ا "الذي يعاين فيه اتمع اإلسرائيلي من انتهاء        
اندين يف اجلـيش واألجهـزة      " نوعية"، وانتشار ثقافة املتعة، وتراجع      "إسرائيل"اهلجرة اليهودية إىل    

  .األمنية
 اسـتقالة   2007من اإلسرائيليني عن عدم رضاهم عن قيادم، فقد شهدت سـنة            % 78عبر  

وتس، واستقالة قائد البحرية ديفيد بن بشات من منصبيهما،         رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي دان حال     
وأطاحت التطورات بعمري بريتس وزير الدفاع وزعيم حزب العمل ليحل حمل إيهود باراك مكانه يف               

كما أطاحت ملفات الفساد األخالقي أو املايل برئيس الدولة موشـيه كاتـساف،             . هذين املنصبني 
  .موشيه كرداي املفتش العام للشرطةوأبراهام هريشزون وزير املالية، و

، لكنه متكن   "إسرائيل"عاىن إيهود أوملرت من أسوأ تدين يف نسبة شعبية رئيس الوزراء يف تاريخ              و
من البقاء لعدم رغبة شركائه يف احلكومة بانتخابات جديدة، قد تؤدي إىل تراجع مواقعهم يف اخلريطة                

ة، ال تعين بالـضرورة خدمـة مباشـرة للـصاحل           ولكن ضعف رئاسة الوزراء أو احلكوم     . السياسية
الفلسطيين، وإمنا على العكس، يف أحيان كثرية، حيث تلجأ إىل رفع شعبيتها وجتنيد الدعم حوهلا من                
خالل مزيد من االستيطان، وويد القدس، وقمع الشعب الفلـسطيين، ومـن خـالل التـشدد يف             

يقية للطرف الفلسطيين يف عملية التسوية، وهو       املفاوضات السياسية، وعدم تقدمي أية استحقاقات حق      
على أي صـوت، واسـتمرت      " الدبابة"و" البلدوزر"إذ عال صوت    . 2007ما حدث طوال سنة     

  .يف فرض احلقائق على األرض وحماولة كسر إرادة الشعب الفلسطيين" إسرائيل"
حيث عـاد   ،  2007وشهدت األروقة العسكرية اإلسرائيلية نقاشات واسعة خصوصاً يف صيف          

ليعطي األولوية للقوات الربية مع حتسني نوعي       " 2012تيفني  "اجليش اإلسرائيلي ضمن خطة مخسية      
وقد . يف الطريان، ومتّ إعادة اعتماد دعم إنتاج دبابة املريكافا بعد أن كانت مصانعها مهددة باإلغالق              

 فيما  ،من النقاط على احلروف   وضع تقريرا جلنة اخلارجية واألمن يف الكنيست وجلنة فينوغراد الكثري           
  .يتعلق باألداء السياسي والعسكري اإلسرائيلي، انطالقاً من دراسة جتربة احلرب على لبنان
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 ألفاً من بينهم مخـسة      244 حنو سبعة ماليني و    2007يف اية سنة    " إسرائيل"بلغ عدد سكان    
التراجع ليصل إىل حنـو     واستمر منحىن اهلجرة اليهودية يف      %). 75.6( ألف يهودي    474ماليني و 

 عاماً، كما جتاوزت أعداد املهـاجرين اليهـود مـن           20 وهو األقل منذ حنو      2007 ألفاً سنة    20
املقيمني يف اخلـارج    من  وقدر عدد من حيملون اجلوازات اإلسرائيلية       . أعداد القادمني إليها  " إسرائيل"

  . ألفا750ًبنحو 
 مليـار   161.8، وناجتاً حملياً بلغ     %5.3ي بلغ    منواً يف االقتصاد اإلسرائيل    2007وشهدت سنة   

وال زالت أمريكا متثل الشريك التجـاري األول        .  ألف دوالر  22.5دوالر، وبلغ معدل دخل الفرد      
مـن جممـل   % 35( مليـار دوالر  18.9حيث بلغت الصادرات اإلسرائيلية إليهـا   " إسرائيل"لـ

ـ     ). الصادرات  مليـار دوالر سـنة      2.5والذي بلغ   " إسرائيل"كما واصلت أمريكا تقدمي دعمها ل
  . مليار دوالر101.2منذ إنشائها " إسرائيل"، وذا يبلغ جمموع الدعم األمريكي لـ2007

إىل تكريس االنقسام الفلسطيين وإىل االستفادة منه، ودخلت طرفاً مباشراً وغري           " إسرائيل"سعت  
الوحدة الوطنية، وعارضـت اتفـاق      مباشر يف حماولة إسقاط احلكومة اليت تقودها محاس، وحكومة          

وقامت طـوال  . مكة، ودعمت خطة دايتون وسعي بعض القوى احملسوبة على فتح إلسقاط احلكومة    
 باعتداءات وحشية على الشعب الفلسطيين خصوصاً يف قطاع غزة، مما أدى الستشهاد             2007سنة  

 فلـسطينياً   7,495حتالل   إسرائيلياً، واعتقلت سلطات اال    13 فلسطينياً، بينما مل يقتل سوى       412
 أسرياً يف اية    11,550 من الضفة الغربية ليصبح عدد األسرى يف سجون االحتالل           6,670منهم  
، وعطّلت بذلك    نائباً معظمهم من محاس    47وواصلت سلطات االحتالل اعتقاهلا لـ      . 2007سنة  

 حكومة الطوارئ بقيـادة      وهو ما أدى عملياً إىل استمرار      ،عمل الس التشريعي الذي تقوده محاس     
فياض يف رام اهللا، وإىل استمرار الرئيس عباس يف إصدار املراسيم والقرارات، وإىل مضي الطـرفني يف   

  .حماربة محاس ومؤسساا يف الضفة الغربية
حبصار خانق لقطاع غزة؛ وحاولت منع إطالق الصواريخ على مستوطناا، لكن           " إسرائيل"قامت  

يف اجتيـاح   " إسرائيل"وترددت  . ن زيادة مدى الصواريخ ودقتها وقدرا التدمريية      املقاومني متكّنوا م  
قطاع غزة خشية تقويض مسار التسوية يف أنابوليس، وخشية أن يؤدي صمود محاس إىل تقويتها وإىل   

  .إضعاف الرئيس عباس ودفعه لالستقالة
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ل ديد حممود عبـاس     لتكريس االنقسام الفلسطيين من خال    " إسرائيل"ومن جانب آخر، سعت     
وبالتأكيد فإن  . وحكومته يف رام اهللا بوقف املفاوضات، وإعادة احلصار، إذا ما عاد لالتفاق مع محاس             

لكن . االنقسام كان سيعطيها فرصاً أفضل لفرض شروطها، وانتزاع التنازالت من اجلانب الفلسطيين           
 ممكن، إذا كان عباس ضـعيفاً، أو        غري" السالم"كانت، يف الوقت نفسه، تدرك أن حتقيق        " إسرائيل"

وبالتايل فإن مـسار    . غري قادر على التحدث باسم مجيع الفلسطينيني، أو أن سلطته الشرعية منقوصة           
نفسها مل تكن جادة إطالقاً يف إعطاء الفلسطينيني احلـد          " إسرائيل"التسوية لن يقف على قدميه ألن       

ن الوضع الفلسطيين املتشرذم، ال جيعـل أي طـرف          األدىن، املعترف به دولياً، من حقوقهم؛ كما أ       
  .فلسطيين قادراً على تسويق التسوية، أو إلزام اآلخرين ا

  
  :العريب القضية الفلسطينية والعامل

ما يزال الوضع العريب املترهل واملتفكك يعكس نفسه بشكل سليب على القضية الفلسطينية، وهو              
 اإلسرائيلي يف فرض شروطه، ويف فرض احلقائق على األرض،          ما يوفر فرصاً كبرية يستثمرها اجلانب     

وقد زاد الوضع سوءاً حالة االنقسام والتشرذم يف        . ويف حماولة حتقيق اختراقات جديدة يف العامل العريب       
  . الوسط الفلسطيين نفسه

الشقيقة الكربى مصر استمرت يف لعب دورها الفاعل يف الشأن الفلسطيين، غـري أن األوضـاع                
اخلية يف مصر، وقيادة محاس حلكومة السلطة، مث سيطرا على القطاع أجج من خماوف احلكومة               الد

التزاماـا  أمنها القومي و  املصرية جتاه التيار اإلسالمي، كما ظلت احلكومة املصرية تضع يف اعتباراا            
ولذلك فقد سعت   . يكية الضغوط األمر  ، فضالً عن  "إسرائيل"املتعلقة بالتسوية مع    التزاماا  القومية، و 

رأب الصدع الفلسطيين، ونزع فتيل االقتتال الداخلي، كما دعمت مسار التسوية ودعمـت             لمصر  
الرئيس عباس وحكومة فياض؛ وأبقت على حدودها مغلقة معظم الوقت مع قطاع غـزة، حبجـة                

عافاً للحكومـة   التزاماا السياسية والدولية، مع أن ذلك كان عملياً مشاركة يف حصار القطاع، وإض            
لكن مصر أبقت على خيوط التواصل مع كافة األطراف الفلسطينية لتظـل            . املقالة اليت يقودها هنية   

  .الالعب العريب الرئيسي يف الشأن الفلسطيين
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واستمرت احلكومة األردنية يف دعمها ملسار التسوية، ويف قطيعتها مع حركة محاس طوال سـنة               
غري أن احلكومة األردنية    .  تدعم الرئيس عباس وحكومة فياض     ، ولذلك كان من الطبيعي أن     2007

 واحتماالت أن ينعكس ذلك سلباً علـى احلالـة          ،كانت تنظر بقلق إىل االقتتال الفلسطيين الداخلي      
األردنية، كما كانت ختشى أن تؤدي عملية التسوية يف شكلها النهائي إىل تشجيع فكـرة الـوطن                 

 إلعادة فتح اخلطوط مع حركة محاس، والسعي إلقامة عالقة           الحقاً دفعهاالبديل يف األردن، وهو ما      
  .ر توازناً مع األطراف الفلسطينيةأكث

كما اسـتمر   ويف ظل استمرار حالة االنقسام يف لبنان، استمرت معاناة الالجئني الفلسطينيني فيه،             
ر البارد حبجة اقـتالع     وإذا كان اهلجوم على خميم      . حقوقهم املدنية بالعديد من   حرمام من التمتع    

قد مثَّل حالة شبه إمجاع لبناين، فإن املأساة واآلثار الكارثية اليت حلقت باملخيم بأبنيتـه     " فتح اإلسالم "
وسكانه واقتصاده، قد ضربت جمتمع الالجئني الفلسطينيني يف الصميم، وجتددت اخلشية من عمليـة              

ف الفلسطينية والعديد من األطراف اللبنانيـة       ضرب الوجود الفلسطيين يف املخيمات، غري أن األطرا       
منع التوظيف السياسي واألمين لالجئني الفلسطينيني يف       إىل  سعت إىل تطويق األزمة ومنع انتشارها؛ و      

  .الشأن اللبناين الداخلي
كان للسعودية دور بارز يف عقد اتفاق مكة، وإنشاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، غري أن               

 األمريكي على متابعة احلصار، ومشاركة أطراف فلسطينية يف حماولة إسـقاط            –سرائيلي  اإلصرار اإل 
احلكومة، مث نشوء وضع استثنائي بسبب سيطرة احلكومة املقالة بقيادة محاس على القطاع، وسيطرة              

ضفة الغربية، أدى إىل حالة من اإلحبـاط يف         الرئاسة الفلسطينية وحكومة الطوارئ بدعم فتح على ال       
  .األوساط العربية

تعاملت البلدان العربية، بالتناغم مع العامل الغريب، مع حكومـة الطـوارئ يف رام اهللا باعتبارهـا                 
احلكومة الشرعية، ومل تعترف حبكومة هنية املقالة باعتبارها حكومة تسيري أعمال، على الرغم من أن               

ومل تقم البلدان العربية بأية إجراءات فعلية حازمـة         . يل بشكل أكرب حلكومة هنية    اجلانب القانوين مي  
وجرت حماوالت سودانية ومينية ومصرية وعربية أخرى للتوفيق        . لفك احلصار اخلانق على قطاع غزة     
  .بني فتح ومحاس، لكنها مل تنجح
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 الفلسطينية، وكانت مشاركتها    وما تزال الدول العربية متمسكة مببادرة السالم العربية حلل القضية         
وأمريكا استثمرتا املؤمتر لـصاحلهما     " إسرائيل"يف مؤمتر أنابوليس حماولة لدفع مسرية التسوية، غري أن          

  .دومنا أية خطوات جدية يف عملية التسوية
الوضع الشعيب العريب املصاب باإلحباط، نتيجة االنقسام والتشرذم الفلسطيين، ما يـزال يـرفض              

، وما يزال يظهر أشكاالً خمتلفة من التـضامن، خـصوصاً مـع الفلـسطينيني             "إسرائيل"مع  التطبيع  
ويف الوقت الذي حتسنت فيه العالقات التجارية اإلسـرائيلية مـع األردن            . احملاصرين يف قطاع غزة   

ومصر، إال أن العالقات السياسية مع موريتانيا قد شهدت تراجعاً وبروداً يف إثر انتخـاب رئـيس                  
، وقيام حكومة جديدة، تنظر إىل هذه العالقات باعتبارها موروثاً حمرجاً من موروثات العهـد               جديد

  ".إسرائيل"السابق، خاصة يف ضوء تصاعد املعارضة الشعبية يف موريتانيا ألية عالقات مع 
  

  :القضية الفلسطينية والعامل اإلسالمي
ومل . إلسالمي مع القضية الفلسطينية    كسابقاا، بشكل عام، يف تفاعل العامل ا       2007كانت سنة   

توفر الظروف الذاتية واملوضوعية للبلدان اإلسالمية ما ميكّن من إحداث تغيريات ذات مغزى طـوال               
وأسهم الوضع الفلسطيين املنقسم واملتردي يف إضعاف إمكانات الدعم الرمسي والشعيب للعامل            . السنة

 .اإلسالمي

أداؤها عما كان عليه يف السنوات السابقة، فقد احنصر موقفهـا     منظمة املؤمتر اإلسالمي مل خيتلف      
من املمارسات اإلسرائيلية جتاه الشعب الفلسطيين، ومن االنتهاكات اإلسـرائيلية للمقدسـات، يف             

ومل تتمكن من رأب الصدع يف البيت الفلسطيين، على الرغم          . إطالق تصرحيات الشجب واالستنكار   
عام املنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو للتخفيف من حدة الـصدام بـني    من احملاوالت احلثيثة ألمني     

 بأي خطوة عملية    2007كما مل تقم املنظمة أو الدول املشاركة فيها يف سنة           . حركيت فتح ومحاس  
  .لرفع احلصار عن الشعب الفلسطيين

يل؛ حيـث   أما تركيا فبقيت تتصدر قائمة الدول اإلسالمية اليت هلا عالقات اقتصادية مع إسـرائ             
وبلغت خالهلـا قيمـة     .  ارتفاعاً ملحوظاً يف قيمة التبادل التجاري بني البلدين        2007سجلت سنة   
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 مليون دوالر، كما بلغت قيمة الواردات اإلسرائيلية        221.9الصادرات اإلسرائيلية إىل تركيا ملياراً و     
  . مليون دوالر606.9من تركيا ملياراً و

 حبذر أكرب مع الـشأن      2007مة العدالة والتنمية يف سنة      وعلى الصعيد السياسي، تعاملت حكو    
الفلسطيين؛ إذ إا كانت معنية باجتياز عدد من االستحقاقات الداخلية، وعلى رأسها االنتخابـات              

 إسرائيلية حمتملة ضدها، مـن      –ولذلك كانت ترغب يف حتييد أية ضغوط أمريكية         . النيابية والرئاسية 
وهو ما فـتح اـال للجانـب    . أو على األقل عدم استثارة غضبهما خالل حتسني العالقات معهما     

وشكلت زيارة أوملرت وبرييز    . اإلسرائيلي لتطوير عالقاته السياسية واالقتصادية والعسكرية مع تركيا       
غري أن تركيا حاولت أن توازن الصورة، ولو قليالً، من خـالل            . لتركيا عالمات فارقة يف هذه السنة     

ى القدس الدويل، ومن خالل اللجنة التركية اليت حققت يف االنتهاكات اإلسـرائيلية             استضافتها مللتق 
  .عند باب املغاربة

استمرت إيران يف سياستها الداعمة حلماس وحكومتها، وتأييدها حلكومـة الوحـدة الوطنيـة،              
ماسية غري أا حافظت على عالقاا الدبلو     . وتفهمها للحسم العسكري الذي قامت به محاس يف غزة        

ويف الوقت نفسه رفضت مـؤمتر      . مع الرئاسة الفلسطينية، ودعت إىل حل اخلالفات باحلوار والتفاهم        
  .أنابوليس للسالم، واعتربته حلقة يف سلسلة التآمر على القضية الفلسطينية

، اليت شـهدت كـذلك      2007أما باكستان فقد تراجع انشغاهلا بالشان الفلسطينية خالل سنة          
، نتيجة االنكفاء الباكستاين على الـشأن       "إسرائيل"ماس الرمسي جتاه تطوير العالقات مع       بروداً يف احل  

الداخلي املليء باالضطرابات، واملنشغل باالستحقاقات االنتخابية، وبإعادة ترتيب اخلريطة الـسياسية           
  .الباكستانية

إلسـالمي؛ لكـن    يف حتقيق أية اختراقات حقيقية يف العـامل ا        " إسرائيل"وبشكل عام، مل تنجح     
 قـضيتهم، ويف  ل  اإلسالمي دعمالالفلسطينيني أنفسهم مل ينجحوا أيضاً يف حتقيق تغيريات حقيقية يف           

  .فك احلصار عن شعبهم يف الداخلل دفعه 
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  :القضية الفلسطينية والوضع الدويل

ط تواصل الضغط الدويل على الطرف الفلسطيين للتخلي عن املقاومة املسلحة، وأخذ هذا الـضغ             
شكلني؛ أحدمها سياسي متثل يف القطيعة الدبلوماسية شبه الكاملة من القوى الدولية الفاعلـة جتـاه                

وثانيهمـا الـضغط    . القوى الفلسطينية، اليت تتبىن خيار املقاومة رغم فوزها يف االنتخابات التشريعية          
ربط املـساعدات   االقتصادي، ال سيما على قطاع غزة حيث تسيطر قوى خيار املقاومة املسلحة، و            

  .االقتصادية للفلسطينيني مبقدار توافقهم مع الطرف اإلسرائيلي
عقد مؤمتر أنابوليس يف الواليات املتحدة حبضور دويل واسع دون أن خيرج املؤمتر مبـشروع               وقد  

ـ     تسوية واضح املالمح، بل ترك األمر للمفاوضات الثنائية مع           صف زيادة اإلشراف األمريكي منذ الن
، والذي جتلى يف التركيز على مواصلة املفاوضات حتت كل الظروف وإعادة إحياء             2007ام  الثاين لع 

 الفلسطينية وحتويل الرباعية إىل شاهد زور؛ واستمرار ربـط  - اإلسرائيلية -اللجنة الثالثية األمريكية    
عسكرية املساعدات االقتصادية بالتطور يف التسوية من ناحية، وغض الطرف عن تصاعد العمليات ال            

اإلسرائيلية على قطاع غزة بشكل خاص، فضالً عن االغتياالت واالعتقاالت واالقتحامات يف الضفة             
  .الغربية كذلك
ع يف اجلبهـة     أي مساٍع حنو رأب الصد     عرقلة ب  الواليات املتحدة وبعض القوى األوروبية     وقامت

  .اهم مع محاس والتهديد برفع اليد يف حالة إعادة عباس للتفالداخلية الفلسطينية،
تقوم سياسة الواليات املتحدة على حتديد دقيق ومباشر لاللتزامات الفلسطينية، مقابـل تـرك              و

، واليت يراد هلا أن تصل إىل اتفاق وفقاً لرؤية بـوش            "للمفاوضات"االلتزامات اإلسرائيلية يف التسوية     
ن القدس الشرقية ووعود    وشروط أوملرت مع بعض التعديالت الطفيفة ال سيما بإعطاء جزء صغري م           

  .بإطالق املعتقلني إىل جانب الوعود املالية
 خـالل سـنة     أما االحتاد األورويب فقد متثلت سياسته من موضوع األزمة الداخلية الفلـسطينية           

  يف الضغط املتواصل على حركة محاس لتغيري مواقفها، وتقدمي املزيد من اإلغراءات حلركـة              2007
إىل جانب تقدمي مساعدات اقتصادية حتـول       ". إسرائيل"تسوية السياسية مع    فتح لالستمرار يف ج ال    

دون الوصول إىل كارثة إنسانية، مع ضمان عدم استفادة محاس من هذه املساعدات بأي شكل مـن                 
  .األشكال
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ويف موضوع التسوية السياسية، حاولت أوروبا مزامحة الدور األمريكي، ولو برفـق شـديد، يف               
غـري أن   . ، اعتماداً على األداة االقتصادية بشكل أساسي      ل إىل تسوية يف املنطقة    لعب دور يف الوصو   

املوقف األورويب ما يزال ضعيفاً وغري قادر على االستقالل عن التأثري األمريكـي، أو علـى حتييـد                  
يب تأثريات اللويب الصهيوين يف البلدان األوروبية؛ وبالتايل ممارسة دور أكثر توازناً يف الـصراع العـر               

  .اإلسرائيلي
 روسيا والصني االحتفاظ بقدر من املسافة املتساوية بينها وبني           كل من  ومن جهة أخرى، حاولت   

مع اإلشارة إىل أن املوقف الروسي متيز بأنه األكثر حرصـاً بـني             أطراف الرتاع الداخلي الفلسطيين،     
تأييده ملواقف اللجنة الرباعيـة     القوى الدولية على متاسك اجلبهة الداخلية الفلسطينية، على الرغم من           

 استمرار املفاوضات الفلسطينية    ت روسيا والصني  شجعوفيما يتعلق بالتسوية السياسية، فقد      . الدولية
  . اإلسرائيلية، من خالل املشاركة يف مؤمتر أنابوليس-

لدولية اآلنية  أما اهلند، اليت جيمع أغلب الباحثني على أا متثل أبرز الدول النامية من حيث األمهية ا               
 من متتني عالقاا معهـا، بـصفتيها الرمسيـة    2007خالل سنة " إسرائيل"واملستقبلية، فقد متكنت  

ىل أن املوقف اهلندي يقترب أكثـر مـن         إكما ظهرت إشارات    . والشعبية، أكثر من أي وقت مضى     
لـشرعية  ا"املوقف اإلسرائيلي األمريكي من موضوع التسوية، ويبتعد بشكل أكرب عـن مقـررات              

ألمر الواقع، خبصوص عدم عودة الالجـئني،       ا، من خالل ميله إىل دعوة الفلسطينيني لقبول         "الدولية
  .وبقاء الكتل االستيطانية الكربى يف الضفة الغربية

 
  :األرض واملقدسات

 مساعيها  2007خالل سنة   " إسرائيل"واصلت  يف إطار سياستها اهلادفة إىل ويد مدينة القدس،         
، حيث واصلت اجلماعات االستيطانية املدعومة من احلكومة اإلسرائيلية         لمدينةللبلدة القدمية   لتهويد ا 

 احلصول على رخصة ببنـاء      ومشل ذلك العمل يف العديد من املشاريع لتوسيع الوجود اليهودي فيها،          
، 2007سبتمرب  / وقد مت افتتاح هذا الكنيس يف أيلول       .أول كنيس يهودي يف منطقة احلي اإلسالمي      

 97وهو يقع أسفل املسجد األقصى، يف حدود جداره اجلنويب، وأسفل باب السلسلة، وعلى بعـد                
  .اً فقط من قبة الصخرةمتر



 13

، حيث منحـت سـلطات      كما تواصلت أعمال التوسع االستيطاين ومصادرة األراضي يف املدينة        
 300قدس تراخيص ببناء االحتالل مجعية عطريات كوهانيم اليت تشرف على التوسع االستيطاين يف ال      

 وحدة سكنية أخرى يف     300وحدة سكنية يف مكان مقر الشرطة اإلسرئيلية يف حي رأس العامود، و           
 وحـدة   150 عطاء لبنـاء     15/12/2007كما طرحت سلطات االحتالل يف      . منطقة أبو ديس  

ن آرمو" وحدة سكنية يف حي      440 لبناء   30/12/2007سكنية قرب جبل املكرب، وعطاء آخر يف        
  .التابع ملستوطنة تل بيوت جنويب القدس" هانا تسيف

احلفريات اإلسرائيلية عند باب املغاربـة       تاستمرت االعتداءات على املقدسات يف املدينة، وكان      و
 بالعمل على إزالـة التلـة       2007فرباير  / حيث بدأت اجلرافات اإلسرائيلية يف أوائل شباط      . أبرزها

وأعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أا تقوم بأعمال ترميم يف طريق          . ةالترابية احملاذية لباب املغارب   
. باب املغاربة، دف إقامة جسر علوي جديد حيلّ مكان اجلسر القدمي الذي اار قبل ذلك بعـامني                

دف من خالل تلك األعمال إىل الـسماح بـدخول          " إسرائيل"إال أن جهات عدة حذّرت من أن        
وأا ـدف إىل    . د عرب باب املغاربة، عن طريق ساحة الرباق واحلي اليهودي         أعداد كبرية من اليهو   

تغيري معامل املنطقة وكشف احلائط الغريب لألقصى، وتعريضه لاليار، والعبث باآلثـار اإلسـالمية،              
كمرحلة أوىل، لوضع اليد على مسجد الرباق، الذي يقع داخل أسوار املسجد األقصى، كموطئ قدم               

  .ى املسجدللسيطرة عل
ويف سياق سياسة احلد من النمو السكاين العريب يف القدس، والعمل على تفريغ املدينة من سكاا                

 مرتالً  97 هدم   2007يف سياسة هدم املنازل، حيث مت خالل سنة         " إسرائيل"الفلسطينيني، استمرت   
جممـوع هويـات     املقدسيني وسحب حق اإلقامة منهم، ليبلغ        كما استمرت يف جري   . لفلسطينيني

، مثانيـة آالف    2006 وحىت اية سـنة      1967اإلقامة الدائمة املسحوبة من املقدسيني، منذ سنة        
  .2007يف حني مل تتوفر أرقام عن عدد اهلويات املسحوبة خالل سنة .  هوية269و

كما واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بناء جدار الفصل العنصري يف الضفة الغربية خـالل              
، أي أا زادت    %28.5حيث زادت مساحة املناطق املنوي عزهلا خلف اجلدار بنسبة           ،2007سنة  
 كما زاد طول من مساحة الضفة الغربية؛% 12.6 وهو ما يشكل ،2 كم713 إىل 2 كم555من  

  . كم770 كم إىل 703اجلدار من 
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، باإلضـافة إىل    صلتأما سياسة التوسع االستيطاين والبناء يف الكتل االستيطانية الكربى فقد توا          
 3، مت بناء    2007وخالل سنة   . التوسع االستيطاين يف مناطق األغوار، اليت استثنيت يف فترات سابقة         

مبـا يف   ( وحدة سكنية جديدة يف املستوطنات، وزاد عدد املستوطنني يف الضفة الغربية             614آالف و 
  . ألف مستوطن482إىل ) ذلك القدس الشرقية

  
  :فلسطينيةاملؤشرات السكانية ال

يقيم .  مليون نسمة  342 ماليني و  10 حبوايل   2007قُدر عدد الفلسطنيني يف العامل يف اية سنة         
نتائج التعداد الـسكاين     ألفاً منهم يف الضفة الغربية وقطاع غزة، حبسب          771حوايل ثالثة ماليني و   

 224و يقل حبـوايل     ، وه 2007الثاين الذي أجراه اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين خالل سنة          
يف حني بلغ عدد الفلسطينيني املقيمني يف األراضي         .ألفاً عن التقديرات السابقة للجهاز وللسنة نفسها      

  . ألف نسمة184 حوايل مليون و1948احملتلة سنة 
 ألـف  102 حبوايل ثالثة ماليني و2007قُدر عدد الفلسطينيني يف اية سنة    فقد   األردن،   أما يف 
 .وغالبيتهم العظمى حيملون اجلنـسية األردنيـة      ن أكثر من ربع الفلسطينيني يف العامل،        يشكّلونسمة،  

يتركز معظمهـم يف     ألف نسمة،    691وقُدر عدد الفلسطينيني يف بقية الدول العربية حبوايل مليون و         
ـ  قُدر عددهم   و. الدول العربية ااورة، أي يف لبنان وسوريا، ومصر، ودول اخلليج العريب           دول يف ال

، يتركزون يف الواليات املتحدة األمريكية، وأمريكا الالتينية، وكندا،          ألف نسمة  594ية حبوايل   باألجن
  .وبريطانيا

اتمـع  ويف قراءة املؤشرات الدميوغرافية للفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غـزة، جنـد أن               
 عاماً ما نـسبته     15تقل أعمارهم عن    جمتمعاً فتياً، حيث يشكّل السكان الذين       فيها يعد   الفلسطيين  

مـن  % 52.2كمـا أن    . فقط% 3من إمجايل السكان، ويشكّل كبار السن ما نسبته         % 45.5
 هم   يف الضفة والقطاع    عاماً، مبعىن أن ما يزيد عن نصف اتمع الفلسطيين         18السكان هم دون سن     

  .من األطفال
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 4.2 مولوداً لكل امـرأة، بواقـع        4.6كما بلغت معدالت اخلصوبة الكلية يف الضفة والقطاع         
ومـن املتوقـع أن ال تـنخفض        .  مولوداً لكل امرأة يف القطاع     5.4مولوداً لكل امرأة يف الضفة، و     

  .معدالت اخلصوبة الكلية كثرياً خالل األعوام القريبة القادمة
ة القـدس    أظهرت أن حمافظ   2007وجتدر اإلشارة إىل أن النتائج األولية للتعداد الفلسطيين سنة          

، حيث مل تزد بـني الـسكان   2007-1997كانت أقل حمافظة تشهد زيادة سكانية خالل الفترة         
؛ بينما كان معدل التغري الكلي يف الضفة والقطاع حـوايل           %11.3العرب سوى مبعدل تغري كلي      

وهذا يدلّ على حجم اهلجمة اإلسرائيلية الشرسة على القدس مـن ناحيـة             . يف الفترة نفسها  % 30
  .رض واإلنسان واملقدراتاأل
  

  : الغربية وقطاع غزةة الضفي يفقتصاد االالوضع
، نتيجـة   2007استمرت معاناة االقتصاد الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة خالل سـنة             

 مـن   من وارداته % 86اخللل يف هيكليته، فهو تابع بشكل أساسي لالقتصاد اإلسرائيلي، حيث تأيت            
  .من إمجايل صادراته إليها% 64هب ، يف حني يذ"إسرائيل"

 األسوأ اقتصادياً منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي للضفة والقطـاع سـنة            2007وقد كانت سنة    
، علماً بأن التباين يف مستوى التدهور والتراجع يف جممل األنشطة االقتصادية يف القطاع كان               1967

دد املفروض على اقتصاد قطاع غزة وحتديـداً        فقد طال احلصار املش   . كبرياً مقارنة بالوضع يف الضفة    
 كل القطاعات االقتصادية فيه، وارتفعت معدالت الفقر والبطالة بشكل          2007يونيو  / منذ حزيران 

مع اية سنة   % 90غري مسبوق؛ حيث بلغت نسبة الفلسطينيني الواقعني حتت خط الفقر يف القطاع             
أما نسبة البطالة فقـد     . %67قطاع بلغت حوايل    لا، مع العلم بأن النسبة العامة يف الضفة و        2007

يف القطاع، يف حني كانت النـسبة العامـة         % 60بلغت بعد احلصار واإلغالق املشددين أكثر من        
40.%  

% 0.7 منواً طفيفاً يف قيمة الناتج احمللي اإلمجايل، وبنـسبة     2007من جهة أخرى، شهدت سنة      
 ماليني دوالر إىل أربعـة      107أربعة مليارات و  ؛ حيث ارتفعت من     2006عما كانت عليه يف سنة      

  . مليون دوالر135.8مليارات و
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؛ حيـث   %4.3 منواً بنـسبة     2007وسجل نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل خالل سنة          
وجتدر هنا  . 2007 دوالر يف سنة     178.1 إىل ألف و   2006 دوالر سنة    129.2ارتفع من ألف و   

 قطاع غزة قد تراجع بسبب احلصار اإلسرائيلي اخلانق، يف حني ارتفع            اإلشارة إىل أن نصيب الفرد يف     
نصيب الفرد يف الضفة الغربية، وهو ما سبب ارتفاعاً عاماً يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل               

  .يف كال املنطقتني
تتجاوز  مليون دوالر، مل     616 ملياراً و  2007بلغ إمجايل إيرادات السلطة الفلسطينية خالل سنة        

أما معظم اإليرادات فجاءت من إيرادات املقاصـة        .  مليون دوالر  323اإليرادات احمللية من جمملها     
واليت حتصلها  احلكومة اإلسرائيلية، واليت بلـغ        ) الناجتة عن عمليات االسترياد والتصدير الفلسطينية     (

 مل تتجـاوز    2007يف سنة   لكن إيرادات املقاصة يف احلقيقة      .  مليون دوالر  318جمموعها ملياراً و  
فقد متّ حتصيله من متراكمـات      )  مليون دوالر  422( مليون دوالر، يف حني أن املبلغ املتبقي         896
  .، ومنعت تسليمها للحكومة اليت كانت تقودها محاس"إسرائيل" اليت كانت حتتجزها 2006سنة 

 مليون  390نة مبليار و   مليون دوالر؛ مقار   567 فبلغ مليارين و   2007أما إمجايل النفقات لسنة     
وقد مثلت األجور والرواتب مـا نـسبته        %. 84.7، وبنسبة زيادة مقدارها     2006دوالر يف سنة    

  .من تلك النفقات% 53.3
 12وقد مت تغطية عجز املوازنة عن طريق الدعم اخلارجي مليزانية السلطة، والذي بلـغ مليـاراً و                

  .2007مليون دوالر يف سنة 
  


