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الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي

قادت �لتغري�ت و�لتطور�ت �لتي �صهدها �لعامل �لعربي خالل �صنتي 2014 و2015، 

مع  تفاعالتها  �صعيد  على  �أم  �لعربية  �لدول  يف  �لد�خلي  �مل�صهد  �صعيد  على  �صو�ء 

يف  غالبيتها  يف  �صبت  بالق�صية،  �ملحيطة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  يف  حتوالت  �إىل  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

�جتاه تعزيز موقع “�إ�رش�ئيل” يف �ل�رش�ع على ح�صاب �لعرب و�لفل�صطينيني ب�صورة عامة، وعلى 

ح�صاب قوى �ملقاومة.

“دول �لطوق”، وخ�صو�صاً �صورية وم�رش و�آثار �الأزمة  �لتي �صهدتها  �لتطور�ت  وقد �صّكلت 

لـ“�إ�رش�ئيل”  بالن�صبة  وخال�صتها  �لتحوالت.  هذه  حمور  غزة،  وقطاع  لبنان  من  كل  على  فيهما 

تر�جع موقع قوى �لتهديد �لرئي�صية على �جلبهتني �ل�صمالية و�جلنوبية؛ نظر�ً ملا ي�صّكله ��صتمر�ر 

�حلرب يف �صورية وتعمق تورط حزب �هلل فيها من ��صتنز�ف ع�صكري و�قت�صادي وب�رشي للجبهة 

�ل�صمالية، وما تعنيه يف �ملقابل ��صتعادة �لعالقة �ال�صرت�تيجية مع م�رش، �أكب قوة ع�صكرية عربية، 

من تاأمني للجبهة �جلنوبية، و�إ�صعاف للمقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، �لتي تاأثرت �صلباً باالأزمة 

�ل�صورية كذلك.

يف �لوقت نف�صه، فاإن �حتد�م �ل�رش�ع �لد�خلي بني قوى �لتغيري و�لقوى �مل�صادة له يف عدة دول 

عربية، و�لذي �أ�صفر خالل �صنتي 2014 و2015 عن �نتكا�صة ثور�ت �لربيع �لعربي وتعمق �الأزمات 

�لد�خلية وتطورها حلروب د�خلية و�إقليمية، �أدى الإ�صعاف عو�مل �لقوة �لذ�تية �لعربية �لتي كانت 

ت�صكل، �أو من �ملمكن �أن ت�صكل، عو�مل د�عمة للق�صية �لفل�صطينية. فاخل�صائر �لب�رشية و�ل�صيا�صية 

و�القت�صادية �ل�صخمة �لتي �أحلقها �ل�رش�ع بالدول �لعربية، عالوة على �ل�رشخ �الجتماعي �لذي 

خ�صائرها  تعوي�ص  يف  طويلة  ل�صنو�ت  من�صغلة  �صتكون  �ملنطقة  �أن  يعني  مكوناتها،  بني  �أوجده 

وترميم �آثار �ل�رش�ع، �لذي قد يتد ل�صنو�ت �أخرى.

باالإ�صافة �إىل ذلك، فاإن هذه �ل�رش�عات �أخذت مكانة متقدمة �صمن �صلَّم �الأولويات على ح�صاب 

�لق�صية �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً مع حتولها فعلياً �إىل عملية �إعادة ت�صكيل للخريطة �جليو-�صيا�صية 

للمنطقة، وتنازع للنفوذ بني �لقوى �الإقليمية �لرئي�صية، مب�صاركة �لقوى �لدولية �لكبى، وهو ما 

يتج�ّصد بو�صوح يف �الأزمة �ل�صورية.

وتبدو نقطة �لتحول هذه �أكب خطر يتهدد �لق�صية �لفل�صطينية يف �ملرحلة �حلالية، نظر�ً الأن عملية 

�إعادة ت�صكيل �ملنطقة تت�صمن �إعادة ت�صّكل �ملحاور بناء على تعريف جديد لالأولويات و�لتحالفات، 

وتقييم خمتلف مل�صادر �لتهديد، ب�صكل يوحي باأن �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي مل يعد �ل�رش�ع 

مقدمة
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�ملركزي يف �ملنطقة، بل بات يحل مكانه �رش�ع عربي - �إير�ين �أو �رش�ع �صني - �صيعي، �إىل جانب 

�صبكة  تعقيد  من  ذلك  ليزيد  �لدماء،  و�إر�قة  �لتكفري  يف  تت�صاهل  متطرفة  �إ�صالمية  تنظيمات  بروز 

�مل�صالح و�لتحالفات يف �ملنطقة.

اأواًل: مواقف جامعة الدول العربية:

1. انعكا�س التغريات يف العامل العربي على الق�شية الفل�شطينية:

�صنتي  خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  يف  �لعربية  �لدول  جامعة  لعبته  �لذي  �لدور  �إن  �لقول  يكن 

2014 و2015، وم�صتوى �الهتمام �لذي �أولته لها، كان �أكرث حمدودية من ذي قبل.

�أجندة  على  تاأثريها   2011 �صنة  مطلع  منذ  �لعربي  �لعامل  ي�صهدها  �لتي  �لتغري�ت  و��صلت  فقد 

عمل جامعة �لدول �لعربية، مع �صغل �الأزمات �لد�خلية حيز�ً �أكب من �هتمامات �جلامعة و�أع�صائها 

على ح�صاب �لق�صية �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً مع تطور �الأزمة يف �صورية، وتد�خلها مع �الأزمات 

�ل�صيا�صية يف كل من �لعر�ق و�ليمن ولبنان، بحيث باتت �أزمة �إقليمية ودولية للتنازع على �لنفوذ، 

لها �صد�رة �صلّم �الأولويات بالن�صبة للدول �لعربية وبقية دول �ملنطقة، باالإ�صافة �إىل كونها م�صدر�ً 

�إ�صافياً لالنق�صام �لعربي.

ويف �إطار �الن�صغال باالأزمات �لد�خلية، فقد �حتلت �ملو�جهة بني قوى �لتغيري و�لقوى �مل�صادة 

له مرتبة متقدمة على جدول �أولويات عدد من �لدول �لعربية خالل �صنة 2014، وجت�صدت يف �صكل 

حملة الإخر�ج �الإ�صالميني من �مل�صهد �ل�صيا�صي، وخ�صو�صاً �الإخو�ن �مل�صلمني. وقد ت�صببت هذه 

مفاعيله  كانت  �أخرى،  جهة  من  �خلليج  دول  وبقية  وم�رش  جهة،  من  قطر  بني  بخالف  �ملو�جهة 

�ن�صغاالً  بذلك  م�صّكلة   ،2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لكويت  يف  �ملنعقدة   25 �لـ  �لعربية  �لقمة  يف  حا�رشة 

�إ�صافياً عن �لق�صية �لفل�صطينية.

�أو  �لكويت  قمة  تقّدم  مل  �الأولويات،  �صلّم  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  مكانة  تر�جع  على  وعالوة 

ُيذكر للفل�صطينيني، �صو�ء يف  2015 جديد�ً  �آذ�ر/ مار�ص  �لقمة �لتالية �لتي ُعقدت يف �رشم �ل�صيخ يف 

�لفعل ردود  با�صتثناء  �الأخرى،  �مللفات  من  �أّي  �أم  �لت�صوية،  ملف  �أم  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة   ملف 

�لتقليدية.

كما تر�جعت مو�قف �جلامعة �لعربية عن �لتقدم �لذي حققته خالل �صنتي 2012 و2013 على 

�صعيد �لعالقة مع حركة حما�ص، وعلى م�صتوى �لت�صامن مع قطاع غزة خالل تعر�صه للعدو�ن 

�الإ�رش�ئيلي، فقد ظهر موقفها من عدو�ن �صيف 2014 )�جلرف �ل�صامد �أو �لع�صف �ملاأكول( هزيالً 

مقارنة باملوقف �لذي �تخذته للت�صامن مع �لقطاع خالل عدو�ن خريف 2012 )عمود �ل�صحاب �أو 
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حجارة �ل�صجيل(، و�لذي عبت عنه يف ذلك �لوقت زيارة وفد من وزر�ء �خلارجية �لعرب برئا�صة 

�ملبادرة  �ملرة بدعم  تتكرر، و�كتفت هذه  �صابقة مل  �إىل غزة، يف  �لعربية  �لدول  �لعام جلامعة  �الأمني 

�مل�رشية للتهدئة. وقد مثّل هذ� �لتغري موؤ�رش�ً على مدى تر�جع تاأثري توجهات �ل�صارع �لعربي على 

مو�قف �جلامعة �لعربية، مقابل عودة �ملوقف �لر�صمي �لتقليدي لالأنظمة ك�صقف يحدد �ملجال �ملتاح 

لها �لتحرك فيه.

2. املوقف من ال�رساع الفل�شطيني الداخلي:

جاءت مو�قف جامعة �لدول �لعربية يف غالبيتها معّبة عن �ملوقف �لعربي �لر�صمي من �ل�رش�ع 

�لفل�صطيني �لد�خلي، �لد�عم ب�صورة عامة لقيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل و�لرئي�ص حممود 

عبا�ص، مع ترحيبها باتفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية �لذي مّت توقيعه يف غزة يف ني�صان/ �أبريل 2014، 

ودعمها حلكومة �لوفاق �لوطني �لتي ت�صّكلت �إثره.

وت�صّكل �ل�صيغة �لتي ��صتخدمت يف �لقر�ر�ت �ل�صادرة عن �لقمة �لعربية �لـ 26 بهذ� �خل�صو�ص 

�لوطنية  �ل�رشعية  “�حرت�م  على  تاأكيدها  جددت  �إذ  �ملوقف،  هذ�  على  �لداللة  و��صح  موؤ�رش�ً 

�لوطنية”،  �مل�صاحلة  �لرئي�ص حممود عبا�ص، وتثمني جهوده يف جمال  �لفل�صطينية برئا�صة فخامة 

و��صتمر�ر دعمها حلكومة �لوفاق �لوطني “حتت قيادته”، وعلى “�اللتز�م بوحدة �لقر�ر و�لتمثيل 

لل�صعب  �ل�رشعي و�لوحيد  �ملمثل  باعتبارها  �لفل�صطينية  �لتحرير  �إطار منظمة  �لفل�صطيني”، حتت 

�ملُوّقع �مل�صاحلة  �تفاق  ن�ّص  �لذي  �ملوحد  �لقيادي  �الإطار  �إىل  �إ�صارة  �أّي  متجاوزة   ،
1
 �لفل�صطيني

�صنة 2011 على ت�صكيله.

كما جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �جلامعة مل ُت�صّجل �صمن حتركاتها �لديبلوما�صية �أو �ل�صيا�صية خالل 

�لفعل  ردور  با�صتثناء  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  �إمتام  �صعيد  على  حقيقي  ن�صاط  �أّي  و2015   2014

�ملوؤيدة لالتفاقات �لتي مّت �لتو�صل �إليها، وتثمني �لدور �مل�رشي على هذ� �ل�صعيد، على �لرغم من �أن 

هذ� �لدور كان حمدود�ً يف �التفاق �الأخري.

3. املوقف من عملية الت�شوية:

مل حتمل �صنتا 2014 و2015 �أّي تغيري على �صعيد موقف �جلامعة �لعربية من ملف �لت�صوية، 

�إبد�ء  دون  عمرها  من  عاماً   13 م�صي  من  �لرغم  على  لل�صالم،  �لعربية  باملبادرة  بالتم�صك  �ملتمثل 

“�إ�رش�ئيل” �أّي جتاوب معها. وترّكزت جهودها يف توفري �لغطاء �ل�صيا�صي للمفاو�ص �لفل�صطيني، 
تقدمي  و�أبرزها  �لدولية،  �ملحافل  يف  خطو�ت  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  �تخذته  ما  تاأييد  عب 

�صبكة بتوفري  �لتز�ماتها  على  �لتاأكيد  جانب  �إىل  �الأمن،  جمل�ص  يف  �الحتالل  الإنهاء  عربي   م�رشوع 

�أمان مايل لل�صلطة، ولكن دون �أن تنجح يف �إيجاد تاأثري حقيقي على م�صار �ملفاو�صات.
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�لقاطع  رف�صها  �لكويت  قمة  خالل  �جلامعة  �أعلنت  �ل�صلطة،  لقيادة  �لد�عمة  �ملو�قف  �صياق  ويف 

�لقيادة  على  متار�ص  �لتي  �ل�صغوطات  جميع  ورف�ص  يهودية”  “دولة  بـ“�إ�رش�ئيل”  �العرت�ف 

لنيل  �لفل�صطيني  �لتحرك  تاأييدهم  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  �أبدى  كما   ،
2
�ل�صاأن هذ�  يف  �لفل�صطينية 

مع  بالتز�من  �لدولية،  و�ملعاهد�ت  للمو�ثيق  و�الن�صمام  �ملتخ�ص�صة  �لدولية  �لوكاالت  ع�صوية 

مو�فقتهم على طلب وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي متديد جولة �ملفاو�صات �لفل�صطينية – 

.
�الإ�رش�ئيلية �لتي كان يفرت�ص �أن تنتهي يف 32014/4/29

ومع ف�صل تلك �ملفاو�صات يف حتقيق �أّي تقّدم، �أقرت �جلامعة �لعربية خطة حترك تتبنى توجه 

�لقيادة �لفل�صطينية �إىل جمل�ص �الأمن لطرح م�رشوع قر�ر الإنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وفق جدول 

زمني حمدد، ومّت تقدمي م�رشوع �لقر�ر �إىل جمل�ص �الأمن عب �الأردن كممثل للمجموعة �لعربية يف 

�الأ�صو�ت  من  ثمانية  على  �صوى  ح�صوله  لعدم  �ملو�فقة  نيل  يف  ف�صل  �لقر�ر  �أن  �إال   ،2014/12/30

.
4
�لت�صعة �لتي يحتاجها، عالوة على ��صتخد�م �لواليات �ملتحدة حّق �لنق�ص )�لفيتو( �صده

وقد �أعادت �لقمة �لعربية �لـ 26 يف 2015 تكليف �للجنة �لوز�رية �لعربية �ملكلفة مبتابعة �لق�صية 

“دعم قر�ر�ت  �إىل جمل�ص �الأمن بقر�ر مماثل، وعّبت عن  �لفل�صطينية بو�صع خطة للتوجه جمدد�ً 

�ل�صيا�صية  �لعالقات  كل  يف  �لنظر  الإعادة  �لد�عية  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص 

�ملوقعة  �التفاقيات  �حرت�م  على  �إجبارها  ي�صمن  مبا   ،]....[ �إ�رش�ئيل  مع  و�الأمنية  و�القت�صادية 

.
و�حرت�م �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ذ�ت �ل�صلة”5

من  �لرغم  على  تكتمل،  مل   2015 �صنة  يف  �الأمن  جمل�ص  يف  جديد  م�رشوع  تقدمي  م�صاعي  ولكن 

مرورها بعدة مر�حل للخروج ب�صيغة يكن �أن حتظى باأكب قدر من �ملو�فقة، كان �أبرزها حماولة 

طرح م�رشوع قر�ر الإنهاء �الحتالل عب فرن�صا �لع�صو �لد�ئم يف �ملجل�ص، ولكن �ل�صغوط �الأمريكية 

.
6
دفعت باري�ص للرت�جع عن تقدمي �مل�رشوع

ثانيًا: مواقف عدد من الدول الرئي�شية واأدوارها:

1. م�رس:

�صبت �لتغري�ت �لد�خلية �لتي �صهدتها م�رش، كما تفاعالتها مع �لق�صية �لفل�صطينية يف �صنتي 

2014 و2015، يف �جتاه حت�صني �لبيئة �ال�صرت�تيجية بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل”، من خالل تعزيز موقعها 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  مع  �لعالقة  تردي  مقابل  �لقاهرة،  مع  م�صتقرة  عالقات  له  �إقليمي  ك�رشيك 

�مل�رشي على �جلهة  لالأمن  �لرئي�صي  �لتهديد  �أنه م�صدر  �لتعامل معه على  مّت  �لذي  يف قطاع غزة، 

�ل�رشقية للحدود.
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لـ“�إ�رش�ئيل”،  بالن�صبة  �صار�ً  نباأ  �صّكلت  م�رش  يف  �لتغيري  م�صار  عرقلة  فاإن  نف�صه،  �لوقت  ويف 

�إىل  لالإ�صالميني  �صعود  من  ر�فقه  وما  �لعربي  �لربيع  نتائج  �إىل  �صديد  بتوج�ص  تنظر  كانت  �لتي 

�لت�صوية  تتبنى  �لتي  �لعربية  �لقوى  موقع  تعزيز  �جتاه  يف  �صّب  �لتغري  هذ�  و�أن  �صيّما  ال  �ل�صلطة، 

كحل ��صرت�تيجي لل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي ن�صبة �إىل معار�صيها �لد�خليني، ولكن دون تقوية 

�لفل�صطينية وحركة فتح يف  �ل�صلطة  �ملثال على ذلك تقوية موقف  “�إ�رش�ئيل”. وكان  �أمام  موقعها 

�رش�عها �لد�خلي مع حركة حما�ص، ولكن دون تقدمي �أّي دعم فعلي ملوقفها �لتفاو�صي يف مو�جهة 

“�إ�رش�ئيل”.

اأ. انعكا�س التغريات الداخلية على الق�شية الفل�شطينية:

�صهدت م�رش خالل �صنتي 2014 و2015 جمموعة من �لتغري�ت �لد�خلية �لتي كان لها تاأثري�ت 

منذ  م�رش  تعي�صها  �لتي  �ل�صيا�صية  لالأزمة  ��صتمر�ر�ً  جاءت  و�لتي  �لفل�صطينية،  بالق�صية  مرتبطة 

ثورة 25 يناير 2011، نتيجة �ل�رش�ع بني قوى �لتغيري و�لقوى �مل�صادة له.

تر�صيماً  �ل�صنتني  هاتني  خالل  م�رش  �صهدتها  �لتي  �لتغري�ت  �صكلت  �ل�صيا�صي،  �مل�صتوى  على 

لعودة �ل�صيا�صة �مل�رشية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية �إىل مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير، وخ�صو�صاً 

مع �نتخاب �مل�صري عبد �لفتاح �ل�صي�صي رئي�صاً، و��صتعادة �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية مقاليد �ل�صلطة جمدد�ً 

يف م�رش. وهو ما يعني �لعودة للتعامل مع �لق�صية �لفل�صطينية عب حمددين �أ�صا�صيني:

�الإ�رش�ئيلي، مع ما  �لعربي -  �ل�رش�ع  ��صرت�تيجي حلل  �ل�صلمية كخيار  �لت�صوية  �الأول، تبني 

ي�صتتبعه ذلك من دعم للطرف �لفل�صطيني �لذي يتبنى �خليار نف�صه، وتر�جع �لعالقة مع �الأطر�ف 

�لر�ف�صة له، وخ�صو�صاً حركة حما�ص، �لتي تردَّت عالقة �ل�صلطات �مل�رشية معها �أ�صالً على خلفية 

�مل�صلمني،  �الإخو�ن  ل�صالح  بعدها  وما  يناير   25 ثورة  خالل  �مل�رشي  �ل�صاأن  يف  بالتدخل  �تهامها 

�خل�صم �الأ�صا�صي لل�صلطة �لتي تولت �حلكم بعد �نقالب متوز/ يوليو 2013.

�أما �لثاين، فهو �إد�رة �لعالقة مع قطاع غزة ��صتناد�ً �إىل �عتبار�ت �الأمن �لقومي �مل�رشي بالدرجة 

حتمل  ورف�ُص  �صيناء،  جزيرة  �صبه  يف  �الأمنية  �الأو�صاع  تفاقم  ��صتمر�ر  مع  وخ�صو�صاً  �الأوىل، 

�أن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هي من  �لقطاع، باعتبار  �الإن�صانية يف  �الأزمة  �أّي م�صوؤولية جتاه 

بالنظر  معنياً  يكن  مل  م�رش  يف  �لنظام  فاإن  وبالتايل  �مل�صوؤولية.  هذه  عليها  تتوجب  ومن  حتا�رشه 

�أ�صا�صياً  �إىل �الأنفاق �ملقامة بني �لقطاع و�الأر��صي �مل�رشية على �أنها حالة طبيعية، ولو كانت ممر�ً 

�أنه لي�صت هناك �صمانات باأنها ال ت�صتخدم  �لب�صائع وجتاوز �حل�صار �الإ�رش�ئيلي، طاملا  الإدخال 

الأغر��ص �أخرى. كما ال يعنيه تغيري طبيعة معب رفح كمعب خم�ص�ص لعبور �الأفر�د فقط، �إذ يثل 

فتحه و�إغالقه قر�ر�ً �صيادياً م�رشياً خا�صعاً العتبار�ت �أمنية و�صيا�صية عدة.
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وقد كان لتلك �لتغري�ت �نعكا�صات ملحوظة على �ل�صلوك �مل�رشي جتاه �لق�صية �لفل�صطينية يف 

عدد من �مللفات و�ملحطات، �أبرزها:

1. احلرب على الأنفاق:

و��صل �جلي�ص �مل�رشي عمليات هدم �الأنفاق �ملقامة بني قطاع غزة و�الأر��صي �مل�رشية، و�لتي 

�ل�رشورية يف ظّل  �لب�صائع و�ل�صلع  �لقطاع الإدخال  ت�صكل �رشيان حياة يعتمد عليه �صكان  كانت 

��صتمر�ر �حل�صار �الإ�رشئيلي، وذلك على خلفية ت�صنيفها كاإحدى �أهم �أ�صباب تدهور �لو�صع �الأمني 

يف �صيناء، لكونها ممر�ً لالأ�صلحة و�لعنا�رش �مل�صلحة. وجاء ذلك ��صتمر�ر�ً للحملة �لتي بد�أت عقب 

و�قعة قتل �جلنود �مل�رشيني يف رفح �مل�رشية يف 2012/8/5، و�لتي وجهت �أو�صاط م�رشية �تهامات 

لعنا�رش من حركة حما�ص بالتورط فيها. وكانت و�حدة من �ملوؤ�رش�ت �الأوىل للخالف بني �لرئي�ص 

. وقد 
7
�ملعزول حممد مر�صي و�ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية وعلى ر�أ�صها وزير �لدفاع عبد �لفتاح �ل�صي�صي

و�لقانونية  �لع�صكرية  �الإجر�ء�ت  من  جملة  عب  و2015   2014 �صنتي  خالل  �حلملة  هذه  تو�ّصعت 

للق�صاء على �الأنفاق ب�صورة نهائية، �صملت:

�إقامة �رشيط �أمني عازل على �حلدود �مل�رشية مع �لقطاع، وهو قر�ر �تخذته �ل�صلطات �مل�رشية   •

يف  �صيناء  �صمال  �لقو�دي�ص  كرم  منطقة  يف  ع�صكرية  نقطة  له  تعر�صت  �نتحاري  هجوم  �إثر 

فل�صطينية لعنا�رش  �تهامات  توجيه  مّت  حيث  ع�صكرياً،   28 مقتل  عن  و�أ�صفر   ،2014/10/24 

.
8
بامل�صاركة فيه

وت�صمن �لقر�ر بد�ية �إقامة منطقة خالية من �ل�صكان و�ملن�صاآت �ملدنية بعمق خم�صمئة مرت على 

، ثم مّت تو�صيعها تدريجياً �إىل عمق كيلومرتين بقر�ر�ت الحقة، 
9
�متد�د طول �حلدود مع �لقطاع

�أطول  مل�صافات  متتد  �أنفاق  �كت�صاف  �إثر  وذلك  كامل،  ب�صكل  �مل�رشية  رفح  مدينة  �إز�لة  �صملت 

.
10

د�خل �الأر��صي �مل�رشية

��صتخد�م تقنيات جديدة لهدم �الأنفاق، كان �أبرزها �صّخ مياه �لبحر د�خل �لرتبة عب �أنبوب �صخم   •

 .
11

النهيارها يوؤدي  مما  بها  �ملحيطة  �لرتبة  وخلخلة  �الأنفاق  �إغر�ق  بهدف  �حلدود،  طول  على 

وقد �أثارت هذه �خلطوة قلقاً كبري�ً لدى �لفل�صطينيني ب�صبب �الأ�رش�ر �لتي �صتلحقها مياه �لبحر 

بخز�نات �ملياه �جلوفية �لفل�صطينية، و�لتي ُتعّد م�صدر �ملياه �لرئي�صي يف قطاع غزة، باالإ�صافة 

�إىل �إ�رش�ر �ملياه �ملاحلة باالأر��صي �لزر�عية، وخطر حدوث تخلخل يف �لرتبة و�نهيار�ت يف �ملباين 

�أثاره هذ� �الإجر�ء،  . ورد�ً على �جلدل �لذي 
12

و�ملن�صاآت �ملقامة على �جلانب �لفل�صطيني للحدود

�أكد �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي �أن كافة �الإجر�ء�ت �لتي تتخذها بالده على �حلدود مع 

.
13

غزة تتم بالتن�صيق مع �ل�صلطة �لفل�صطينية
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بال�صجن  كان  غر�ص  الأي  جتهيزها  �أو  ��صتخد�مها  �أو  �الأنفاق  حفر  على  يعاقب  قانون  �إ�صد�ر   •

حلفره  م�رشوع  بوجود  �أو  با�صتخد�مه  �أو  نفق  بوجود  علمه  ثبت  من  كل  يعاقب  كما  �ملوؤبد، 

.
14

بالعقوبة نف�صها

و�الأر��صي  غزة  قطاع  بني  نفق  �ألفي  من  الأكرث  �مل�رشي  �جلي�ص  تدمري  من  �لرغم  على  ولكن 

، فاإن �آثار تدمري �الأنفاق ترّكزت على �الأو�صاع 
�مل�رشية، منذ وقوع �النقالب يف متوز/ يوليو 152013

�جلزيرة؛  �صبه  يف  �الأمني  �لو�صع  تدهور  ��صتمر�ر  مقابل  )و�صيناء(،  غزة  يف  و�لبيئية  �القت�صادية 

حيث ت�صاعدت �لهجمات �صّد �جلي�ص �مل�رشي و�لقوى �الأمنية جمدد�ً يف �صهري كانون �لثاين/ يناير 

و�صباط/ فب�ير 2016، من قبل تنظيم “والية �صيناء” �لذي بايع تنظيم “�لدولة �الإ�صالمية”.

وتثري هذه �ملالحظات �صكوكاً حول مدى فعالية �حلرب على �الأنفاق يف حتقيق �الأمن يف �صيناء. 

كما �أنها، �إىل جانب عدم ثبوت �التهام على �أّي �صخ�ص فل�صطيني بالتورط يف �أّي من �لهجمات، تطرح 

ت�صاوؤالً حول م�صد�قية �التهامات �ملوجهة لقطاع غزة بكونه م�صدر�ً ملثل هذه �الأعمال، وت�صنيفه 

على �أنه م�صدر تهديد لالأمن �لقومي �مل�رشي.

2. اإغالق معرب رفح:

كانت �إد�رة معب رفح من �أبرز �مللفات �لتي تاأثرت باالأزمة �ل�صيا�صية �لد�خلية يف م�رش وتغريُّ 

توجهات �الإد�رة �ل�صيا�صية للبالد، وبتدهور �لو�صع �الأمني يف �صيناء؛ حيث تر�جع �لعمل يف �ملعب 

ب�صكل كبري خالل �صنتي 2014 و2015، ليعود �إىل �حلالة �لتي كان عليها قبل ثورة 25 يناير، بعد �أن 

�ألغيت فعلياً �الإجر�ء�ت �لتي كانت �ل�صلطات �مل�رشية قد �تخذتها يف �أيار/ مايو 2011 لت�صهيل حركة 

�لفل�صطينيني على �ملعب، وتبددت كافة �لتطور�ت �الإيجابية �لتي مل�صها �لفل�صطينيون يف عمل �ملعب 

منذ ذلك �لوقت وحتى �نقالب متوز/ يوليو 2013. وقد متثّل هذ� �لرت�جع يف �إعادة ��صرت�ط �حل�صول 

على مو�فقة �أمنية لكافة �لفئات �لعمرية، بعد �أن كان هذ� �الإجر�ء مقت�رش�ً على �لذكور �لذين ترت�وح 

. وذلك باالإ�صافة �إىل زيادة عدد �أيام �إغالق �ملعب وتر�جع عدد �صاعات 
16ً

�أعمارهم بني 18–40 عاما

�لعمل فيه يف �الأيام �لتي ُفتح فيها �إىل �أربع �صاعات، حيث �أغلق �ملعب ملدة 241 يوماً خالل �صنة 2014 

)�أي �أنه كان مغلقاً بن�صبة 66% من �أيام �ل�صنة(، فيما �أغلق ملدة 344 يوماً يف 2015 )مغلق يف %94 

.
17

من �أيام �ل�صنة(

وعالوة على جتدد معاناة �لفل�صطينيني يف �حتجازهم لعدة �أيام يف “�صالة �لرتحيالت” يف �ملعب، 

نهاية مع  غزة  قطاع  يف  �لعالقني  �لفل�صطينيني  عدد  تز�يد  فقد  �لتالية،  وجهتهم  �إىل  نقلهم   بانتظار 

�صنة 2015 �إىل 25 �ألف �صخ�ص م�صجلني يف قو�ئم �لر�غبني بال�صفر لدى وز�رة �لد�خلية يف غزة، عد� 

.
18

عن �الآالف من غري �مل�صجلني
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متوز/ �نقالب  �صبقت  �لتي  بالفرتة  مقارنة  و��صحاً  �ملعب  �إد�رة  �صيا�صة  يف  �لتغري   ويبدو 

يوليو 2013، حيث كان �لعمل يف �ملعب منتظماً ومل يغلق �صوى ملدة خم�صة �أيام خارج �أيام �الإجازة 

2013. كما كانت مدة �لعمل فيه هي  �الأ�صبوعية و�لعطل �لر�صمية خالل �ل�صهور �ل�صتة �الأوىل من 

�صبع �صاعات وفقاً لالإجر�ء�ت �لر�صمية �ملعلن عنها، ولكن �ملعب �أغلق ملدة مئة يوم يف �لن�صف �لثاين 

. و�إىل جانب �لتغري يف حركة �مل�صافرين 
19

من تلك �ل�صنة، و�نخف�ص عدد �صاعات �لعمل فيه �إىل �أربع فقط

موؤ�رش�ً  و�الأجانب  �لعرب  �لزو�ر  �أمام  �لقطاع  �إغالق  �إعادة  �صّكلت  فقد  �ملعب،  على  �لفل�صطينيني 

 �إ�صافياً على تغرّي �ل�صيا�صة �مل�رشية جتاهه، بعد �أن كانت غزة قد �نفتحت على �لعامل �خلارجي بعد

ثورة 25 يناير عب تلك �لزيار�ت. كما جددت �الإد�رة �مل�رشية �جلديدة مت�ّصكها باالإبقاء على طبيعة 

عمل رفح كما هي دون تغيري، باعتباره خم�ص�صاً حلركة �الأفر�د، وهو ما يظهر بو�صوح من خالل 

ب�صورة  ت�صري  �لتي  �ل�رشقية،  �حلدود  ل�صبط  �أعماله  حول  �مل�رشي  للجي�ص  �ل�صحفية  �لبيانات 

.
متكررة �إىل �أن معب كرم �أبو �صامل هو “�ملنفذ �ل�رشعي لدخول �لب�صائع �إىل قطاع غزة”20

ح�صار جتاه  لدورها  م�رش  ونظرة  رفح،  معب  �إد�رة  �صيا�صة  يف  �لتغري�ت  لقيا�ص   و��صتكماالً 

قطاع غزة ب�صكل عام، جتدر �الإ�صارة �إىل �ملو�قف �مل�رشية �لتي كانت قد �صدرت خالل �ملرحلة �لتالية 

باإجر�ء  �مل�رشي  �ل�صعب  جمل�ص  يف  �لعربية  �ل�صوؤون  جلنة  خاللها  �أو�صت  و�لتي  يناير،   25 لثورة 

در��صة قانونية للمعابر بني م�رش وغزة وطرق ت�صغيلها، مبا ي�صمح باإدخال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية 

عن  �الحتالل  �صلطات  �متناع  حالة  يف  و�لكهرباء،  �لبرتولية  باملو�د  و�لتزويد  �لفل�صطيني،  لل�صعب 

. كما مّت 
21

�لقيام بالتز�ماتها بتوفري �حلماية و�خلدمات �ليومية لقطاع غزة باعتباره منطقة حمتلة

خالل تلك �لفرتة �حلديث عن خطة من ثالث مر�حل حلل م�صكلة �لكهرباء يف قطاع غزة ب�صكل نهائي 

.
22

وربطها مب�رشوع �لربط �لثماين

3. الو�شاطة امل�رسية للتهدئة:

�إىل تهدئة  للتو�صل  �لديبلوما�صية �مل�رشية  �لتي تعاملت بها  �لكيفية  كان هناك فارق و��صح يف 

عدو�ن خالل  �لتهدئة  بجهود  مقارنة   ،2014 �صيف  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي   للعدو�ن 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012. فقد �أظهر �ل�صلوك �مل�رشي خالل عدو�ن 2014 رغبة �لقاهرة بالتعامل 

مع ملف قطاع غزة باعتباره �صاأناً م�رشياً، حيث رف�صت دخول �أّي �أطر�ف عربية �أخرى على خّط 

�لو�صاطة، وذلك على �لعك�ص من موقف �إد�رة �لرئي�ص مر�صي خالل عدو�ن 2012، �لذي حر�ص على 

�إ�رش�ك �أطر�ف �إقليمية ز�دت من قدرة م�رش على �ل�صغط على “�إ�رش�ئيل” لقبول �رشوط �ملقاومة، 

كرتكيا وقطر.

وعك�ص هذ� �ل�صلوك �أي�صاً رف�صها �العرت�ف باأي �رشعية �أو �صلطة حلما�ص يف �لقطاع —وهو 

مكا�صب  حتقيق  من  �ملقاومة  متكني  �أو  بغزة—  �ملتعلقة  �الأخرى  �لتطور�ت  كافة  يف  �أي�صاً  ظهر  ما 
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�أعلنت يف  �لتي  �صيا�صية؛ حيث جتاوزت �خلارجية �مل�رشية �ملقاومة يف غزة عند �صياغة مبادرتها 

يقاتل  �لذي  �لطرف  �أنها  من  �لرغم  على  مطالبها،  من  �أّي  �إىل  �الإ�صارة  جتاوزت  كما   ،2014/7/14

فعلياً على �الأر�ص. وهو ما �أدى �إىل رف�ص �ملقاومة للمبادرة، مع تاأكيد حركة حما�ص �أنها مل ُت�صت�رش 

.
23ً

ب�صاأنها ومل تبلّغ بها ر�صميا

�صّد �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �الأعمال  بني  ن�صها  يف  متاماً  �صاوت  �لتي  �ملبادرة  فاإن  �ملقابل،   يف 

قطاع غزة وعمليات �ملقاومة، بو�صفها “�أعماالً عد�ئية”، لقيت ترحيباً �إ�رش�ئيلياً فورياً، حيث �صادق 

�ملالية  �أ�صاد وزير  . كما 
24

�لتايل لالإعالن عنها �ليوم  �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر عليها يف  �لوز�ري  �ملجل�ص 

على  حقيقية  �إجناز�ت  �أّي  من  حما�ص  حركة  حَترم  �أنها  باعتبار  ببنودها،  البيد  يائري  �الإ�رش�ئيلي 

. وقد رف�صت م�رش الحقاً تعديل �ملبادرة 
25

�الأر�ص، يف حني �صمنت �أال تقدم تل �أبيب �أّي تنازالت

�مل�رشي �صامح �صكري حملها �صمنياً  �إن وزير �خلارجية  بل  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  لتلبية مطالب 

م�صوؤولية �إطالة �أمد �حلرب وتاأخري �لتو�صل �إىل �تفاق لوقف �إطالق �لنار، يف حديث �صحفي له بعد 

.
26

�نتهاء �لعدو�ن، قائالً �إن عدم قبول �ملبادرة �مل�رشية مبكر�ً ت�صبب بزيادة حجم �خل�صائر �لب�رشية

�إعمار  �لدعوة ملوؤمتر دويل الإعادة  �لقاهرة لتعزيز دورها يف غزة عب  �لوقت نف�صه، �صعت  ويف 

يف  �لقاهرة  يف  ُعقد  �لذي  �ملوؤمتر  ومتّكن  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة  �لرنويج  مع  باال�صرت�ك  �لقطاع، 

2014/10/12 من جمع تعهد�ت مالية بقيمة 5.4 مليار�ت دوالر، كان �أبرز �ملتعهدين بتقديها هم: 

)200 مليون دوالر(، و�لكويت )500 مليون دوالر(، و�الإمار�ت   قطر )مليار دوالر(، و�ل�صعودية 

�أقرت  �لتي  �الإ�صافية  �مل�صاعد�ت  �لتعهد�ت  تلك  �صمن  من  و�حت�صبت  دوالر(.  مليون   200(

�ملتحدة  و�لواليات  دوالر(،  مليون   450( �الأوروبي  �الحتاد  من  كل  قبل  من  عموماً  للفل�صطينيني 

.
27

�الأمريكية )212 مليون دوالر(

ب. العالقات امل�رسية - الفل�شطينية:

�لذي  �لتقليدي  �ل�صكل  �لقاهرة و�لفل�صطينيني  �لر�صمية بني  �لعالقات  ��صتعادت  ب�صورة عامة، 

كانت تتخذه قبل ثورة 25 يناير، يف ظّل نظام �لرئي�ص �ملخلوع ح�صني مبارك، و�ملوؤيد لقيادة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية يف ر�م �هلل وخيار �لت�صوية �ل�صلمية مع “�إ�رش�ئيل”، و�لد�عم ملوقفها يف �رش�عها �لد�خلي 

�لفل�صطينية،  �ملقاومة  لف�صائل  موؤثر  �صيا�صي  بدور  �العرت�ف  رف�صه  مقابل  حما�ص،  حركة  مع 

�لبو�بة �الأمنية )جهاز �ملخابر�ت(. وهو �الأمر �لذي  وحماولة حتجيمها وتوجيه �لعالقة معها عب 

�أحرز يف هذ� �ل�صياق بعد �لثورة، و�صمح حينها للم�صتوى �ل�صيا�صي  مثّل تر�جعاً عن �لتقدم �لذي 

باإد�رة �لعالقة مع خمتلف �الأطر�ف �لفل�صطينية، و�متالك عالقات متو�زنة معها باملح�صلة.

ويكن �ال�صتدالل على �لدعم �مل�رشي لل�صلطة يف خالفها مع حركة حما�ص من خالل ت�رشيحات 

�لقاهرة ور�م �هلل حول ملف �الأنفاق ومعب رفح؛ حيث �أّكد �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي �أن 
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�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �لكامل  بالتن�صيق  تتم  غزة  مع  �حلدود  ل�صبط  �مل�رشي  �جلي�ص  �إجر�ء�ت 

 و�صدد على �رشورة عودتها لقطاع غزة و�إ�رش�فها على �ملعابر، معتب�ً �أن ذلك �صيكون له �أثر كبري يف

. وكان لل�صفري �مل�رشي يف ر�م �هلل و�ئل عطية ت�رشيح م�صابه بخ�صو�ص فتح �ملعب، 
28

�نتظام فتحها

. ويف 
�لفل�صطينية”29 �ل�رشعية  �ل�صلطة  �آلية لفتحه حتت رعاية  “متعلق بو�صع  �الأمر  �إن هذ�  بقوله 

�جلهة �ملقابلة، برز ت�رشيح للرئي�ص حممود عبا�ص �أ�صار فيه �إىل فكرة �إغر�ق �الأنفاق مع قطاع غزة، 

�إنه مل يرتك منا�صبة �إال وطالب باإغالق �الأنفاق �صو�ء باإغر�قها باملياه �أم ببناء �صياج حديدي  قائالً 

على �حلدود، وذلك يف حديث له مع قناة �لبلد �مل�رشية، �صبق بدء �جلي�ص �مل�رشي بتلك �لعملية باأكرث 

.
30

من ت�صعة �صهور

هذ� �الختالل يف تو�زن �لعالقة بني م�رش وكل من قيادة �ل�صلطة وحركة حما�ص، باالإ�صافة �إىل 

تاأثري �الأو�صاع �ل�صيا�صية و�الأمنية، �نعك�ص على مدى قدرة �لقاهرة على ت�صكيل و�صيط حمايد يف 

�ل�رش�ع �لد�خلي بني �لطرفني، وعلى مدى قدرتها على ��صت�صافة �حلو�ر. ومع �أن �جلهود �مل�رشية 

مل تتوقف يف هذ� �الإطار، وكانت حا�رشة يف �تفاق �مل�صاحلة �لذي مّت توقيعه يف غزة بني فتح وحما�ص 

بح�صور ف�صائل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف 2014/4/22، �إال �أن �لعو�مل �ملذكورة �أدت �إىل تر�جع 

وترية �صري عملية �مل�صاحلة �لتي �أ�رشت �لقاهرة على �حتكار جهود �لو�صاطة فيها.

يوليو  متوز/  �نقالب  منذ  حما�ص  حركة  مع  �لر�صمية  �مل�رشية  �لعالقات  تدهور  ��صتمر�ر  جاء 

2013، و�لذي �صّكل �أبرز مو�صوعات �لعالقات �مل�رشية – �لفل�صطينية خالل �صنتي 2014 و2015، 

�صياق  يف  وذلك  م�رش.  تعي�صها  �لتي  �لد�خلية  �ل�صيا�صية  �الأزمة  يف  بالتدخل  حما�ص  التهام  نتيجة 

�حلملة �لتي ت�صنها �ل�صلطات �مل�رشية �صّد جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، و�تهامها بالتورط يف �أعمال 

“�الإرهاب” �صّد �لقوى �الأمنية �مل�رشية يف �صيناء.

�صّكلت �الأحكام �ل�صادرة عن �لق�صاء �مل�رشي �صّد حركة حما�ص، و�لتي �تخذت منحًى ت�صاعدياً 

يف حدتها، �نعكا�صاً ملدى تدهور عالقة �لقاهرة مع �حلركة، على �لرغم من �صعي �ل�صلطة �لتنفيذية 

�لق�صية  يف  موؤثر  كالعب  بدورها  �الحتفاظ  على  قدرتها  مدى  على  �الأحكام،  تلك  تاأثري  لتجنب 

�لفل�صطينية.

جاء �حلكم �الأول بحظر �أن�صطة حركة حما�ص يف م�رش ب�صورة موؤقتة يف 2014/3/4 “�حرت�زياً”، 

بانتظار �لبت يف ق�صيتي “�لتخابر” و“�قتحام �ل�صجون”، حيث ُوجهت لعنا�رش من حما�ص �تهامات 

حتميل  �صياق  ويف   .
31

�الإخو�ن قياد�ت  من  وعدد  مر�صي  حممد  �ملعزول  �لرئي�ص  جانب  �إىل  جنائية 

�أيار/  يف  �مل�رشية  �لعامة  �لنيابة  وجهت  �صيناء،  يف  �الأمنية  �الأو�صاع  تدهور  عن  �مل�صوؤولية  حما�ص 

�إىل  مايو 2014 �تهاماً للحركة باإمد�د عنا�رش تنظيم “�أن�صار بيت �ملقد�ص” )تغرّيت ت�صميته الحقاً 
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�صّد  هجماتهم  لتنفيذ  و�ل�صالح  باملال  �الإ�صالمية”(  “�لدولة  لتنظيم  مبايعته  بعد  �صيناء”  “والية 
.
32

�الأمن �مل�رشي يف �صيناء، وتوفري �لتدريب لهم يف قطاع غزة

ولكن �الأحكام �لق�صائية �الأكرث حدة �صّد حما�ص جاءت بت�صنيف كتائب �لق�صام �جلناح �مل�صلح 

حلركة حما�ص “منظمة �إرهابية” يف 2015/1/31، ثم �إدر�ج �حلركة نف�صها �صمن هذ� �لت�صنيف يف 

2015/2/28، وحملت �تهامات مبا�رشة لها بال�صلوع يف �عتد�ء�ت م�صلحة على قو�ت �الأمن �مل�رشية 

و�جلي�ص �مل�رشي يف �صيناء، �إىل جانب �تهامها بقتل �ملتظاهرين يف ميد�ن �لتحرير ودعمها “جماعة 

. �إال �أن �حلكمني مل يقّدما �أدلة ملمو�صة تثبت تورط �حلركة �أو �أّي من عنا�رشها 
�الإخو�ن �الإرهابية”33

يف �الأعمال �ملذكورة.

ونتيجة للجدل �لذي ثار حول تبعات هذ� �لت�صنيف على موقف �حلكومة �مل�رشية جتاه �حلركة، 

بالق�صية  مرتبطة  ملفات  عدة  يف  م�رش  دور  على  قيود  من  يفر�صه  �أن  �حلكم  هذ�  ملثل  يكن  وما 

�لفل�صطينية، فقد جلاأت �حلكومة �إىل �لطعن يف �حلكم �ل�صادر عن حمكمة �لقاهرة لالأمور �مل�صتعجلة 

عب هيئة ق�صايا �لدولة، باعتبار �أن هذه �ملحكمة لي�صت �صاحبة �الخت�صا�ص يف �لنظر يف ت�صنيف 

�لكيانات �الإرهابية، ومتكنت من ��صت�صد�ر حكم من حمكمة ��صتئناف �لقاهرة لالأمور �مل�صتعجلة 

. وهو �إجر�ء لقي ترحيباً من حركة حما�ص، ومن 
34

يف 2015/6/6 باإلغاء حكم حمكمة �لدرجة �الأوىل

�أو�صاط م�رشية عدة.

�أن  �إال  م�رش،  مع  �لعالقة  لتح�صني  �صعيها  عن  �لوقت  ذلك  منذ  مر�ر�ً  ت  عبَّ حما�ص  �أن  ومع 

�لتطور�ت �لتي �صهدتها �ل�صهور �الأوىل من �صنة 2016 ال توحي بقرب حتقيق هذ� �الأمر. فبعد �أيام 

بدء  �إىل  �لزهار حول تطلع �حلركة  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص حممود  �ملكتب  من ت�رشيحات ع�صو 

مرحلة جديدة مع م�رش، وحديثه عن �إمكانية عقد لقاء�ت مع �ل�صلطات �مل�رشية الإثبات عدم وجود 

�صدر   ،
35

�صيناء يف  �جلارية  �الأحد�ث  يف  خ�صو�صاً  �مل�رشي،  �لد�خلي  �ل�صاأن  يف  للحركة  تدخل  �أّي 

�تهام م�رشي جديد للحركة بالتورط يف �الأزمة �لد�خلية �مل�رشية. وجاء �التهام هذه �ملرة عب وزير 

�لد�خلية �مل�رشي، �للو�ء جمدي عبد �لغفار، باإعالنه �أن حركة حما�ص كانت متورطة �إىل جانب جماعة 

�الإخو�ن �مل�صلمني يف عملية �غتيال �لنائب �لعام �ل�صابق �مل�صت�صار ه�صام بركات، با�صتهد�ف موكبه 

ب�صيارة مفخخة يف 2015/6/29. وقال عبد �لغفار يف موؤمتر �صحفي �إن “�أجهزة �الأمن و�صعت يدها 

على خمطط وموؤ�مرة كبرية تهدف �إىل زعزعة ��صتقر�ر م�رش. و�إن �غتيال بركات �صدر بتوجيه من 

�لقياد�ت �الإخو�نية �لهاربة برتكيا، بالتن�صيق مع حركة حما�ص يف غزة، �لتي �أ�رشفت على �لعملية 

.
منذ بد�يتها حتى �نتهاء تنفيذها”36

�أما بالن�صبة لق�صية “�قتحام �ل�صجون”، فقد �أ�صدر �لق�صاء �مل�رشي فيها �أحكاماً باالإعد�م على 

107 �أ�صخا�ص، من بينهم قياد�ت يف حركة حما�ص وحزب �هلل، �إىل جانب حممد مر�صي و�ملر�صد �لعام 
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بعدما  �لقر�صاوي،  يو�صف  �مل�صلمني  علماء  �حتاد  ورئي�ص  بديع  حممد  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة 

وجتدر  يناير.   25 لثورة  �الأوىل  �الأيام  خالل  �لنطرون  و�دي  �صجن  من  �لهروب  ق�صية  يف  د�نتهم 

107 كانت لعنا�رش وقياد�ت يف حما�ص، من �أبرزهم  70 ��صماً من �أ�صل �الأ�صماء �لـ  �أن  �الإ�صارة �إىل 

 .2014 �الإ�رش�ئيلي على غزة يف �صيف  �لعدو�ن  ��صت�صهد خالل  �لذي   ،
37

�لعطار �أين نوفل ور�ئد 

و�أ�صدل �ل�صتار على ق�صية “�لتخابر” باإ�صد�ر حكم باإعد�م 16 �صخ�صاً، �أبرزهم نائب �ملر�صد �لعام 

لالإخو�ن خريت �ل�صاطر، بعد �إد�نتهم بـ“�لتخابر مع منظمات وجهات �أجنبية خارج �لبالد، و�إف�صاء 

�أ�رش�ر �الأمن �لقومي، و�لتن�صيق مع تنظيمات جهادية د�خل م�رش وخارجها، بغية �الإعد�د لعمليات 

.
�إرهابية د�خل �الأر��صي �مل�رشية”38

من جهة �أخرى، كان مو�صوع �صحب �جلن�صية �مل�رشية من فل�صطينيني، ح�صلو� عليها خالل 

 �لفرتة �لتي تلت ثورة 25 يناير، و�حد�ً من �لق�صايا �لتي تفاعلت �أي�صاً يف �إطار �لعالقات �مل�رشية -

يف  �إبر�هيم  حممد  �مل�رشي  �لد�خلية  وزير  �أعلن  �ل�صياق،  هذ�  ويف   .2014 �صنة  خالل  �لفل�صطينية 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2014 وجود جلان “تقوم مبر�جعة كل قر�ر�ت �جلن�صية �لتي ُمنحت �لفرتة 

24 �ألف فل�صطيني، منهم حممود �لزهار  “�للجان �نتهت من فح�ص �أ�صول  �أن  �ملا�صية”، مو�صحاً 

و11 من �أفر�د �أ�رشته”، متهيد�ً “الإ�صد�ر قر�ر ب�صحب �جلن�صية من �الأ�صخا�ص �لذين ح�صلو� عليها 

. �إال �أن جمل�ص �لوزر�ء �مل�رشي مل يتخذ �إجر�ء�ت فعلية بهذ� �خل�صو�ص عقب ذلك 
دون وجه حق”39

�الإعالن.

م�رش عالقة  على  تد�عيات  له  كانت  حما�ص  وحركة  م�رش  بني  �لعالقات  يف  �لتدهور   هذ� 

على  تد�عيات  له  كانت  كما  رفح.  معب  و�إد�رة  �الأنفاق  هدم  �صعيد  على  وخ�صو�صاً  غزة،  بقطاع 

�لتي  �لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صويه  حمالت  ظّل  يف  �صيّما  وال  عامة،  ب�صورة  بالفل�صطينيني  �لعالقة 

�تخذت من �ملوقف من حركة حما�ص مدخالً للتاأثري على �لر�أي �لعام �ملوؤيد للق�صية، و�لتي و�صلت 

�إىل حّد تاأييد “�إ�رش�ئيل” يف عدو�نها على غزة يف �صيف 2014.

ومن �أبرز �الأمثلة يف هذ� �ل�صياق ت�رشيحات �الإعالمي توفيق عكا�صة، �لتي �صتم فيها �أهل غزة 

على �لهو�ء مبا�رشة عب �صا�صة قناته “�لفر�عني”، و��صتنكر فيها �إر�صال �جلي�ص �مل�رشي �مل�صاعد�ت 

، على حدِّ تعبريه، وتغريد�ت �ل�صحفية عزة �صامي، نائب رئي�ص 
�إىل “من باعو� ق�صيتهم و�أنف�صهم”40

حترير �صحيفة �الأهر�م، عب �صفحتها على موقع �لتو��صل �الجتماعي تويرت، �لتي �صكرت فيها 

، ح�صب �دعاء�تها. وجتدر 
نتنياهو على �رشب حما�ص “�أ�ّص �لف�صاد و�خليانة و�لعمالة �الإخو�نية”41

�أمر قد ُيف�رّش  �أن مثل هذه �ملو�قف �صدرت يف معظمها عب منابر موؤيدة للنظام، وهو  �إىل  �الإ�صارة 

�الآر�ء  �الأقل، وي�صمح ملثل هذه  �أو غ�ّص طرف عنها على  �ملو�قف،  �أنه قبول ر�صمي ملثل هذه  على 

باالنت�صار. وتكمن خطورة هذه �حلمالت يف ��صتهد�فها للتاأييد �ل�صعبي للق�صية �لفل�صطينية، و�لذي 
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ي�صكل ر�فعة �أ�صا�صية لتعزيز دور م�رش �الإيجابي جتاه �لق�صية، كما �أثبتت �لتجربة �لق�صرية �لتي 

عاي�صتها �ل�صيا�صة �خلارجية �مل�رشية بعد ثورة 25 يناير.

ج. املوقف من عملية الت�شوية والعالقة مع “اإ�رسائيل”:

والتفاق �الإ�رش�ئيلية،   – �مل�رشية  للعالقات  �ال�صتقر�ر  عودة  و2015   2014 �صنتا   �صهدت 

كامب ديفيد �ملوقع بني �لطرفني، و�لذي كان م�صريه حمل قلق �إ�رش�ئيلي منذ قيام ثورة 25 يناير 

2011 و�الإطاحة بالرئي�ص ح�صني مبارك. وجاء ذلك نتيجة ال�صتعادة �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية �ل�صيطرة 

على زمام �حلكم يف م�رش، و�إعادتها �إىل �خلط �لذي ر�صمه لها �لرئي�ص �الأ�صبق �أنور �ل�صاد�ت، و�لذي 

يرى يف �لت�صوية مع “�إ�رش�ئيل” �أبرز عو�مل حفظ �ملكانة �ال�صرت�تيجية مل�رش يف �ملنطقة.

وقد برز هذ� �لتوجه ب�صكل و��صح يف خطاب �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي �أمام �الجتماع 

�أكد فيه  2015/1/22، �لذي  World Economic Forum  يف  �ل�صنوي للمنتدى �القت�صادي �لعاملي 

ودولة  �لدولتني،  حّل  على  بناء  �الإ�رش�ئيلي   - �لفل�صطيني  �لنز�ع  الإنهاء  �صاعية  “�صتظل  م�رش  �أن 

فل�صطينية بحدود 1967 وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، باعتبار ذلك �ل�صبيل �لوحيد لتنعم كل �صعوب 

�ملنطقة باالأمن”. و�أ�صاف: “مل يكن �أحد يت�صور قبل حتقيق �ل�صالم �أن �ل�صالم بني م�رش و�إ�رش�ئيل 

عقل  يف  ي�صافر  �أن  على  �لقدرة  الأحد  يكن  مل  ت�صورو�،   ]....[ �ليوم  نر�ه  �لذي  بال�صكل  �صيكون 

.
ووجد�ن �لرئي�ص �ل�صاد�ت عندما طرح �ل�صالم. �ل�صنو�ت �أكدت �صو�ب عقليته و�صو�ب فكرته”42

على  ظهر  كما  و�الإ�رش�ئيلي،  �مل�رشي  �لطرفني،  ت�رشيحات  عنه  عبت  �لعالقة  يف  �الرتياح  �إن 

�الت�صاالت  ويف  قيا�صي،  م�صتوى  �إىل  بينهما  �الأمني  �لتن�صيق  م�صتوى  �رتفاع  خالل  من  �الأر�ص 

�إىل �مل�رشي  �ل�صفري  عودة  مع  عهدها  �صابق  �إىل  �لديبلوما�صية  �لعالقات  وعودة  بينهما،   �مل�صتمرة 

. على �جلانب �مل�رشي، بد�أت ت�رشيحات �لرئي�ص عبد �لفتاح 
43

تل �أبيب، بعد غياب ��صتمر ثالثة �أعو�م

�ل�صي�صي منذ �إعالن تر�صحه النتخابات �لرئا�صة، و�لتي قال فيها �إن معاهدة �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل” 

م�صتقرة وثابتة منذ �أكرث من ثالثني عاماً، ومع �أنها “قابلت كثري�ً من �لتحديات ]....[ نحن نحرتمها 

و�صنحرتمها. وباملنا�صبة �الإ�رش�ئيليون يعلمون ذلك جيد�ً”؛ م�صدد�ً على �أن “�ل�صوؤ�ل على �لتز�منا 

�لعام  �لر�أي  �لقياد�ت ولدى  “مو�صوع م�صتقر لدى كل  �الأحد�ث” فهو  �ل�صالم جتاوزته  مبعاهدة 

�أن عدم تو�جد  “�إ�رش�ئيل” تدرك  �ل�صي�صي عن �عتقاده باأن  . وبعدها باأيام قليلة، عّب 
يف م�رش”44

�جلي�ص �مل�رشي يف �صيناء ي�صكل خطر�ً عليها قبل �مل�رشيني، وباأنها ال تعرت�ص على وجود �جلي�ص 

�مل�رشي بها و�نت�صاره على غري �لبنود �ملتفق عليها يف �تفاقية �ل�صالم. و�أ�صاف �أن “�جلي�ص �مل�رشي 

يتجول كما ي�صاء يف �صيناء، و�إذ� �قت�صت �الأمور �أو تد�عيات �الإرهاب يف �صيناء �إىل تعديل �التفاقية 

.
�صيتم تعديلها، ولن تعرت�ص �إ�رش�ئيل على ذلك؛ الأنها مدركة خلطورة �لو�صع”45
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�نتخابه، من بينها خطابه  �لتوجهات يف منا�صبات عدة بعد  �ل�صي�صي تعبريه عن هذه  وقد كرر 

يف  �ل�صالم  لتحقيق  بال�صعي  م�رش  �لتز�م  على  خالله  �صّدد  �لذي  غزة،  �إعمار  �إعادة  موؤمتر  خالل 

. كما �أكد يف وقت الحق خالل حو�ر ح�رشي مع قناة فر�ن�ص 24 �أو France 24 رف�صه الأن 
46

�ملنطقة

. وقد ذهب �ل�صي�صي �أبعد من ذلك، حني قال يف 
تكون بالده منطقة “خلفية” ملهاجمة “�إ�رش�ئيل”47

حو�ر �أجرته معه �صحيفة كوريريى ديال �صري� Corriere della Sera �الإيطالية: “نحن م�صتعدون 

و�صنطمئن  �ملحلية  �ل�رشطة  و�صن�صاعد  �لفل�صطينية،  �لدولة  د�خل  �إىل  ع�صكرية  قو�ت  الإر�صال 

�الإ�رش�ئيليني ب�صاأن دورنا �ل�صامن لي�ص لالأبد بالتاأكيد، ولكن للوقت �لالزم الإعادة �لثقة، ويجب �أن 

تكون هناك دولة فل�صطينية �أوالً الإر�صال قو�ت �إليها”، و�أو�صح �أنه حتّدث مطوالً مع رئي�ص �لوزر�ء 

وقت  ويف   .
48

�القرت�ح هذ�  حول  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  و�لرئي�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي 

�الأمريكية   The Washington Post بو�صت  و��صنطن  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  �ل�صي�صي  �أكد  الحق، 

وجود عالقات قوية ود�فئة مع “�إ�رش�ئيل” ورئي�ص وزر�ئها بنيامني نتنياهو �لذي “يتو��صل معه 

.
دوماً ويتحدث �إليه كثري�ً”، وقال: “توجد ثقة وطماأنينة �صخمة بني م�رش و�إ�رش�ئيل”49

و�كب  �ل�صي�صي  بتوجهات  �لرتحيب  �أن  �ملالحظ  من  كان  فقد  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  على  �أما 

�أبدت  �لتي  و�ملقاالت  بالتحليالت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحافة  �صّجت  حيث  بلحظة،  حلظة  ت�رشيحاته 

�الرتياح  بد�  كما  رئي�صاً.  بانتخابه  ترحيبها  عن  الحقاً  وعّبت  �النتخابات،  يف  فوزه  يف  رغبتها 

�لر�صمي لنتيجة �النتخابات و��صحاً.

ويف هذ� �ل�صياق، تلقى �ل�صي�صي عقب �نتخابه �ت�صالني من �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �صمعون برييز 

بالدهما  ��صتعد�د  معلنني  �لفوز،  على  لتهنئته  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  ورئي�ص   Shimon Peres

�لكامل للتعاون مع م�رش يف خمتلف �ملجاالت �صيا�صياً و�أمنياً. وعّب� خالل �الت�صالني عن قناعتهما 

�نطالقاً من  �لعامل،  �لذي ت�صتحقه بني دول  �ملكانة و�ملوقع  �إىل  “�لرئي�ص �جلديد �صيقود بالده  باأن 

.
خلفيته كجندي مقاتل، وقائد عظيم، يقدر �مل�صئولية وي�صعى خلدمة وطنه”50

�أما على �مل�صتوى �الإعالمي و�لبحثي، فقد و�صف �خلبري �الإ�رش�ئيلي يو�صي ميلمان �لعالقات 

“منذ �عتالء  �إنه  لـ“�إ�رش�ئيل”، وقال  �الإ�رش�ئيلية مع م�رش يف عهد �ل�صي�صي باأنها كنز ��صرت�تيجي 

�جلرن�ل عبد �لفتاح �ل�صي�صي للحكم يف م�رش، ن�صاأت بينه وبني �إ�رش�ئيل عالقات وثيقة هي �الأقوى 

من نوعها، وبات �لتعاون �الأمني بني �لقاهرة وتل �أبيب يف حالة حت�صن تدريجي مع مرور �لوقت”. 

و�أ�صاف �أن �مل�صالح �ملتبادلة للطرفني يف حماربة تنظيم د�ع�ص يف �صيناء وحركة حما�ص، �أ�صهمت يف 

. ور�أت در��صة �إ�رش�ئيلية �صادرة عن معهد �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي 
51

تعزيز هذ� �لتعاون

�نتخاب  �أن  �أبيب،  تل  جلامعة  �لتابع   ،The Institute for National Security Studies )INSS(

“�إ�رش�ئيل”  �ل�صالم مع  باعتباره يرى يف  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأن�صب و�الأح�صن  �الإمكانية  �ل�صي�صي هو 
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مع  �الأمني  �لتن�صيق  �إيجابيات  جيد�ً  يعرف  �لع�صكرية،  خلفيته  ب�صبب  �أنه  كما  ��صرت�تيجياً،  ذخر�ً 

.
“�إ�رش�ئيل”52

وقد �صهد �الإعالم �الإ�رش�ئيلي يف فرتة �لعدو�ن على غزة وما تالها �إ�صاد�ت بال�صي�صي وعالقته 

�لوثيق  �الأمني  “�لتعاون  �أن  �إىل  �ل�صياق  �الإ�رش�ئيلي يف هذ�  �أ�صار موقع و�ال  “�إ�رش�ئيل”، حيث  مع 

بني �إ�رش�ئيل وم�رش �لذي و�صل لذروة غري م�صبوقة يف فرتة حكم �جلرن�ل عبد �لفتاح �ل�صي�صي، 

�آخرين  وقادة  �ل�صي�صي  باأن  يوؤمنون  “جعلهم  هذ�  �أن  و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيليني”،  �لقادة  ده�صة  �أثار 

يف �ملنطقة على ��صتعد�د لفتح �صفحة جديدة وتاريخية يف �لعالقات مع �إ�رش�ئيل وجتاهل �لق�صية 

.
�لفل�صطينية، �أو على �الأقل �لت�صليم بهدوء باأن �مل�صكلة لي�صت لها حّل”53

ويف �ل�صياق نف�صه، علقت �صحيفة هاآرت�ص على خطاب �ل�صي�صي يف موؤمتر �إعمار غزة بقولها �إن 

�جلمهور �الإ�رش�ئيلي ينظر �إىل �لرئي�ص �مل�رشي كـ“حليف خمل�ص”. وو�صفت خطاب �ل�صي�صي باأنه 

.
54

من �أهم �خلطابات �لتي �ألقاها زعماء عرب يف �ل�صنو�ت �الأخرية

وكانت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لعا�رشة قد �أ�صارت �إىل توثيق �لعالقات بني �ل�صي�صي ونتنياهو، وقالت 

�إن �الأخري يجري حمادثات هاتفية بوترية عالية والأوقات طويلة مع �ل�صي�صي، مو�صحة �أن نتنياهو 

.
55

ينظر بعني �لر�صا �إىل “�لعالقة �ال�صرت�تيجية” �لتي ن�صاأت مع م�رش

وعلى �ل�صعيد �الأمني، كانت هناك �إ�صاد�ت متكررة مب�صتوى �لتن�صيق بني م�رش و“�إ�رش�ئيل”، 

حيث �أ�صاد �جلرن�ل روعي �إلكابيت�ص Roei Elkabetz، قائد فرقة �إيالت Eilat �لع�صكرية، �مل�صوؤولة 

عن تاأمني �حلدود مع م�رش بالتعاون �الأمني �لذي يبديه �جلي�ص �مل�رشي منذ �نقالب متوز/ يوليو 

�إن   ،2014/6/6 Israel Hayom يف  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  �أجرتها معه �صحيفة  2013، وقال يف مقابلة 

قو�ته يف بع�ص �الأحيان ال جتد ما ي�صغلها ب�صبب �لدور �لذي يقوم به �جلي�ص �مل�رشي، م�صري�ً �إىل �أن 

.
�لعمليات �لتي ينفذها �مل�رشيون قد قل�صت حجم �لتحديات �لتي تتهدد “�إ�رش�ئيل”56

 Nimrod �صيفر  منرود  �جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �لتخطيط  �صعبة  رئي�ص  و�صف  كما 

 .
Shefer م�رش باأنها “�رشيك غري �عتيادي”، بل “�رشيك ممتاز”57

ويف �ل�صياق نف�صه، �أ�صار باحثون ومعلقون �إ�رش�ئيليون �إىل �أن حكومتهم تقدم دعماً �أمنياً مهماً 

�أ�صا�ص  على  �صيناء،  يف  �ملتطرف”  “�الإ�صالم  مقاتلي  حماربة  من  متكينه  �أجل  من  �ل�صي�صي،  لنظام 

�أن ��صتقر�ر هذ� �لنظام يثل م�صلحة ��صرت�تيجية لتل �أبيب، وفقاً للباحث يف �صوؤون �الأمن �لقومي 

�الإ�رش�ئيلي، �إيهود عيالم Ehud Eilam. يف حني قال معلق �ل�صوؤون �لع�صكرية يف �لقناة �الإ�رش�ئيلية 

�لثانية، روين د�نييل Ronnie Daniel، �إن “�إ�رش�ئيل” قدمت معلومات ��صتخبارية للجي�ص �مل�رشي 

.
مل�صاعدته على مو�جهة �جلهاديني، “وكل ما يطلبه هذ� �جلي�ص من م�صاعد�ت”58
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2. الأردن:

اأ. انعكا�س التغريات العربية على الق�شية الفل�شطينية:

على �لرغم من �الأزمات �لتي تع�صف مبحيطه، فقد حافظ �الأردن على كونه �لبلد �الأكرث ��صتقر�ر�ً 

بني دول �لطوق، �صو�ء على �ل�صعيد �لد�خلي، �أم على م�صتوى �صيا�صاته �خلارجية وحتالفاته. هذ� 

�ال�صتقر�ر، �إىل جانب �لعو�مل �لتاريخية و�جلغر�فية و�لديوجر�فية، �أتاح لالأردن �أن يكون �ل�صاحة 

�الأكرث تفاعالً مع جمريات �لق�صية �لفل�صطينية ر�صمياً و�صعبياً خالل �صنتي 2014 و2015. فمع �أن 

�لتغري�ت �مل�رشية كانت من �الأكرث تاأثري�ً على �لق�صية �لفل�صطينية، �إال �أن تعامل م�رش معها جاء من 

بو�بة قطاع غزة و�لو�صع �الأمني يف �صيناء، �أي باعتباره �صاأناً د�خلياً م�رشياً بالدرجة �الأوىل، فيما 

�صهد ح�صورها يف بقية �مللفات تر�جعاً ملحوظاً.

�لقد�ص  يف  �الأحد�ث  جمريات  على  مرّكز�ً  كان  �لر�صمي  �الأردين  �لتفاعل  فاإن  حال،  �أّي  وعلى 

وبد�  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �ملوقعة  �التفاقيات  مبوجب  �الأردن  لو�صاية  �خلا�صع  �الأق�صى،  و�مل�صجد 

بحالة  تاأثره  جانب  �إىل  �الأردين،  �ل�صعبي  بال�صغط  تاأثر  �مللف  هذ�  يف  �لر�صمي  �حلر�ك  �أن  و��صحاً 

�لغليان و�النتفا�صة �ل�صعبية يف �لقد�ص.

من جهة �أخرى، �صّكلت �لهو�ج�ص �الأمنية لالأردن جتاه �لتوتر�ت �لتي ت�صهدها �حلدود �ل�صمالية 

مع  لتحالفه  تر�صيخ  عامل  �أر��صيه،  �إىل  �الإ�صالمية”  “�لدولة  تنظيم  خطر  متدد  وجتاه  و�ل�رشقية، 

�لواليات �ملتحدة، ولتعاونه �الأمني معها ومع “�إ�رش�ئيل” يف هذ� �ل�صياق.

و�لنظام  �لعر�قية  �حلكومة  من  كل  مع  وحتالفاتها  �إير�ن  طموحات  فاإن  نف�صه،  �لوقت  ويف 

�ل�صوري وحزب �هلل، تزيد من قلق �الأردن مما ُي�صمى “�لهالل �ل�صيعي”، �لذي كان �لعاهل �الأردين 

لذلك  عالقاته.  يف  �صديدة  بدقة  ح�صاباته  ملو�زنة  وتدفعه  ت�صكيله،  من  خوفه  عن  عّب  من  �أول 

��صتقر�ر حدوده �أكرث من ذي قبل على تعزيز حتالفه مع دول �خلليج، وعلى  يبدو حري�صاً   فهو 

�لغربية.

يف �ملقابل، ويف �صوء هذه �ملحدد�ت، فاإن �ملوقع �ال�صرت�تيجي �لذي يتلكه �الأردن يجعله ي�صّكل 

�صمام �أمان للمنطقة، ويدفع “�إ�رش�ئيل” بالتايل ملو�زنة عالقاتها معه بدقة، وحتقيق ما يكنها من 

م�صالح دون دفعه لالنفجار. وهو ما قد يوفِّر له هو�م�ص �صغط يكن توظيفها فل�صطينياً، ل�صالح 

ح�صن ��صتخد�م �الأدو�ت و�لتو�زنات �ملنا�صبة.
ُ
�لق�صية �لفل�صطينية، �إن �أ

ب. العالقات الأردنية - الفل�شطينية:

حافظ �الأردن على عالقته �لوثيقة بقيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل و�لرئي�ص حممود عبا�ص، 

وهو ما ظهر من خالل �للقاء�ت �ملتكررة �لتي جمعت عبا�ص بامللك عبد �هلل �لثاين خالل �صنتي 2014 
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�ملتعرثة،  �الإ�رش�ئيلية   – �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ملف  يف  �لتن�صيق  بهدف  جاءت  و�لتي  و2015، 

و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �مل�صجد �الأق�صى.

يف �ملقابل، عاد �لفتور ليخيّم جمدد�ً على عالقة �الأردن �لر�صمية بحركة حما�ص، بعد �أن كانت هذه 

�لعالقة قد �صهدت حت�صناً خالل �صنة 2012 ومطلع 2013، بو�صاطة من ويل عهد قطر �آنذ�ك �الأمري 

متيم بن حمد، وزيارة خالد م�صعل لالأردن ثالث مر�ت خالل �صنة و�حدة على ر�أ�ص وفد من �حلركة 

للقاء م�صوؤولني �أردنيني، كان �أبرزها �للقاء �لذي جمع وفد �حلركة بالعاهل �الأردين يف كانون �لثاين/ 

. ومنذ تلك �لزيارة، مل ُي�صّجل �أّي تطور فعلي �أو لقاء ر�صمي بني �لطرفني، فيما يظهر 
يناير 592013

�أنه جاء نتيجة لالأجو�ء �ل�صلبية جتاه �الإخو�ن �مل�صلمني )منذ متوز/ يوليو 2013 مع حدوث �النقالب 

�الإخو�ن  ملكها  �تهم  �لتي  �الأردن،  �صمنها  ومن  �لعربية،  �لدول  من  عدد  يف  م�رش(  يف  �لع�صكري 

. و�ُصّجلت زيارة مل�صعل �إىل �الأردن يف نهاية كانون �لثاين/ يناير 
60

�مل�صلمني باختطاف �لربيع �لعربي

2016، �إال �أن طبيعتها كانت عائلية بحتة، بهدف �الطمئنان �إىل �صحة و�لدته �لتي تقيم يف عّمان، ومل 

.
61

ت�صهد �لزيارة �أّي لقاء�ت معلنة مع �أّي م�صوؤول �أردين

وجاءت �لق�صية �لتي ُعرفت �إعالمياً بـ“ق�صية حما�ص” كموؤ�رش على �أن ظروف ��صتئناف �لعالقة 

قد تر�جعت، على �لرغم من �أن �ل�صلطات �الأردنية مل توجه حلركة حما�ص �تهاماً ر�صمياً بالتورط 

يف �لق�صية �لتي حوكم فيها 16 �صخ�صاً، ينتمي غالبيتهم حلركة �الإخو�ن �مل�صلمني �الأردنية ونقابة 

�ملتهمني  “م�صاركة معظم  �إىل  �أ�صارت  �التهام  �أردين حمرر. ولكن الئحة  �أ�صري  �ملهند�صني، وبينهم 

�صالح  على  �ملتهمني  من  عدد  تدريب  “جرى  �أنه  و�أ�صافت  غزة”،  قطاع  يف  �لع�صكري  بالتدريب 

�لكال�صينكوف ]Kalashnikov[، وت�صنيع �ملو�د �ملتفجرة، وجتنيد �ملتهمني عنا�رش من �أجل تنفيذ 

. وقد �أ�صدرت حمكمة �أمن �لدولة �الأردنية �أحكاماً �صّد 
عمليات ع�صكرية د�خل �ل�صفة �لغربية”62

حوكمو�  و�أربعة  �أعو�م،  وخم�صة  عام  بني  �أحكامهم  تر�وحت  موقوفني  ثمانية  منهم  �صخ�صاً،   12

غيابياً بال�صجن 15 عاماً، فيما مّت تبئة �أربعة من �ملتهمني لعدم كفاية �الأدلة. ولكن حركة �الإخو�ن 

.
�مل�صلمني نفت �التهامات �ملوجهة لعنا�رشها وو�صفتها باأنها “مفبكة”63

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن هذه �ملحاكمة متت وفقاً العتبار �لتهم تقع �صمن “�أعمال �الإرهاب” �لتي 

�لبملان  �أقره  �لذي  �ملحكمة �جلديد  بالنظر فيها. وكان قانون  �الأردنية  �لدولة  �أمن  تخت�ص حمكمة 

�إ�صافة ن�ّص  �إقر�ره، على خلفية رف�ص  قبل  قد �صهد جدالً حوله   2014 �أبريل  ني�صان/  �الأردين يف 

�أعمال  تعريف  ومن  �ملحكمة،  هذه  �أمام  �ملحاكمة  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صّد  عمل  �أّي  ي�صتثني 

. وهي ُتعيد �إىل �الأذهان ق�صية “تخزين �الأ�صلحة” �لتي حاكمت فيها حمكمة �أمن �لدولة 
64

�الإرهاب

 2006 �أبريل  ثالثة �أردنيني بتهمة تخزين �ل�صالح ل�صالح حركة حما�ص، جاء �عتقالهم يف ني�صان/ 

حما�ص  حركة  يف  و�لقيادي  �آنذ�ك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  خارجية  لوزير  مقررة  كانت  زيارة  ع�صية 
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حممود �لزهار �إىل �الأردن. وقالت �حلركة وقتها �إن �لق�صية “�صيا�صية”، وجاءت بهدف منع �لزيارة 

.
65

�لتي �ألغتها �حلكومة �الأردنية �إثر عملية �العتقال، نافية �لتهم �ملن�صوبة �إليها يف �لق�صية

ج. املوقف من عملية الت�شوية والعالقة مع “اإ�رسائيل”:

برعاية  جتري  كانت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية   – �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  لدفع  جهده  �الأردن  و��صل 

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو  �لوزر�ء  �ل�صياق رئي�ص  �لثاين يف هذ�  �هلل  �مللك عبد  �أمريكية، و��صتقبل 

 جمعه بالرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص يف عّمان، و�آخر جمعه 
ٍ
يف 2014/1/16، بعد �أيام من لقاء

فيما  �لعليا  مب�صاحله  مت�صكه  على  �الأردن  �صدد  وقد   .
66

كريي جون  �الأمريكي  �خلارجية  بوزير 

يت�صل بق�صايا �لو�صع �لنهائي، موؤكد�ً يف هذ� �ل�صياق رف�صه �العرت�ف بـ“يهودية �إ�رش�ئيل”، ونفيه 

�أر�ص  على  موجود  غري  �صيا�صي  “وهم  باأنها  �الأردين  �لعاهل  و�صفها  �لتي  �لبديل  �لوطن  لفكرة 

�لتفاو�ص يف ما  �ملبا�رش عن  “�مل�صوؤول  �أن يكون  �الأردن بحقه يف  �إىل �حتفاظ  ، باالإ�صافة 
�لو�قع”67

. �إال �أن 
68

يخ�ص �لالجئني �لفل�صطينيني من مو�طنيه”؛ ويف رف�ص �أّي �صيغة تتعار�ص مع م�صاحله

�الأفق �مل�صدود �لذي و�جهته تلك �جلولة من �ملفاو�صات، مثل �صابقاتها، دفعت �الأردن لدعم �لتوجه 

�لفل�صطيني �إىل �الأمم �ملتحدة لطرح م�رشوع �إنهاء �الحتالل يف جمل�ص �الأمن، �لذي �صغل �الأردن مقعد 

�ملجموعة �لعربية فيه خالل �صنتي 2014 و2015.

من  بجملة  �لفرتة  هذه  خالل  تاأثرت  فقد  و“�إ�رش�ئيل”،  �الأردن  بني  بالعالقة  يت�صل  فيما  �أما 

�لعالقة، فيما دفع بع�صها �الآخر باجتاه تعزيزها؛  �ملتناق�صة، دفع بع�صها باجتاه توتري  �لعو�مل 

�أكب  �أن �ململكة حر�صت على �ملو�زنة بني هذه �لعو�مل بدقة، للحفاظ على  ولكن كان من �ملالحظ 

�لتوتري  عو�مل  ترّكز  �أدى  حيث  للعالقة،  مركباً  �صكالً  �ملح�صلة  وكانت  فيها.  �ال�صتقر�ر  من  قدر 

�لبارد”،  “�ل�صالم  حالة  و��صتمر�ر  �لطرفني  بني  �ل�صيا�صية  �الأزمة  تطور  �إىل  �ل�صيا�صي  �جلانب  يف 

بينما قاد تركز عو�مل تعزيز �لعالقة يف �جلانبني �القت�صادي و�الأمني �إىل منو يف �لتبادل �لتجاري 

 و�التفاقيات �القت�صادية بني �لبلدين، و�إىل زيادة يف �لتعاون �الأمني. وكانت �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف

�مل�صجد �الأق�صى وحماوالت تق�صيمه ورفع �لو�صاية �الأردنية عنه �أبرز نقاط �خلالف �ملتجددة بني 

عّمان وتل �أبيب، و�لتي ت�صاعدت حدتها على مدى �ل�صنو�ت �ملا�صية وبلغت ذروتها خالل �صنتي 

2014 و2015.

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�صعيد  مع  �الأردن  يف  �ل�صعبي  �لتفاعل  م�صتوى  �رتفاع  نتيجة  ذلك  جاء 

العتد�ء�تها بحق �مل�صجد �الأق�صى ومدينة �لقد�ص عموماً، بالتز�من مع ت�صاعد �النتفا�صة �ل�صعبية 

يف �لقد�ص. وهو ما حّث �لقيادة �الأردنية ب�صورة �أكب على �لتحرك لتد�رك �الأو�صاع، وخ�صو�صاً يف 

ظّل تفاعل �لبملان �الأردين مع هذ� �مللف وحتوله �إىل �أحد نقاط �ل�صجال �الأ�صا�صية مع �حلكومة، عب 

مطالبات �لنو�ب �ملتكررة بطرد �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف عّمان.
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مناق�صة  خلفية  على   ،2014 فب�ير  �صباط/  �صهر  يف  كانت  �لو�جهة  �إىل  جمدد�ً  �الأزمة  عودة  �إن 

و�لتي  �لقد�ص،  يف  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  �ملقد�صات  على  �الأردنية  �لو�صاية  ينهي  قانوناً  �لكني�صت 

�صّوت  حيث   ،1994 يف  و“�إ�رش�ئيل”  �الأردن  بني  �ملوقعة  عربة  و�دي  معاهدة  بنود  �أحد  ت�صكل 

من �الأردين  �ل�صفري  و��صتدعاء  عّمان  من  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  طرد  على  باالإجماع  �الأردين   �لبملان 

تل �أبيب، مهدد�ً بطرح �لثقة يف �حلكومة ما مل ت�صتجب للقر�ر، وطالب عدد من �لنو�ب �حلكومة بتقدمي 

، �إال �أن �حلكومة �الأردنية مل ت�صتجب لت�صويت �لبملان.
69

م�رشوع قانون يلغي معاهدة و�دي عربة

يف  �إ�رش�ئيليني  جنود  بر�صا�ص  ح�صني  �مللك  ج�رش  على  �أردين  قا�ٍص  ��صت�صهاد  فاقم  وقد 

�ل�صفري  لطرد  �أ�صبوعاً  �حلكومة  �لنو�ب  جمل�ص  �أمهل  حيث  �لوقت،  ذلك  يف  �لتوتر  من   2014/3/10

عدم  من  �لرغم  على  �ملهلة  �نق�صاء  عند  للحكومة  �لثقة  منح  �لبملان  ولكن  فيها.  �لثقة  طرح  قبل 

، بعد �أن �أبلغ �لنو�ب من “جهات عليا” يف �لدولة �الأردنية رف�صها �إ�صقاط �حلكومة 
70

�متثالها لطلبه

. ويف تطور الحق، ��صتدعت وز�رة �خلارجية �الأردنية �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف عّمان 
71

�أو طرد �ل�صفري

�مل�صجد، وعلى  �إىل  �الأردنية  �الأوقاف  �حتجاجاً على تقييد �صلطات �الحتالل دخول موظفي د�ئرة 

.
72

�العتد�ء�ت �ملتكررة بحقهم وحّق �مل�صلني

يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أمام  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  خطاب  يف  حا�رش�ً  �لقد�ص  ملف  كان 

على  ها�صمياً  “و�صياً  ب�صفته  �الأق�صى،  للم�صجد  �نتهاك  �أّي  �صّد  وقوفه  �أكد  حيث   ،69 �لـ  دورتها 

�الأق�صى  جتاه  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صعيد  ولكن   .
�لقد�ص”73 يف  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  �ملقد�صة  �الأماكن 

تو��صل من خالل �قتحامات �مل�صتوطنني وقو�ت �الحتالل و�صخ�صيات ر�صمية للم�صجد، وفر�ص 

بالتز�من مع حماولة  �إليه،  �الأوقاف  �مل�صجد وموظفي  �مل�صلني وحر��ص  قيود م�صددة على دخول 

�الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  و�صهدت  ومكانياً.  زمانياً  و�ليهود  �مل�صلمني  بني  لتق�صيمه  قانون  ت�رشيع 

�الأق�صى  للم�صجد  �الحتالل  �صلطات  �إغالق  مع   ،2014 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  نهاية  يف  ذروتها 

ب�صكل كامل عقب حماولة �غتيال �حلاخام �ملتطرف يهود� غليك �لذي ي�صّكل �أبرز رموز �قتحامات 

�مل�صتوطنني للم�صجد �الأق�صى، مما �أدى ال�صتعال �الأو�صاع يف مدينة �لقد�ص.

�أبيب،  تل  من  �الأردين  �ل�صفري  ال�صتدعاء   2014/11/5 يف  �الأردنية  �حلكومة  دفع  �لت�صعيد  هذ� 

. و��صتدعى و�صاطة �أمريكية لتهدئة �الأو�صاع، �نتهت بعقد 
74

وتقدمي �صكوى ر�صمية ملجل�ص �الأمن

نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �حلكومة  برئي�ص  �الأردين  �لعاهل  جمع   2014/11/13 يف  ثالثي  لقاء 

ووزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي، �لذي �صمع حتذير�ً من �مللك عبد �هلل �لثاين من �أن �الإجر�ء�ت 

�لذي  �لدويل  �لتحالف  �إىل  �إ�صارة  �ملنطقة، يف  “�الإرهاب” يف  �الإ�رش�ئيلية �صرتبك جهود �حلرب على 

. و�أ�صفر �للقاء عن �تفاق 
ي�صارك فيه �الأردن �إىل جانب و��صنطن �صّد تنظيم “�لدولة �الإ�صالمية”75

“�إ�رش�ئيل” �حلفاظ على �لو�صع  على �تخاذ خطو�ت من �صاأنها تخفيف �لتوتر يف �لقد�ص، و�لتز�م 
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 .
76

�لقائم يف �الأماكن �ملقد�صة يف �ملدينة، و�حرت�م �لدور �لها�صمي �لتاريخي يف �حلفاظ عليها ورعايتها

.
77

وقد �صمحت “�إ�رش�ئيل” يف �ليوم �لتايل للم�صلني من كل �الأعمار بدخول �مل�صجد

�ل�صفري  با�صتدعاء  �الأردنية  �خلارجية  قامت  حتى  قليالً،  تهد�أ  �أن  �لعالقة  يف  �الأزمة  كادت  وما 

�الإ�رش�ئيلي يف �الأردن �حتجاجاً على ت�رشيحات �نتقد فيها جمل�ص �لنو�ب �الأردين، يف �لوقت �لذي 

بعثت فيه تل �أبيب بر�صائل �حتجاج لالأردن على خلفية مو�قف برملانية وحكومية متعلقة بت�صاعد 

.
78

عمليات �ملقاومة يف �لقد�ص

لرت�جع  موؤ�رش�ً  �صّكلت   2015/2/3 يف  �أبيب  تل  �إىل  �الأردين  �ل�صفري  عودة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

م�صتوى توتر �لعالقة بني �لطرفني، �إال �أن جهود �مل�صتوطنني و�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية لفر�ص و�قع 

يكّر�ص �لوجود �ليهودي يف �الأق�صى و�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية عليه تو��صلت على �الأر�ص، وبرزت يف 

هذ� �ل�صياق دعوة �لوزير �الإ�رش�ئيلي �أوري �أريل Uri Ariel، �لذي ي�صغل من�صبي وزير �الإ�صكان 

و�لزر�عة وينتمي حلزب �لبيت �ليهودي، �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إىل منع �أعمال �لرتميم �لتي جتريها 

جانب  و�إىل   .
80

�مل�صجد �قتحام  يف  الحق  وقت  يف  وم�صاركته   ،
79

�الأق�صى �مل�صجد  يف  �الأوقاف  �إد�رة 

��صتمر�ر �القتحامات وت�صاعدها جمدد�ً، عاد �حلديث عن تق�صيم �الأق�صى بني �مل�صلمني و�ليهود، 

وهو ما دفع �مللك �الأردين �إىل �لتحذير من �أن ��صتمر�ر �ال�صتفاز�ز�ت يف �لقد�ص �صيوؤثر على �لعالقة 

بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”، بقوله:

�الأخرية  �الإ�رش�ئيلية  �لت�صعيد�ت  ب�صبب  �لكبريين  و�لغ�صب  �لقلق  �الأردن  يف  ينتابنا 

�إ�رش�ئيل باأن هذ� لن  �لقد�ص، خ�صو�صاً يف �مل�صجد �الأق�صى. كنا قد تلقينا تطمينات من  يف 

و�إذ�  �ملا�صي.  يف  �صمعناها  �لتي  �لتطمينات  نف�ص  هي  هذه  فاإن  �حلظ،  ل�صوء  ولكن  يحدث، 

��صتمرت هذه �الأمور و�ال�صتفز�ز�ت يف �لقد�ص ]....[ فاإن ذلك �صيوؤثر على �لعالقة بني �الأردن 

.
81

و�إ�رش�ئيل، ولن يكون �أمام �الأردن خيار، �إال �أن يتخذ �الإجر�ء�ت �لتي ير�ها منا�صبة

وما لبثت �أن �ندلعت �رش�رة �نتفا�صة �لقد�ص يف 2015/10/1 عقب هذه �لتطور�ت، ليعود جون 

كريي للتو�صط جمدد�ً بني �لطرفني، ولقاء كّل من �لعاهل �الأردين و�لرئي�ص حممود عبا�ص يف عّمان، 

�أعلن بعدها عن �لتو�صل التفاق جديد بعد تعهد نتنياهو يف ت�رشيح مكتوب �أن “�إ�رش�ئيل لي�ص لديها 

�أّي نية لتق�صيم جبل �لهيكل )�مل�صجد �الأق�صى(، وترف�ص متاماً �أّي حماولة توحي بغري ذلك”؛ موؤكد�ً 

�حرت�م “�أهمية �لدور �خلا�ص لالأردن، كما ورد يف معاهدة �ل�صالم معه عام 1994، و�لدور �لتاريخي 

. وعلى �لرغم من هذ� �التفاق، �إال �أن توجهات �حلكومة �الإ�رش�ئيلية وتنامي 
للملك عبد �هلل �لثاين”82

جهود �ليمني لتغيري �لو�صع �لقائم يف �الأق�صى ت�صّكل عو�مل مرجحة لعودة �نفجار �الأزمة جمدد�ً.

ويف مقابل �لتوتر بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” على �مل�صتوى �ل�صيا�صي، �ُصّجل خالل �صنتي 2014 

�لعو�مل  ت�صابك  مدى  على  موؤ�رش  يف  �لطرفني،  بني  و�الأمنية  �القت�صادية  �لعالقات  تطور  و2015 



163

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

�لتجاري  �لتبادل  حجم  �رتفع  �القت�صادي،  �ل�صعيد  فعلى  بينهما.  �لعالقة  حتكم  �لتي  و�مل�صالح 

. ومّت توقيع �تفاقية من قبل 
بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” بن�صبة 39.7% ما بني �صنتي 2013 و832015

 �رشكة �لكهرباء �لوطنية �الأردنية ل�رش�ء �لغاز �الإ�رش�ئيلي ملدة 15 عاماً، يف �صفقة ُقّدرت قيمتها بنحو

وبرومني  �لعربية،  �لبوتا�ص  �رشكتا  وقعتهما  مماثلتني  �تفاقيتني  �إىل  باالإ�صافة   ،
84

دوالر مليار   15

.
85

�لتابعة لها، قّدرت قيمتها بـ 771 مليون دوالر

كما برز يف هذ� �ل�صياق �لتوقيع يف �صباط/ فب�ير 2015 على بدء تنفيذ �ملرحلة �الأوىل من م�رشوع 

�ملياه  لنقل  �إن�صاء خّط  �لذي يقوم على  �مليت،  �الأحمر و�لبحر  �لبحر  �لو��صل بني  �لبحرين”  “ناقل 
من �لبحر �الأحمر �إىل �لبحر �مليت، بحيث متر مبحطات حتلية ي�صتفاد منها يف زيادة �ملخزون �ملائي 

للبلدين، ويف �حلد من تر�جع من�صوب مياه �لبحر �مليت، مع �إمكانية �إن�صاء حمطات لتوليد �لكهرباء 

.
86

با�صتخد�م �لطاقة �ملائية

�الأردن  بني  �الأمني  �لتعاون  تز�يد  على  عدة  موؤ�رش�ت  ظهرت  فقد  �الأمني،  �ل�صعيد  على  �أما 

و“�إ�رش�ئيل” ملو�جهة “�خلطر �مل�صرتك” على �حلدود �ل�صمالية و�ل�رشقية لالأردن، و�ملتمثل �أ�صا�صاً 

يف تنظيم “�لدولة �الإ�صالمية”، وذلك �إثر ت�صاعد �ملخاوف �الأردنية و�الإ�رش�ئيلية من �نفالت �لو�صع 

�الأردنية  للحدود  �خرت�ق  �أو  ت�صلل  عمليات  حدوث  �حتمال  وزيادة  و�لعر�ق،  �صورية  يف  �الأمني 

من قبل عنا�رش قد تعمل على تنفيذ هجمات �صّد �الأردن �أو “�إ�رش�ئيل”. وقد حمل حتذير �لعاهل 

�الأردين �لذي �صبقت �الإ�صارة �إليه، حول تاأثري �العتد�ء�ت على �مل�صجد �الأق�صى على جهود �حلرب 

على “�الإرهاب”، �إ�صارة �صمنية �إىل وجود تعاون بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” يف هذ� �ل�صياق. �أما �أبرز 

�ملوؤ�رش�ت فكانت ت�صليم “�إ�رش�ئيل” طائر�ت مروحية قتالية من طر�ز كوبر� Cobra لالأردن، مبو�فقة 

 Reuters أمريكية، وذلك بهدف م�صاعدة �الأردن يف “تاأمني حدوده”، وفقاً ملا نقلته وكالة رويرتز�

�أ�صارت فيها �صحيفة  �إىل �الأنباء �لتي  . وذلك باالإ�صافة 
87

�أمريكي مطلع على �ل�صفقة عن م�صوؤول 

هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية �إىل �أن �الأردن ي�صتعني بطائر�ت �إ�رش�ئيلية لزيادة �لرقابة على �حلدود �الأردنية 

، وم�صاركة �لطرفني يف �ملناورة �لع�صكرية �جلوية �مل�صماة “�لعلم �الأحمر” —�لتي تقام
88

 �ل�صورية

�أردين -  �الأو�صط على تعاون  بال�رشق  �ملتعلق  �ملتحدة، و�لتي ركزت يف �صقها  �لواليات  يف  �صنوياً 

�إ�رش�ئيلي— �لتي جرى خاللها تزويد طائر�ت �أردنية بالوقود يف �جلّو من طائر�ت �إ�رش�ئيلية، يف 

.
89

�إطار هجوم على عدو متخيل، مب�صاركة �أمريكية

3. �شورية:

اأ. انعكا�س التغريات الداخلية على الق�شية الفل�شطينية:

على  تاأثري�ً  �لعربية  �لتغري�ت  �أكرث   2011 مار�ص  �آذ�ر/  منذ  �مل�صتمرة  �ل�صورية  �الأزمة  �صّكلت 

�لق�صية �لفل�صطينية؛ نظر�ً ملا �أحدثته من تغري�ت على �صعيد �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بها، و�لتي 

يكن تلخي�صها فيما يلي:
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�الأزمة  حتّولت  حيث  �الإقليمية؛  �الأجندة  �صمن  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  �ل�رش�ع  موقع  تغري   .1

�ل�صورية من �أزمة د�خلية �إىل حرب �إقليمية ودولية على �لنفوذ يف �ل�رشق �الأو�صط، وعملية ت�صارع 

على �إعادة ت�صكيل �خلريطة �جليو-�صيا�صية للمنطقة �نطالقاً من �الأر�ص �ل�صورية، وباتت بالتايل 

و�لقوى  و�إير�ن(،  وتركيا  �لعربية  )�لدول  �الإقليم  دول  �أجندة  على  �الأولويات  قائمة  ر�أ�ص  حتتل 

�لدولية �لتي متلك نفوذ�ً وم�صالح فيه )رو�صيا، و�لواليات �ملتحدة، و�لدول �الأوروبية(.

ب�صكل  �لفل�صطينية  بالق�صية  و�لدويل  �لعربي  �الهتمام  حجم  تر�جع  يف  �الأمر  هذ�  �أ�صهم  وقد 

ومرور  متعددة،  باأزمات  �ملنطقة  ��صتعال  ظّل  يف  وخ�صو�صاً  و2015،   2014 �صنتي  خالل  متز�يد 

�لق�صية �لفل�صطينية بحالة جمود يف م�صاري �لت�صوية و�ملقاومة.

�ل�رش�ع  عن  للبو�صلة  حرف  من  �ل�صورية  �الأزمة  حتمله  ما  هو  كله،  ذلك  من  �الأخطر  ولكن 

�ملركزي مع �مل�رشوع �ل�صهيوين كدخيل على �ملنطقة، �إىل �رش�ع بني �لقوى �الإقليمية �الأ�صيلة فيها، 

ب�صكل ي�صتنزف قو�ها ومو�ردها، وي�صمح لـ“�إ�رش�ئيل” باغتنام �لوقت لفر�ص �ملزيد من �حلقائق 

على �الأر�ص.

2. �إ�صعاف �جلبهة �ل�صمالية يف مو�جهة “�إ�رش�ئيل” ��صرت�تيجياً؛ حيث ي�صّكل ��صتمر�ر �الأزمة 

للن�صيج  متزيقه  عن  عد�  و�لب�رشية،  و�القت�صادية  �لع�صكرية  �لبالد  ملو�رد  ��صتنز�فاً  �صورية  يف 

�الجتماعي ب�صكل يعّوق يف �لغالب قيام كيان موحد �صمن �حلدود �جلغر�فية نف�صها. ومن جملة ما 

يعنيه ذلك بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل”، �أن �أّي كيان �صيا�صي �صين�صاأ على حدودها �ل�صمالية، �صو�ء بقيت 

ل�صنو�ت طويلة يف ترميم ما دمرته �حلرب على خمتلف  �أم ال، �صيكون م�صتغرقاً  �صورية موحدة 

�مل�صتويات، مع بقاء �الحتمال قائماً يف وجود تهديد�ت �أخرى �صادرة عن تنظيمات م�صلحة، ولي�ص 

على م�صتوى �لدولة ككل.

ُبعده  فقد  �لذي  �ملمانعة”،  لـ“حمور  ��صتنز�فاً  متثّل  �ل�صورية  �الأزمة  فاإن  نف�صه،  �لوقت  ويف 

�لفل�صطيني مع خروج حركة حما�ص منه، ومع حلول �ملوقف من �لنظام �ل�صوري مكان �ملوقف من 

�ملقاومة يف فل�صطني كمعيار �أ�صا�صي يف حتديد �صفة “�ملمانعة” فيه. وي�صّكل ��صتغر�ق حزب �هلل على 

لـ“�إ�رش�ئيل” على  وجه �خل�صو�ص يف �الأزمة �ل�صورية ��صتنز�فاً و�إ�صغاالً الأبرز �لتهديد�ت �الأمنية 

�جلبهة �ل�صمالية.

�ل�صوريون  �لفل�صطينيون يف �صورية، كما عانى  �أما على �ل�صعيد �مليد�ين، فقد عانى �لالجئون 

�ملعارك و��صتد�دها. وت�صبب ذلك يف  ��صتمر�ر  نتيجة  �لبالد  �الإن�صانية يف  �الأزمة  تفاقم  عموماً، من 

عن  �ألفاً   280 نزح  حيث  �صورية،  يف  م�صجل  فل�صطيني  الجئ  �ألف   560 �أ�صل  من  �ألفاً   390 نزوح 

�أبرزها لبنان  �أخرى،  �إىل دول  �آالف الجئ   110 مناطق �صكنهم �الأ�صلية د�خل �صورية، فيما غادر 

لالجئني، متز�يدة  الأعد�د  مق�صد�ً  باتت  �لتي  �الأوروبية  و�لدول  �ألفاً(،   18( و�الأردن  �ألفاً(،   42( 
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�لباقون يف  �لالجئون  . ويعي�ص 
90

�أمامهم ب�صورية حدودها  �ملحيطة  �لدول  �إغالق  �صيّما يف ظّل  وال 

95% منهم لالأمن �لغذ�ئي وهم  �إن�صانية قا�صية، حيث يفتقر  �ألف الجئ( يف ظروف  �صورية )450 

�أن هناك ع�رش�ت �الآالف من �ملحا�رشين د�خل مناطق  �إن�صانية متو��صلة، علماً  بحاجة مل�صاعد�ت 

.
91

�لقتال وي�صعب �إدخال �مل�صاعد�ت �إليهم

وقد بلغ عدد �لفل�صطينيني �لذين فقدو� حياتهم يف �صورية ب�صبب �الأزمة 3,180 �صخ�صاً، وذلك 

 .
92ً

حتى مطلع �آذ�ر/ مار�ص 2016. فيما بلغ عدد �ملعتقلني 1,083 �صخ�صاً و�ملفقودين 282 �صخ�صا

�ملفرو�ص  �حل�صار  ��صتمر�ر  نتيجة  �ملعاناة،  هذه  عناوين  �أبرز  من  و�حد�ً  �لريموك  خميم  وكان 

�حل�صار هذ�  �صحايا  عدد  بلغ  حيث  عنه،  و�لكهرباء  �ملاء  و�نقطاع   ،2013 يوليو  متوز/  منذ   عليه 

 2015/4/1 يف  �ملخيم  على  �الإ�صالمية”  “�لدولة  تنظيم  عنا�رش  �صيطرة  �أدت  وقد   .
93ً

�صخ�صا  185

 ،
94

�ل�رش�ع د�ئرة  �إىل  و�أعادته  لتحييده،  �تفاق  �إىل  للتو�صل  �لتي كانت جارية  �ملباحثات  �إ�صقاط  �إىل 

م�صت�صفى  تدمري  �إىل  �أدى  مما  �لنظام،  قبل  من  �ملتفجرة  بالب�ميل  للق�صف  هدفاً  جمدد�ً  لي�صبح 

.
95

فل�صطني �لتابع للهالل �الأحمر، وهو �مل�صت�صفى �لوحيد د�خل �ملخيم

ب. العالقات ال�شورية - الفل�شطينية:

�إطار �صيق مت�صل  �لفل�صطينية يف   – �ل�صورية  �لعالقات  �إىل ح�رش جمال  �ل�صورية  �الأزمة  �أدت 

يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  على  وبانعكا�صاتها  �الأزمة،  من  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  مبو�قف  مبا�رشة 

�صورية.

ويف هذ� �ل�صياق، ��صتمرت �لقطيعة بني �لنظام �ل�صوري وحركة حما�ص على خلفية �متناعها عن 

�ل�صورية، وتف�صيلها �صحب قياد�تها من دم�صق. بينما  �لثورة  �لع�صكري يف مو�جهة  تاأييد خياره 

�صهدت يف �ملقابل عالقة �لنظام بحركة فتح تطور�ً، �أبرزته مو�فقة �حلكومة �ل�صورية يف 2015/8/14 

 ،
96

على �إعادة فتح مكتب حركة فتح يف دم�صق، و�عتماد �صمري �لرفاعي معتمد�ً للحركة يف �صورية

وذلك بعد قطيعة ��صتمرت 33 عاماً. وياأتي هذ� �لتطور يف �لعالقة ��صتكماالً للتح�صن �لذي بد�أ خالل 

�صنة 2013، حني ��صتقبل �لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد عبا�ص زكي ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة 

�ل�صوري  �لنظام  �أن  وبد�   .
97

عبا�ص حممود  �لفل�صطيني  للرئي�ص  �ل�صخ�صي  �ملبعوث  ب�صفته  فتح، 

�ختار بالتايل موقفاً م�صابهاً للمو�قف �لر�صمية �لعربية �لتقليدية �لتي ترى يف قيادة منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية و�ل�صلطة يف ر�م �هلل بو�بة �لعالقة مع �لفل�صطينيني، وهو ما �أظهره لقاء وزير �لد�خلية 

�ل�صوري حممد �ل�صعار يف �أيار/ مايو 2014 بوفد من �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير برئا�صة زكريا 

.
98

�الأغا مبقر وز�رة �لد�خلية يف دم�صق، لبحث �أزمة �لريموك

ومبو�ز�ة ذلك، حافظت دم�صق على عالقتها مع �لف�صائل �لفل�صطينية �ملو�لية لها، و�لتي تتخذ 

�النتفا�صة،  وفتح  �لعامة  �لقيادة   – �ل�صعبية  �جلبهة  و�أبرزها  لقيادتها،  �أ�صا�صياً  مقر�ً  دم�صق  من 
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�للتان تعر�صتا النتقاد�ت على خلفية ��صرت�ك عنا�رش منهما يف �ملعارك، �إىل جانب �لقو�ت �لنظامية 

�ل�صورية، وهو ما مّت �لنظر �إليه على �أنه توريط للفل�صطينيني يف �الأزمة �لد�خلية يف �صورية.

2014 و2015 ن�صاط  ُي�صّجل خالل �صنتي  �الأزمة، مل  �ملرتبطة مبا�رشة بهذه  �مللفات  وبخالف 

�لفل�صطيني  �أو بال�رش�ع  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �ملتعلقة  �لتطور�ت  �أّي من  ُيذكر يف  �صوري ر�صمي 

�لد�خلي.

ج. العالقة مع “اإ�رسائيل”:

حيث  و2015،   2014 �صنتي  خالل  تغرّي�ً  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  �صورية  يف  �لنظام  موقف  ي�صهد  مل 

�صورية  ت�صتهدف  �لتي  “�ملوؤ�مرة”  يف  طرف  وباأنها  �الإرهابية”  “�جلماعات  بدعم  �تهامها  و��صل 

وحمور “�ملمانعة”. ولكنّه حافظ يف �لوقت نف�صه على �صيا�صته بعدم �لت�صعيد �أو �لرد ع�صكرياً على 

�أّي �عتد�ء �إ�رش�ئيلي، وباملحافظة على هدوء جبهة �جلوالن من �جلانب �ل�صوري.

“�إ�رش�ئيل”،  مع  تقارباً  �ملعار�صة  قوى  ُتبِد  مل  �ل�صورية،  �الأزمة  من  �الآخر  للطرف  وبالن�صبة 

�أبيب  تل  مع  للتحالف  �لد�عي  �للبو�ين،  كمال  �ل�صوري  �ملعار�ص  به  �نفرد  �لذي  �لتوجه  با�صتثناء 

�أبرز  �ل�صورية،  و�ملعار�صة  �لثورة  لقوى  �لوطني  �الئتالف  عّب  حيث  �صورية؛  يف  �لنظام  الإ�صقاط 

جتمع �صيا�صي معار�ص، و�لذي كان ينتمي �إليه �للبو�ين، عن رف�صه لتوجهات �الأخري، موؤكد�ً على 

“�إ�رش�ئيل”.  “باملبادئ �لتي تبنّاها �ل�صعب �ل�صوري طو�ل عقود” يف ما يخ�ص �لعالقة مع  �لتز�مه 

�أيلول/ �صبتمب  “�إ�رش�ئيل” يف  �إىل  بها  �لتي قام  �لزيارة  �للبو�ين على خلفية  �الئتالف من  كما تب�أ 

.
2014، للم�صاركة يف موؤمتر لـ“مكافحة �الإرهاب”99

على  �صيفاً  خاللها  حّل   ،2016 فب�ير  �صباط/  يف  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �للبو�ين  زيارة  تكررت  وقد 

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، كما �لتقى نائب وزير �ل�صوؤون �الإقليمية يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، �أيوب قر�، 

وعّب له عن �صكره لـ“�جلهود �الإن�صانية” �الإ�رش�ئيلية جتاه �ل�صعب �ل�صوري، وكرر دعوة تل �أبيب 

.
100

�إىل �إقامة منطقة �آمنة يف جنوب �صورية، وتزويد �ل�صوريني بت�صهيالت ميد�نية

على �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  �إد�نتهما  عن  �ل�صورية  �الأزمة  طرفا  عّب  فقد  نف�صه،  �لوقت   ويف 

قطاع غزة يف �صيف 2014، وعّب� عن ت�صامنهما مع �ل�صعب �لفل�صطيني، يف و�حدة من م�صاحات 

�التفاق �لنادرة بني �لطرفني، �إن مل تكن نقطة �التفاق �لوحيدة.

ولكن �إ�صار�ت تطور عالقة ما بني �أحد �أطر�ف �لنز�ع يف �صورية و“�إ�رش�ئيل” �صدرت من �ل�صمال 

�لكرد�صتاين يف �صورية،  �لوطني  �ملجل�ص  للنظام يف دم�صق، وهو  ُيعّد حليفاً  �ل�صوري، ومن طرف 

�لذي رّحب رئي�صه �صريكو عبا�ص بدعم “�إ�رش�ئيل” للدولة �لكردية، وقال �إن “�الأكر�د مل ينا�صبو� 

.
يوماً �لعد�ء لها، و�إنهم �ملحرك للديقر�طية يف �ل�رشق �الأو�صط”101
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�أما “�إ�رش�ئيل” من جهتها فقد حافظت على حجم تدخل حمدود يف �الأزمة يف �صورية، ترّكز على 

حماولة ��صتغالل �مل�صاحات �ملتاحة لتحقيق بع�ص �ملكا�صب �ملبا�رشة، كمعاجلة جرحى �صوريني يف 

�مل�صت�صفيات �الإ�رش�ئيلية، وتوجيه �رشبات حمدودة د�خل �الأر��صي �ل�صورية الأهد�ف معينة ترى 

فيها تهديد�ً ي�صتدعي �لتحرك. ولكن ب�صورة عامة، بد� �أن “�إ�رش�ئيل” لعبت على �لتناق�صات على 

�أن م�صلحتها �ال�صرت�تيجية تتحقق عب ��صتمر�ر �الأزمة يف �صورية  طريف �الأزمة، باعتبار روؤيتها 

الأطول زمن ممكن، دون �لتدخل باجتاه �إ�صقاط �لنظام �لذي حافظ على هدوء جبهة �جلوالن لعقود، 

ولي�ص باجتاه متكينه من حتقيق �نت�صار ينهي �ل�رش�ع ويوقف بالتايل ��صتنز�ف �صورية ككل.

ويف �صياق لعب “�إ�رش�ئيل” على تناق�صات �مل�صهد �ل�صوري، �أبرزت و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية 

�مل�صت�صفيات �الإ�رش�ئيلية �لعالج جلرحى �صوريني، وقيام رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو  تقدمي 

 .2014 فب�ير  �صباط/  يف  �ملحتل  �جلوالن  يف  �لعالج  لهم  تقدم  �لتي  �مليد�نية  �مل�صايف  �إحدى  بزيارة 

مبحاولة  نتنياهو  متهماً  بـ“�مل�رشحية”،  �ملعار�ص  �ل�صوري  �لوطني  �الئتالف  و�صفه  ما  وهو 

��صتثمار �صورته �لذهنية يف عقول �ل�صعوب �لعربية، و�الإيحاء بوجود عالقة بني �لثورة �ل�صورية 

.
و“�إ�رش�ئيل”102

ومبو�ز�ة ذلك، �صعت “�إ�رش�ئيل” الغتنام �صعف �لقدر�ت �لع�صكرية �ل�صورية لتوجيه �رشبات 

متعددة،  منا�صبات  يف  وذلك  لها،  بالن�صبة  ��صرت�تيجية  قيمة  ذ�ت  �أهد�ف  �أنها  بد�  ما  �صّد  حمددة 

�صورية  جنوب  يف  نظامية  ع�صكرية  مو�قع  تعر�صت  �ل�صياق،  هذ�  ويف  �صورياً.  رد�ً  تلقى  �أن  دون 

بحياة �أودى  �لدبابات،  وقذ�ئف  �الإ�رش�ئيلية  �حلربية  بالطائر�ت  لق�صف  و2014/6/22   21  يومي 

. كما 
103

�أربعة �أ�صخا�ص وجرح ت�صعة �آخرين، باالإ�صافة �إىل �إحلاق �أ�رش�ر كبرية باملو�قع و�ملعد�ت

، بهجومني 
 و1052014/9/4

1042014/7/15 لق�صف جوي يف  �لقنيطرة  90 يف منطقة  �للو�ء  تعر�ص 

�أ�صفر� عن �صقوط خ�صائر ب�رشية يف �صفوف قو�ت �لنظام. و�صنت طائر�ت �إ�رش�ئيلية غارتني على 

.
106

موقعني يف ريف دم�صق يف 2014/12/7 دون وقوع خ�صائر ب�رشية

2015، و��صتهدفت مو�قع ع�صكرية للدفاع �جلوي للقو�ت  و��صتمرت هذه �لغار�ت خالل �صنة 

، كما ��صتهدفت مو�قع للجي�ص �لنظامي وحزب �هلل 
�لنظامية �ل�صورية قرب حم�ص يف 1072015/3/26

. ومن بني �لغار�ت �لتي نفذتها “�إ�رش�ئيل” 
108

يف منطقة �لقلمون يف ني�صان/ �أبريل 2015 �أكرث من مرة

يف �الأر��صي �ل�صورية، عملية �غتيال �لقيادي يف حزب �هلل حممد عي�صى برفقة خم�صة عنا�رش �آخرين 

، و�غتيال �صمري �لقنطار يف غارة ��صتهدفت مبنى �صكنياً يف 
من �حلزب يف �لقنيطرة يف 1092015/1/18

.
بلدة جرمانا جنوب دم�صق 1102015/12/19

و�أن  �مل�صلحة،  �ملعار�صة  لقوى  دعماً  �لغار�ت  تلك  عّد  �الأ�صد  �لرئي�ص  �أن  من  �لرغم  على  ولكن 

“�إ�رش�ئيل” متثِّل “�لقوى �جلوية” لتلك �جلماعات، فاإن حمدودية �الأهد�ف �لتي �رشبتها �لغار�ت، 
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جبهة  هدوء  على  حافظ  �لذي  �الأ�صد  نظام  لبقاء  تف�صيلها  �صابقة  و�أمنية  ع�صكرية  قياد�ت  و�إبد�ء 

�الإ�رش�ئيلية جاءت بهدف  �ملو�صعية  �لغار�ت  �أن  �إىل  ت�صري  �أربعني عاماً، هي عو�مل  �جلوالن نحو 

�إ�صعاف �صورية ��صرت�تيجياً، ومل تكن بهدف �الإخالل مبيز�ن �لقوى �لع�صكرية بني طريف �لنز�ع يف 

�صورية ل�صالح �أحد منهما. ال �صيّما و�أن تلك �الآر�ء تز�منت مع تاأييد “�إ�رش�ئيل” للحلف �لدويل �صّد 

“�لدولة �الإ�صالمية”، باعتباره ي�صّكل تهديد�ً لها هو �الآخر، ومع �لتحذير من �أن خيار بقاء  تنظيم 

“�صنية” ي�صعب �صبطها على �حلدود،  �الأ�صد يبقى مف�صالً على �حتمال �صعود حركات جهادية 

وتولد بالتايل جتربة ت�صابه حركة حما�ص يف غزة.

هيئة  رئي�ص   ،Dan Halutz حالوت�ص  د�ن  �جلرن�ل  ت�رشيحات  �ل�صياق  هذ�  يف  برزت  وقد 

�ل�رشح، فقد حافظ  �إىل كثري من  “�الأمر ال يحتاج  �إن  �لذي قال  �الأ�صبق،  �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

��صتعلت  �أن هذه �حلدود  40 عاماً، يف حني  �إ�رش�ئيل هادئة ملدة  �الأ�صد على �حلدود مع  نظام عائلة 

 Yitzhak مبجرد �أن تعر�ص ��صتقر�ر هذ� �لنظام للخطر”. ويف �ل�صياق ذ�ته، قال �إ�صحق موردخاي

Mordechai، وزير �حلرب �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق، �إنه على �لرغم من عالقة �لنظام �ل�صوري �لقوية 

.
111

بكل من �إير�ن وحزب �هلل، �إال �أن خماطره تبقى �أقل بكثري من خماطر �حلركات �جلهادية �ل�صنية

4. لبنان:

اأ. انعكا�س التغريات الداخلية على الق�شية الفل�شطينية:

وخ�صو�صاً  �صورية،  يف  باالأزمة  كبري  حّد  �إىل  و2015   2014 �صنتي  خالل  لبنان  تاأثر  ��صتمر 

�لقادمني من  �أزمة �لالجئني  �لد�ئرة فيها، و��صتمر�ر  �للبناين يف �ملعارك  مع زيادة تورط حزب �هلل 

�صورية بت�صكيل عامل �صغط �إ�صايف على �الأو�صاع �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�ملعي�صية، يف بلد يعاين 

من �نهيار يف نظامه �ل�صيا�صي، ويف بناه �لتحتية و�صبكة خدماته �الأ�صا�صية.

�أما �أبرز �الآثار �ملرتتبة على هذ� �مللف فيما يت�صل بالق�صية �لفل�صطينية، فقد متثّلت يف ��صتنز�ف 

�ل�صمالية  �الأ�صا�صية يف �جلبهة  �ملقاومة  �لذي ي�صّكل قوة  �هلل،  �لع�صكرية و�لب�رشية حلزب  �لقدر�ت 

لـ“�إ�رش�ئيل”، وحتول جبهة �حلرب يف �صورية �إىل جبهة �ملو�جهة �لرئي�صية بالن�صبة له، وزيادة توتر 

�لعالقة بينه وبني غالبية �لدول �لعربية يف �ملنطقة.

ومع �أن �حلزب ُي�رش على روؤيته باأن دفاعه عن �لنظام يف �صورية هو دفاع عن حمور �ملمانعة، 

�ل�صهيوين،  �مل�رشوع  ومو�جهة  �لفل�صطينية  �لق�صية  عن  �لدفاع  خانة  يف  بال�رشورة  ي�صّب  و�أنه 

مقاومته  يف  به  يتمتع  كان  �لذي  �ل�صعبي  �لدعم  من  كبري  جلزء  خ�صارته  دون  يُحل  مل  هذ�  �أن  �إال 

�لعربي. وذلك يف ظّل تغري نظرة  �لعامل  �أم على �صعيد  �لد�خلي  �ل�صعيد  لـ“�إ�رش�ئيل”، �صو�ء على 

�لكثريين �إليه من حركة مقاومة �إىل “ميلي�صيا” تد�فع عن نظام يقمع ثورة �صعبية، �أو �إىل ذر�ع الإير�ن 
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�لتعليق  �لتي يختار  �الأحد�ث  �ل�صيا�صي يف  �لطائفي مع  �لبعد  �ملنطقة، وخ�صو�صاً يف ظّل تد�خل  يف 

عليها �أو �النحياز �إىل طرف فيها، كاأزمة �لبحرين و�الأزمة �ليمنية، باالإ�صافة �إىل �الأزمة يف �صورية.

عمق  زيادة  �إىل  �صورية  يف  �حلزب  تدخل  �أدى  فقد  �لعربي،  �ل�صعبي  �لدعم  خ�صارة  جانب  و�إىل 

بني  �ل�صعبي  و�الحتقان  �ال�صتقطاب  زيادة  و�إىل  لبنان،  يف  �ل�صيا�صيني  خ�صومه  وبني  بينه  �الأزمة 

جمهور �حلزب وحلفائه من جهة، وجمهور خ�صومه من جهة �أخرى، مع تز�يد �لنظرة �إليه كم�صدر 

تهديد د�خلي م�صلح، عالوة على �عتبار تدخله �لع�صكري يف �صورية ي�صّكل م�صدر�ً ال�صتري�د تهديد 

خارجي �إىل �الأر�ص �للبنانية. 

�الأ�صد، وخ�صو�صاً  �لتي تعار�ص نظام  �لعربية  �هلل و�الأنظمة  �لتوتر بني حزب  �أن ت�صاعد  كما 

�خلليجي �لتعاون  جمل�ص  دول  قبل  من  �إرهابية”  كـ“منظمة  ت�صنيفه  �إىل  قاد   �ل�صعودية، 

.
وجامعة �لدول �لعربية يف �آذ�ر/ مار�ص 1122016

يف �لوقت نف�صه، فاإن �ملو�قف �ل�صلبية جتاه حزب �هلل يف �ملنطقة عّقدت �الأمور بالن�صبة للمقاومة 

مع  عالقاتها  خلفية  على  جمهورها  من  و�ال�صتهد�ف  �لت�صكيك  د�ئرة  يف  وو�صعتها  �لفل�صطينية، 

�أن تتبنى مو�قفه جتاه  “�إ�رش�ئيل”، دون  �إطار مو�جهة  �حلزب، حتى و�إن ح�رشت �تفاقها معه يف 

�أن عالقات حزب �هلل بحركة حما�ص قد  �إىل  �ل�صياق  �الإ�صارة يف هذ�  �ملنطقة. وجتدر  �أزمات  �أّي من 

�صهدت حت�صناً خالل �صنتي 2014 و2015، وهو ما �أ�صار �إليه �الأمني �لعام للحزب ح�صن ن�رش �هلل 

بقوله �إن �لعالقة مّت ترميمها بدرجة عالية مبعزل عن �مللف �ل�صوري، “�لذي مل ي�صل �لنقا�ص حوله 

.
�إىل �أّي مكان”113

حميطه  يف  للحزب  خما�صمة  �أو  معادية  بيئة  ل  َت�صكُّ َعنَت  �لتغري�ت  هذه  كل  فاإن  �ملح�صلة،  ويف 

�ال�صرت�تيجي، وعلى جبهته �لد�خلية، وبالتايل زيادة م�صادر �لتهديد، ولكنها مل حُتدث يف �ملقابل 

فاإن  �لعك�ص من ذلك،  لـ“�إ�رش�ئيل”. على  بالن�صبة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  على �صعيد  م�صابهاً  حتوالً 

�ن�صغال م�صادر �لتهديد �لرئي�صية على �جلبهة �ل�صمالية مبو�جهات مع �أطر�ف د�خلية )�أو خارجية( 

�أخرى، عنى لـ“�إ�رش�ئيل” �إ�صعاف �لقوى �لذ�تية جلميع تلك �الأطر�ف، وال مانع بالتايل من ��صتمر�ر 

�حلرب، طاملا �أن ذلك �صيوؤدي �إىل �حلوؤول دون قيام �أّي كيان م�صتقر قادر على ت�صكيل خطر على 

تلك �جلبهة.

ب. العالقات اللبنانية – الفل�شطينية:

قلل ��صتمر�ر �أزمات لبنان على �ل�صعيد �ل�صيا�صي و�القت�صادي و�خلدماتي، من فر�ص حتقيق 

�لفل�صطينية، وخ�صو�صاً يف ظّل عدم �نتخاب رئي�ص جديد  �للبنانية -  تطور على �صعيد �لعالقات 

للجمهورية، وعدم �إجر�ء �نتخابات نيابية على �لرغم من مرور نحو عامني على ��صتحقاقها، وتعّطل 
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باأب�صط  �ملتعلقة منها  �مللفات، حتى  �مل�صتمر بني مكوناتها يف غالبية  للخالف  نتيجة  عمل �حلكومة 

�خلدمات �الأ�صا�صية.

عالقاتها  �صعيد  على  للحكومة  �لفعال  �لديبلوما�صي  للحر�ك  �الأزمات  تلك  عرقلة  جانب  فاإىل 

�خلارجية، فاإنها حالت �أي�صاً دون قدرة �حلكومة على معاجلة �أّي ملفات مرتبطة بحقوق �لالجئني 

معاجلة  على  قادرة  غري  �إنها  �إذ  و�القت�صادية،  �ملعي�صية  ظروفهم  وحت�صني  لبنان  يف  �لفل�صطينيني 

�أزمات �ملو�طنني �للبنانيني بالدرجة �الأوىل؛ وخ�صو�صاً يف ظّل طغيان ملف �لالجئني �ل�صوريني على 

ملف �لوجود �لفل�صطيني يف لبنان.

وقد جاء ذلك على �لرغم من �أن �لف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية حاولت �لقيام بحر�ك �إيجابي يف 

�لعالقات  وتعزيز  لبنان  يف  �لفل�صطيني  �لوجود  حلماية  موحدة  مبادرة  تقدمي  يف  متثّل  �مللف،  هذ� 

– �لفل�صطينية، ح�صلت على مباركة رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية وقيادة �ملكتب �ل�صيا�صي  �للبنانية 

�لدولة  كانت  �لتي  �لعقبات  �أبرز  من  و�حدة  �أز�لت  “نادرة”،  وطني  تو�فق  حالة  م�صّكلة  حلما�ص، 

.
114

و�لقوى �ل�صيا�صية �للبنانية تطالب �لفل�صطينيني بحلها

وقد هدفت �ملبادرة �إىل “�ملحافظة على �ملخيمات �لفل�صطينية وحتييدها باعتبارها عنو�ن ق�صية 

�لفل�صطينية”،   – �للبنانية  �لعالقات  وتعزيز  و��صتقر�ره  و�أمنه  لبنان  وحدة  “دعم  و�إىل  �لالجئني” 

وذلك عب “�لتاأكيد على �صيا�صة �حلياد �الإيجابي وعدم �لتدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي �للبناين ورف�ص 

زّج �لفل�صطينيني يف �لتجاذبات و�ل�رش�عات �لد�خلية �للبنانية”، و“�حليلولة دون �أن تكون �ملخيمات 

�لفل�صطينية منطلقاً الأية �أعمال من �صاأنها �مل�صا�ص باالأمن يف لبنان”، و“رف�ص ��صتقبال �أو �إيو�ء الأية 

.
عنا�رش متورطة باأعمال �أمنية يف �ملخيمات”115

ولكن غياب �لتو�فق �ل�صيا�صي لدى �لطرف �للبناين حال دون �لتقاط هذه �ملبادرة، وهو ما �أ�صار 

�إليه وزير �لد�خلية �للبناين نهاد �مل�صنوق يف معر�ص حديثه عن �ل�صالح �لفل�صطيني يف لبنان، حيث 

�أ�صار يف �لوقت  �أّي مبر”. ولكنه  “�ل�صالح �لفل�صطيني د�خل �ملخيمات وخارجها لي�ص له  �أن  ر�أى 

نف�صه �إىل �أن �صحب هذ� �ل�صالح يحتاج �إىل “تفاهمات �صيا�صية غري متوفرة �الآن”، مما يجعل �حلكومة 

�الجتماعية  �حلقوق  �إقر�ر  عن  �صوؤ�له  عند  و�أجاب  �ملهمة”.  بهذه  �لقيام  على  قادرة  “غري  �للبنانية 

و�القت�صادية للفل�صطينيني بالقول �إن هذه �حلقوق �أقرت بالفعل يف قانون �لعمل، ولكن �مل�صكلة �أنه 

.
“ال �لفل�صطينيون يعرفون كيفية تف�صريه، وال �للبنانيون يعرفون كيفية تطبيقه”116

بقي  �ملخيمات  يف  �الأمني  �مللف  فاإن  ِفْعليٍ،  تغريُّ  �إحد�ث  من  �ملبادرة  متكن  عدم  على  وكداللة 

�ل�صيا�صي  �مل�صتويني  لبنان على  �لفل�صطيني يف  �لوجود  ي�صتح�رش �حلديث عن  �لذي  �الأبرز  �مللف 

�تهام عنا�رش موجودة فيها  �أو  �أمنية د�خل �ملخيمات  و�الإعالمي، وخ�صو�صاً عند وقوع حو�دث 

بال�صلوع يف خمططات �أو �أعمال مت�ص باالأمن �للبناين.
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�أحد عنا�رش حزب �هلل، د�خل خميم  �أبرز هذه �الأحد�ث متثّل يف �غتيال �للبناين مرو�ن عي�صى، 

نقل  من  للفل�صطينيني  حتذير�ت  �أثره  على  �أطلقت  و�لذي   ،2015 �أبريل  ني�صان/  يف  �حللوة  عني 

خمابر�ت  فرع  رئي�ص  من  كل  ل�صان  على  وذلك  �حللوة،  عني  �إىل  �صورية  يف  �لريموك  خميم  جتربة 

�هلل  حزب  يف  �لتنفيذي  �ملجل�ص  رئي�ص  ونائب   ،
117

�صحرور علي  �لعميد  �جلنوب  يف  �للبناين  �جلي�ص 

�ملو�لية  �ملقاومة  �رش�يا  عنا�رش  �أحد  بلعو�ص،  جماهد  �لفل�صطيني  مقتل  فاقم  وقد   .
118

قاووق نبيل 

حلزب �هلل يف �ملخيم، بعدها بوقت ق�صري، من حدة �ملوقف، يف ظّل عدم �إلقاء �لقوة �الأمنية �لفل�صطينية 

.
119

�مل�صرتكة �لقب�ص على �ملتهم بقتل �ل�صابني

�لر�عي  بطر�ص  ب�صارة  مار  �لكاردينال  �ملاروين  �لبطريرك  زيارة  �صّكلت  �أخرى،  جهة  من 

�أبرز  �إحدى   2014 مايو  �أيار/  يف   1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  و�الأر��صي  �لغربية  �ل�صفة  �إىل 

 �لتطور�ت يف �إطار �لعالقات �لفل�صطينية - �للبنانية. وقلّد �لرئي�ص حممود عبا�ص �لبطريرك و�صام

 .
جنمة �لقد�ص عند زيارته مدينة بيت حلم، وهو ما عّده �لر�عي “�رشفاً للكني�صة و�ل�صعب �للبناين”120

�إال �أن زيارة �لر�عي �إىل “�إ�رش�ئيل” ولقاءه �أفر�د�ً �صابقني يف ميلي�صيات حلد، �أثارت �نتقاد�ت عربية 

�إىل �عتبارهم خونة ومتعاونني، وناق�ص معهم مطلب عودتهم  �لبطريرك رف�ص  �أن   ولبنانية، علماً 

 .
121

لبنان

ج. لبنان و“اإ�رسائيل”:

 2014 �صنتي  خالل  عامة  ب�صورة  “�إ�رش�ئيل”  مع  �للبنانية  �جلبهة  على  �حلذر  �لهدوء  ��صتمر 

كال  من  بعناية  مدرو�صة  كانت  �أنها  بد�  حمدودة،  ت�صعيد  بجوالت  م�صوباً  كان  �أنه  �إال  و2015، 

�لطرفني لتجنب �لدخول يف مو�جهة و��صعة �لنطاق، قد ال تخدم بال�رشورة م�صالح �أّي منهما يف تلك 

�ملرحلة. كان ��صتمر�ر حالة �لعد�ء بني “�إ�رش�ئيل” ولبنان، وحتديد�ً مع حزب �هلل، و��صحاً من خالل 

�لتطور�ت �مليد�نية كما يف �لت�رشيحات �ل�صيا�صية للطرفني.

ميد�نياً، بادرت “�إ�رش�ئيل” للت�صعيد يف �أكرث من منا�صبة من خالل �لقيام ب�رشبات موجهة بعناية 

لتحقيق �أهد�ف حمددة، كان من �أبرزها تفجري جهاز جت�ص�ص يف بلدة عدلون �للبنانية يف 2014/9/5، 

��صت�صهد نتيجة �النفجار. وقد رّد �حلزب على ذلك  �لذي  �أحد عنا�رش حزب �هلل،  �كت�صافه من  �إثر 

ق�صفت   ،2014/10/7 يف  �صبعا  مز�رع  يف  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  دورية  �صّد  عملية  بتنفيذ  �العتد�ء 

. كما نفذت “�إ�رش�ئيل” �غتياالت �صّد عنا�رش 
122

“�إ�رش�ئيل” على �إثرها موقعني للحزب يف �جلنوب
وقياد�ت من حزب �هلل �صنفتهم كتهديد مبا�رش لها، كان �أبرزها �غتيال �لقيادي حممد عي�صى برفقة 

 خم�صة عنا�رش �آخرين من �حلزب، بينهم جهاد عماد مغنية، يف 2015/1/18، و�غتيال �صمري �لقنطار

�أن  �إىل  �الإ�صارة  2015/12/19. وجتدر  �للبنانيني �ملحررين من �صجون �الحتالل يف  �الأ�رشى  عميد 

�ملعلق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي يف �صحيفة هاآرت�ص، عامو�ص هرئيل Amos Harel، كان قد �أ�صار قبل 
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نحو �صهر من �غتيال جهاد مغنية �إىل تقدير�ت ��صتخبارية �إ�رش�ئيلية تتحدث عن تاأ�صي�ص حزب �هلل 

.
123

�صبكة ع�صكرية يف �جلوالن، بقيادة كل من مغنية و�لقنطار

�أن  على  �هلل  حلزب  �لعام  �الأمني  �صدد  فقد  �ل�صيا�صية،  و�ملو�قف  �لت�رشيحات  �صعيد  على  �أما 

�أن لدى  قتال �حلزب يف �صورية مل يوؤثر على جاهزيته �لقتالية لرد �أّي عدو�ن �إ�رش�ئيلي، مو�صحاً 

عنا�رشه �لقدرة على نقل �ملعارك �مليد�نية �إىل د�خل �حلدود �ل�صمالية لفل�صطني �ملحتلة، عالوة عن 

�لق�صية  ت�صّكل  تز�ل  ما  فل�صطني  �أن  �هلل  ن�رش  و�أ�صاف  يتلكها.  �لتي  �ل�صاروخية  �لقدرة  تطور 

.
124

�ملركزية بالن�صبة له

 ،2014 �صيف  عدو�ن  خالل  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  للمقاومة  تاأييده  عن  �هلل  ن�رش  عّب  كما 

ولكن كان من �ملالحظ، على غري �لعادة، تاأخر توجه ن�رش �هلل جلمهور �حلزب باإعالن هذ� �لتاأييد 

الأكرث من �أ�صبوعني بعد بدء �لعدو�ن، مع �الإ�صارة �إىل �أنه لوحظ �أي�صاً �نت�صار نبة �صلبية بني هذ� 

�جلمهور جتاه حركة حما�ص هذه �ملرة. ورمبا يكون هذ� �الأمر هو ما دفع ن�رش �هلل �إىل �لدعوة �إىل 

.
“و�صع كل �حل�صا�صيات و�خلالفات و�الختالفات حول �لق�صايا �الأخرى جانباً”125

5. ال�شعودية ودول اخلليج:

اأ. انعكا�س التغريات الداخلية والإقليمية على الق�شية الفل�شطينية:

خالل  �لعربي  �لعامل  �صهدها  �لتي  �ملختلفة  �لتطور�ت  مع  �لعربي  �خلليج  دول  تفاعل  �أظهر 

�مللفات  �لفل�صطينية، حل�صاب عدد من  �لق�صية  �لدول عن  �ن�صغال هذه  2014 و2015 تز�يد  �صنتي 

 �الأخرى �ملرتبطة بالتغري�ت �لتي ت�صهدها �لدول �لعربية منذ �نطالق �رش�رة �لربيع �لعربي يف مطلع

للمنطقة.  �جليو-�صيا�صية  �خلريطة  ت�صكيل  �إعادة  عملية  الإطالق  عملياً  قادت  و�لتي   ،2011 �صنة 

�ل�رش�ع  �أولوية  تز�يد  خ�صو�صاً،  و�ل�صعودية  عموماً،  �خلليج  لدول  �ل�صيا�صي  �ل�صلوك  �أظهر  فقد 

بتنظيم حالياً  �ملتمثل  “�الإرهاب”  خطر  ومو�جهة  وحلفائها،  �إير�ن  مع  �الإقليمي  �لنفوذ   على 

“�لدولة �الإ�صالمية” ب�صورة �أ�صا�صية، على �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي، وذلك من خالل �الأهمية 
�لتي �أولتها للتعامل مع �الأزمة يف كل من م�رش، و�ليمن، و�صورية، ولبنان.

2015، �لتي �صمت حتالفاً من ع�رش  �آذ�ر/ مار�ص  “عا�صفة �حلزم” يف  �إطالق عملية  وقد �صّكل 

على  �صيطرتهم  عقب  �ليمن  يف  للحوثيني  ع�صكرية  �رشبة  لتوجيه  �ل�صعودية  بقيادة  عربية  دول 

�لعا�صمة �صنعاء، باالإ�صافة �إىل ت�صنيف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي حلزب �هلل �للبناين كـ“منظمة 

�ل�صعودية ودول  �لتي باتت توليها  �ملوؤ�رش�ت على �الأولوية  �أبرز   ،2016 �آذ�ر مار�ص/  �إرهابية” يف 

�خلليج ملو�جهة �إير�ن وحلفائها يف �لدول �لعربية.
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ويكن �لقول �إن قطر كانت جمدد�ً �الأكرث مو�زنة بني �هتمامها بالق�صية �لفل�صطينية و�ن�صغاالتها 

�الإقليمية �الأخرى مقارنة ببقية دول �خلليج، وخ�صو�صاً يف ملف دعم قطاع غزة ويف عالقتها مع كل 

من �ل�صلطة يف ر�م �هلل وحركة حما�ص. 

ب. املوقف من ال�رساع الفل�شطيني الداخلي:

حافظت دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي ب�صورة عامة على عالقاتها مع �لفل�صطينيني �صمن �الأطر 

نف�صها، �الأقرب عموماً ملوقف قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة فتح، �صو�ء يف �رش�عها �لد�خلي �أم 

يف تبنيها خيار �لت�صوية مع “�إ�رش�ئيل”، با�صتثناء قطر �لتي حافظت على عالقات متميزة مع حركة 

حما�ص مقارنة ببقية �لدول، �إىل جانب عالقاتها مع قيادة �ل�صلطة.

مّت  �لذي  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  باتفاق  خارجيتها  وزر�ء  جمل�ص  عب  �خلليج  دول  رحبت  وقد 

. وكانت 
126

�لوفاق �لوطني 2014، وبت�صكيل حكومة  �أبريل  �لتوقيع عليه يف قطاع غزة يف ني�صان/ 

قطر جمدد�ً هي �الأكرث تفاعالً مع هذ� �مللف، حيث كانت قد عّبت عن ��صتعد�دها لعقد قمة عربية 

، �إال �أن �إ�رش�ر م�رش على �الحتفاظ بامللف حال دون 
127

لتحقيق تلك �مل�صاحلة، قبل توقيع �التفاق

حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  قطر  �أمري  ولكن  مبا�رش.  فعلي  دور  �إىل  ��صتعد�دها  ترجمة  من  قطر  متكني 

��صتقبل �لرئي�ص حممود عبا�ص ورئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل يف لقاء م�صرتك 

.
128

لتهنئتهما على توقيع �التفاق

بني  �لعالقات  حت�صن  فكان  �لفل�صطينية   – �خلليجية  �لعالقات  �صعيد  على  �الأبرز  �لتطور  �أما 

يف �ل�صلطة  مقاليد  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صعودي  تويل  بعد  حما�ص  وحركة   �ل�صعودية 

 كانون �لثاين/ يناير 2015، و�لذي �صعى للتخفيف من �الحتقان بني �ل�صعودية وكل من حركة حما�ص

حت�صري�ً  “�ل�صنّية”،  �الأطر�ف  مع  �خلالفات  الحتو�ء  جهوده  �إطار  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وجماعة 

لت�صعيد �ملو�جهة مع �إير�ن.

�ليمن، يف بيان  �ل�صعودية يف  تاأييد حما�ص لعا�صفة �حلزم  �مللفت  �لتح�صن، كان من  وعقب هذ� 

.
129

حر�صت على مو�زنته ب�صكل دقيق ملر�عاة عدم تفجري �خلالف جمدد�ً مع �إير�ن

خاللها  و�لتقى   ،2015 يوليو  متوز/  يف  �لريا�ص  م�صعل  خالد  بقيادة  �حلركة  من  وفد  ز�ر  كما 

، حيث قامت �ل�صلطات �ل�صعودية باإطالق 
130

بالعاهل �ل�صعودي وويل عهده وبرئي�ص �ال�صتخبار�ت

�رش�ح عدد من �أع�صاء حما�ص �ملعتقلني منذ كانون �الأول/ دي�صمب 2014 )�أو�خر �أيام �مللك عبد �هلل(، 

على ذمة ق�صايا مالية مرتبطة بجمع �لتبعات وحتويلها لدعم �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل ودعم 

، وت�رشيحات 
131

�ملقاومة، دون �إذن ر�صمي. �إال �أن عدم �هتمام و�صائل �الإعالم �ل�صعودية بالزيارة

رغبة  عدم  �أظهر�   ،
132

�لعمرة منا�صك  الأد�ء  كانت  باأنها  �جلبري،  عادل  �ل�صعودي،  �خلارجية  وزير 

�لريا�ص يف �إعطائها �أبعاد�ً �صيا�صية مهمة.
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ج. املوقف من عملية الت�شوية:

مل ي�صهد موقف دول �خلليج �لعربي من عملية �لت�صوية �أّي تغيري خالل �صنتي 2014 و2015، 

�إذ و��صلت مت�صكها باملبادرة �لعربية لل�صالم �لتي كانت �ل�صعودية قد �أطلقتها خالل �لقمة �لعربية 

�لتي ُعقدت يف بريوت يف �صنة 2002، ودعمت يف �ملقابل حتركات رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �الأمم 

�ملتحدة وجمل�ص �الأمن ملو�جهة “�إ�رش�ئيل” يف ظّل �ن�صد�د �أفق �ملفاو�صات.

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن تلك �ملو�قف �صدرت يف غالبيتها �لعظمى عب جامعة �لدول �لعربية، ومل 

تتخذ دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي مبادر�ت خا�صة بها خارج هذ� �ل�صياق، �صو�ء ب�صورة جماعية 

�أم فردية؛ حيث بقيت �ملو�قف �ل�صادرة عن قادة دول �ملجل�ص و�جتماعاتهم �مل�صرتكة �صمن �ل�صياق 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  بحق  �الإ�رش�ئيلية  باالنتهاكات  و�ملندد  �لفل�صطينية،  للحقوق  �ملوؤيد  �لتقليدي 

و�إجر�ء�ته �لتهويدية يف �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى.

د. الدعم املايل:

�لق�صية  مع  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  دول  تفاعل  جماالت  �أبرز  �أحد  �ملايل  �لدعم  يز�ل  ما 

2014 و2015، كما يف �ل�صنو�ت �لتي �صبقتها،  �لفل�صطينية، وقد مّت توجيه هذ� �لدعم خالل �صنتي 

تنفيذ  �إىل  باالإ�صافة  �الأونرو�،  ووكالة  غزة،  قطاع  �إعمار  و�إعادة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ميز�نية  �إىل 

م�صاريع خريية لدعم �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ودول �للجوء.

ولكن على �لرغم من مقرر�ت �جلامعة �لعربية بتوفري �صبكة �أمان مالية مليز�نية �ل�صلطة بقيمة 

�لفل�صطينية حول �الإير�د�ت  �لتقارير �ل�صادرة عن وز�رة �ملالية  �أن  �إال  100 مليون دوالر �صهرياً، 

بالتز�ماتها  �أوفت  �لتي  �لوحيدة  �خلليجية  �لدولة  كانت  �ل�صعودية  �أن  ُتظهر  �خلارجي  �لدعم  من 

ب�صورة منتظمة تقريباً طو�ل �صنتي 2014 و2015، وبلغت قيمة �مل�صاعد�ت �لتي حولتها لل�صلطة 

 خالل �ل�صنتني قر�بة 439 مليون دوالر �أمريكي. فيما قدمت قطر دعماً بقيمة 146 مليون دوالر يف

�صنة 2014، دون تقدمي �أّي دعم يف 2015. وبلغت قيمة �لدعم �ملقدم من �صلطنة ُعمان نحو 36 مليون 

.
133

دوالر

كما كانت �ل�صعودية م�صدر �لدعم �خلليجي �الأكب مليز�نية وكالة الأونرو�، حيث ت�صري �لتقارير 

�لتي ن�رشتها �لوكالة عن م�صادر �لدعم �حلكومي وغري �حلكومي ل�صنة 2014 �إىل �أن �لريا�ص قدمت 

.
134

قر�بة 103.5 ماليني دوالر ب�صورة مبا�رشة، و1.54 مليون دوالر عب موؤ�ص�صات غري حكومية

وبينما قدمت حكومة �الإمار�ت 16.8 مليون دوالر، �إال �أن �لقدر �الأكب من �لدعم �الإمار�تي ُقّدم 

عب �ملنظمات غري �حلكومية �ملختلفة، وخ�صو�صاً �لهالل �الأحمر �الإمار�تي، وبلغت قيمته �الإجمالية 

نحو 46.4 مليون دوالر. �أما �لكويت فقدمت 17 مليون دوالر ب�صكل مبا�رش، و70 �ألف دوالر عب 
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عب  دوالر  �ألف  و350  حكومي  كاإ�صهام  دوالر  مليون   2.1 قطر  وقدمت  �لكويتي،  �الأحمر  �لهالل 

�لهالل �الأحمر �لقطري، و�أ�صهمت ُعمان مببلغ 742 �ألف دوالر، و�لبحرين بـ 50 �ألف دوالر، ُت�صاف 

.
135

�إليها 5.76 ماليني دوالر ُقّدمت عب �ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية �لبحرينية

كما كان �الإ�صهام �خلليجي هو �الأكب يف موؤمتر �إعادة �إعمار قطاع غزة �لذي دعت �إليه م�رش يف 

�رشم �ل�صيخ يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014، وبلغت قيمة تعهد�ته �الإجمالية 5.4 مليار�ت دوالر، 

وتعهدت  دوالر،  مليار  بن�صف  �ل�صعودية  تعهدت  فيما  دوالر،  مليار  بتقدمي  قطر  تعهدت  حيث 

.
136

�الإمار�ت و�لكويت بتقدمي 200 مليون دوالر من كل منهما

6. دول عربية اأخرى:

جلية  تاأثري�ت  فل�صطني  عن  جغر�فياً  �الأبعد  �لعربية  �لدول  من  عدد  يف  �الأزمات  ��صتمر�ر  حمل 

على مدى تفاعلها مع �لق�صية �لفل�صطينية خالل �صنتي 2014 و2015، حيث �ن�صغل كل من �لعر�ق 

و�ليمن وليبيا باأزماته �لد�خلية ب�صورة كاملة تقريباً، على �مل�صتويني �لر�صمي و�ل�صعبي.

�أما دول �ملغرب �لعربي، فلم ت�صهد مو�قفها و�صيا�صتها جتاه �لق�صية �لفل�صطينية تغري�ً ب�صورة 

عامة، وحافظت على تفاعلها مع تطور�ت �لق�صية عب جامعة �لدول �لعربية ب�صكل �أ�صا�صي. و�صّكل 

�لعدو�ن على غزة �ملحطة �الأبرز �لتي �صهدت تفاعالً مبا�رش�ً، عبت عنه �ملو�قف �ل�صيا�صية �ملوؤيدة 

لل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع غزة، و�مل�صاعد�ت و�لطو�قم �لطبية �لتي توجهت للقطاع �إما مببادر�ت 

ر�صمية �أو �صعبية.

خطابها  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  ح�صور  تر�جع  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  لتون�ص،  بالن�صبة  ولكن 

�ل�صب�صي  �لباجي قائد  �لرئي�ص من�صف �ملرزوقي و�نتخاب  �نتهاء والية  �لر�صمي كان و��صحاً مع 

�لق�صية  لتطور�ت  متابعاً  كان  �لذي  �ملرزوقي  مو�قف  فبخالف   .2014 نهاية  يف  للبالد  رئي�صاً 

جاءت  فقد  �لفل�صطينية،  للمقاومة  دعمه  يف  وو��صحاً  معها،  د�ئمة  ب�صورة  ومتفاعالً  �لفل�صطينية، 

مو�قف �ل�صب�صي �أقرب للمو�قف �لعربية �لر�صمية �لتقليدية.

ومل ي�صهد �ل�صود�ن كذلك تغري�ت يف موقفه جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، وحافظ على عالقته مع 

حركة حما�ص، على �لرغم من �أن عالقته �الإيجابية مع �الإخو�ن �مل�صلمني ت�صببت يف و�صعه يف د�ئرة 

�التهام من قبل عدد من دول �خلليج وهددت عالقاته معها.

موقع  تعر�ص  حيث  عنها،  بامل�صوؤولية  “�إ�رش�ئيل”  ُتتهم  لغار�ت  هدفاً  جمدد�ً  �ل�صود�ن  وكان 

م�صنعاً  ��صتهدفت  باأنها  ُي�صتبه   ،2015/5/5 يف  جوية  لغارة  �خلرطوم  �صمال  درمان  �أم  مدينة  يف 

.
137

لل�صو�ريخ بعيدة �ملدى
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 2012 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  “�إ�رش�ئيل”  �تهم  قد  كان  �ل�صود�ن  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

 ،
138

�خلرطوم جنوب  �لع�صكرية  لل�صناعات  �لريموك  م�صنع  لتدمري  �أدت  غارة  عن  بامل�صوؤولية 

وبينما رف�صت “�إ�رش�ئيل” �لتعقيب على �حلادث، ذكرت مو�قع �إ�رش�ئيلية �أن �لفرقة �لـ 13 �لتابعة 

.
139

ل�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي نفذت �لغارة، بحجة �أنه يزود حما�ص باالأ�صلحة و�ل�صو�ريخ

جت�ص�ص  �صبكة  على  �لقب�ص   2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �ل�صود�نية  �الأمنية  �الأجهزة  �أعلنت  كما 

يناير  �لثاين/  كانون  يف  �لبالد،  من  �ل�رشقية  �ملنطقة  �صهدتها  �لتي  �لغار�ت  يف  متورطة  �إ�رش�ئيلية، 

.
2009 وني�صان/ �أبريل 1402011

�لعربية،  �لثور�ت  �نتكا�صة  �صّكلت 

�ملتغري�ت  �أبرز  م�رش،  يف  وخ�صو�صاً 

�ملوؤثرة يف �جلو �لعام جتاه �لتطبيع �لعربي مع “�إ�رش�ئيل” خالل �صنتي 2014 و2015؛ حيث �صمح 

هذ� �لتغيري بعودة �لهوة بني �ملو�قف �لر�صمية و�ل�صعبية من �لتطبيع �إىل �صابق عهدها، مع �إعادته 

للمو�قف �ل�صعبية �لر�ف�صة للتطبيع �إىل موقع متاأخر يف قائمة �لعو�مل �ملوؤثرة على �ل�صلطة �حلاكمة.

ويف حني مل ُت�صّجل �خرت�قات كبى على �صعيد �إقامة عالقات ر�صمية بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول 

�لعربية �لتي مل تكن متتلك عالقات �صابقة معها، فقد عّزز �مللف �القت�صادي موقعه �ملتقّدم كاأبرز 

جماالت �لتطبيع �حلالية و�مل�صتقبلية، وخ�صو�صاً مع حتّول “�إ�رش�ئيل” �إىل دولة م�صّدرة للطاقة، 

و2015،  2014 �صنتي  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �لعربية  �لتعامالت  غالبية  فيه  ترّكزت  �لذي  �ملجال   وهو 

ال �صيّما مع م�رش و�الأردن.

يف ظبي  �أبو  يف  �ملتجددة  للطاقة  موؤمتر  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  م�صاركة  جاءت   وقد 

مقاطعتها  �لكويت  �إعالن  عن  حينها  و�أ�صفرت  �ل�صياق،  هذ�  يف  �أي�صاً   2014 يناير  �لثاين/  كانون 

.
141

للموؤمتر نتيجة لذلك

يف م�رش، تبددت �أجو�ء �لرف�ص �لر�صمي للتعامل مع “�إ�رش�ئيل” على مدى �صنتي 2014 و2015، 

و�لتي كانت قد برزت �إثر ثورة 2011/1/25 ويف ظل حكم �لرئي�ص �مل�رشي �ملعزول حممد مر�صي. 

تاأثري  2013، م�صتفيد�ً من تر�جع  �نقالب متوز/ يوليو  بد�أ منذ  �لذي  للم�صار  ��صتمر�ر�ً  وجاء ذلك 

ُبعيد  “�إ�رش�ئيل” مقارنة مبا كانت عليه �حلال  �لتعامل مع  �ل�صلبي جتاه  �ل�صعبي وموقفه  �حلر�ك 

�لثورة. هذ� �لتحول علّق عليه �للو�ء �ملتقاعد عامو�ص جلعاد، رئي�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية - �الأمنية يف 

وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، بقوله �إن “�لكر�هية الإ�رش�ئيل تر�جعت” يف م�رش بعد �الإطاحة مبر�صي، 

.
وذلك يف معر�ص تقييمه خلريطة �لتهديد�ت �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل”142

ثالثًا: التطورات يف جمال التطبيع
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2012، و�لتي كانت  �صنة  �لرئا�صية  �لتح�صريية لالنتخابات  �ملرحلة  �لعك�ص مما �صهدته  وعلى 

“�إ�رش�ئيل” باأ�صكال خمتلفة و��صحة فيها، من قبيل رف�ص �لتطبيع و�لعزم  �ل�صلبية جتاه  �ملو�قف 

�أو �ملحافظة  �أو تعديل بع�ص بنوده،  �تفاق كامب ديفيد  �لعالقات و“خنق”  على تخفي�ص م�صتوى 

، فقد كان �لت�صديد على ��صتقر�ر هذه �التفاقات حا�رش�ً بو�صوح يف مو�قف 
على “�صالم بارد”143

�ملر�صح �لفعلي �الأبرز للرئا�صة يف �نتخابات 2014، و�لرئي�ص �مل�رشي الحقاً، عبد �لفتاح �ل�صي�صي، 

و�لتي متت �الإ�صارة �إليها �صابقاً.

و�إىل جانب �رتفاع م�صتوى �لتن�صيق �الأمني بني م�رش و“�إ�رش�ئيل” لزيادة عديد �جلي�ص �مل�رشي 

وعتاده يف �صيناء وتن�صيق عملياته �لع�صكرية ل�صبط �لو�صع �الأمني فيها، فقد �صّكلت عودة �ل�صفري 

�مل�رشي �إىل تل �أبيب يف حزير�ن/ يونيو 2015، بعد غياب د�م نحو ثالثة �أعو�م، �أبرز موؤ�رش�ت عودة 

�لعالقات �مل�رشية - �الإ�رش�ئيلية �إىل �صابق عهدها.

يف �الأردن، وعلى �لرغم من تو��صل �حلمالت �ل�صعبية ملقاومة �لتطبيع وت�صاعد �ملو�قف �لنيابية 

�لن�صاط  ��صتمر  فقد  �ل�صيا�صي،  �مل�صتوى  على  �أبيب  وتل  عّمان  بني  �لعالقات  وتوتر  له،  �لر�ف�صة 

�لذي  �الأمر  وهو  و�الأمني.  �القت�صادي  �ملجالني  يف  ترّكزه  مع  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لر�صمي  �لتطبيعي 

متت �الإ�صارة �إليه �صابقاً يف هذ� �لف�صل �صمن ��صتعر��ص �لتطور�ت يف عالقة �الأردن مع “�إ�رش�ئيل”.

على �صعيد �لعالقات �القت�صادية بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول �لعربية ب�صكل عام، فقد �صّجل �إجمايل 

حجم �لتبادل �لتجاري بني “�إ�رش�ئيل” و�رشكائها �القت�صاديني �لعرب �لثالثة �الأبرز )م�رش و�الأردن 

و�ملغرب( منو�ً بن�صبة 20% خالل �صنتي 2014 و2015 )مقارنة بنهاية 2013(، وفقاً لالإح�صاء�ت 

19%، يف حني مل يتجاوز �لنمو يف  2014 بن�صبة بلغت  �الإ�رش�ئيلية. وكان �لنمو �الأبرز خالل �صنة 

يف  �لتبادل  هذ�  حجم  �صهده  �لذي  �الجتاه  بعك�ص  ذلك  وجاء   .)3/1 جدول  )�نظر   %1 ن�صبة   2015

.
�صنتي 2012 و2013، و�لذي �صجل تر�جعاً بن�صبة 28% مقارنة ب�صنة 1442011

جدول 3/1: حجم التبادل التجاري بني “اإ�رسائيل” وبع�س الدول العربية

145
2012–2015 )باملليون دولر(

2012201320142015البلد

266.3169.7206.2167.7م�رس

359.5365485.9510الأردن

2960.717.238.6املغرب

654.8595.4709.3716.3املجموع

 %39.7 �الأردن بن�صبة  �لتجاري مع  �لتبادل  �أ�صا�صي نتيجة زيادة حجم  �لنمو ب�صكل  جاء هذ� 

�لدول  �لتجاري بني  �لتبادل  �إجمايل حجم  �أن ح�صة �الأردن من  2013 و2015، علماً  ما بني �صنتي 
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�لثالثة �ملذكورة و“�إ�رش�ئيل” تز�يدت ب�صكل مّطرد من 55% �إىل 71%. وقد ترّكز هذ� �لنمو ب�صورة 

�أ�صا�صية يف حجم �لو�رد�ت من �الأردن، حيث ز�دت قيمتها من 266.5 مليون دوالر �صنة 2013 �إىل 

410.5 مليون دوالر �صنة 2015، بن�صبة منو بلغت 54%، يف حني بقي حجم �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 

.
146 

�إىل �الأردن �صمن �حلدود نف�صها، م�صجالً زيادة طفيفة بن�صبة 1% )�نظر جدول 3/2(

�لتجاري  �لتبادل  �لعام مليز�ن  فاإن �الجتاه   ،2015–2010 �لفرتة  �أنه خالل  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

مع  �الأردنية،  لل�صادر�ت  ك�صوق  “�إ�رش�ئيل”  �أهمية  زيادة  يف  �صّب  و�الأردن  “�إ�رش�ئيل”  بني 

94.1 مليون دوالر 34.3%، وزيادة يف قيمتها �الإجمالية من   ت�صجيل متو�صط منو �صنوي بن�صبة 

�ل�صادر�ت  حجم  تر�جع  مع  بالتز�من  وذلك   .2015 �صنة  دوالر  ماليني   410.5 �إىل   2010 �صنة 

�إىل  2010 �صنة  دوالر  مليون   185.6 من  �نخف�صت  حيث  عامة،  ب�صورة  �الأردن  �إىل   �الإ�رش�ئيلية 

.
99.5 مليون دوالر �صنة 1472015

ب�صورة  و�ملغرب  م�رش  من  كل  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  حجم  تر�جع  فقد  �ملقابل،  يف 

.
عامة، حيث تر�جع مع نهاية 2015 بن�صبة 1.2% و36.4% على �لتو�يل مقارنة ب�صنة 1482013

يف  دوالر  مليون   119.9 من  �إليها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قيمة  تر�جعت  فقد  مل�رش،  بالن�صبة 

�لو�رد�ت  قيمة  �رتفعت  فيما   ،%5.7 بن�صبة  �أي   ،2015 �صنة  دوالر  مليون   113.1 �إىل   2013 �صنة 

دوالر مليون   54.6 �إىل   2013 �صنة  دوالر  مليون   49.8 من   ،%9.6 بن�صبة  منها   �الإ�رش�ئيلية 

.
�صنة 1492015

�نخف�صت  حيث   ،%57.8 بن�صبة  �إليها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قيمة  تر�جعت  فقد  �ملغرب،  �أما 

2015، فيما �رتفعت قيمة �لو�رد�ت  23 مليون دوالر �صنة  �إىل   2013 54.5 مليون دوالر �صنة  من 

مليون   15.6 �إىل   2013 �صنة  دوالر  ماليني   6.2 من  ز�دت  حيث  ملحوظ،  ب�صكل  منها  �الإ�رش�ئيلية 

.
دوالر �صنة 2015، �أي بن�صبة 150%151.6

جدول 3/2: ال�شادرات والواردات الإ�رسائيلية مع بع�س الدول العربية 

151
2012–2015 )باملليون دولر(

البلد

الواردات الإ�رسائيلية من:ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل:

20122013201420152012201320142015

206.5119.9147.9113.159.849.858.354.6م�رس

15498.5107.899.5205.5266.5378.1410.5الأردن

2354.510.62366.26.615.6املغرب
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ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل بع�س الدول العربية 2012-2015 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رسائيلية من بع�س الدول العربية 2012-2015 )باملليون دولر(

ولكن جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لرت�جع �الإجمايل يف حجم �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل كل من م�رش 

مبوجب  �إليهما  �لغاز  بت�صدير  “�إ�رش�ئيل”  بد�أت  حال  يف  متاماً  معاك�صاً  �جتاهاً  �صياأخذ  و�الأردن 

�لعقود �الأولية �لتي مّت توقيعها مع خم�ص �رشكات يف �لبلدين. وقد مّت يف هذ� �ل�صياق توقيع �تفاقيات 

15 عاماً،  �لغاز �الإ�رش�ئيلي على مدى  2014 ال�صتري�د  �أردنية خالل �صنة  �أولية مع ثالث �رشكات 

 
3
45 مليار م كان �أبرزها مع �رشكة �لكهرباء �لوطنية �الأردنية �لتي وقعت مذكرة تفاهم ال�صتري�د 

�تفاقيتني وقعتهما �رشكتا  �إىل  ، باالإ�صافة 
152

15 مليار دوالر �إجمالية قّدرت بنحو  �لغاز بقيمة  من 
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قيمتها قّدرت  �صفقة  يف  تامار،  حقل  من  �لغاز  ال�صتري�د  لها  �لتابعة  وبرومني  �لعربية   �لبوتا�ص 

.
153

بـ 771 مليون دوالر

�الإ�صبانية   Union Fenosa Gas )UFG( فينو�صا  يونيون  �رشكتا  قامت  فقد  م�رش،  يف  �أما 

وبريت�ص برتوليوم )British Petroleum )BP بتوقيع �تفاقيتني هما �الأكب عربياً ال�صتري�د �لغاز 

�ل�صفقة  وتت�صمن  عاماً.   15 ملدة  م�رش،  يف  منهما  لكل  �لتابعة  �مل�صال  �لغاز  ملحطات  �الإ�رش�ئيلي 

 من �لغاز من حقل تامار، بقيمة �إجمالية قّدرت
3
 �الأوىل مع يونيون فينو�صا ��صتري�د 67.5 مليار م

من �لغاز من 
 3

، فيما تن�ص �التفاقية �لثانية على ��صتري�د 105 مليار�ت م
154

بنحو 20 مليار دوالر

.
155

حقل ليفياثان Leviathan gas field، بقيمة �إجمالية ُقّدرت بنحو 30 مليار دوالر

و�إىل جانب �لعائد�ت �القت�صادية �لتي يتوّقع �أن جتنيها “�إ�رش�ئيل” من �صفقات �لغاز من م�رش 

�لغاز  �أكرث مالءمة وتناف�صية ل�رش�ء  �لقريب قد يجعل منها خيار�ً  و�الأردن، فاإن موقعها �جلغر�يف 

من �لناحية �القت�صادية، وخ�صو�صاً يف حال �إن�صاء �صبكة لنقل �لغاز، مما يزيد بالتايل من �أهميتها 

ك�رشيك �أ�صا�صي يف قطاع �لطاقة بالن�صبة لهاتني �لدولتني.

��صتمرت �الأزمات �ل�صيا�صية �لد�خلية يف عدد من �لدول 

�لعربية باإلقاء ظاللها على �لتفاعل �ل�صعبي مع �لق�صية 

2014 و2015، وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية خالل �صنتي 

مع وجود هذه �الأزمات يف �ثنتني من �لدول �الأكرث تاأثري�ً على �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بالق�صية 

�لفل�صطينية، ال �صيّما م�رش و�صورية.

وعند مقارنة م�صار �حلر�ك �ل�صعبي خالل هاتني �ل�صنتني مقارنة ب�صنتي 2012 و2013، يكن 

�لفل�صطينية �صمن �صلَّم �الأولويات قد تر�جع حل�صاب �ل�صوؤون �لد�خلية  �لقول باأن موقع �لق�صية 

و��صتقطاب  و�لدعم  �لتاأييد  ح�صد  على  قادرة  تز�ل  ما  �لق�صية  �أن  من  �لرغم  على  �لعربية،  للدول 

من �لتغري  هذ�  نلم�ص  �أن  ويكن  مف�صلية.  باأحد�ث  مرورها  عند  �لعربي  �لعام  �لر�أي   �هتمام 

خالل ما يلي:

��صتنز�ف  عامل  �الأمد  طويلة  �أزمات  �إىل  وحتولها  �لعربي  �لربيع  ثور�ت  �نتكا�صة  �صكلت   .1

ال  �لتي  �الأحد�ث  مع  �لتفاعل  على  قدرته  من  قلّل  مما  �لعربية،  �لدول  من  عدد  يف  �ل�صعبي  للحر�ك 

�لتعامل  �أجو�ء �حلريات وعودة  �ليومية ب�صورة مبا�رشة، وخ�صو�صاً يف ظّل تر�جع  مت�ص حياته 

�الأمني مع �لتظاهر�ت �ل�صعبية، و�لتي كانت مو�قفها �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية متد�خلة يف كثري 

من �الأحيان مع معار�صة �صيا�صات �ل�صلطات �حلاكمة يف بالدها.

رابعًا: املـوقـــف العـربــي

           ال�شعبي وتوجهاته
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2. �أن �لتحركات �ل�صعبية وتفاعل �ل�صارع �لعربي مع �لتطور�ت �لبارزة �لتي �صهدتها �لق�صية 

فر�ص  “�إ�رش�ئيل”  وحماولة   ،2014 �صيف  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  كالعدو�ن  �لفل�صطينية، 

مطلع  يف  �ندلعت  �لتي  �لقد�ص  �نتفا�صة  �إىل  و�صوالً  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  و�ملكاين  �لزماين  �لتق�صيم 

تفاعلها مع  �لتحركات ومدى  بالفعل. ولكن حجم هذه  قائمة  2015، كانت  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

�الأحد�ث كان �أقل ب�صورة عامة من تلك �لتي و�كبت تطور�ت �صنتي 2012 و2013.

3. عند ��صتعر��ص �لتفاعل �ل�صعبي مع �لق�صية �لفل�صطينية يف �لدول �لعربية �الأقرب لفل�صطني، 

�لتطور�ت  مع  �الأردين  �ل�صارع  تفاعل  �أن  نلحظ  �ل�صياق،  هذ�  يف  ن�صاطاً  �الأكرث  تاريخياً  ُتعّد  و�لتي 

للتحرك ملو�جهة  �الأردين  �لقر�ر  يف دفع �صانع  وموؤثر�ً  �الأق�صى كان ملحوظاً  �لقد�ص و�مل�صجد  يف 

�ل�صعبي  �لتفاعل  كان  كما  مبا�رشة.  �أردنية  م�صوؤولية  �الأق�صى  باعتبار  �الإ�رش�ئيلية،  �النتهاكات 

�الأردين و��صحاً خالل �لعدو�ن على غزة.

للتفاعل  تام  �صبه  غياب  �إىل  �صورية  يف  باحلرب  �لد�خلي  �الن�صغال  �أدى  فقد  �ملقابل،  يف  ولكن 

�ل�صعبي مع �لق�صية �لفل�صطينية. ويف لبنان، كان ملحوظاً �أن �ملوقف من �ملقاومة �لفل�صطينية، ومن 

حركة حما�ص حتديد�ً، على خلفية موقفها من �الأزمة �ل�صورية، �أّثر على م�صتوى �لتفاعل �ل�صعبي 

مع تطور�ت �لعدو�ن على غزة. كما �أّثر �ملوقف �مل�رشي جتاه حما�ص، �إىل جانب �لتعامل �الأمني مع 

قطاع غزة، �صلباً على �لفعاليات �لت�صامنية مع �لقطاع يف وجه �حل�صار و�لعدو�ن يف م�رش، و�أنهى 

�إىل غزة، و�لتي كانت عالمة  �لوفود �حلزبية و�لنقابية و�ل�صعبية �مل�رشية و�لعربية  متاماً زيار�ت 

فارقة خالل �صنة 2012.

2015، وهو ��صتطالع للر�أي �لعام يجريه  4. �لنتائج �لتي �أظهرها تقرير �ملوؤ�رش �لعربي ل�صنة 

�إىل  �أ�صارت  عربية،  دولة   12 و�صمل  دوري،  ب�صكل  �ل�صيا�صات  ودر��صة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز 

�لعرب ولي�صت ق�صية  �لفل�صطينية هي ق�صية جميع  �لق�صية  �أن  �لذين يرون  �لعرب  ن�صبة  تر�جع 

2015، بينما  75% يف ��صتطالع  2013/2012 �إىل  84% يف ��صتطالع  �ل�صعب �لفل�صطيني وحده من 

ز�دت ن�صبة من يرون �أن �لق�صية �لفل�صطينية تخ�ص �لفل�صطينيني وحدهم من 8% �إىل 18%. وجتدر 

�الإ�صارة �إىل �أن �لنتائج يف كل دولة تعزز �ملالحظات �ل�صابقة، حيث �أن �لتغري �الأبرز كان يف �آر�ء كّل 

من �مل�رشيني و�للبنانني، باالإ�صافة �إىل �لفل�صطينيني �أنف�صهم يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث 

�لفل�صطينيني دون غريهم �لفل�صطينية تخ�ص  �لق�صية  باأن  �الأقل  �آر�وؤهم على  �مل�صتطلعة   �أفاد ربع 

.
156 

)25% يف كل من م�رش وفل�صطني و28% يف لبنان(

ولكن يف �لوقت نف�صه، فاإن هذ� �لتغرّي يف �لنظرة �إىل �لق�صية �لفل�صطينية مل يقرتن بتح�صن �لنظرة 

جتاه “�إ�رش�ئيل”، حيث عّب 85% من �مل�صتطلعة �آر�وؤهم يف 2015 عن رف�صهم الأن تعرتف بلد�نهم 

.
157

بها، وهي تقريباً �لن�صبة ذ�تها يف ��صتطالع 2013/2012 )%87(
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قوى  بني  �ل�رش�ع  كان  و�لتي   ،)2015–2011( �الأخرية  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  �أظهرت 

�لتغيري و�لقوى �مل�صادة له �صمتها �لرئي�صية، �أن �لعامل �لعربي يتلك بالفعل مقومات 

مع  �رش�عها  يف  �لعربية  للدول  �ال�صرت�تيجي  و�ملوقع  �لدور  �صعيد  على  تغيري  �إحد�ث  على  قادرة 

“�إ�رش�ئيل”، وهو ما �أظهرته �لتجربة �لق�صرية للحكم �مل�صتند �إىل �الإر�دة �ل�صعبية يف عدد من �لدول 
�لعربية خالل موجة �صعود �لثور�ت، وخ�صو�صاً يف م�رش.

ولكن �النتكا�صة �لتي تعر�صت لها هذه �لثور�ت �أظهرت يف �لوقت نف�صه مدى �صعوبة ��صتكمال 

�أن ي�صاحبها تغيري عميق على  م�صار �لتغيري عب تغيري�ت �صكلية يف ر�أ�ص �لهرم �ل�صيا�صي، دون 

على  بناء  �ال�صرت�تيجية  خيار�تها  توجيه  الإعادة  يدفعها  ب�صكل  �لدولة،  و�أجهزة  �ملجتمع  م�صتوى 

تغري ح�صابات مو�زين �لقوى �لد�خلية و�خلارجية.

يف �لوقت �لر�هن، فاإن عملية �لتد�فع �حلا�صلة يف �ملنطقة حتمل يف د�خلها فر�صاً كامنة بالن�صبة 

�لفل�صطينيني  ملعب  يف  �لكرة  �لغالب  يف  تلقي  وهي  عليها.  خماطر  حتمل  كما  �لفل�صطينية،  للق�صية 

الغتنام �لفر�ص وجتنب �الأخطار بال�صكل �ل�صحيح، للنفاذ عب �ل�صدوع �لتي حتدثها عملية �لتد�فع 

يف جدر�ن مو�زين �لقوى �الإقليمية.

وما يقت�صيه هذ� عملياً هو �لبحث عن �أكب قدر من نقاط �التفاق مع �لقوى �ملتد�فعة، و�ل�صعي 

لتقليل م�صاحات �الختالف، �أو �لعمل على عزل تاأثري�تها عن �لق�صية �لفل�صطينية، عب �البتعاد عن 

�الجنر�ر �إىل �الأزمات �لد�خلية يف �لدول �لعربية. وُي�صّكل هذ� �الأمر حتى �الآن �لورقة �الأ�صا�صية �لتي 

�إليها، وهي ورقة تتعزز قوتها يف �صوء �حتفاظ �لق�صية �لفل�صطينية  يكن للفل�صطينيني �ال�صتناد 

�الأف�صل  �لنو�ة  ت�صّكل  �إنها  بل  �ملنطقة؛  يف  �ملت�صارعة  �لقوى  غالبية  بني  �التفاق  نقاط  �أهم  بكونها 

�ل�صهيوين  �مل�رشوع  مع  لل�رش�ع  يعيد  جامع،  نه�صوي  م�رشوع  باجتاه  �لبو�صلة  توجيه  الإعادة 

مركزيته.

على  �صو�ء  متكاملة،  جذرية  حلول  �إىل  �لتو�صل  �حتمال  و�صعف  �لقائمة،  �ملعطيات  �صوء  ويف 

م�صالح  م�صاحات  �إيجاد  حماولة  �إىل  �للجوء  يكون  رمبا  �لعربي،  �أم  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �ل�صعيد 

�لر�هنة،  �ملرحلة  يف  منطقية  �الأكرث  �خليار  هو  الحقاً،  وتو�صيعها  حمدودة،  كانت  ولو  م�صرتكة، 

مبر�كمة  وي�صمح  و�ملقاومة،  �لت�صوية  م�صار�  بها  ير  �لتي  �جلمود  حالة  جتاوز  يتيح  باعتباره 

خطو�ت على �الأر�ص.

�الإ�رش�ئيلية يف  �لعمل عليها، يبدو ملف مو�جهة �الإجر�ء�ت  �لتي يكن  �الأولويات  وعند عر�ص 

�مللف  هذ�  لدفع  �ل�صعي  فاإن  وبالتايل  و�الإ�صالمي،  و�لعربي  �لفل�صطيني  �التفاق  نقاط  �أهم  �لقد�ص 

�صمن �أجندة �الأولويات بالن�صبة لكافة �الأطر�ف رمبا يكون �أبرز م�صاحة م�صلحة م�صرتكة.

خال�شة
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�لقطاع ومتكينهم من  �أبناء  �لتهدئة يف قطاع غزة، ورفع �حل�صار عن  �أن ي�صّكل تثبيت  ويكن 

يف  �صيا�صي  مبقابل  بال�رشورة  �الأمر  هذ�  ربط  دون  و�القت�صادية،  �ملعي�صية  �أو�صاعهم  حت�صني 

�صمود  تعزيز  يف  ت�صهم  ورقة  م�رش،  يف  �لد�خلية  �الأزمة  �أطر�ف  من  باملوقف  �أو  �لغربية،  �ل�صفة 

�لقطاع على �ملدى �لطويل، وت�صمح يف �لوقت نف�صه برتكيز �الأنظار على �لقد�ص يف �ملرحلة �لر�هنة.




