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م�سارات العدوان واملقاومة والت�سوية ال�سلمية

�أن  كما  فل�صطني،  يف  �ل�صهيوين  للم�رشوع  م�صاحب  �صلوك  هو  �لعدو�ين  �ل�صلوك 

�ل�صلوك �ملقاوم هو �صلوك مرتبط بطبيعة �ل�صعب �لفل�صطيني، وحقه يف �لدفاع عن 

هويته و�أر�صه ومقد�صاته.

�صنتي يف  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني  �ل�رش�ع  بعالقات  �ملرتبطة  �مل�صار�ت  تختلف   مل 

2016–2017 عنها يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة. وب�صكل عام فقد �ت�صمت هذه �مل�صار�ت مبا يلي:

1. ��صتمر�ر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �ل�صعب �لفل�صطيني من خالل �الحتالل، و��صتغالل حالة عدم 

�لتكافوؤ يف �متالك �أدو�ت �لقوة و�لبط�ص لدى �لطرف �الإ�رش�ئيلي مقابل �لطرف �لفل�صطيني. وهو 

ما يوقع عادة خ�صائر �أكب يف �جلانب �لفل�صطيني �ل�صامد �لذي يتعر�ص للعدو�ن.

و�صائل  �إبد�ع  على  وقدرته  �ملقاومة،  خّط  و��صتمر�ر  �لفل�صطيني،  و�لثبات  �ل�صمود  ��صتمر�ر   .2

جديدة، بالرغم من كافة �أدو�ت �لقمع و�لقهر �لتي يتلكها �لطرف �الإ�رش�ئيلي.

جزئياً،  ولو  �ملكا�صب  و�نتز�ع  �الإ�رش�ئيلية  �ملخططات  �إف�صال  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قدرة   .3

وفر�ص �لرت�جع على �جلانب �الإ�رش�ئيلي كما حدث يف هبّة باب �الأ�صباط.

ذلك  يف  مبا  و�الإخ�صاع،  للقمع  كو�صيلة  و�العتقال  �رْش 
َ
لالأ �الحتالل  قو�ت  ��صتخد�م  ��صتمر�ر   .4

�لفل�صطيني  �ل�صعب  حتويل  مقابل  يف  و�الأطفال؛  �لن�صاء  و�عتقال  �لتع�صفي،  �الإد�ري  �العتقال 

�ل�صجون �إىل معاقل لل�صمود و�لتعبئة و�الإعد�د �لن�صايل؛ مع جناح �الأ�رشى يف �أحيان عديدة يف 

جان يف �رش�ع �الإر�د�ت ومعارك �الأمعاء �خلاوية. فر�ص �إر�دتهم على �ل�صَّ

5. ��صتغالل �جلانب �الإ�رش�ئيلي م�صار �لت�صوية �ل�صلمية لـ“�إد�رة” عملية �لت�صوية ولي�ص للو�صول 

�إىل حّل. وتعامل مع �لت�صوية كغطاء ال�صتمر�ر بر�مج �لتهويد لالأر�ص و�الإن�صان؛ م�صتفيد�ً من 

حالة �لت�رشذم �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي، ومن وجود �إد�رة �أمريكية “مت�صهينة” توفر 

له �لغطاء لفر�ص �حلقائق على �الأر�ص.

6. �إنهاء قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي تر�مب بنقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص، �أي �إمكانية لدور �أمريكي 

�إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حتّول  الآمال  �إنهاء  عملياً  �صكَّل  وهو  �لت�صوية...؛  م�رشوع  يف  حقيقي 

دولة حقيقية ذ�ت �صيادة؛ كما �صّكل �نهيار�ً حقيقياً مل�رشوع “�لدولتني” �إذ� ما و�صعنا �أي�صاً يف 

�العتبار جمموعة �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي متت على �الأر�ص.

و�إن  “حلها”.  ولي�ص  فل�صطني  ق�صية  “ت�صفية”  �إطار  يف  تدخل  �لقرن”  بـ“�صفقة  يعرف  ما  �إن   .7

�أنها �إال  بـ“�إ�رش�ئيل”  عالقاتها  لتطبيع  دولها  بع�ص  و�صعي  �صعفها  من  بالرغم  �لعربية   �لبيئة 

ما تز�ل غري نا�صجة لهكذ� �صفقات؛ وما تز�ل تو�جهها �صعوبات حقيقية.

مقدمة
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�ل�صعب  على  عدو�نها  “�إ�رش�ئيل”  و��صلت 

كما  و2017؛   2016 �صنتي  خالل  �لفل�صطيني 

يف �ل�صعبية  �لفل�صطينية  �النتفا�صة   ��صتمرت 

�ل�صفة �لغربية �صّد �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �مل�صتمرة لل�صعب �لفل�صطيني، ومقد�صاته، و�لتي بد�أت 

يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، وقد متيزت بالعمليات �لفردية، يف ظّل تز�يد �لتن�صيق �الأمني بني 

�أجهزة �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية وجي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على غر�ر �ل�صنو�ت �ل�صابقة، كما 

�أبقت قو�ت �الحتالل على �إجر�ء�تها يف �لتوغالت و�العتقاالت يف �ل�صفة.

و�أعادت �لعملية �لتي قام بها ثالثة فل�صطينيني من فل�صطينيي 1948، من مدينة �أم �لفحم، د�خل 

باحات �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، يف 2017/7/14، و�أدت �إىل مقتل جنديني �إ�رش�ئيليني و�إ�صابة ثالث، 

�نتفا�صَة �لقد�ص �إىل �لو�جهة من جديد، حيث �رتفعت وترية �لعمليات �صّد �الحتالل ب�صكل و��صح. 

فقد ز�د عددها من 94 عملية خالل حزير�ن/ يونيو 2017، �إىل 222 عملية خالل متوز/ يوليو 2017، 

منها 87 عملية يف �رشقي �لقد�ص، بعد �أن كانت 21 عملية خالل حزير�ن/ يونيو 2017. كما �أعادت 

1948، و�أكدت دورهم �لرئي�صي يف �لدفاع  زمام مبادرة �لعمل �ملقاوم الأهايل �لقد�ص ولفل�صطينيي 

�ملو�جهات  حّدة  ت�صاعدت  كما  خا�ص.  ب�صكل  �الأق�صى  �مل�صجد  وعن  عام،  ب�صكل  �ملقد�صات  عن 

84 عملية خالل لـ“�إ�رش�ئيل”، فقد ز�د عددها من  �لقد�ص عا�صمة  �إعالن تر�مب   مع �الحتالل بعد 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017، �إىل 249 عملية خالل كانون �الأول/ دي�صمب 2017.

يف �ملقابل �صهد قطاع غزة ��صتمر�ر �لتهدئة طو�ل �صنتي 2016 و2017، بالرغم من �خلروقات 

�الإ�رش�ئيلية “�ملحدودة” لها، و�لتي قابلها �نخفا�ص حاّد يف �إطالق �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية من �لقطاع 

باجتاه �لبلد�ت و�ملدن “�الإ�رش�ئيلية” يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948. فقد �صهد قطاع غزة 40 عملية 

�إطالق قذ�ئف �صاروخية وهاون خالل �صنة 2016، مقابل 27 عملية يف �ل�صنة �لتالية، وذلك ح�صب 

 2016 �صنتي  يف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمرت  كما   .
1
)�ل�صاباك( �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �الأمن  جهاز  معطيات 

و2017 بفر�ص �صيا�صة �حل�صار �لبي و�لبحري على قطاع غزة، لتُكّر�ص و�قعاً غري م�صبوق من 

�خلنق �القت�صادي و�الجتماعي ل�صكان �لقطاع، ولتحكم قيودها على حرية حركة �الأفر�د وتنقلهم، 

ولتفر�ص �إجر�ء�ت تقّو�ص حرية �لتجارة وتقل�صها، مبا يف ذلك �لو�رد�ت من �الحتياجات �الأ�صا�صية 

و�ل�رشورية حلياة �ل�صكان، وكذلك �ل�صادر�ت من �ملنتجات �لزر�عية و�ل�صناعية. 

�ل�صاباك �صجل  فقد   ،2017–2016 �صنتي  خالل  معدلها  على  �ملقاومة  عمليات   وحافظت 

1,415 عملية مقاومة يف �صنة 2016، مقابل 1,516 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2017 يف �ل�صفة �لغربية 

مبا فيها �رشقي �لقد�ص، وقطاع غزة، ود�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948. وبذلك يكون 

 .2017 �صنة  خالل  �لعمليات  ومعدل  يتقارب   2016 �صنة  خالل  �ملقاومة  لعمليات  �ل�صهري  �ملعدل 

 اأواًل: العـــدوان االإ�شـــرائيــلــي 

        واملقاومة الفل�شطينية
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2016 مقابل  �لقد�ص( يف �صنة  �لغربية )ما عد�  �ل�صفة  1,033 عملية مقاومة يف  �ل�صاباك  فقد �صجل 

1,096 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2017، و�صجل 327 عملية يف �رشقي �لقد�ص يف �صنة 2016 مقابل 

368 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2017، و�صجل 12 عملية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948 

مقابل 13 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2017، ويف قطاع غزة �صجل �ل�صاباك 43 عملية يف �صنة 2016 

مقابل 39 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2017، مع �الإ�صارة �إىل �أن تقارير �ل�صاباك حت�صي �لعمليات �لتي 

تنطلق من �صيناء �مل�رشية مع قطاع غزة، مع �أنها قليلة جد�ً بالقيا�ص مع ما ينطلق من قطاع غزة. 

�ل�صنتني يف �ل�صفة كانت ر�صق حجارة  �لتي �صجلت خالل  �أن معظم �لعمليات  �إىل  وجتدر �الإ�صارة 

.
2
وزجاجات حارقة

�لفل�صطينية خالل �صنتي  �إحباط عمليات للمقاومة  �أعلنت �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية عن  كما 

وذكر  �لفل�صطينية.  �الأمنية  �الأجهزة  مع  بالتن�صيق  للمقاومة،  خاليا  عن  و�لك�صف   ،2017–2016

�الإ�رش�ئيلية  �الأمن  �أجهزة  �أن  ي�صخاروف،  �آيف  �الإخباري  و�ال  مبوقع  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  مر��صل 

ك�صفت يف �صنة 2016 نحو 100 خلية م�صلحة يف �ل�صفة �لغربية، معظمها تابعة حلما�ص. كما ك�صف 

“متكن   2016 �أنه منذ بد�ية �صنة   ،2017/6/27 �أرغمان، يف  �الإ�رش�ئيلي ند�ف  �ل�صاباك  رئي�ص جهاز 

�جلهاز من �لو�صول �إىل �أكرث من 2,000 خمطط لعمليات فد�ئية �صّد �إ�رش�ئيل”. كما زعم �أرغمان، يف 

1,100 عملية  2017، و�أن �ل�صاباك �أحبط  400 عملية نوعية منذ بد�ية  2017/12/24، �أنه مّت �إحباط 

.
3
كان من �ملحتمل �أن ينفذها �أ�صخا�ص ب�صكل فردي

جدول 4/1 : توزيع اأماكن عمليات املقاومة الفل�شطينية 2016–42017 

املجموعقطاع غزة*فل�شطني املحتلة �شنة 1948�رشقي القد�سال�شفة الغربية )ما عدا القد�س)ال�شنة

20161,03332712431,415

20171,09636813391,516

2,12969525822,931املجموع 

* مبا فيها �صيناء

1. انتفا�شة القد�س 2016–2017: 

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

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015؛ و�لو��صح �أن �صلطات �الحتالل بدت عاجزة عن �لق�صاء على ما �أ�صمته 

“موجة �الإرهاب”، على �لرغم من �الإجر�ء�ت و�ل�صيا�صات �لتي تتبعها منذ تطور �لعمليات �لفردية 
للمحتل  ليوجه  وهّب  قيادته،  عند  �لعجز  حالة  جتاوز  �لفل�صطيني  و�ل�صعب  �النتفا�صة.  بد�ية  يف 

ر�صالة باأن �مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات خّط �أحمر ال يكن تخطيه.
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و�ختلفت وترية عمليات �ملقاومة �لفردية، ال �صيّما عمليات �لطعن و�لدع�ص، �لتي �أبدع �لفل�صطيني 

�الحتالل  قو�ت  مع  و�ال�صتباكات  �حلجارة،  ر�صق  �أعمال  ��صتمر�ر  مقابل  يف  و�صائلها،  �إيجاد  يف 

�الحتالل  �صلطات  فيه  ت�صعر  �لذي  �لوقت  ويف  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  خمتلفة  �أحياء  يف 

بانخفا�ص عدد �لعمليات، تتو�ىل عمليات �ملقاومة، بعمل نوعي، و�إن َبُعدت زمنياً، مما يدلل على �أّن 

هذ� �النخفا�ص ال يعك�ص حقيقة تطور �النتفا�صة، فالدو�فع ما تز�ل قائمة، و�ملحتل ما يز�ل يعن يف 

�صيا�صات �ال�صتيطان، وتهويد �الأماكن، وطرد �لفل�صطينيني، و�العتد�ء على �الأماكن �ملقد�صة.

:
5
وكان من �أبرز �لقر�ر�ت و�لتد�بري �الإ�رش�ئيلية ملو�جهة �النتفا�صة

تخويل �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية �إغالق نقاط �الحتكاك يف �لقد�ص، وفق �العتبار�ت �الأمنية.  •

هدم منازل منفذي �لعمليات، ومنع بناء منزل مكان �لبيت �ملهّدم.  •

م�صادرة �أمالك منفذي �لعمليات.  •

�صحب بطاقات �الإقامة �لد�ئمة )�لهوية �ملقد�صية( من منفذي �لعمليات �ملقد�صيني.  •

منع ت�صليم جثامني منفذي �لعمليات يف حال ��صت�صهادهم.  •

تعزيز قّو�ت �ل�رشطة �ملتمركزة يف �لقد�ص.  •

توظيف 300 حار�ص �أمني �إ�صايف للمو��صالت �لعامة بتكلفة 80 مليون �صيكل )نحو 20.1 مليون   •

دوالر(.

�ل�صماح لل�رشطة بالتفتي�ص �جل�صماين الأي فل�صطيني، حتى من دون وجود �صبهة م�صبقة حليازته   •

�صالحاً.

�أفيحاي  �لعام  و�لنائب  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �إىل  تعليماٍت  نتنياهو  توجيه   •

يثبت  �لتي  �لفل�صطينية  �لعائالت  �إبعاد  فكرة  قانونية  بفح�ص   Avichai Mandelblit مندلبليت 

�أنها حر�صت �أبناءها على تنفيذ عمليات �إىل قطاع غزة.

ن�صب �ألو�ح �إ�صمنتية نّقالة )جد�ر( لعزل بع�ص �مل�صتعمر�ت.  •

�لّزجاجات �حلارقة  2015/11/2 على قانون موؤقت يجعل عقوبة ر��صقي  �لكني�صت يف  م�صادقة   •

و�حلجارة �ل�صجَن ثالث �صنو�ت كحّد �أدنى، وحرمانه من �ال�صتفادة من �لتاأمني �لوطني.

وقد قامت �صلطات �الحتالل خالل �صنتي 2016 و2017 بانتهاكات ج�صيمة �صملت كافة مناحي 

و�لقرى، وتقييد حركة  �لبلد�ت  مّت ن�صب �حلو�جز وحما�رشة  �لفل�صطيني، حيث  للمو�طن  �حلياة 

�إىل  باالإ�صافة  حاجز�ً،   472 من  باأكرث  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  �أو�صال  تقطيع  خالل  من  �ملو�طنني 

�رتكاب �الإعد�مات �مليد�نية �ليومية بحّق �ل�صبان و�الأطفال و�لفتيات على �حلو�جز، وعمليات �العتقال 

وترويع �ملو�طنني، وم�صادرة �الأر��صي، وهدم �ملنازل، وت�رشيد مئات �ملو�طنني. وذكرت در��صة 

�أعدها مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق، �لتابع ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية،  �إح�صائية 
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يف  و�أ�صدرها   ،2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �النتفا�صة  �نطالق  على  عامني  مرور  مبنا�صبة 

2017/10/6، �أن جممل عدد �صهد�ء �نتفا�صة �لقد�ص بلغ 347 �صهيد�ً، بينهم 79 طفالً و17 �مر�أة.

وقد طغت �صيا�صة �الإعد�م و�لقتل �لعمد على �حلو�جز بحجج وذر�ئع و�هية، حيث قتلت قو�ت 

�الحتالل  �صلطات  �نتهجت  كما  �النتفا�صة.  �صنتي  خالل  فل�صطينياً   180 عن  يزيد  ما  �الحتالل 

�صيا�صة �حتجاز جثامني �ل�صهد�ء و�ملماطلة بت�صليمهم لذويهم من �أجل دفنها، وما يز�ل �الحتالل 

يحتجز جثامني 15 �صهيد�ً يف �لثالجات حتى كتابة هذ� �لتقرير، فيما �أقدمت �صلطات �الحتالل على 

دفن �أربعة �صهد�ء يف ما ي�صمى مقابر �الأرقام لديها، يف خمالفة �صارخة للقو�نني و�ملعاهد�ت �لدولية. 

لعائالت �صهد�ء و�أ�رشى ممن  تعود  41 منزالً  مّت هدم وتفجري  �لعقاب �جلماعي،  و�صمن �صيا�صة 

.
6
تتهمهم دولة �الحتالل بتنفيذ عمليات �صّدها

ومع  �الحتالل،  �صّد  عملياتها  وتنوع  زخمها،  على  �لقد�ص  �نتفا�صة  حافظت  فقد  �ملقابل،  ويف 

يف  عملية،   3,719 �إىل  �الحتالل  �صّد  ُنفذت  �لتي  �لعمليات  عدد  و�صل  بد�يتها،  على  عامني  �نق�صاء 

�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر��صي  ود�خل  غزة،  قطاع  ويف  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية   �ل�صفة 

وذلك  �آخرين،   416 و�إ�صابة  �إ�رش�ئيلياً،   57 مقتل  عن  �ملقاومة  عمليات  �أ�صفرت  وقد   .1948 �صنة 

�ُصجلت  �لتي  �لعمليات  معظم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر  �الإ�رش�ئيلي.  �ل�صاباك  جهاز  معطيات  ح�صب 

.
7
خالل تلك �لفرتة يف �ل�صفة كانت ر�صق حجارة وزجاجات حارقة

اأ. هبَّة باب الأ�شباط:

من   1948 فل�صطينيي  من  ثالثة  نفذ  �لقد�ص،  �نتفا�صة  يف  �لنوعية  �لعمليات  �أبرز  من  و�حدة  يف 

�ثنني من جنود �الحتالل  �إىل قتل  �أدت  �الأ�صباط،  باب  2017/7/14، عملية عند  �لفحم، يف  �أم  مدينة 

 Gilad Erdan ملتمركزين عند �لباب، و��صت�صهاد �ملنفذين. ور�أى وزير �الأمن �لد�خلي جلعاد �أرد�ن�

�الأق�صى  �مل�صجد  يف  �الأمنية  �لرتتيبات  در��صة  �إعادة  ي�صتدعي  �لذي  بالقدر  “خطرية”  �لعملية  �أن 

. وقد �رتاأت �ل�صلطات �ل�صهيونية �أن �للحظة منا�صبة لفر�ص �إد�رتها �الأمنية �ملبا�رشة يف 
8
وحميطه

�الأق�صى، و�إخ�صاع دور �الأوقاف لعملية تقلي�ص و��صعة، فقامت بو�صع بو�بات �إلكرتونية كا�صفة 

�لو�صع فيه، و�صيطرت  �الأق�صى، وبتثبيت كامري�ت خارجه ملر�قبة  �مل�صجد  للمعادن على مد�خل 

على مفاتيح �لغرف و�ملكاتب �لتي كانت ت�صغلها �الأوقاف. وقامت بت�صديد �لقيود على �لطرق �ملوؤدية 

�إىل �الأق�صى. و��صطر �الآالف من �لفل�صطينيني الأد�ء �صالة �جلمعة يف �ل�صو�رع �لقريبة من �أ�صو�ر 

�لبلدة �لقدية، وخ�صو�صاً �صارع �صالح �لدين، وباب �لعمود، وباب �الأ�صباط، وو�دي �جلوز. 

من  وقياد�تها  �لفل�صطينية  �جلماهري  �أن  �إال  �صبابياً،  كان  �لبد�ية  يف  �مل�صهد  �أن  من  وبالرغم 

�لدخول من  �إىل رّد عفوي، فرف�صو�  �أدركو� خطورة �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية وبادرو� فور�ً  �لعلماء 

تلك �لبو�بات، وبد�أ �مل�صهد يت�صكل باأن �ملقد�صيني �صيعت�صمون على �الأبو�ب �إىل �أن ُتز�ل �الإجر�ء�ت 
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جمل�ص �جتماع  وبعد  ح�صني،  حممد  �ل�صيخ  �ملقد�صة  و�لديار  �لقد�ص  مفتي  و�أعلن   �الإ�رش�ئيلية. 

�الإفتاء �الإ�صالمي يف �لقد�ص، �أنه “تقرر باالإجماع �أن �لدخول �إىل �الأق�صى من �لبو�بات �الإلكرتونية 

�إدر�ك  �ل�صكل من �الحتجاج  . عك�ص �ختيار هذ� 
“�صالته باطلة”9 ال يجوز”، وكل من يدخل منها 

�ملنع  �إجر�ء�ت  بت�صعيد  لل�صهاينة  ي�صمح  قد  �لقوى  فميز�ن  �حلقيقي،  �لقوى  مليز�ن  �جلماهري 

من  كبرية  كتلة  وجود  يف  باالأق�صى،  متاماً  باال�صتفر�د  لهم  ي�صمح  ال  لكنه  بالدخول،  �لتحكم  �أو 

�لفل�صطينيني يف فل�صطني �لتاريخية، ويف وجود عمق عربي و�إ�صالمي عمالق. وما فعله هذ� �ل�صكل 

من �الحتجاج هو �أنه ترك �ل�صهاينة يف م�صهد �مل�صتفرد يف �الأق�صى، و�ملحتاج �إىل �خلروج من هذ� 

�مل�صهد قبل �أن يدفع ثمنه، وهذ� ما �أ�ص�ص الت�صاع رقعة �ملو�جهات �لد�خلية و�لتفاعل �خلارجي.

حاولت �ل�صلطات �ل�صهيونية خالل �الأيام �الأوىل للهبّة �أن تلعب دور �ل�صلطة �ملتما�صكة، فقررت 

يف يوم �الأربعاء �الأول للهبّة �أن ت�صّعد �الإجر�ء�ت، و�أن ترّكب ممر�ت حديدية �أمام �لبو�بات. وجاء 

�إيقاع  يوم �جلمعة �الأول كما كان متوقعاً يوم غ�صب جماهريي، جتنب �جلي�ص �ل�صهيوين خالله 

�إ�صابات قاتلة بني �لفل�صطينيني، خوفاً من �نطالق دو�مة �لثاأر، لكن �ثنني من حر��ص �مل�صتعمر�ت 

فارتقو�  �ملتظاهرين  من  ثالثة  رقاب  على  �لنار  و�أطلقو�  �لتعليمات،  تلك  يف  ين�صبطو�  مل  �لقد�ص  يف 

�صهد�ء. وبينما حاولت قو�ت �الحتالل مالحقة �ل�صهد�ء يف �مل�صت�صفيات مل�صادرة جثامينهم، كان 

رفاقهم يقفزون بهم فوق �الأ�صو�ر و�لبو�بات لت�صييعهم ودفنهم ب�صكل عاجل، و�أمام هذ� �مل�صهد 

�ملحتدم مل تتاأخر �ملبادرة �لفردية؛ فانطلق عمر �لعبد من بلدة كوبر يف ر�م �هلل �إىل م�صتعمرة حلمي�ص 

و�حد  �لنهار  ذلك  حم�صلة  فكانت  �الأبي�ص،  بال�صالح  بالغني  م�صتوطنني  ثالثة  بقتل  عمليته  لينفذ 

مقابل و�حد بالرغم من �لفارق �ل�صا�صع يف ميز�ن �لقوى.

 يف يوم �جلمعة ذ�ته، كانت مظاهر�ت حا�صدة قد خرجت يف خمتلف �ملحافظات �الأردنية، �لبلد 

�أنباء عن حدث  2017/7/23، ت�رشبت  �إىل �لقد�ص جغر�فياً و�صيا�صياً، وبحلول م�صاء �الأحد  �الأقرب 

باحتكار  �الأردين  لالأمن  �ملعتاد  �ل�صلوك  من  �لرغم  وعلى  عّمان.  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  يف  �أمني 

�أن ما ح�صل كان عملية فد�ئية بادر  �أن هذ� �الحتكار بعينه يعزز �لتحليل و�ال�صتنتاج  �إال  �لرو�ية، 

�إليها �لفتى �الأردين حممد �جلو�ودة مبحاولة طعن حار�ص يف �أمن �ل�صفارة، لكن هذ� �حلار�ص �أ�صيب 

�لنار من �صالحه على �جلو�ودة وعلى �صاحب �ملنزل �لذي ي�صتاأجره  �إ�صابة طفيفة، وعاد ليطلق 

ليتوفيا على �لفور. و�صع �حلادث �ل�صلطات �الأردنية �أمام حرج �صديد، وعّزز ماأزق خيار�تها؛ فهي 

ال ترغب يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين، لكنها وجدت نف�صها يف موقع مو�جهة ال مفر منه، فاختار كل 

�صيا�صيّوها �ل�صمت �ملطبق، و�صلمو� �لقاتل مع �صائر طاقم �ل�صفارة، و�صمحو� لهم باملغادرة م�صاء 

�ليوم �لتايل.

مع و�صول طاقم �صفارته يف عّمان، بد� �أن نتنياهو مل يكن مكرتثاً بعقد �صفقة تخرجه من �ملاأزق، 

بل كان مهتماً  د�فئاً من طرفها،  تقيم معه �صالماً  �لتي  �الأردنية ماء وجهها، وهي  للدولة  وحتفظ 
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باقتنا�ص م�صهد ن�رٍش، و�صط هذ� �الحتقان، ف�رّشب مكتبه �ت�صاله بالقاتل و�طمئنانه عليه، قبل �أن 

ي�صتقبله مع طاقم �ل�صفارة ��صتقبال �الأبطال يف �ليوم �لتايل.

�الإلكرتونية،  �لبو�بات  2017( فكك �الحتالل  �لثالثاء )24–25 متوز/ يوليو  �الإثنني/  خالل ليل 

وزرع فوقها ج�صور�ً معدنية عر�صية، ثبتت عليها كامري�ت مر�قبة، وبد� وكاأنه يقدم هذ� �لتغيري 

كم�صهد للجمهور للقبول به.

مل تقبل �جلماهري تلك �الإجر�ء�ت، وكر�صت مطلبها عب فعل ٍن�صٍط لو�صائل �لتو��صل �الجتماعي، 

بعودة  مطلبها  فاأعلنت  �جلماهريي،  �لرباط  لهذ�  �ل�صيا�صية  لالأهد�ف  جمعية  ببلورة  �صمحت  �لتي 

“ال �أن�صاف حلول”  14 متوز/ يوليو متاماً، و�أطلقت �جلماهري �صعار  �لو�صع �إىل ما كان عليه قبل 

و“�ل�صيادة للميد�ن”، موؤكدة �أن �لهبّة م�صتمرة �إىل �أن حتقق �أهد�فها. ��صتمرت �لهبّة بالفعل، و�لتاأمت 

�حلكومة �ل�صهيونية �مل�صغرة يف �جتماع مع قيادة �ل�صاباك وقيادة �جلي�ص، فكررت تو�صيتها، �لتي 

�إىل ر�أي قيادة  �أ�صبوع، بالرت�جع عن كامل �الإجر�ء�ت، وطالبت يف هذه �ملرة �ال�صتماع  قدمتها قبل 

�جلي�ص �لتي �أيدت هذه �لتو�صية، فيما �أكد �لطرفان على �رشورة �اللتز�م بان�صحاب نظيف ال يرتك 

كانت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�أن  وخ�صو�صاً  �جلماهريية،  �لهبّة  ��صتد�مة  على  �لطريق  ويقطع  �أثر�ً؛ 

علن �إغالق �مل�صاجد يف �ل�صفة 
ُ
قد �أعلنت وقف �لتن�صيق �الأمني، يف �ليوم �لذي �صبق �الجتماع، كما �أ

�أن �الأمور كانت  �إىل �صالة جمعة حا�صدة حول �الأق�صى، وهو ما يعني  �لغربية، ودعت �جلماهري 

مر�صحة النفجار ي�صعب �صبط ما بعده، ولذلك كان ال بّد من ت�صجيل �الن�صحاب يوم �خلمي�ص.

�ملمر�ت و�جل�صور �حلديدية من �صاحة �الإ�رش�ئيلي  �أز�لت �صلطات �الحتالل   ،2017/7/27  ويف 

عليها.  ذكية  كامري�ت  تعليق  بهدف  ن�صبتها  و�لتي  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  قرب  �الأ�صباط  باب 

نّفذ  �لتي  �إغالق باب حطة  باحلفاظ على  �إجناز�ً معنوياً  �أن ت�صجل  �ل�صهيونية  �ل�صلطات  وحاولت 

�لتي  �الأبو�ب  �أول  �أنه  على  ُم�رشًة  عنده  �حت�صدت  �جلماهري  لكن  عمليتهم،  �لثالثة  �ل�صباب  عنده 

ينبغي �أن تدخل منها وُرفع �صعار “�لن�رش ير من هنا”، وبالرغم من تاأخر �لدخول لب�صع �صاعات، 

�إال �أن �ل�رشطة �ل�صهيونية ��صطرت لالن�صياع، وفتح باب حطة �أمام �جلماهري لتدخل منه، و�صادت 

م�صهد  يف  �لعيد،  تكبري�ت  يكبون  �مل�صجد  دخلو�  حني  م�صهودة،  وعنفو�ن  ن�رش  روح  �ملقد�صيني 

حاكى حلماً كامناً عند كل عربي وم�صلم.

�الأق�صى، وقالت  �مل�صجد  �إىل  �لقد�ص، على دخول �مل�صلني  �لدينية يف مدينة  وو�فقت �ملرجعيات 

�ملرجعيات، يف بيان تاله �ل�صيخ عبد �لعظيم �صلهب، رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى لالأوقاف يف �لقد�ص، �إن 

�ملو�فقة جاءت بعد رفع �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية لكافة �لتد�بري �لتي كانت قد و�صعتها على مد�خله. ويف 

2017/7/30، �أعادت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي فتح باب �ملطهرة )�أحد �أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى(، 
بعد �إغالقه لنحو �أ�صبوعني. وبافتتاح باب �ملطهرة تكون جميع �أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى قد عادت �إىل 

ما كانت عليه قبل 2017/7/14. 
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ب. التداعيات والدللت:

�ل�صعبية  �الإر�دة  �أمام  �رشط  �أو  قيد  دون  تر�جعاً  �الأ�صباط  هبّة  يف  �ل�صهيوين  �الن�صحاب  �صّكل   •

�لفل�صطينية.

�لفل�صطيني و�لعربي  تاأثريه يف �خليال  �الأ�صباط كان عمق  باب  لن�رش  �الأبلغ و�الأهم  �لداللة  لعل   •

و�الإ�صالمي، حني جاء ليحاكي حلظة يتطلع �إليها �جلميع، وليُثبِت على غري توقع من �أحد �أن هذه 

�للحظة قريبة وممكنة. فعلى م�صتوى ثورة حترر، �إذ� ما �لتقطت هذه �للحظة ب�صكل �صحيح، �أي 

�أن �إدر�ك �ل�صعب باأن ن�رشه ممكن؛ ف�صتم�صي �مل�صافة بينهما م�صاألة وقت قريب ولي�ص ببعيد، كما 

�أثبتت �لتجارب �لتاريخية �ل�صابقة.

�لعربية  �لدول  غياب  �أثر  وعن  �الإقليمي  �لفر�غ  عن  �لهبّة  بد�ية  يف  �حلديث  كرثة  من  �لرغم  على   •

ظروف يف  ممكن  �لن�رش  �أن  لتثبت  �الأ�صباط  باب  جتربة  جاءت  �ملو�جهة،  خو�ص  �إمكانية   على 

كهذه. 

على م�صتوى �لردع، �صّكل ن�رش باب �الأ�صباط جتلياً ملعادلة كانت �ملو�جهات �ل�صابقة على مدى   •

�أ�ص�صت نظرية �لردع فيها على حتييد �جليو�ص  �أ�ص�صت لها؛ فالدولة �ل�صهيونية  ثالثة عقود قد 

�جلماهري  مو�جهة  يف  �لنظرية  هذه  �أن  �إال  عليها،  �لنووي  �لتفوق  لتحقيق  �ملو�جهة  من  �لتقليدية 

وحركات �ملقاومة �ل�صعبية تف�صل يف حتقيق �لردع. 

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

ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �صقوط ع�رشين �صهيد�ً، خالل متوز/ يوليو 2017، من بينهم 15 ب�صبب 

�صلطات  قيام  �إىل  باالإ�صافة  فل�صطيني،   1,400 من  �أكرث  وجرح  و�إ�صابة  �الأق�صى،  �مل�صجد  �أحد�ث 

�الحتالل باعتقال �أكرث من 600 فل�صطيني يف كل من �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، وقطاع غزة، 

.
10

وكانت �أغلب �الإ�صابات و�العتقاالت يف مدينة �لقد�ص

94 عملية �ُصجلت  2017 مقابل  222 عملية مقاومة يف متوز/ يوليو  ويف �ملقابل، �صجل �ل�صاباك 

ود�خل  غزة،  وقطاع  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف   2017 يونيو  حزير�ن/  خالل 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، و�أ�صفرت عمليات �ملقاومة عن مقتل خم�صة �إ�رش�ئيليني، 

.
11

و�إ�صابة �صبعة �آخرين، وذلك ح�صب معطيات جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي

2. ال�شهداء واجلرحى:

، بينما، 
12ً

��صت�صهد يف �صنة 2016 ما جمموعه 134 فل�صطينياً )�نظر جدول 4/2(، بينهم 35 طفال

�الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص  طفالً،   16 بينهم  فل�صطينياً،   94 جمموعه  ما   2017 �صنة  يف  ��صت�صهد 
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. وقد ُجرح 3,230 فل�صطينياً 
13

و�مل�صتوطنني يف كل من قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص

ويعود   ،2017 �صنة  يف  فل�صطيني   8,300 نحو  ُجرح  بينما   ،
14ً

طفال  1,040 بينهم   ،2016 �صنة  يف 

�أثناء هبّة 2017 �إىل تز�يد �ملظاهر�ت و�ال�صتباكات �مليد�نية، خ�صو�صاً يف   �صبب زيادة �جلرحى �صنة 

باب �الأ�صباط يف �صيف 2017، وبعد قر�ر تر�مب بنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص يف 2017/12/6. 

وكان كانون �الأول/ دي�صمب �الأعلى من حيث �أعد�د �جلرحى، �إذ بلغ عددهم نحو 5,400 �صخ�ص، 

.
15

يليه متوز/ يوليو حيث ُجرح نحو 1,400 �صخ�ص

بينما �صجل �جلهاز مقتل   ،2016 �صنة  يف  �إ�رش�ئيلياً   17 �ل�صاباك مقتل  �ملقابل �صجل جهاز  ويف 

يف �إ�رش�ئيلياً   170 ُجرح  كما  فل�صطينيون.  نفذها  عمليات  نتيجة   2017 �صنة  خالل  �إ�رش�ئيلياً   18 

.
16

�صنة 2016، وذلك مقابل 66 حتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017 )�نظر جدول 4/2(

ب�صكل  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  حفرتها  �لتي  �لهجومية  �الأنفاق  لعبت  لقد 

عام، وكتائب عز �لدين �لق�صام، �لذر�ع �لع�صكري حلركة حما�ص، ب�صكل خا�ص، دور�ً مهماً خالل 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف �صيف 2014، حيث مّت تنفيذ جمموعة عمليات فد�ئية �نطالقاً 

و�جلرحى  �لقتلى  من  عدد  موقعة  �الحتالل،  لقو�ت  �لت�صدي  يف  خاللها  من  �صاركت  كما  منها، 

�الإ�رش�ئيليني. و�صعت �ملقاومة �لفل�صطينية لتو�صعة هذه �الأنفاق وزيادتها، م�صتغلة فرتة �لتهدئة. 

و�لتدريب”  و�لتجهيز  “�الإعد�د  عمليات  خالل   2016 �صنة  يف  غزة  قطاع  يف  مقاوماً   26 و��صت�صهد 

.
17

وحفر �أنفاق �ملقاومة، كما ��صت�صهد �لعدد نف�صه يف �ل�صنة �لتالية

2016–2017 للحّد من فاعلية  ونتيجة لذلك �صعت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية خالل �صنتي 

هذه �الأنفاق، و�صعت للبحث عنها يف باطن �الأر�ص. وملو�جهة �الأنفاق وّقع وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي 

�أحرونوت يديعوت  �صحيفة  ن�رشت  )ح�صبما   ،Avigdor Lieberman ليبمان   �أفيجدور 

مب�رشوع  للبدء  �لالزمة  �ملو�زنة  تخ�صي�ص  قر�ر  على   ،)2017/1/9 يف   Yedioth Ahronoth

 ع�صكري ُي�صمى “�لعائق Barrier” على حدود قطاع غزة، وتبلغ تكلفته 3.34 مليار�ت �صيكل )نحو

867.5 مليون دوالر(. و�مل�رشوع ُيعّد �أحد �مل�صاريع �ل�صخمة و�ملكلفة �لتي دخلت مرحلة �لتنفيذ، 

وي�صتمر �لعمل فيه ملدة عامني، مب�صاركة �الآالف من �ملهند�صني و�لعمال، ويفرت�ص �أن يغطي م�صافة 

بطول 64 كم على طول حدود قطاع غزة، وي�صمل مر�حل عدة، �أوالها جد�ر “ذكي” ي�صبه �جلد�ر 

�الأمني �ملقام على �حلدود بني م�رش و“�إ�رش�ئيل”، وثانيها جد�ر �إ�صمنتي ينزل �إىل �أعماق �الأر�ص، 

 .
18

وثالثها و�صائل تكنولوجية لت�صخي�ص �الأنفاق، باالإ�صافة �إىل و�صائل هجومية ودفاعية متقدمة

كما �صكلت قو�ت �الحتالل لو�ًء جديد�ً؛ للرد على ما �أ�صمته تهديد�ت �الأنفاق للم�صتعمر�ت �ملحاذية 

.
19

لقطاع غزة
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جدول 4/2: القتلى واجلرحى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية

وقطاع غزة 2013–202017

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

الإ�رشائيليونالفل�شطينيونالإ�رشائيليونالفل�شطينيون

201349617144

20142,2408911,449375

2015179291,618249

2016134173,230170

201794188,300*66

* �أعد�د �جلرحى �الإ�رش�ئيليني حتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017.

القتلى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2013–2017

اجلرحى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2013–2017
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3. الأ�رشى واملعتقلون:

معاناة  ��صتمر�ر  ناحية  من  �صبقتهما  �لتي  �ل�صنني  غر�ر  على  و2017،   2016 �صنتا  ُتعّد 

بينهم �أ�صري،   6,500 �الحتالل نحو  �الأ�رشى يف �صجون  بلغ عدد   2016 �صنة  نهاية   �الأ�رشى. ففي 

53 �أ�صريًة، و300 طفٍل، و�أربعة �أع�صاء يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. وبلغ عدد �الأ�رشى 6,080 

من �ل�صفة �لغربية، 510 منهم من �رشقي �لقد�ص، وبلغ عدد �أ�رشى قطاع غزة 350، فيما بلغ عدد 

�أ�رشى فل�صطينيي 1948 ما جممله 70 �أ�صري�ً، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �ملعتقلني �لعرب من جن�صيات 

خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى 536 �ُصنفو� على �أنهم معتقلون �إد�ريون )�نظر جدول 4/3(.

بينهم �أ�صري�ً   6,119 �إىل  �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل  2017، فقد و�صل عدد   �أما يف نهاية �صنة 

 5,729 �الأ�رشى  عدد  وبلغ  �لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  نائباً  و11  طفالً،  و330  �أ�صرية   59

من �ل�صفة �لغربية، منهم 550 من �رشقي �لقد�ص، وبلغ عدد �أ�رشى قطاع غزة 320، فيما بلغ عدد 

�أ�رشى فل�صطينيي 1948 ما جممله 70 �أ�صري�ً، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �ملعتقلني �لعرب من جن�صيات 

خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى 450 �أ�صري�ً �ُصنفو� على �أنهم �إّما معتقلون �إد�ريون �أو موقوفون بانتظار 

�ملحاكمة، �أو َمن تعدُّهم �صلطات �الحتالل “مقاتلني غري �رشعيني” )�نظر جدول 4/3(. 

وقد ر�صد مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات �عتقال قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لـ 6,170 مو�طناً 

لتلك  �لبياين  �خلط  �أن  غري  وفتاة.  �مر�أة  و208  طفالً،   1,250 بينهم   ،2016 �صنة  خالل  فل�صطينياً 

حاالت   510 �العتقاالت  متو�صط  وبلغ   ،2016 �صنة  و�صهور  �أيام  خالل  متعرجاً  كان  �العتقاالت 

�صهرياً، ونحو 17 حالة يومياً. وبذلك تكون �العتقاالت خالل �صنة 2016 �أقل من حجم �العتقاالت 

.
21

خالل �صنة 2017؛ و�لتي بلغت 6,500 معتقالً، بينهم 1,600 طفل، و170 �مر�أة وفتاة

و�صملت �العتقاالت خالل �صنتي 2016 و2017، كما يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، كافة �رش�ئح وفئات 

�ملجتمع �لفل�صطيني دون ��صتثناء، مبن فيهم �الأطفال و�لن�صاء و�الأكادييون و�الأ�رشى �ملحرَّرون، 

وُنفذت  و�لنو�ب،  و�ل�صحفيون،  و�الإعالميون  �حلقوقيون،  و�لنا�صطون  �ل�صن،  وكبار  و�ملر�صى، 

�مل�صت�صفيات،  و�قتحام  �لعمل،  و�أماكن  �ل�صارع  من  �الختطاف  �أو  �لبيوت،  كاقتحام  عدة  باأ�صكال 

و�ختطاف �ملر�صى و�مل�صابني، �أو عب “وحد�ت �مل�صتعربني”، �أو عب �ملعابر و�حلو�جز �لع�صكرية، 

كما �عتُقل �لع�رش�ت من �ل�صيادين يف عر�ص �لبحر بقطاع غزة.

حيث  �لقد�ص،  مدينة  ن�صيب  من   2016 �صنة  خالل  �العتقاالت  من  �الأكب  �لن�صيب  وكان 

ونابل�ص حالة،   900 �هلل  ور�م  حالة،   1,500 �خلليل  ن�صيب  كان  بينما  �عتقال،  حالة   2,000  بلغت 

700 حالة، ومن قطاع غزة 223 حالة. ومن بني حاالت �العتقال كان ن�صيب �الأطفال 1,230 حالة، 

ومن  حالة،   1,220 �ملحررين  �الأ�رشى  ومن  حاالت،   208 �لن�صاء  بني  �العتقال  حاالت  بلغت  بينما 

طلق �رش�ح ثالثة منهم بعد 
ُ
�ملر�صى 190 حالة. كما مّت �عتقال خم�صة نو�ب من �ملجل�ص �لت�رشيعي، �أ
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�أو  ل�صاعات،  �عتقال و��صتدعاء و�حتجاز  135 حالة  �ل�صنة نف�صها  �إد�ري الأ�صهر. و�صهدت  �عتقال 

�إ�صد�ر قر�ر �إد�ري ل�صحفيني و�إعالميني فل�صطينيني.

�لقد�ص، حيث بلغت  2017 من ن�صيب مدينة  �الأكب من �العتقاالت خالل �صنة  �لن�صيب  وكان 

ومن  حالة.   118 غزة  قطاع  ومن  حالة،   1,400 �خلليل  ن�صيب  كان  بينما  �عتقال،  حالة   2,100

�لن�صاء بني  �العتقال  حاالت  بلغت  بينما  حالة،   1,600 �الأطفال  ن�صيب  كان  �العتقال  حاالت   بني 

170 حالة، ومن �الأ�رشى �ملحررين 1,400 حالة، ومن �ملر�صى 185 حالة. كما مّت �عتقال 13 نائباً 

.
22

طلق �رش�ح �أربعة منهم بعد �عتقال �إد�ري الأ�صهر
ُ
من �ملجل�ص �لت�رشيعي، �أ

�إد�رياً،  قر�ر�ً   1,658 �الحتالل  �أ�صدر  حيث   ،2016 �صنة  يف  �الإد�رية  �لقر�ر�ت  ن�صبة  و�رتفعت 

و�لتي   ،2015 ب�صنة  مقارنة   %30l بن�صبة  �رتفاعاً  �الأعد�د  هذه  وت�صكل  �عتقال،  جتديد  غالبيتها 

بلغت فيها �لقر�ر�ت �الإد�رية 1,261 قر�ر�ً، فيما بلغت 1,086 خالل �صنة 2017. و�أ�صدرت حماكم 

�الحتالل 11 حكماً بال�صجن �ملوؤبد خالل �صنة 2016، و16 حكماً بال�صجن �ملوؤبد خالل �صنة 2017. 

145 عملية  2016، وبـ  لل�صجون خالل �صنة  �قتحام  156 عملية  بـ  �إد�رة �صجون �الحتالل  وقامت 

�قتحام لل�صجون خالل �صنة 2017. و�رتفعت قائمة �صهد�ء �حلركة �الأ�صرية �إىل 212 �صهيد�ً، وذلك 

.
بارتقاء �أ�صريين يف �صنة 2016، وثالثة �أ�رشى يف �صنة 232017

جدول 4/3: الأ�رشى واملعتقلون يف �شجون الحتالل 2013–242017

الأطفالالن�شاءحمكومون مدى احلياةقطاع غزةال�شفة الغربية*املجموع الكلي للمعتقلنيال�شنة

20135,0234,40838947617154

20146,2005,72937148123152

20156,9006,48232850255450

20166,5006,08035045953300

20176,1195,72932052559330

* �أعد�د تقريبية وفق �إح�صائيات موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان.

بحّق  �لعن�رشية  و�لقر�ر�ت  �لقو�نني  من  �لعديد  �الحتالل  �أ�صدر  و2017   2016 �صنتي  وخالل 

�الأ�رشى، �أبرزها قانون �إعد�م �الأ�رشى، وهو يهدف لفر�ص عقوبة �الإعد�م على �أ�رشى فل�صطينيني 
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على  كبري  ب�صكل  للت�صديد  يهدف  وهو  “�الإرهاب”،  مكافحة  وقانون  �إ�رش�ئيليني،  قتل  يف  �صاركو� 

من  و�ل�صاباك  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  باإعفاء  ي�صمح  وقانون  مقاومة،  �أعمال  يف  �مل�صاركني  معاقبة 

�صّن بلوغهم  قبل  �لفعلي  بال�صجن  �لقا�رشين  �الأطفال  معاقبة  وقانون  �الأمنية،  �لتحقيقات   توثيق 

�لـ 14، وقانون حرمان �أ�رشى �لقد�ص و�لد�خل من م�صتحقاتهم �ملالية، وقر�ر متديد �صبكات و�أنظمة 

مر�قبة تكنولوجية حديثة يف �ل�صجون، وقانون �عرت�ف �ملحاكم �ملدنية �الإ�رش�ئيلية بقر�ر�ت �ملحاكم 

�لع�صكرية يف “�إ�رش�ئيل”، وم�رشوع قانون حرمان �الأ�رشى من �لتعليم، وم�رشوع قانون �حتجاز 

.
25

جزء من �مل�صتحقات �ملالية لل�صلطة �لفل�صطينية

اأ. العتقال الإداري:

على �لرغم من �أن �العتقال �الإد�ري حمظور يف �لقانون �لدويل، ويخالف �أب�صط حقوق �الإن�صان، 

فقد ��صتمر �الحتالل خالل �صنتي 2016–2017 يف �إ�صد�ر �أو�مر �عتقال �إد�ري بحّق �رش�ئح خمتلفة 

�إن�صان،  �لفل�صطيني، ون�صطاء حقوق  �لت�رشيعي  �أع�صاء يف �ملجل�ص  �لفل�صطيني، منهم  من �ملجتمع 

وعمال، وطلبة، وحمامون، وجتار...؛ وو�صل عدد �ملعتقلني �الإد�ريني �لذين حتتجزهم “�إ�رش�ئيل” 

دون تهم حمددة �أو حماكمة �إىل 450 معتقالً يف نهاية �صنة 2017، بينهم 7 نو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�لفل�صطيني، بعد �أن كان عددهم 536 يف نهاية 2016، بينهم 4 نو�ب، و650 يف نهاية 2015، و450 يف 

.
نهاية 2014، و155 يف نهاية 262013

و�صّعد �الحتالل ب�صكل كبري من �إ�صد�ر قر�ر�ت �العتقال �الإد�ري خالل �نتفا�صة �لقد�ص، �لتي 

بد�أت يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، �صو�ء لالأ�رشى �جلدد، �أم قر�ر�ت جتديد �العتقال �الإد�ري، 

�لقد�ص  �نتفا�صة  من  عامني  خالل  �إد�ري  �عتقال  قر�ر   2,860 �الحتالل  حماكم  �أ�صدرت  حيث 

جديد�ً،  قر�ر�ً   1,178 بينها  من   ،)2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين   -  2015 �أكتوبر  )ت�رشين �الأول/ 

غالبيتها لالأ�رشى �ملحررين. و�رتفع عدد �ملعتقلني �الإد�ريني يف �صجون �الحتالل يف نهاية ني�صان/ 

 1,817 �إ�صد�ر  2009. و�صهد �لعام �الأول  �أ�صري�ً، للمرة �الأوىل منذ �صنة   750 �إىل نحو   2016 �أبريل 

 .
27ً

قر�ر �عتقال �إد�ري، بينما �صهد �لعام �لثاين �إ�صد�ر 1,043 قر�ر�

�إ�صد�ر مّت  حيث  �لفل�صطينيات،  و�لفتيات  �لن�صاء  �صنو�ت،  منذ  مرة  والأول  �لقر�ر�ت،   و�صملت 

17 قر�ر�ً �إد�رياً بحقهّن، �إحد�هن ُجدد لها للمرة �خلام�صة على �لتو�يل، وهي �الأ�صرية �صباح فرعون 

كما  جر�ر.  خالدة  �لنائب  �أي�صاً  بينهن  ومن   ،2016 يونيو  حزير�ن/  منذ  معتقلة  وهي  �لقد�ص،  من 

�إد�رياً بحق نو�ب من �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. و�صملت �لقر�ر�ت  �أ�صدر �الحتالل 15 قر�ر�ً 

قر�ر�ً   42 �النتفا�صة  عاَمي  خالل  �الحتالل  حماكم  �أ�صدرت  حيث  �لقا�رشين  �الأطفال  �الإد�رية 

��صتهدف �أطفاالً قا�رشين، كما �أ�صدرت 55 قر�ر �عتقال �إد�ري على خلفية من�صور�ت على مو�قع 

.
28

�لتو��صل �الجتماعي
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جدول 4/4: املعتقلون الإداريون 2013–292017

20132014201520162017ال�شنة

155450650536450املعتقلون الإداريون

ب. اإ�رشاب الأ�رشى عن الطعام:

�لطبي،  �الإهمال  �صيا�صة  ومنها  �الأ�رشى،  جتاه  �الحتالل  �صجون  �إد�رة  ل�صيا�صة  نتيجة 

و�النتهاكات، و�العتقال �الإد�ري، و�ملحاكم �جلائرة، ومنع �لزيار�ت؛ خا�ص �الأ�رشى خالل �صنتي 

2016–2017 عدد�ً من �الإ�رش�بات عن �لطعام، �جلماعية و�لفردية. و�صّكل �إ�رش�ب �الأ�رشى خطوة 

قانون  الإقر�ر  �الحتالل  �صلطات  دفع  مما  و�لتع�صفية،  �جلائرة  �ل�صيا�صة  من  �لتخفيف  نحو  مهمة 

�لقانون الأول مرة  �لطعام. وقد طبقت �صلطات �الحتالل  �لق�رشية لالأ�رشى �مل�رشبني عن  �لتغذية 

�إىل ج�صده رغماً عنه، وذلك  �إدخال حماليل  2016/1/12، عب  �لقيق يف  �الإد�ري حممد  �ملعتقل  على 

.
30

على �لرغم من حظر �لقانون �لدويل تطبيق �لتغذية �لق�رشية على �مل�رشبني

�أ�صري�ً من حما�ص تعليق �إ�رش�بهم �ملفتوح عن �لطعام، �لذي بد�أ قبل   365 �أعلن   2016/8/6 ويف 

يومني، بعد �تفاق مع �إد�رة م�صلحة �صجون �الحتالل يق�صي باال�صتجابة ملعظم مطالبهم �الإن�صانية 

على  �حتجاجاً  �الإ�رش�ب  يف  �لدخول  يومني  خالل  تباعاً  �أعلنو�  قد  �حلركة  �أ�رشى  وكان  �لعادلة، 

عملية �لقمع �لو��صعة �لتي تعر�صو� لها، ونقل ما يزيد على 300 �أ�صري منهم، و�العتد�ء على �لعديد 

منهم بال�رشب، �إ�صافة �إىل عزل رئي�ص �لهيئة �لقيادية �لعليا الأ�رشى �حلركة حممد عرمان يف �صجن 

�الأ�رشى  بع�ص  و�إعادة  �ملهني،  �لعاري  �لتفتي�ص  وقف  �التفاق  و�صمل   .Hadarim Prison هد�رمي 

�لذين مّت نقلهم، وتلبية جمموعة من �ملطالب �حلياتية. كما نفذ �أكرث من �صتة �آالف �أ�صري فل�صطيني يف 

2016/9/26، �إ�رش�باً مفتوحاً عن �لطعام، �حتجاجاً على ��صت�صهاد �الأ�صري يا�رش حمدونة، ب�صبب 

.
31

د �الإهمال �لطبي �ملتعمَّ

�إ�رش�بهم، فل�صطيني  �أ�صري   1,600 نحو  علّق  يوماً،   41 د�م  �لطعام  عن  �إ�رش�ب   وبعد 

بتلبية  يق�صي  �الحتالل،  �صجون  م�صلحة  �إد�رة  مع  التفاق  �لتو�صل  بعد  وذلك   ،2017/5/27 يف 

�صيا�صة  �إنهاء  لتحقيقها:  �مل�رشبون  �صعى  �لتي  �الأ�رشى  مطالب  �أبرز  ومن  �الإن�صانية.  مطالبهم 

وعدم  �لعائالت  زيار�ت  منع  �صيا�صة  و�إنهاء  �النفر�دي،  �لعزل  �صيا�صة  و�إنهاء  �الإد�ري،  �العتقال 

�نتظامها، و�إنهاء �صيا�صة �الإهمال �لطبي، وغري ذلك من �ملطالب �الأ�صا�صية و�مل�رشوعة. وقال رئي�ص 

هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين عي�صى قر�قع �إن 80l% من مطالب �الأ�رشى �الإن�صانية و�ملعي�صية 

.
32

قد مّت �إجنازها
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وقد خا�ص �أكرث من 140 �أ�صري�ً فل�صطينياً معارك “�الأمعاء �خلاوية” ب�صكل فردي منذ �إ�رش�ب 

�ل�صيخ خ�رش عدنان يف �صنة 2012، و�نتزعو� فيها حريتهم وحقوقهم؛ منهم �الأ�صري حممد �لقيق، 

يف  �الأول  �إ�رش�به  �أنهى   ،2017–2016 �صنتي  خالل  �لطعام  عن  مفتوحني  �إ�رش�بني  خا�ص  �لذي 

2016/2/26 بعد 94 يوماً، بعد تعهد �صلطات �الحتالل �إنهاء �العتقال �الإد�ري يف 2016/5/21 بقر�ر 

جوهري غري قابل للتمديد، ويف 2016/5/19 �أفرجت �صلطات �الحتالل عن �لقيق. �أما �إ�رش�به �لثاين 

�لذي بد�أه يف 2017/2/6، كان �حتجاجاً على �عتقاله مرة �أخرى يف 2017/1/15، وحتويله لالإد�ري 

�إىل �تفاق مع �صلطات  2017/3/10، بعد �لتو�صل  �أو حماكمة، وعلّقه يف  �أ�صهر دون تهمة  ملدة ثالثة 

، غري �أن �الحتالل �أجل �الإفر�ج عنه �إىل 2017/11/9.
�الحتالل، يق�صي باالإفر�ج عنه يف 332017/4/14

وعلّق �لقيادي يف �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �الأ�صري بالل كايد، يف 2016/8/24، �إ�رش�به 

�ملفتوح عن �لطعام �لذي ��صتمر 71 يوماً، رف�صاً لتحويله لالعتقال �الإد�ري بعد �نتهاء مدة �أ�رشه، 

يف  �إنهائها  عند  �رش�حه  و�إطالق  �الإد�ري،  �عتقاله  فرتة  بتحديد  يق�صي  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  بعد 

 ،2016/9/21 يف  �لقا�صي،  ومالك  �لبلبول  وحممود  حممد  �الأ�رشى  علق  بدورهم   .
342016/12/1

�إ�رش�بهم عن �لطعام �لذي ��صتمر 82 يوماً لل�صقيقني �لبلبول و70 يوماً للقا�صي، بعد �لتو�صل �إىل 

.
35

�تفاق يحدد �عتقالهم �الإد�ري وي�صمن عدم جتديده

 ،2016/11/13 �أعلن رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية د�خل �خلط �الأخ�رش �ل�صيخ ر�ئد �صالح يف  كما 

يعلن وقفه  �أن  قبل  �ل�صحر�وي،  على عزله يف �صجن نفحة  �حتجاجاً  �لطعام،  عن  مفتوحاً  �إ�رش�باً 

رئي�ص قال  ما  وفق  �لعربية،  للجماهري  �لعليا  �ملتابعة  جلنة  لطلب  ��صتجابة   ،2016/11/17  يف 

�الأ�صري�ن �أعلن   ،2016/12/22 ويف   .
36

�خلطيب كمال  �ل�صيخ  �ملتابعة،  بلجنة  �حلريات   جلنة 

�أن�ص �صديد و�أحمد �أبو فارة عن وقف �إ�رش�بهما �ملفتوح عن �لطعام �لذي ��صتمر 90 يوماً متو��صالً، 

.
37

بعد تلقيهما قر�ر�ً بالتجديد العتقالهما �إد�رياً مرة و�حدة ملدة �أربعة �صهور

4. احل�شار الإ�رشائيلي على ال�شعب الفل�شطيني:

و��صلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ح�صار قطاع غزة لل�صنة �لـ 11 على �لتو�يل، يف �أطول عملية 

�إجر�ء�ت �حل�صار على �ل�صكان، كما ��صتمرت يف  �لتاريخ �ملعا�رش، وفر�صت مزيد�ً من  ح�صار يف 

فر�ص قيود م�صددة على حركة �ملعابر �لتجارية وتلك �ملتعلقة بحركة �الأفر�د. ومل يطر�أ خالل �صنتي 

2016 و2017 تغيري هيكلي على �إجر�ء�ت �حل�صار، حيث مل مت�ص �لت�صهيالت �ملزعومة �لتي تعلنها 

�صلطات �الحتالل جوهر �لقيود �ملفرو�صة على حرية �حلركة لالأفر�د و�لب�صائع.

على  م�صددة  قيود  فر�ص  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �صلطات  و��صلت  �الأفر�د،  حركة  �صعيد  فعلى 

تنقل �صكان قطاع غزة عب معب بيت حانون )�إيريز Erez(، �ملنفذ �لوحيد ل�صكان �لقطاع �إىل �ل�صفة 

�أدى  فيما  �لتنقل.  يف  حقهم  من  فل�صطيني  مليوين  نحو  حرمان  �لقيود  هذه  عن  جنم  وقد  �لغربية. 
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�إغالق �ل�صلطات �مل�رشية �صبه �لد�ئم ملعب رفح �لبي �إىل حرمان �صكان �لقطاع من حقهم يف حرية 

�لتنقل و�ل�صفر من و�إىل �لقطاع. و�صهدت �صنتي 2016 و2017 �إغالقاً �صبه كامل ملعب رفح، بح�صب 

�ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا؛ �لتي قالت �إن �ل�صلطات �مل�رشية فتحته 41 يوماً فقط 

�أ�صو�أ مّدة ت�صغيل للمعب خالل �صنو�ت �حل�صار يف   ،2017 2016، و21 يوماً يف �صنة   خالل �صنة 

�ملو�طنني  عدد  بلغ  وقد  �الإن�صانية.  للحاالت  متفرقة،  فرت�ت  وعلى  حمددة،  �صاعات  ويف   ،11 �لـ 

�مل�صجلني لل�صفر، و�لذين هم بحاجة ما�صة لل�صفر عب معب رفح �لبي �أكرث من 15 �ألف �صخ�ص من 

. كما ��صتمر 
38

�حلاالت �الإن�صانية وحملة �الإقامات و�لطالب، بح�صب هيئة �ملعابر و�حلدود يف غزة

منع و�صول قو�فل �مل�صاعد�ت �الإن�صانية للقطاع �ملحا�رش، عد� عن �أنه مل ُي�صمح لل�صنة �لثالثة على 

�لتو�يل ب�صفر �ملعتمرين.

�الإ�رش�ئيلية �الحتالل  �صلطات  �أغلقت  فقد  �لتجارية،  و�ل�صلع  �لب�صائع  حركة  �صعيد   وعلى 

�أي ما   ،2016 132 يوماً خالل �صنة  �أبو �صامل، �ملعب �لتجاري �لوحيد لقطاع غزة، ملدة  معب كرم 

ن�صبته  ما  �أي   ،2017 �صنة  خالل  يوماً   123 ملدة  �أغلقته  كما  �ل�صنة،  �أيام  جممل  من   %36.1l ن�صبته 

29.6l% من جممل �أيام �ل�صنة. وقد �أحدث ذلك نق�صاً يف �لعديد من �ل�صلع و�الحتياجات �الأ�صا�صية 

�أ�صناف  �أنو�ع �لوقود وخ�صو�صاً غاز �لطهي، وكافة  �لتي يحتاجها �ل�صكان، ومن �صمنها معظم 

مو�د �لبناء. وقد ��صتمرت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف حظر ت�صدير كافة منتجات قطاع غزة 

لل�صنة �لعا�رشة على �لتو�يل، ويف ��صتثناء حمدود، �صمحت بت�صدير كميات حمدودة جد�ً من بع�ص 

�ملنتجات، معظمها �صلع زر�عية، يتّم ت�صدير معظمها �إىل �ل�صفة �لغربية، و�لكميات �لقليلة �الأخرى 

يتم ت�صديرها �إىل “�إ�رش�ئيل” ودول �لعامل �الأخرى. وقد بلغ معدل �صادر�ت �لقطاع نحو 6 �صاحنات 

يومياً خالل �صنتي 2016 و2017، بينما كانت ت�صل قبل فر�ص �حل�صار �إىل 150 �صاحنة يف �ليوم 

.
39ً

�لو�حد، بينما بلغ معدل و�رد�ت �لقطاع نحو 500 �صاحنة يوميا

�لت�رشيحات  وكذب  غزة،  قطاع  على  �حل�صار  ��صتمر�ر  �إىل  �مليد�نية  �لوقائع  ت�صري  وبالتايل 

وتقارير  حقوقية  هيئات  ك�صفت  فقد  �لقطاع.  عن  �حل�صار  تخفيف  ب�صاأن  �ملتعاقبة  �الإ�رش�ئيلية 

�قت�صادية �أن جميع مكونات �حلياة يف قطاع غزة، حُتت�رش بفعل �حل�صار، و�أن �الأو�صاع �الإن�صانية 

�صالح  “غري  �أ�صبح  قد  غزة  قطاع  يكون  �أن  من  �ملتحدة  �الأمم  حذرت  فقد  �صوء�ً؛  تزد�د  �لقطاع  يف 

للحياة” فعالً. وحذَّر من�صق �الأمم �ملتحدة للم�صاعد�ت �الإن�صانية و�الأن�صطة �الإمنائية يف �الأر��صي 

�الجتاه  يف  ت�صري  �ملوؤ�رش�ت  “كل  �أن  من   Robert Piper بايب  روبرت  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

 The United Nations خلاطئ”. و�أكد تقرير �قت�صادي �صادر عن برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي�

�صببه �حل�صار  �لقطاع �خلا�ص يف غزة يعاين عجز�ً  �أن   Development Programme (UNDP)l

رة  �ملدمِّ و�حلروب  و�الأ�صو�ق،  �لطبيعية  �مل�صادر  �إىل  و�لو�صول  �حلركة  على  �ملفرو�صة  و�لقيود 

 ،Roberto Valent فالنت  روبريتو  �الأممي  للبنامج  �لعام  للمدير  �خلا�ص  �ملمثل  وقال  �ملتكررة. 
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ما  و�إن  �لعامل،  يف  �لن�صب  �أعلى  من  هي  غزة  قطاع  يف  �لبطالة  ن�صبة  �إن  �لتقرير،  ��صتعر��ص  خالل 

 .
40

يقارب من 60l% من �صبابها عاطلني عن �لعمل

 The Parliamentary Assembly ومن جهة �أخرى، �صادق �الجتماع �لبملاين ملجل�ص �أوروبا

وغري  �ملنهجي  بـ“�لقتل  “�إ�رش�ئيل”  يتهم  تقرير  على   of the Council of Europe (PACE)l

. وقالت 
41

�لقانوين” يف قطاع غزة، وباأنها متهمة برتدِّي �لو�صع �الإن�صاين �لذي �آَل �إليه قطاع غزة

�ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا، يف تقرير لها، �إن �ل�صلطات �مل�رشية لعبت دور�ً �أ�صا�صياً 

يف ت�صديد �حل�صار بعد منت�صف �صنة 2007 من خالل �إغالق معب رفح. وك�صف �لتقرير �أن �الإغالق 

�ملخابر�ت  �صباط  عب  �ملو�طنني،  تنقل  يف  �ل�صود�ء  لل�صوق  �أبو�باً  فتح  للمعب  �مل�صتمر  �لتع�صفي 

و�جلي�ص �مل�رشي، بعد �لتن�صيق مع �صما�رشة فل�صطينيني، وب�صكل �رشي، لقاَء مبالغ مالية ت�صل 

.
42

�إىل خم�صة �آالف دوالر �أمريكي

وقال �لنائب جمال �خل�رشي، رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، �إن �حل�صار �الإ�رش�ئيلي 

�صّد قطاع غزة باآثاره �خلطرية ي�صيب كل مناحي �حلياة. وقال �خل�رشي �إن 80l% من �صكان �لقطاع 

غلقت ب�صكل جزئي 
ُ
يعي�صون حتت خّط �لفقر، و�إن �أكرث من خم�صة �آالف م�صنع ومن�صاأة �قت�صادية �أ

�أو كلي، وُقدرت خ�صائرها �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة بنحو 284 مليون دوالر. كما ذكر �خل�رشي �أن 

.
43

عدد �الأ�صناف يف قو�ئم �ل�صلع �ملمنوعة من دخول �لقطاع بلغت 500 �صنف

�الإ�رش�ئيلي �لعدو�ن  بفعل  غزة  قطاع  يف  كلياً  رة  �ملدمَّ �ملنازل  من   %50l �إن  �خل�رشي   وقال 

�أ�صل  4,000 وحدة �صكنية يف قطاع غزة، من  �أن  �إىل  لالإعمار، م�صري�ً  2014، ما ز�لت بحاجة  �صنة 

5,500 بحاجة لالإعمار، ال يوجد متويل الإعمارها. و�أرجع �خل�رشي بطء عملية �الإعمار لعدة �أ�صباب 

�أبرزها �آلية دخول مو�د �لبناء وتقنينها من قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وعدم وجود متويل لبناء ما 

رة بنحو 200 مليون دوالر، لعدم �لتز�م �ملانحني بكامل �لتز�ماتهم يف موؤمتر  تبقى من �ملنازل �ملدمَّ

.
�ملانحني بالقاهرة 442014

 Euro-Mediterranean Human ومن جهته، حّذر �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان

Rights Monitor من �لتدهور �حلاد غري �مل�صبوق يف �الأو�صاع �الإن�صانية يف قطاع غزة، وقال �إن 

�لغذ�ئي  �الأمن  �نعد�م  ن�صبة  جتاوزت  فيما   ،%65l لتتجاوز  �رتفعت  �ملدقع  و�لفقر  �لفقر  معدالت 

72l% لدى �الأ�رش يف قطاع غزة، و�أ�صبح 80l% من �صكان �لقطاع يعتمدون على �مل�صاعد�ت �لدولية. 

وو�صل عدد �الأدوية �لتي �نعدمت بالكامل يف “م�صتودع �أدوية غزة �ملركزي”، يف حزير�ن/ يونيو 

2017، �إىل 170 �صنفاً، بن�صبة 33l% من �إجمايل عدد �أ�صناف �الأدوية �الأ�صا�صية، فيما ما يز�ل نحو 

37 �صنفاً من �أ�صل 67 �صنفاً من �أدوية مر�ص �ل�رشطان معدومة، وهو ما يعني �أن نحو 70l% من 

.
45

�لرعاية �لطبية و�خلدمات �ملقدَّمة ملر�صى �ل�رشطان باتت متوقفة ب�صكل �صبه كامل
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خالل  مهمة  تطّور�ت  �لت�صوية  م�صار  ي�صهد  مل 

ُت�صتاأنف  مل  �إذ  �لتقرير،  يغطيها  �لتي  �لفرتة 

كريي جون  �ل�صابق  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  ف�صل  بعد  توقفت  �لتي  �لثنائية   �ملفاو�صات 

يف �صنة 2014، بعدما قّدم خطة من عدة نقاط تركزت على �لق�صايا �لرئي�صية يف �ل�رش�ع، مبا يف ذلك 

�حلدود، و�مل�صتعمر�ت، و�لالجئني �لفل�صطينيني، وو�صع �لقد�ص، وت�صمنت �خلطة تبادل �الأر��صي 

�إ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية على طول نهر  �أمنية  �إ�رش�ئيل”، و�إقامة منطقة  بـ“يهودية  و�العرت�ف 

. وهي خطة ال ت�صل �إىل �حلد �الأدنى ملطالب منظمة �لتحرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية.
46

�الأردن

وف�صلت خطة كريي جر�ّء تعنت حكومة بنيامني نتنياهو، و�عرتف كريي بذلك بعد تخليه عن 

من�صبه، حيث قال يف ندوة مغلقة �رُشّبت منها �أقو�له: “�إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �رشحت علناً �أنها 

لن تقبل �أبد�ً بدولة فل�صطينية”، و�نتقد عدم �لتوجه �الإ�رش�ئيلي لـ“�ل�صالم” بقوله “�إن كان ال يوجد 

قادة �إ�رش�ئيليون يريدون �ل�صالم، و�إذ� مل تتغري �ملعادلة، ف�صاأنده�ص �إن مل ياأِت قادة فل�صطينيون 

على  نح�صل  ومل  عاماً  لثالثني  عنف  �لال  جربنا  لقد  يقولون  �لقادمة،  �أعو�م  �لـع�رشة  خالل  �صباباً 

. وحاولت �إد�رة بار�ك �أوباما Barack Obama يف �صنتها �الأخرية �أن تتعاطى مع �لطرح 
�صيء”47

�الإ�رش�ئيلي �لذي يرّوج له نتنياهو منذ فرتة طويلة، و�لذي يقدم ت�صور�ً باأن حَتلَّ مفاو�صاٌت عربية 

�إ�رش�ئيلية مكان �ملفاو�صات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية �لثنائية، الأنها �أثبتت، بزعمه، �أن �لفل�صطينيني 

“�ل�صالم”، على �أ�صا�ص �أن �لعرب يكن �أن يقدمو� ما عجز  غري ر�غبني وال قادرين على دفع ثمن 

�لفل�صطينيون عن تقديه، �أو يكنهم �إقناع �لفل�صطينيني �أو �ل�صغط عليهم ليقبلو�، بغطاء وت�صجيع 

عربي، ما رف�صو� �أو عجزو� عن تقديه مبفردهم.

�الأف�صل  و�أنها  م�صبوقة”  بالـ“غري  و�صفها  �لتي  �لعربية  �لدول  مع  بعالقاته  نتنياهو  ويتفاءل 

. وير�هن نتنياهو على ت�صويق “�إ�رش�ئيل” كحليف حمتمل للدول �خلليجية يف 
48

منذ قيام �الحتالل

مو�جهتها الإير�ن، خ�صو�صاً يف ظّل وجود نقطة �لتقاء بينهم وبني “�إ�رش�ئيل” على رف�ص �لتو�صل 

�إىل �تفاق على �لبنامج �لنووي �الإير�ين. وهو ما يّكنه من “�لتطبيع” مع �لدول �لعربية دون دفع 

حقيقة  عن  �لبو�صلة  ويحرف  ظهورهم؛  ويك�صف  �لفل�صطينيني  ويعزل  �صيا�صية،  ��صتحقاقات  �أي 

�ل�رش�ع يف �ملنطقة مع �لعدو �ل�صهيوين، �إىل �رش�عات طائفية وعرقية، ت�صب يف م�صلحة �مل�رشوع 

�ل�صهيوين.

��صرت�صاء  حماولة  باجتاه  خطو�ت  تقدمت  �أوباما  عهد  يف  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  من  بالرغم 

بع�ص  �إىل  و�أدى  �لطرفني،  بني  �أحياناً  مكتوم  ر�صا  عدم  �أو  توتر  ثمة  ظّل  �أنه  �إال  “�إ�رش�ئيل”، 
�صّد  )Veto )�لفيتو  �لنق�ص  حّق  ��صتخد�م  عن  �الأمريكية  �الإد�رة  بامتناع  �نتهى  و�جلذب،   �ل�صّد 

ثانيًا: م�شار الت�شوية ال�شلمية
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نهاية يف   2334 قر�ر  ب�صدور  �صمح  ما  �لت�صويت،  عن  و�متناعها  �ال�صتيطان  �صّد  قر�ر   م�رشوع 

. وما يكن �أن يف�رش �متناع �لواليات �ملتحدة عن �لت�صويت هو خ�صيتها من �لق�صاء 
�صنة 492016

على ما ي�صمى “حل �لدولتني” يف ظّل قيام �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بتو�صيع �ال�صتيطان مبعدالت كبرية 

جد�ً، لدرجة �أ�صبح عدد �مل�صتوطنني �أكرث من 800 �ألف وفق در��صة معهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج( 

�لعدد  لرفع  خمططات  �إقر�ر  ظل  ويف   ،
50Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJ)l

لي�صل �إىل مليون خالل فرتة وجيزة، وحر�صاً على �مل�صالح �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية، وتد�عيات هذ� 

�أن ي�صغط على  �أوباما يف فرتته �الأوىل  �الأمر على �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل. فقد حاول 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية، وطالب بتجميد حقيقي لال�صتيطان، ولكنه مل ينجح، بل تر�جع تر�جعاً ذليالً 

عن مطالبه، بعد رف�صها من ِقبَل �جلماعات �ملوؤيدة لـ“�إ�رش�ئيل” يف �أمريكا. 

وهنا ال بّد من �الإ�صارة �إىل �أن �خلالف �ملذكور مل ي�ص بالتز�م �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �إز�ء 

“�إ�رش�ئيل”، وال بالعالقات �لع�صوية بينهما، بدليل �لدعم �ل�صخي �لذي قدمه �أوباما لـ“�إ�رش�ئيل”، 
ملقولة  �أوباما  تبني  �إىل  �إ�صافة   .

51
�صنو�ت ع�رش  خالل  دوالر،  مليار   38 و�لبالغ  �مل�صبوق،  غري 

و�أبدية  موحدة  عا�صمة  باعتبارها  �لقد�ص  عن  د�فع  كما  يهودية”،  “دولة  باعتبارها  “�إ�رش�ئيل” 
.
لـ“�إ�رش�ئيل”52

1. مبادرات ما بعد ف�شل خطة كريي:

�لعملية  الإحياء  ومقرتحات  مبادر�ت   2014 �صنة  يف  كريي  خطة  ف�صل  بعد  ما  �لفرتة  �صهدت 

�ل�صيا�صية، كان هدفها ت�صييع �لوقت، و�لذي ��صتغلته “�إ�رش�ئيل” يف تطبيق خمططاتها �ال�صتعمارية 

�ال�صتيطانية �لعن�رشية، لفر�ص �أمر و�قع على �الأر�ص. ومن هذه �ملبادر�ت و�ملقرتحات:

اأ. قمة العقبة الرباعية – �شباط/ فرباير 2016:

عقد �جتماع �أمريكي �إ�رش�ئيلي �أردين م�رشي يف مدينة �لعقبة �الأردنية يف 2016/2/21، وعر�ص 

وت�صهيالت  �لفل�صطينيني  مع  �لثقة  لبناء  خطو�ت  جمموعة  وهي  �خلم�ص”،  �لنقاط  “خطة  نتنياهو 

يف  �لبناء  يف  �أمريكي  و�عرت�ف  �خلليج،  ودول  �ل�صعودية  بقادة  جتمعه  قمة  مقابل  �قت�صادية؛ 

�مل�صتعمر�ت، وقيام نتنياهو باملو�فقة �ملبهمة على مبادرة �ل�صالم �لعربية.

يف �ملقابل، قدم كريي خالل �الجتماع مبادرة �صالم �إقليمية، ت�صمل �عرت�فاً بـ“�إ�رش�ئيل” كـ“دولة 

يهودية”، و��صتئناف �ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني. لكن نتنياهو حتفظ على �ملبادرة، وعاد وتر�جع 

من  �لرغم  وعلى   .
53

حكومته �صيا�صة  يف  جوهري  تغيري  على  تنطوي  ال  �أنها  من  �لرغم  على  عنها 

�لفو�ئد �لتي يجنيها �لطرف �الإ�رش�ئيلي من م�صمون �الأفكار �ملتد�ولة ومن غياب �لطرف �لفل�صطيني 

وكانت  �الأخرى.  و�ملبادر�ت  �جلهود  جميع  �أف�صل  كما  �الجتماع،  نتنياهو  �أف�صل  فقد  �لقمة،  عن 

 �جلهود يف تلك �لفرتة تقوم على تغيري �الئتالف �حلاكم يف “�إ�رش�ئيل”، ليدخل �ملع�صكر �ل�صهيوين
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Zionist Camp بدالً من �لبيت �ليهودي The Jewish Home (HaBayit HaYehudi)l ، لت�صبح 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية قادرة على �إبد�ء قدر من �ملرونة مبا ي�صمح با�صتئناف �ملفاو�صات. من جهة 

�أخرى، كان غياب �لطرف �لفل�صطيني �أمر�ً �صلبياً وبالغ �لداللة، حيث بحثت “�إ�رش�ئيل” و�أمريكا مع 

طرفني عربيني �لق�صية �لفل�صطينية، يف ظّل غياب ممثلها �ل�رشعي.

ب. مقرتحات بايدن – اآذار/ مار�س 2016:

طرح جو بايدن Joe Biden، نائب �لرئي�ص �الأمريكي حينذ�ك، يف �أثناء زيارته �إىل �ملنطقة يف �آذ�ر/ 

مار�ص 2016، مقرتحات على �لرئي�ص �لفل�صطيني، هي �أ�صبه برفع �لعتب �أكرث مما هي مبادرة جدية. 

وت�صمنت �ملو�فقة على �إقامة دولة فل�صطينية على �أ�صا�ص حدود 1967، عا�صمتها �رشقي �لقد�ص، 

مقابل �عرت�ف �لفل�صطينيني بـ“�إ�رش�ئيل” كـ“دولة يهودية”، وتخليهم عن حّق عودة �لالجئني.

ج. املبادرة الفرن�شية: 

28 دولة، �إ�صافة �إىل  2016 �جتماعاً لوزر�ء خارجية وممثلي  عقدت فرن�صا يف حزير�ن/ يونيو 

�لتي  �ل�صالم”  لـ“مبادرة  جت�صيد�ً  �ملتحدة،  و�الأمم   European Union (EU)l �الأوروبي  �الحتاد 

 طرحتها �صابقاً كدليل على �ل�صيق من �لدور �الأمريكي. وتقوم هذه �ملبادرة على مبد�أ “حل �لدولتني”،

وتت�صمن مو�عيد نهائية للتفاو�ص بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي، وكل مرحلة من مر�حل 

�لتفاو�ص، مع �التفاق على موعد نهائي ومدة زمنية لكل مرحلة، وحتديد بنود �لتفاو�ص، و�ملو��صيع 

حول  �لنهائي  �التفاق  حتى  �لطرفان،  بها  يلتزم  دولية  معايري  وو�صع  حلها،  يجب  �لتي  �خلالفية 

.
54

تفا�صيل “حل �لدولتني”، على �أن ُيعقد يف نهاية �ل�صنة موؤمتٌر دويٌل للت�صوية �ل�صلمية

قاطعته  و�لذي   ،2017/1/15 يف   ”Paris Peace Conference لل�صالم  باري�ص  “موؤمتر  عقد 

“�إ�رش�ئيل”، خ�صية �أن يلي عليها �أي �صيء غري منا�صب. ولكنها كانت �لغائب �حلا�رش من خالل 
حتفظاتها  من  �لكثري  �أخذ  خالل  من  ذلك  ظهر  “�إ�رش�ئيل”.  مو�قف  عن  �الأمريكية  �الإد�رة  دفاع 

فرن�صياً  وعد�ً  �لبد�ية  يف  ت�صمنت  �أن  بعد  �ملبادرة،  ُعدلت  حيث  �لفرن�صية؛  �ملبادرة  يف  باحل�صبان 

باالعرت�ف بالدولة �لفل�صطينية �إذ� ف�صلت �ملبادرة، ومّت �لتخلي عن هذ� �لوعد �لذي عدَّته “�إ�رش�ئيل” 

�إبد�ء مرونة، الأنهم �صيح�صلون على �عرت�ف فرن�صي بدولتهم عند  ت�صجيعاً للفل�صطينيني لرف�ص 

متعددة  م�صاركة  �إىل  و�لو�صول  �آخر  دويل  موؤمتر  عقد  �إىل  تلمح  �لفرن�صية  �ملبادرة  وكانت  �لف�صل. 

خم�صة �صيغة  خالل  من  �إير�ن  مع  �لتفاو�ص  �أثناء  يف  ح�صل  مبا  �صبيه  �أمر  �ملفاو�صات،  رعاية   يف 

ز�ئد و�حد، وتغرّيت �لرئا�صة �لفرن�صية فلم يعقد �ملوؤمتر.

�إن �لن�صاط �لفرن�صي، يف �لوقت �لذي تتوقف فيه �الإد�رة �الأمريكية عن �لتحّرك، يهدف �إىل تقطيع 

�لوقت ومنع ن�صوء فر�غ ت�صتغله �أطر�ف و�آر�ء ودول “متطرفة”، بح�صب �ملعايري �لغربية.
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د. املبادرة الرو�شية: 

نزيهاً”،  “و�صيطاً  لتكون  ��صتعد�دها  مبدية  �ل�صلمية،  للت�صوية  مبادرة  مو�صكو  طرحت 

وت�صت�صيف �ملفاو�صات �ملبا�رشة بني �لطرفني، وكررت، عدة مر�ت، دعوتها ال�صت�صافة لقاء بني 

نتنياهو وحممود عبا�ص، غري �أن مثل هذه �لقمة مل تتم حتى هذه �للحظة، بالرغم من �أنها تكررت 

.
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مر�ت عدة

 ،2016 �إىل قمة موريتانيا يف متوز/ يوليو  Vladimir Putin ر�صالة  وقد وّجه فالديري بوتني 

و�ّصح فيها �أن مو�صكو ترى �أن �لو�صع �لر�هن يف فل�صطني غري مقبول، وتدعو �إىل توفري �لظروف 

الإعادة �إطالق عملية �ملفاو�صات باأقرب وقت، لت�صل �إىل �إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة وقابلة للحياة 

.
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ومرت�بطة �الأر��صي عا�صمتها �رشقي �لقد�ص، وتعي�ص ب�صالم مع جري�نها

هـ. مبادرة ال�شي�شي:

طرح �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي يف �أيار/ مايو 2016 مبادرة لتحويل “�ل�صالم �لبارد” 

“�صالم د�فئ”، و��صتئناف �ملفاو�صات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية. وكررها يف مبادرة �صبيهة، يف  �إىل 

.
�أثناء خطابه يف �الأمم �ملتحدة يف �أيلول/ �صبتمب 572017

ودعا �لرئي�ص �ل�صي�صي �لفل�صطينيني �إىل توحيد �صفوفهم، معرباً عن ��صتعد�د بالده للعب دور 

حّل  �أجل  من  “يتو�فقو�  �أن  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  و�لقوى  �الأحز�ب  دعا  كما  �لف�صائل.  تلك  بني  �لو�صاطة 

لهذه �الأزمة، وال يكون مقابله �إال كل �أمر جيد لالأجيال �لقادمة، وخلق �أمل وم�صتقبل �أف�صل لهم، 

و��صتقر�ر وتعاون حقيقي”. و�أكد �ل�صي�صي �أن هناك فر�صة حقيقية لتحقيق “�ل�صالم” يف ظّل وجود 

.
عدة مبادر�ت �إقليمية ودولية �أهمها مبادرة �ل�صالم �لعربية و�ملبادرة �لفرن�صية لـ“�ل�صالم”58

و. املبادرة ال�شينية – اآب/ اأغ�شط�س 2017:

على  للم�صاعدة  نقاط،  �أربع  من  مبادرة   Xi Jinping بينغ  جني  �صي  �ل�صيني  �لرئي�ص  طرح 

1967، مع  �أ�صا�ص حدود  “حل �لدولتني” على  حتقيق �لت�صوية �ل�صلمية. وتت�صمن �ملبادرة تعزيز 

�رشقي �لقد�ص عا�صمة لدولة فل�صطينية جديدة، ودعم مفهوم “�الأمن �مل�صرتك و�ل�صامل و�لتعاوين 

�صّد  �لعنف  ملنع  فورية  تد�بري  ويتخذ  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صتعمر�ت  بناء  فور�ً  ينهي  �لذي  و�مل�صتد�م” 

�ملدنيني، ويدعو �إىل �ال�صتئناف �ملبكر ملحادثات “�ل�صالم”، �إ�صافة �إىل تن�صيق �جلهود �لدولية لو�صع 

.
تد�بري لتعزيز “�ل�صالم” من خالل �لتنمية و�لتعاون بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل”59

2. تهديدات القيادة الفل�شطينية يف ظّل اجلمود: 

ويف ظّل �جلمود �لذي ميّز ما ي�صمى “عملية �ل�صالم” يف هذه �لفرتة، �أطلقت �لقيادة �لفل�صطينية 

 ،2015 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  �جتمع  فقد  جديدة،  مقاربة  باعتماد  تهديد�ت 

و�تخذ عدة قر�ر�ت، منها: 
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حتميل �صلطة �الحتالل )�إ�رش�ئيل( م�صوؤولياتها كافة جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني يف دولة 

فل�صطني �ملحتلة ك�صلطة �حتالل وفقاً للقانون �لدويل، ووقف �لتن�صيق �الأمني باأ�صكاله كافة 

�أن  �أي قر�ر جديد يف جمل�ص �الأمن يجب  �أن  مع �صلطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�لتاأكيد على 

ي�صمن جتديد �اللتز�م بقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية �خلا�صة بالق�صية �لفل�صطينية و�ل�رش�ع 

دولة  ومتكني  �الحتالل  الإنهاء  زمني  �صقف  حتديد  ي�صمن  ومبا  �الإ�رش�ئيلي،  �لفل�صطيني 

فل�صطني من ممار�صة �صيادتها على �أر�صها �ملحتلة �لعام 1967 مبا فيها �لعا�صمة �لقد�ص، 

وحّل ق�صية �لالجئني وفقاً للقر�ر 194، ورف�ص فكرة �لدولة �ليهودية و�لدولة ذ�ت �حلدود 

�ملوؤقتة، و�أي �صيغ من �صاأنها �إبقاء �أي وجود ع�صكري �أو ��صتيطاين �إ�رش�ئيلي على �أي جزء 

�أر��صي دولة فل�صطني، و�ال�صتمر�ر يف حملة مقاطعة �ملنتجات �الإ�رش�ئيلية ك�صكل من  من 

 .
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�أ�صكال �ملقاومة �ل�صعبية

غري �أن هذه �لقر�ر�ت بقيت حب�ً على ورق.

وعادت �اللتز�مات �لفل�صطينية �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الأمنية �ملرتتبة على �تفاق �أو�صلو بعد 

�الأمني  �لتن�صيق  قر�ر�ت �ملركزي كما هي، ومل مُت�ص من حيث �جلوهر، ما عد� �الإعالن عن وقف 

 على خلفية �لهبّة �ل�صعبية )هبة باب �الأ�صباط( �لتي حدثت يف �لقد�ص �ملحتلة 
61

لفرتة �صئيلة من �لزمن

�الأمر  �لقدية، و�نتهى  �لبلدة  2017، جّر�ء تركيب بو�بات وكامري�ت على مد�خل  يف متوز/ يوليو 

باإز�لتها خ�صية من ت�صاعد �لهبة ب�صورة كبرية تنذر باندالع �نتفا�صة �صعبية عارمة جديدة. هذ� 

مع �لعلم �أن كل �لتطور�ت و�الأحد�ث و�ملاآالت توؤكد �الأهمية �لبالغة العتماد مقاربة جديدة خمتلفة 

عن �ملقاربة �ملعتمدة منذ �تفاق �أو�صلو وحتى �الآن، �لتي تركز على �لعمل �لديبلوما�صي و�ملفاو�صات 

�الأ�صلوب ال يكن �خلروج من  �ملتحدة، فبهذ�  �لواليات  �أو رئي�صي، و�لرهان على  كاأ�صلوب وحيد 

�ملاأزق �لعام �لذي متر به �لق�صية �لفل�صطينية.

3. اإدارة ترامب و“�شفقة القرن”:

على �لرغم من �صوء �لو�صع خالل فرتة رئا�صة �أوباما �لذي �أهمل �لق�صية �لفل�صطينية، بعد ف�صله 

يف �إن�صاج �أي عملية ت�صوية، يف فرتة رئا�صته �الأوىل، وف�صل وزيرة خارجيته يف فرتته �لثانية، وعلى 

�الإ�رش�ئيليني  بني  �ملفاو�صات  �إعادة  حماوالً  مكوكية  جولة  خم�صني  بنحو  قام  كريي  �أن  من  �لرغم 

و�لفل�صطينيني، فقد �زد�د �الأمر �صوء�ً بعد جناح دونالد تر�مب، �لذي عّب يف �أثناء فرتة �النتخابات 

�ل�صفارة  بنقل  تعهد  �إذ  �الأمريكيني؛  �لروؤ�صاء  من  �صابقيه  من  �نحياز�ً  �أكرث  مو�قف  عن  �لرئا�صية 

�الإ�رش�ئيلية. وهذ�  �الأمريكية  �لعالقات  �لقد�ص، وفتح �صفحة جديدة يف  �إىل  �أبيب  �الأمريكية من تل 

�ل�صفارة  وبنقل  لـ“�إ�رش�ئيل”  كعا�صمة  بالقد�ص  باالعرت�ف  قر�ره  �أ�صدر  حيث  فعالً،  ح�صل  ما 

، بعد �أن كان قد �أجل هذ� �لقر�ر )�صتة �أ�صهر( �أ�صوة مبا فعله �لروؤ�صاء 
�الأمريكية �إليها يف 622017/12/6

�الأمريكيون �ل�صابقون.
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م�شارات العدوان واملقاومة والت�شوية ال�شلمية

و�جهت تر�مب �لعديد من �مل�صاعب و�الأزمات �لد�خلية يف خمتلف �مللفات �لد�خلية و�خلارجية، 

�لتدخل  ملف  حول  �إد�رته  تالحق  �لتي  و�لتحقيقات  وعوده،  مبعظم  �لوفاء  عن  عجزه  ذلك  يف  مبا 

�لرو�صي يف �النتخابات �لرئا�صية �الأمريكية وغريه، و�ل�صغوط �لتي تعر�ص لها من قبل �جلماعات 

�ل�صهاينة  �مل�صيحيني  ت�صمل  و�إمنا  �ل�صهيوين،  �للوبي  على  تقت�رش  ال  �لتي  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملوؤيدة 

�الإجنيليني �لذين لعبو� دور�ً بارز�ً يف و�صوله �إىل �لبيت �الأبي�ص. 

وقد وعد تر�مب منذ توليه �صدة �لرئا�صة بتحقيق ما عجز �أ�صالفه عن حتقيقه يف م�صار �لت�صوية 

�ل�صلمية، �إذ تعهد بالتو�صل �إىل �صفقة و�صفها تارة بالتاريخية، و�أخرى ب�صفقة �ل�صفقات، قائالً: 

�إن �صهره جارد كو�صرن Jared Kushner �لذي عيّنه م�صوؤوالً للفريق �ملعني بهذ� �الأمر قادر على 

�إجنازها، و�إذ� ف�صل فلن ي�صتطيع �أحد �إجنازها.

�الأمريكية  �ملو�قف  �أن  �إال  �الأمريكي،  بالتعهد  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ترحيب  من  �لرغم  وعلى 

�أنها غري موجودة،  �إما  �ل�صفقة  �أن هذه  و�أكرث من  �أكرث  �ملخاوف  تثري  �ملت�صارعة و�ملتالحقة كانت 

وفقاً  �أبعادها،  مبختلف  �لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صفية  �إىل  تهدف  �صفقة  �أنها  �أو  وهم،  وجمرد 

�لتطبيع  حتقيق  �إىل  �لر�مي  �الإقليمي  �حلل  منها  �ملق�صود  �أن  �أو  �الإ�رش�ئيلية،  و�الإمالء�ت  لل�رشوط 

�لتو�صل  وقبل  �أوالً،  “�إ�رش�ئيل”  مع  �خلليج  دول  وبقية  �ل�صعودية  قبل  من  خ�صو�صاً  �لعربي، 

حلف الإقامة  كج�رش  وذلك  عقب،  على  ر�أ�صاً  �لعربية  �ل�صالم  مبادرة  قلب  �أي  �صالم”،  “�تفاق   �إىل 

�أمريكي عربي �إ�رش�ئيلي �صّد �إير�ن. 

وخالل �لفرتة 2016–2017 ظهرت بع�ص �ملوؤ�رش�ت على بع�ص �أ�صكال �لتو��صل “غري �لر�صمي” 

بني �ل�صعودية و“�إ�رش�ئيل”. وهذ� ما �أكده توما�ص فريدمان Thomas Friedman يف منتدى �صبان 

Saban Forum، قبل �أيام قليلة على قر�ر تر�مب نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، حيث قال �إن 

وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز Yuval Steinitz   �أخبه مبتهجاً �أنهم يجرون حمادثات 

مع �ل�صعودية، وو�صف فريدمان �لكالم “�لعلني” الأي وزير �إ�رش�ئيلي عن �لعالقات مع �ل�صعودية 

بـ“�لغباء �حلقيقي”، ون�صح �الإ�رش�ئيليني بعدم �لتحدث عن هذه �لعالقات ب�صكل علني، �إن �أر�دو� 

.
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�أن ينجح �مللك بن �صلمان يف �إ�صالحاته �لتي يجريها يف بالده، و�إن �أر�دو� �أن تنجح عالقاتهم معه

طبعاً، هناك وهم عند بع�ص �لعرب باأن “�إ�رش�ئيل” يكن �أن تكون �صديقة وحليفة، و�أنها يكن 

�أن حتارب �إير�ن من �أجلهم، وهذ� يجعل موقف �لعديد من �لدول �لعربية من �لقر�ر �الأمريكي ومن 

“�إ�رش�ئيل” �أقل مما هو مطلوب، ودون م�صتوى �خلطر �لذي ي�صكله �لقر�ر على �لقد�ص و�لق�صية.

�إ�رش�ئيلية، حيث ما ز�ل  �أنه من �ملبكر و�ل�صابق الأو�نه �لتحدث عن عالقات علنية خليجية  غري 

�ملنظومة  �أم يف  نف�صها،  �ل�صيا�صية �حلاكمة  �ملنظومة  �لد�خلية، �صو�ء يف  �ملعوقات  �لكثري من  �أمامها 

�ل�صعبية �لو��صعة... كما �أن �ل�صيا�صات �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية قد م�صت بعيد�ً يف ت�صّددها وت�صييع 



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

230

بع�ص  مع  وتطبيع  �صيا�صية  عالقات  بناء  عملية  ُيعّقد  مبا  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �الأ�صا�صية  �حلقوق 

�لبلد�ن �لعربية �ملتحم�صة ملو�جهة �لنفوذ �الإير�ين، �أو مو�جهة تيار�ت “�الإ�صالم �ل�صيا�صي”.

�إن �إد�رة تر�مب، كما جاء يف �ملوؤمتر �ل�صحفي �لذي عقده تر�مب مع نتنياهو، تخلت عما ي�صمى 

؛ وهو ما يرتك تقرير �مل�صاألة برمتها 
64

“حل �لدولتني”، مع ��صتعد�دها لقبول ما يتفق عليه �لطرفان
بيد “�إ�رش�ئيل” �لتي ال تريد �إقامة دولة فل�صطينية. و�جلدير بالذكر �أن “حل �لدولتني” �عتماد�ً على 

�لفرت�ت.  �أي فرتة من  �لقائمة، مل يكن موجود�ً حقيقة يف  �لقوى  �لت�صوية، ويف ظّل مو�زين  قو�عد 

وعا�صمتها  �صيادة  وذ�ت  فل�صطينية  دولة  �إقامة  على  يو�فق  ال  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ملركزي  فاالجتاه 

 Bar Ilan University لقد�ص، وعندما و�فق نتنياهو على �إقامة �لدولة يف خطابه يف جامعة بار �إيالن�

يف �صنة 2009 ويف عدة منا�صبات متباعدة �أخرى، كان جمرد ذّر للرماد يف �لعيون، الأن ُجّل ما يقوم 

�ال�صم. ومع  ت�صتحق هذ�  فل�صطينية  لقيام دولة  �إمكانية  �أي  يدمر  �لو�قع  �أر�ص  به وحكومته على 

مناد�ته باملفاو�صات �ملبا�رشة بال �رشوط، �إال �أنه يف �حلقيقة، هو من ي�رش على �ل�رشوط من خالل 

ومن  �ملفاو�صات،  ال�صتئناف  ك�رشط  حتى  يهودية”  كـ“دولة  بـ“�إ�رش�ئيل”  باالعرت�ف  مطالبته 

�لكاملة على �الأجو�ء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة  �أن ي�صمن  �أي حّل نهائي يجب  �أن  �إ�رش�ره على  خالل 

و�لبحار و�حلدود من �لنهر �إىل �لبحر، وبقاء �لقد�ص عا�صمة �أبدية لـ“�إ�رش�ئيل”، ورف�ص حّل م�صكلة 

�لالجئني، و�إخ�صاع كل �صيء ملفهوم “�إ�رش�ئيل” الأمنها.

تنتقد  مل  �أنها  لدرجة  قانوين،  وال  �رشعي  غري  �ال�صتيطان  �عتبار  عن  تر�مب  �إد�رة  كّفت  كما 

�لقر�ر�ت �الإ�رش�ئيلية باإقامة �آالف �لوحد�ت �الإ�رش�ئيلية، ورّكزت يف لقاء�تها مع �لقيادة �لفل�صطينية 

“�إرهاب”، �إىل جانب مطالبتها بتعزيز �لتن�صيق �الأمني،  �أنها  على �رشورة مكافحة �ملقاومة بحجة 

ووقف ما ت�صميه �لتحري�ص �لفل�صطيني يف �ملناهج �لتدري�صية و�الإعالم، وعدم ت�صجيع “�الإرهاب”، 

�إقر�ر  خالل  من  ذلك  بوقف  وطالبت   ،
65

و�الأ�رشى �ل�صهد�ء  لذوي  رو�تب  �رشف  عدم  خالل  من 

قو�نني بهذ� �ل�صاأن. 

ومت�صكهم  يهودية”  كـ“دولة  بـ“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينيني  �عرت�ف  عدم  تر�مب  �إد�رة  جعلت 

بال�رشوط  مت�صكت  بينما  ت�صاوؤٍل؛  مو�صع  لهم  كعا�صمة  �لقد�ص  وب�رشقي  لالجئني  �لعودة  بحق 

بعد تغري  قد  �الأمريكي  �ملوقف  �أن  بد�  وعندما  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  حتقيق  �إز�ء   �الإ�رش�ئيلية 

بني  مُتيز  باأنها  موقفها  �الأمريكية  �الإد�رة  �أو�صحت  �مل�صاحلة،  بخ�صو�ص  �الأخري  �لقاهرة  �تفاق 

يف  حما�ص  م�صاركة  تعني  �لتي  �مل�صاحلة  وبني  حما�ص،  حركة  لعزل  غزة  قطاع  �إىل  �ل�صلطة  عودة 

�حلكومة، �الأمر �لذي ترف�صه و��صنطن ما مل تعرتف حما�ص بـ“�إ�رش�ئيل” وبقية �رشوط �لرباعية 

م �أن هذ� ال يكن �أن يحدث   Quartet on the Middle East �لظاملة، �إ�صافة �إىل نزع �صالحها، مع تفهُّ

!
66

على �لفور
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ُعرف  ما  عب   ،2006 �صنة  �صابقاً  تردد  �مل�صطلح  هذ�  فاإن  �لقرن”،  “�صفقة  بخ�صو�ص  �أما 

�أنها  من  حينها  ت�رّشب  وما  وعبا�ص”،  �أوملرت  “تفاهمات  �أو   ”]Ehud Olmert[ �أوملرت  بـ“عر�ص 

“�تفاقيات رّف” تنتظر �النتخابات �الإ�رش�ئيلية ونتائجها.

و�أحد �أهم �لتقارير �لتي تندرج يف هذ� �ل�صياق، در��صة �أعدها م�صت�صار �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي 

مع  �ل�رش�ع  ت�صوية  خاللها  من  يقرتح  ؛ 
672010 �صنة   ،Giora Eiland �آيالند  غيور�  �ل�صابق 

 من �صيناء باجتاه �لعري�ص، وتعوي�ص 
2
�لفل�صطينيني من خالل تو�صيع قطاع غزة مب�صاحة 720 كم

 م�رش عن ذلك باأر��ص ٍمن �لنقب، و�إعطاء م�رش و�الأردن مز�يا وحو�فز �قت�صادية، ويف �ملقابل يتم �صّم

12l% من م�صاحة �ل�صفة للكيان �الإ�رش�ئيلي مبا ي�صاوي �مل�صاحة �لتي �صيتو�صع بها �لقطاع يف �صيناء.

��صتح�صار  �أو  ��صتن�صاخ  ملحاولة  �أو�صلو  �تفاق  قبل  ما  �أجو�ء  عادت  تر�مب  �نتخاب  وبعد 

هذه  ومن  �لع�رشين،  �لقرن  خم�صينيات  منذ  �لتوطني  م�صاريع  عب  �إ�رش�ئيلياً  �ملاأمول  �ل�صيناريو 

�الأردنية  �لعقبة  مدينة  يف  رباعي  لقاٌء  ُعقد  وقد  �صيناء.  يف  �لفل�صطينيني  توطني  م�رشوع  �مل�صاريع 

ناق�ص  �لثاين،  �هلل  وعبد  �ل�صي�صي  �لفتاح  وعبد  كريي  وجون  نتنياهو  بنيامني  بني  2016/2/21؛  يف 

عام،  نحو  وبعد   .
68

�الأر��صي وتبادل  �لدولة”  “يهودية  �أ�صا�ص  على  �لنهائي  للحل  جديدة  �أفكار�ً 

مقرتح  نتنياهو  مع  �أثار  �أنه   Ayoob Kara قر�  �أيوب  �لليكود  حزب  ع�صو  �أعلن  2017/2/21؛  يف 

�ل�صامل،  “�ل�صالم”  طريق  لتعبيد  �ل�صي�صي”،  “خطة  �أ�صماه  ما  وفق  �صيناء  يف  فل�صطينية  دولة 

نقلت   2017/9/20 ويف   .
69

تر�مب دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  على  �ملقرتح  �صيعر�ص  نتنياهو  و�أن 

�لذي  �لقادم  “�ل�صالم”  �إن  قوله  عبا�ص  حممود  عن   The Washington Times تايز  �لو��صنطن 

جارد  بينهم  تر�مب،  �إد�رة  مفاو�صي  و�أن  �لقرن”،  “�صفقة  �صيكون  �ملتحدة  �لواليات  عليه  تعمل 

خالل مرة   20 من  �أكرث  بالفل�صطينيني  �لتقو�   ،Jason Greenblatt غرينبالت  وجاي�صون   كو�صرن 

 .70
ثمانية �أ�صهر

قام  معلنة  غري  زيارة  عن  �الأمريكية   Politico بوليتكو  �صحيفة  ك�صفت   2017/10/29 ويف 

ومبعوث  Dina Powell باول  دينا  �لقومي  �الأمن  م�صت�صار  نائب  ير�فقه  لل�صعودية،  كو�صرن   بها 

2017، وقد توجه  �ل�رشق �الأو�صط جاي�صون غرينبالت، وهي �لزيارة �لثالثة لكو�صرن خالل �صنة 

�إد�رة  عنها  قالت  م�صاٍع  يف  فالقد�ص،  �هلل  ر�م  ثم  �لقاهرة،  و�إىل  عّمان،  �إىل  �ل�صعودية  من  غرينبالت 

فيما  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �ل�صالم”  “عملية  يف  دور  للعب  �لعرب  �لقادة  جلذب  حماولة  �إنها  تر�مب 

�الأمن  م�صت�صار  ونائب  تر�مب،  �لرئي�ص  م�صت�صاري  كبري  �أن  ر�صمياً  �الأمريكية  �الإد�رة  �رشحت 

�لقومي �ال�صرت�تيجي، و�ملمثل �خلا�ص للمفاو�صات �لدولية، عادو� حديثاً من �ل�صعودية �أي�صاً، وقد 

�لفل�صطينية،  “�إ�رش�ئيل”، و�ل�صلطة  �ت�صاالت متكررة مع م�صوؤولني من  �مل�صت�صارين  �أجرى كبري 

.
71

وم�رش، و�الإمار�ت �لعربية، و�الأردن، و�ل�صعودية
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هناك �لكثري من �لتكهنات حول طبيعة �خلطة �الأمريكية �جلديدة، لكن �أياً من تفا�صيلها �أو بنودها 

:
ما ز�ل غري موؤكد، ومما جاء عّما �نطوت عليه “�صفقة �لقرن”72

املرحلة الأوىل: تنطلق “�صفقة �لقرن” يف مرحلتها �الأوىل من رعاية �أمريكية تعيد �لثقة �إىل عملية 

و�إقر�ر  �لدولتني”  “حل  مببد�أ  كامل  �لتز�م  مع  �ملفقود.  �ل�صامن  وجود  وحتقق  �ل�صلمية  �لت�صوية 

لـ“�إ�رش�ئيل” بحدود جد�رها كخطوة �أوىل، و�أن تعاد قر�ءة �حلدود وم�رشوع تبادل �الأر��صي وفق 

�إىل  ت�صل  قد  جديدة  خريطة  �أو   ،)%6.5l( �أوملرت  �أو  %(lا   1.9(  �Ehud Barak بار�ك  �إيهود  خريطة 

12l%. يقابل ذلك �لتز�م �إ�رش�ئيلي بوقف �ال�صتيطان خارج “�لكتل �ال�صتيطانية”، و�اللتز�م �لدويل 

و�أن  �القت�صادي،  باري�ص  بروتوكول  يف  �لنظر  �إعادة  مع  �لفل�صطيني  �القت�صاد  برعاية  و�لعربي 

ت�صتمر �ل�صلطة يف منع �لعنف و�لتحري�ص، وي�صتمر �لتن�صيق �الأمني باإ�رش�ف طرف ثالث )�أمريكا(، 

و�ل�صماح للجي�ص �الإ�رش�ئيلي بالعمل يف �ل�صفة �لغربية.

كما �صت�صعى �ل�صلطة �إىل توحيد �ل�صف �لفل�صطيني، و��صتمر�ر عملية �إعمار غزة و�إقامة ميناء 

)رمبا يكون عائماً( مع �صمانات �أمنية، و�لعمل على نزع �صالح غزة وتدمري �الأنفاق.

باالإعالن عن دولة يف حدود موؤقتة،  لها  �ل�صماح  �ل�رشوط يكن  �ل�صلطة هذه  ويف حال حتقيق 

مع ب�صط �ل�صيطرة على مناطق جديدة يف �ل�صفة. وتدر�ص “�إ�رش�ئيل” �ل�صماح مب�رشوعات حيوية 

�إىل  و�صوالً  �صنو�ت،  ع�رش  �لزمني  �صقفها  مبا�رشة  ملفاو�صات  ذلك  ليمهد  مطار،  مثل  �ل�صفة  يف 

“�ل�صالم” �لنهائي.

هذ�  من  جزء  �أنها  �الإقليم  دول  تعلن  �أن  ُيفرت�ص  �الأوىل(  )�ملرحلة  �لزمنية  �لفرتة  هذه  وخالل 

�مل�رشوع، وتبد�أ بتد�صني تعاون �رشق �أو�صطي يف �صتى �ملجاالت �حليوية، وعلى ر�أ�صها �الأمن �صمن 

�إطار موحد، وهذه خطو�ت �رشورية تر�ها �أمريكا ممهدة لـ“�صفقة �لقرن” باإحياء “عملية �ل�صالم”.

املرحلة الثانية: تذهب يف �جتاه تبادل �الأر��صي؛ حيث يتنازل �لفل�صطينيون عن م�صاحة متفق 

حدود مبو�ز�ة  �صيناء  من  �أر��ٍص  مقابل  يف  �لغور،  من  وجزء  ��صتيطانية(  )كتل  �ل�صفة  من   عليها 

جنوب  فري�ن  و�دي  من  مكافئة  م�صاحة  على  “�إ�رش�ئيل”  من  م�رش  و�صتح�صل  �صيناء،   - غزة 

�صحر�ء �لنقب.

 وعلى �لرغم من كرثة �حلديث عن هذه �ل�صفقة �إال �أنها مل تعر�ص ب�صكل ر�صمي بعد، وقد �أّجلت 

�أن �جلانبني غري جاهزين، كما قال جاي�صون  �الأمريكية تقديها مر�ت عدة، الأنها وجدت  �الإد�رة 

غرينبالت ل�صخ�صية فل�صطينية، �أو الأن �الأمر �صعب جد�ً، خ�صو�صاً بعد �لت�رشيبات باأن �أمريكا مل 

�إليها، حيث قال كو�صرن يف حمادثة م�رّشبة مع متدربني بالكوجنر�ص  تعد و�ثقة باإمكانية �لتو�صل 

�إن كان هناك  �أعلم!” و“نحن نعمل مع �لفرقاء بهدوء لرنى  “هل ما نقدمه مميز�ً؟! ال   :Congress

.
، وقد ال ُيوجد حّل”73 حلٌّ
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وما ن�رش عن �ل�صفقة يف و�صائل �إعالم، �أغلبها �أمريكية و�إ�رش�ئيلية، يدل على �أنها، �إن �صحت، 

لي�صت ت�صوية بني مت�صارعني، و�إمنا حماولة لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية من خالل فر�ص �رشوط 

�ل�صفقة دولة فل�صطينية  �الآخر. فال يوجد يف كل ما ن�رش حول هذه  �لطرف  و�إمالء�ت طرف على 

من  �صيادة  لها  دولة  بني  �ل�صيغ  ترت�وح  و�إمنا   ،1967 حدود  على  �لقد�ص  وعا�صمتها  �صيادة  ذ�ت 

�الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية، وفق ما جاء  �الأنباء و�ل�صحف و�لتلفزة  طر�ز جديد، كما ذكرت وكاالت 

هاو�ص(  )ت�صاتام  �لدولية  لل�صوؤون  �مللكي  �ملعهد  مقر  يف  عقدت  مغلقة  جل�صة  يف  نتنياهو  خطاب  يف 

، يف �أثناء �الحتفال 
74The Royal Institute of International Affairs (Chatham House)l

�أو“دولة” يف غزة ت�صم لها  بذكرى مرور مئة عام على وعد بلفور، وبني كونفدر�لية مع �الأردن، 

دي�ص �أبو  تكون  �أن  ويكن  �لقد�ص،  دون  من  بال�صفة  �الأو�صال  �ملقطعة  بال�صكان  �الآهلة   �ملعازل 

�لعا�صمة �لفل�صطينية، مع �صّم �الأحياء �الآهلة بال�صكان يف �لقد�ص �إليها من دون �لبلدة �لقدية، وال 

�ل�صفة  معظم  على  “�إ�رش�ئيل”  �صيطرة  �أو  �صّم  مع  �لالجئني،  لق�صية  متو�زن  حّل  حتى  �أو  عودة 

�لغربية، وبال وقف للتو�صع �ال�صتيطاين وال �إز�لة للم�صتعمر�ت، حتى �لتي ت�صمى “�لع�صو�ئية”.

�إن قر�ر تر�مب حول �لقد�ص �إما �أنه دليل على توقف �ل�صعي لـ“�صفقة �لقرن”، بحيث يحلُّ مكانها 

�صيا�صة فر�ص حّل بالقوة وفر�ص �لوقائع على �الأر�ص، �أو لعدم وجودها �أ�صالً، و��صتُخِدَمت الإيهام 

�لعرب باأن �حلل قادم، حتى ُيقدمو� ثمنه ب�صخاء لرت�مب، كما فعلو�، وحتى ي�صو� يف �لتطبيع مع 

“�إ�رش�ئيل” و�إقامة �حللف �لثالثي �صّد �إير�ن.
ال�شيناريوهات املحتملة ما بعد القرار الأمريكي:

مع دخول م�صار �لت�صوية �ل�صلمية �صنة 2018، تبدو هناك ثالثة م�صار�ت حمتملة:

ال�شيناريو الأول: تو�شع ردة الفعل: 

قاعدة  على  و�لدولية،  و�لعربية  �لفل�صطينية  �لفعل  ردة  تتو�صع  �أن  على  �ل�صيناريو  هذ�  يقوم 

بلورة مبادرة �أو مقاربة �صيا�صية جديدة؛ ال تكتفي باحلديث عن ��صتبد�ل �لر�عي �الأمريكي �أو منع 

�حتكاره لـ“�لعملية �ل�صيا�صية”، بل تطالب بعملية �صيا�صية جديدة خمتلفة جوهرياً عن تلك �ملعمول 

بها منذ �أو�صلو، �لتي ماتت عملياً منذ �غتيال �إ�صحاق ر�بني Yitzhak Rabin وتويل �ليمني برئا�صة 

نتنياهو �حلكومة يف �صنة 1996. مقاربة تركز على نقل �لق�صية �لفل�صطينية، مبختلف �أبعادها، �إىل 

�الأمم �ملتحدة، بحيث تكون هي �لر�عي، يف �إطار عقد موؤمتر دويل م�صتمر وكامل �ل�صالحيات، تكون 

مرجعيته �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، ليكون �لتفاو�ص لتنفيذها ولي�ص حولها.

هذ� �ل�صيناريو لي�ص مرجحاً، ولكنه مطروح، الأنه يحتاج �إىل تغيري جوهري يف �ملعطيات �ملحلية 

�الأثمان  لدفع  و�لعربية و�الإقليمية و�لدولية، و�إىل روؤية وقناعة و�إر�دة وخطة فل�صطينية م�صتعدة 

�ملرتتبة على �الإ�رش�ر على �عتماد مقاربة جديدة. 
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ال�شيناريو الثاين: انح�شار ردة الفعل:

ي�صتند هذ� �ل�صيناريو �إىل �نح�صار ردة �لفعل على �لقر�ر �الأمريكي، برت�صيات �أمريكية، وجهود 

حالياً،  فعلته  مما  �أف�صل  الحقاً  �الأمريكية  �الإد�رة  �صتقدمه  ما  �أن  بزعم  ودولية،  و�أوروبية  عربية 

خ�صو�صاً �عرت�فها بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”. و�لعودة بعد فرتة �إىل �لعملية �ل�صيا�صية نف�صها، 

ما قبل �العرت�ف �الأمريكي، على �لرغم من �إطالق تر�مب ر�صا�صة �لرحمة عليها.

ال�شيناريو الثالث: تقطيع الوقت: 

يقوم هذ� �ل�صيناريو على �لدخول يف مرحلة من تقطيع �لوقت و�نتظار �ملتغري�ت، و�لبحث عن 

ر�ٍع �أو رعاة جدد، من دون �عتماد مقاربة جديدة، �أي �لعودة كلياً �إىل �ملقاربة �لقدية.

توفر  و�إىل  �جلدد،  و�لرعاة  �لطرفني  مو�فقة  �إىل  بحاجة  �صيا�صية  عملية  الأي  �لرعاة  �لر�عي/  �إن 

ظروف ومعطيات متكنهم من �لتاأثري. فاخللل يف �لعملية �ل�صيا�صية �ملعتمدة ال يقت�رش على �نحياز 

�لر�عي �الأمريكي و�نتقاله موؤخر�ً �إىل موقع �ل�رشيك �لكامل لالحتالل، و�إمنا يعود �إىل فقد�ن �لتو�زن 

وبال  وملزمة،  و��صحة  مرجعية  دون  من  الأنها  متاماً،  �الأركان  خمتلة  �لعملية  وكون  �لقوى،  يف 

�الأبد،  �إىل  مفتوحة  مفاو�صات  جعلها  ما  ملزمة،  تطبيق  �آلية  �أو  زمني  جدول  وال  فاعل،  دويل  �إطار 

مفاو�صات من �أجل �ملفاو�صات، ت�صتغلها “�إ�رش�ئيل” لفر�ص �الأمر �لو�قع �الإ�رش�ئيلي �لذي يجعل 

�حلل �الإ�رش�ئيلي �صيئاً ف�صيئاً هو �حلل �ملطروح و�ملمكن عملياً.

�صّد  و�لقمعية  �لتع�صفية  ممار�صاته  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتمر�ر  من  بالرغم 

�ل�صعب �لفل�صطيني، وبالرغم من �لفارق �لهائل يف �لت�صليح و�الإمكانات؛ �إال �أن �ل�صعب 

�لفل�صطيني ��صتمر يف ثباته على �أر�صه، وو��صل مقاومته مبا يلك من �إمكانات حمدودة. بل وجنح 

يف فر�ص �إر�دته على قو�ت �الحتالل عندما �أجبها على �لرت�جع عن �إجر�ء�تها �ملتخذة على مد�خل 

�مل�صجد �الأق�صى.

وعلى �ملدى �ملنظور، فمن �ملتوقع �أن ي�صتمر �الحتالل يف عدو�نه على �ل�صعب �لفل�صطيني، ويف 

و�حل�صار...  و�العتقال  �لقتل  يف  �أدو�ته  ��صتخد�م  يف  �صي�صتمر  كما  وتطويعه،  �إخ�صاعه  حماوالت 

�أن تفعل �صيئاً حقيقياً لن�رشة  �أو عاجزة  يف بيئة عربية مت�رشذمة، ويف بيئة دولية توفر له �لغطاء 

�ل�صعب �لفل�صطيني.

�الحتالل  �صّد  غ�صب  خمزون  من  عندها  يرت�كم  مبا  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �لبيئة  �أن  غري 

وممار�صاته، ومبا يرت�فق مع ذلك من ف�صل م�صار�ت �لت�صوية �ل�صلمية... تتجه نحو ت�صعيد �لعمل 

�ملقاوم و�ملنتف�ص. كما �أن �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بفل�صطني، بالرغم من �صعفها �حلايل، �إال �أنها 

خال�شة
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بيئة متحركة غري م�صتقرة... ويكن �أن تتحول يف �ملدى �لو�صيط �إىل بيئة د�عمة خلط �ملقاومة. وهو 

ما يعني �أن �الحتالل ال يعي�ص بيئة م�صتقرة؛ و�أن ما يح�صبه �خرت�قات و�نت�صار�ت، �إمنا ُتعبِّ عن 

�أو�صاع موؤقتة، قد حتمل خ�صائر ��صرت�تيجية م�صتقبلية للكيان �الإ�رش�ئيلي.

و�أن لالنهيار،  طريقة  يف  �أو  �نهار  قد  �أو�صلو  �تفاقيات  وفق  �لت�صوية  م�صار  �أن  �لو��صح   من 

“حل �لدولتني” مل يعد ممكن �لتنفيذ وفق هذه �التفاقيات بعد �أن �أفرغتها “�إ�رش�ئيل”، بدعم �أمريكي، 
من حمتو�ها.

ولذلك، فاإن على �لطرف �لفل�صطيني �مل�صارعة �إىل مر�جعة �لتجربة، و�إعادة بناء بيته �لد�خلي، 

و�إعادة ��صتك�صاف و��صتثمار عنا�رش �لقوة �لتي لديه، ال�صتعادة حيويته وفر�ص �أجندته على م�صار 

�الأحد�ث.




