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الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي

من  مزيد�ً  و2017   2016 �صنتي  خالل  �لعربية  �لدول  يف  �الأحد�ث  تطور�ت  حملت 

�لتغري�ت يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بالق�صية �لفل�صطينية، عززت يف جزء كبري 

�إىل �لدول �لعربية و�إىل �لفل�صطينيني،  “�إ�رش�ئيل” يف �ل�رش�ع ومكانتها يف �ملنطقة ن�صبة  منها موقع 

وال �صيّما �مللتزمني منهم مب�صار �لت�صوية و“�العتد�ل”. وعلى �لرغم من �أن �جلزء �ملتبقي من تلك 

م�صاحة  �أمامها  �أبقى  �أنه  �إال  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  قوى  موقع  من  بال�رشورة  يعزز  مل  �لتغري�ت 

مع  “�إ�رش�ئيل”  تعامل  من  �أكب  بكفاءة  �ملتاحة  �لفر�ص  مع  تعاملها  �أح�صنت  حال  يف  لذلك  مفتوحة 

�ملخاطر �ملحيطة بها.

�لفل�صطينية وبيئتها �ال�صرت�تيجية  �لق�صية  �أثرت يف مكانة  �لتي  �الأحد�ث  �أبرز  ويكن تلخي�ص 

و��صتكمال  و�صورية،  م�رش  من  كل  يف  �لد�خلية  �الأزمات  ��صتمر�ر  يف  و2017   2016 �صنتي  خالل 

�لعربي  �خلليج  دول  �صهدتها  �لتي  و�لتحوالت  عامة،  ب�صورة  �لعربية  �لتغيري  قوى  �صّد  �حلملة 

)و�لتي كانت �أزمة ح�صار قطر �أبرزها(، باالإ�صافة �إىل ت�صاعد �ل�رش�ع �الإقليمي بني دول “�العتد�ل” 

�لعربي من جهة، و�إير�ن وحلفائها من جهة �أخرى.

يف م�رش، �صّكل ��صتمر�ر تدهور �لو�صع �الأمني يف �صبه جزيرة �صيناء �أبرز �لعو�مل �لتي �صبّت 

�الأمني  تعاونها  تعزيز  ذلك  لها  �أتاح  حيث  لـ“�إ�رش�ئيل”،  بالن�صبة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  �صالح  يف 

و�لع�صكري مع م�رش ب�صورة غري م�صبوقة، و�أك�صبها �أهمية متز�يدة كحليف بالن�صبة للموؤ�ص�صة 

يف  �أ�صهم  �صيناء  يف  �الأمن  �نفالت  فاإن  نف�صه،  �لوقت  ويف  �مل�رشية.  �ل�صيا�صية  وللقيادة  �لع�صكرية 

و�لت�صبب  رفح  معب  �إغالق  ��صتمر�ر  عب  غزة،  قطاع  يف  �ملقاومة  وقوى  بالفل�صطينيني  �الإ�رش�ر 

بتجرمي �الأنفاق �لتي كانت �أهم �رش�يني تخفيف �حل�صار عن �صكان �لقطاع.

�أف�صليتها  تعزيز  لـ“�إ�رش�ئيل”  �أتاح  �صيناء  يف  �الأمني  �النفالت  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

�ال�صرت�تيجية بالن�صبة لالأردن كمزّود للطاقة، فقد كان هو �ل�صبب �الأ�صا�صي يف قطع �إمد�دت �لغاز 

�لتعاون متنع  قد  �لتي  �لعو�مل  �أبرز  �النفالت  هذ�  ��صتمر�ر  وُي�صّكل  �صابقاً،  �الأردن  عن   �مل�رشي 

�مل�رشي – �الأردين يف جمال �لطاقة جمدد�ً.

�أما �صورية، فقد �أدت �أزمتها �لد�خلية �لدموية �إىل تغييب �صبه كامل لدورها �ل�صيا�صي يف �الإقليم، 

بعد  �الأر�ص،  على  �ملتحاربة  �لقوى  ملو�زين  خا�صعة  باتت  �لتي  �ل�صيا�صية  جغر�فيتها  باب  من  �إال 

��صتغلت  وقد  مت�صابكة.  ودولية  �إقليمية  نز�عات  لت�صفية  �أ�صا�صية  �صاحة  �إىل  �لبالد  حتّولت  �أن 

“�إ�رش�ئيل” تلك �لتغري�ت يف تعزيز موقفها بال�صيطرة على �جلوالن، و��صتباحة �الأر��صي و�الأجو�ء 
�ل�صورية ل�رشب �الأهد�ف �لتي قر�أت فيها م�صدر تهديد ��صرت�تيجي لها.

مقدمة
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ويف حني �أ�صهمت �الأزمة �ل�صورية يف ��صتنز�ف “�جلبهة �ل�صمالية” لـ“�إ�رش�ئيل” وزيادة �ل�رشخ 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  ح�صاب  على  متز�يدة  �أهمية  �الإقليمي  �ل�رش�ع  و�إك�صاب  �ملنطقة،  قوى  بني 

وزيادة م�صاحة �مل�صالح �مل�صرتكة بني “�إ�رش�ئيل” و�الأردن على �ل�صعيد �الأمني؛ �إال �أن تر�جع حدة 

�ل�رش�ع �لع�صكري يف �صورية، عزز من نفوذ �لقوى �ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل” على “�جلبهة �ل�صمالية”.

�أما �لتغري�ت �لتي �صهدتها دول �خلليج �لعربي، و�لتي جاءت يف جزء كبري منها نتيجة لتطور�ت 

م�صهد �حلكم يف �ل�صعودية و��صتمر�ر �حلملة �صّد قوى �لتغيري، فاإن تقاطعها مع �لرغبة �الأمريكية 

بتفريغ �مل�صهد يف �ملنطقة لل�رش�ع مع �إير�ن يفتح �ملجال �أمام حتوالت ُكبى، ُينذر جناحها بتح�صن 

�ملنطقة،  يف  وجودها  “تطبيع”  عب  م�صبوقة  غري  ب�صورة  لـ“�إ�رش�ئيل”  بالن�صبة  �الإقليمية  �لبيئة 

وبان�صمام دول عربية �إىل جهود ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية.

“�إ�رش�ئيل”  مع  لعالقاتها  �لعربي  “�العتد�ل”  دول  تطبيع  جهود  فاإن  نف�صه،  �لوقت  يف  ولكن 

ت�صطدم بعدة معوقات، �أبرزها عدم توفر �لغطاء �ل�صيا�صي ملثل هذ� �الأمر طاملا مل يتحقق �أي تقدم يف 

م�صار �لت�صوية �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي، وعدم قدرة �لنظام �لر�صمي �لعربي، وحتى �أ�صد �الأنظمة 

على  جتاهه  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل”  مو�قف  توؤدي  �لذي  �لقد�ص  ملف  جتاوز  على  �عتد�الً، 

�إبقائه م�صتعالً.

اأواًل: مواقف جامعة الدول العربية:

1. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

بالرغم من �أن �جلامعة �لعربية يفرت�ص �أن تكون حا�صنة �لوحدة �لعربية ورمز قوتها، �إال �أنها 

عك�صت يف بنيتها و�أعمالها وقر�ر�تها حالة �ل�صعف و�لرتهل و�النق�صام �لعربي. وقد �أّدت �لتطور�ت 

�لتي �صهدها �لعامل �لعربي خالل �صنتي 2016 و2017 �إىل مزيد من �لرت�جع يف دور جامعة �لدول 

نتيجة  خا�صة،  ب�صفة  �لفل�صطينية  �لق�صية  ويف  عامة،  ب�صفة  �لعربية  �لق�صايا  خمتلف  يف  �لعربية 

لعدة عو�مل، �أبرزها: تعدد �الأزمات �لتي ُيفرت�ص باجلامعة �لتعامل معها، و�ن�صغال عدد كبري من 

�لدول �الأع�صاء فيها بالنز�عات و�الأزمات �لتي تع�صف ب�صاحتها �لد�خلية، وتد�خل تلك �الأزمات مع 

�ل�رش�عات �الإقليمية �لتي باتت حتتل �أولوية متقدمة على �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل” يف �أجندة بع�ص 

�لدول �لعربية �لكبى، �إىل جانب ما �أ�صفر عنه ذلك من توتر يف �لعالقات بني �لدول �الأع�صاء، ُم�صعفاً 

بذلك دور �ملنظمة بكاملها.

فقد �ألقت �أزمات �صورية و�ليمن وليبيا، باالإ�صافة �إىل �حلرب �صّد تنظيم د�ع�ص يف �الأماكن �لتي 

على  ثقيلة  بظالل  �صيناء(،  جزيرة  و�صبه  وليبيا،  و�لعر�ق،  �صورية،  يف  )وخ�صو�صاً  فيها  متددت 
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�أجند�ت �لدول �لعربية. وكذلك فعلت �حلملة �مل�صادة لقوى �لتغيري �لد�خلي، �لتي �حتل ��صتكمالها 

و�إىل  و�ل�صعودية،  م�رش  عربيتني،  �صيا�صيتني  قوتني  �أبرز  �أولويات  �صلّم  على  مت�صدرة  مرتبة 

جانبهما �الإمار�ت �صاحبة �لدور و�لنفوذ �ملتز�يد �إقليمياً )�صيا�صياً، ومالياً، وع�صكرياً(، و�لتي ُيكن 

�لقول �إن �الأزمة �خلليجية وقر�ر “مقاطعة” قطر من قبل هذه �لدول )�إ�صافة �إىل �لبحرين( كانت من 

�أبرز تد�عياتها. وقد ز�د تد�خل هذه �مللفات مع �ل�رش�ع �الإقليمي على �لنفوذ بني دول “�العتد�ل” 

على ُيخيّم  �لذي  �مل�صهد  �صبابية  من  �أخرى،  جهة  من  �لعرب  وحلفائها  و�إير�ن  جهة،  من   �لعربي 

�ملنطقة.

�لعربيتني �لقمتني  �إعاليَن  يف  �ل�صد�رة  موقع  �حتلت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  من  �لرغم   وعلى 

�لـ 27 )نو�ك�صوط 2016/7/25( و�لـ 28 )�لبحر �مليت 2017/3/29(، �إال �أنها مل حتتل �ملرتبة نف�صها 

يف �الأجندة �لعملية للدول �لتي �صدر عنها �الإعالنان. كما �أن �ملو�قف �لو�ردة فيهما مل حتمل جديد�ً 

ُيذكر فيما يت�صل باملوقف من �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية للحقوق و�الأر�ص �لفل�صطينية، ومن �ل�رش�ع 

�لفل�صطيني �لد�خلي، ومن عملية �لت�صوية.

بالق�صية  �ملتعلقة  بالتطور�ت  �لعربية  �جلامعة  �هتمام  تر�جع  مدى  على  �ملوؤ�رش�ت  �أبرز  �أما 

 2017/7/14 يف  �ندلعت  �لتي  �الأ�صباط  باب  هبّة  الأحد�ث  ��صتجابتها  تاأخر  يف  فتتمثل  �لفل�صطينية، 

�إلكرتونية  تفتي�ص  بو�بات  ن�صب  وحماولته  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �إغالق  �الحتالل  قر�ر  �إثر 

��صتهدفت عنا�رش من �رشطة �الحتالل يف �صاحاته.  تنفيذ عملية فد�ئية  �مل�صجد، عقب  �أبو�ب  على 

فلم ينعقد �الجتماع �لطارئ لوزر�ء �خلارجية �لعرب ملناق�صة �العتد�ء على �الأق�صى �إال بعد مرور 

�لفل�صطينية قد فر�صت  �ل�صعبية  �لهبّة  �لذي كانت  �ليوم   ،2017/7/27 يف  �أ�صبوعني، وحتديد�ً  نحو 

فيه بالفعل على �صلطات �الحتالل �لرت�جع عن �لتغيري�ت �لتي قامت بها يف �الأق�صى، و�صهد دخول 

�مل�صجد عب بو�بات  �لعيد، بعد رف�صهم دخول  �مل�صجد مرددين تكبري�ت  �إىل  �لفل�صطينيني  جموع 

�الحتالل طو�ل �لفرتة �ل�صابقة.

�نتهاء  بعد  �نعقد فعلياً  �لذي  �لعرب،  �ل�صادر عن �جتماع وزر�ء �خلارجية  �لبيان  وباهتاً خرج 

�إ�رش�ئيل �خلطري يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة و�مل�صجد  “�الإد�نة �ل�صديدة لت�صعيد  �الأزمة، حيث جاءت 

�الأق�صى �ملبارك” �لتي عّب عنها �لبيان فارغة من �ملعنى، وكذلك “�لرف�ص �ملطلق لقيامها ]�إ�رش�ئيل[ 

بفر�ص حقائق جديدة على �الأر�ص ت�صتهدف تغيري �لو�صع �لتاريخي و�لقانوين �لقائم”. ومن �ملثري 

لال�صتغر�ب، �أن �لبيان �صبق تعبريه عن دعم دفاع �ل�صعب �لفل�صطيني عن �الأق�صى، باالإ�صادة مبا 

�نت�صار  ، وذلك بالتز�من مع 
1
�لعرب الإنهاء �الأزمة �مللوك و�لروؤ�صاء  �إنها جهود بذلها عدد من  قال 

جلهود  �لفل�صطيني  �النت�صار  ن�صب  حاولت  �الجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  على  وو�صوم  بيانات 

.
2
ر�صمية بذلها زعماء عرب، على �لرغم من خفوت نبة �لنظام �لر�صمي �لعربي خالل �الأزمة
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2. املوقف من ال�رشاع الداخلي وم�شار امل�شاحلة الفل�شطينية:

مل حتمل �صنتا 2016 و2017 جديد�ً ُيذكر على �صعيد موقف جامعة �لدول �لعربية من �ل�رش�ع 

�لفل�صطيني �لد�خلي، �إذ و��صلت دعمها لقيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لرئي�ص حممود عبا�ص، باعتباره 

27 يف نو�ك�صوط، عب  �لـ  “�ل�رشعية �لوطنية �لفل�صطينية”، وهو ما عّبت عنه �لقمة �لعربية  يثّل 

“�لتاأكيد على �حرت�م �ل�رشعية �لوطنية �لفل�صطينية برئا�صة فخامة �لرئي�ص حممود عبا�ص، وتثمني 
 .

جهوده يف جمال �مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية، و�لتاأكيد على �اللتز�م بوحدة �لتمثيل �لفل�صطيني”3

�مل�صاحلة وت�صكيل  “دعم جهود حتقيق  �مليت على  �لبحر  28  يف  �لـ  �لعربية  �لقمة  �إعالن  كما �صدد 

.
حكومة وحدة وطنية، يف ظّل �ل�رشعية �لوطنية �لفل�صطينية، برئا�صة فخامة �لرئي�ص حممود عبا�ص”4

جامعة  عام  �أمني  عن  �ل�صادرة  و�لت�رشيحات  و�ملو�قف  �إليها،  �مل�صار  �لدعم  عبار�ت  وبخالف 

�لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، �لتي ت�صمنت �لت�صديد على �رشورة �إمتام �مل�صاحلة وتاأييد �جلهود 

�مل�رشية يف دفعها، و�لرتحيب بالتطور�ت �لذي �صهدها هذ� �مللف يف �أيلول/ �صبتمب وت�رشين �الأول/ 

�أكتوبر 2017، مل يكن للجامعة دور فاعل يف دفع م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية.

3. املوقف من عملية الت�شوية:

و��صلت جامعة �لدول �لعربية مت�صكها باملبادرة �لعربية لل�صالم �لتي �أقرتها قمة بريوت يف �صنة 

2002، و�أعلنت رف�صها �إدخال �أي تعديل عليها، وذلك رد�ً على ت�رشيح لرئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

بنيامني نتنياهو �أعلن فيه ��صتعد�د “�إ�رش�ئيل” لدخول مفاو�صات مع �لدول �لعربية على �أ�صا�ص هذه 

�ملبادرة، ولكن مع بع�ص �لتعديالت �لتي “تعك�ص �لتغري�ت �لدر�ماتيكية �لتي حدثت يف �ملنطقة منذ 

. كما بقيت جهود �جلامعة حم�صورة يف �الإطار �ملعتاد نف�صه على �ل�صعيد �لديبلوما�صي، 
5”2002

الإعادة  �لدولية  �ملبادر�ت  ودعم  �لدولية،  �ملحافل  يف  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  خليار�ت  �لغطاء  بتوفري 

حتريك م�صار �ملفاو�صات، و�لتي كانت �ملبادرة �لفرن�صية �أبرزها خالل �صنتي 2016 و2017.

وقد �صدرت مو�قف عدة عن �جلامعة و�لدول �الأع�صاء للت�صديد على �لتم�صك باملبادرة كاأ�صا�ص 

�أكدت  �مليت، حيث  �لبيانان �خلتاميان لقّمتي نو�ك�صوط و�لبحر  �أبرزها  للت�صوية ورف�ص تعديلها، 

�الأوىل على “تكري�ص �جلهود كافة يف �صبيل حّل �صامل عادل د�ئم ي�صتند �إىل مبادرة �ل�صالم �لعربية، 

للجهود  دعمها  مبدية  �ل�صلة”،  ذ�ت  �الأممية  و�لقر�ر�ت  �لدويل  �لقانون  وقو�عد  مدريد،  ومبادئ 

.
6
�مل�رشية لدفع “عملية �ل�صالم”، وللمبادرة �لفرن�صية

بينما �صددت �لثانية �لتز�م �لدول �لعربية باملبادرة و�لتم�صك “بجميع بنودها”، بو�صفها جت�ّصد 

�الأكرث  �خلطة  ت�صكل  تز�ل  “ما  و�أنها  و�لد�ئم،  �ل�صامل  “�ل�صالم”  يف  �ال�صرت�تيجي  �لعربي  �خليار 

�صمولية وقدرة على حتقيق م�صاحلة تاريخية”، د�عية دول �لعامل �إىل “عدم نقل �صفار�تها �إىل �لقد�ص 
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�لذي   ،
“موؤمتر باري�ص لل�صالم”7 �أو �العرت�ف بها عا�صمة الإ�رش�ئيل”، وجمددة دعمها ملخرجات 

ُعقد يف 2017/1/15 تتويجاً جلهود �ملبادرة �لفرن�صية، بغياب �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي.

وكانت �جلامعة �لعربية قد �صاركت يف موؤمتر باري�ص، حيث �أكد �أمني عام �جلامعة �أحمد �أبو �لغيط 

 .
�لتم�صك باملبادرة �لعربية بو�صفها ركيزة �أ�صا�صية لل�صالم، ويف �ملوقف من �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل”8

وقال �أبو �لغيط يف وقت الحق �إن “�لتفكري يف م�صار�ت بديلة لت�صوية �لق�صية �لفل�صطينية )بدالً من 

و�لتطرف،  �لعنف  من  ملزيد  �ملنطقة  ويدفع  و�جلهد،  للوقت  م�صيعة  �صوى  ُيعّد  ال  �لدولتني(  حل 

.
و�صيقابل برف�ص عربي �صلب وو��صح”9

م�صار�ت  وجود  على  �ملتز�يدة  �ملوؤ�رش�ت  فاإن  كلها،  �ل�صابقة  �لتاأكيد�ت  من  �لرغم  على  ولكن 

منف�صلة للتقارب بني عدد من �لدول �لعربية مع “�إ�رش�ئيل”، خارج �إطار �ملبادرة �لعربية وب�صكل 

منف�صل عن �ملوقف �جلماعي �لذي تعّب عنه �جلامعة �لعربية، يقلّل من �أهمية �ملبادرة، ويزيد من 

قناعة “�إ�رش�ئيل” بقدرتها على �اللتفاف على �ل�رشوط �لتي ن�صت عليها لتطبيع �لعالقات مع �لدول 

�لعربية، دون �حلاجة �إىل ربط م�صار �لعالقة مع تلك �لدول مب�صار �لت�صوية مع �لفل�صطينيني.

عن  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  بها  �أدىل  �لتي  �لت�رشيحات  ُت�صكل  ولرمّبا 

�أبرز  م�صى”،  وقت  �أي  من  �أكرث  �لعربي  �لعامل  مع  �إقليمية  “ت�صوية  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  تو�صل  قرب 

�أن  �لثانية،  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  معه  �أجرتها  �لتي  �ملقابلة  خالل  ليبمان،  و�أو�صح  �ملوؤ�رش�ت.  تلك 

“�لعامل �لعربي �ملعتدل” متهد لت�صوية مع  �إىل ت�صوية مع  نتنياهو يبذل ق�صارى جهوده للتو�صل 

؛ وذلك بعك�ص ترتيب �الأحد�ث �لتي تن�ص عليه �ملبادرة �لعربية.
10

�لفل�صطينيني

�الأمن  جمل�ص  من  قر�ر  ��صت�صد�ر  م�صاعي  كانت  فقد  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �لعربية  �لتحركات  �أما   

باإد�نة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي �أبرزها، وقد حملت مالب�صات عر�ص م�رشوع �لقر�ر للت�صويت �أمام 

“�إ�رش�ئيل”؛  �إ�صافياً على وجود خلل يف منظومة �الإجماع �لعربي يف �ملوقف جتاه  �ملجل�ص موؤ�رش�ً 

حيث فوجئت �لدول �لعربية )ومن �صمنها فل�صطني(، بطلب م�رش ممثلة �ملجموعة �لعربية �إرجاء 

.
11

�لت�صويت على �مل�رشوع يف 2016/12/22، دون حتديد موعد جديد

وقد بررت �خلارجية �مل�رشية هذ� �الإجر�ء بالرغبة باإتاحة مزيد من �لوقت للتاأكد من عدم �إعاقة 

. �إال �أن وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي قال �إن �لقر�ر 
12

م�رشوع �لقر�ر بالفيتو �الأمريكي

�ملتحدة  �لواليات  �أن  كما   .
13

�لفل�صطيني �جلانب  مع  بالتو�فق  يتم  مل  �لت�صويت  باإرجاء  �مل�رشي 

ونيوزيلند�  وماليزيا  وفنزويال  �ل�صنغال  �أعادت  �لذي  �لقر�ر  م�رشوع  على  �لت�صويت  عن  �متنعت 

.
طرحه �أمام �ملجل�ص يف �ليوم �لتايل، ونال تاأييد 14 ع�صو�ً من �أ�صل �أع�صاء �ملجل�ص �لـ 1415
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�لعادية  �ل�صنوية  ن�صف  دورته  يف  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  �جتماع  دعم  فقد  �آخر،  جانب  من 

“�إ�رش�ئيل”  ملحاولة  للت�صدي  عربية  خما�صية  جلنة  لت�صكيل  فل�صطينياً  �قرت�حاً   2017/9/12 يف 

�حل�صول على ع�صوية جمل�ص �الأمن ل�صنتي 2019 و2020، وقرر �الجتماع تكليف �أمني عام جامعة 

.
15

�لدول �لعربية �إجر�ء �مل�صاور�ت �لالزمة لت�صكيل هذه �للجنة

ويف �صياق دعم �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، جددت قمتا نو�ك�صوط و�لبحر �مليت دعوة �لدول 

�لعربية ملو��صلة دعم مو�زنة �ل�صلطة �لفل�صطينية ملدة عام يف كل مرة، وتوفري �صبكة �أمان مايل لها 

بقيمة 100 مليون دوالر �صهرياً، �إىل جانب قر�ر �لقمة �الأخرية بزيادة ر�أ�ص مال �صندوقي �لقد�ص 

.
16

و�الأق�صى مببلغ 500 مليون دوالر �أمريكي

�الإ�رش�ئيلي،  للكيان  عا�صمة  بالقد�ص  باالعرت�ف  �الأمريكي  �الإعالن  خطورة  من  �لرغم  وعلى 

وعزم �الإد�رة �الأمريكية نقل �صفارتها �إليها، مل تخرج ردود �الأفعال �لعربية �لر�صمية عن �لتنديد، 

و�ل�صجب، و�ال�صتنكار، ومطالبة �الإد�رة �الأمريكية بالرت�جع عن �إعالن تر�مب. كما �أنه مل تتم �لدعوة 

جلل�صة طارئة لزعماء �لدول �لعربية، حيث �كتفت �لدول �الأع�صاء بجل�صة ملجل�ص وزر�ء �خلارجية 

�لعرب يف 2017/12/9. 

بالو�صعية  �مل�صا�ص  عو�قب  من  �لغيط  �أبو  �أحمد  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني  حذر  وقد 

�لو�صع  تغيري  من  �لعربية  �لدول  جامعة  جمل�ص  حّذر  كما  طرف.  �أي  من  �لقد�ص  ملدينة  �لقانونية 

�لقانوين و�لتاريخي ملدينة �لقد�ص. ود�ن جمل�ص وزر�ء �خلارجية �لعرب، يف ختام �جتماع طارئ يف 

�لقاهرة يف 2017/12/9، �إعالن تر�مب، و�أعلن رف�صه، و�إد�نته، م�صدد�ً على �أنه “قر�ر باطل”. و�أكد 

�لوزر�ء �لعرب، يف �لبيان �خلتامي لالجتماع، �أن “�لقد�ص �ل�رشقية” هي عا�صمة �لدولة �لفل�صطينية، 

و�أن �الإعالن يهدد بدفع �ملنطقة �إىل �لهاوية. وذكر �ملجل�ص �أن �إعالن تر�مب “تطور خطري، و�صعت 

به �لواليات �ملتحدة نف�صها يف موقع �النحياز لالحتالل، وخرق �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لدولية، وبالتايل 

باإلغاء  �ملتحدة  �لواليات  �لوزر�ء  وطالب  �ل�صالم”.  عملية  يف  وو�صيط  كر�ع  نف�صها  عزلت  فاإنها 

قر�رها، ودعو� �لدول �ملختلفة �إىل �العرت�ف بالدولة �لفل�صطينية وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية”، كما 

دعو� �إىل �لعمل على ��صت�صد�ر قر�ر من جمل�ص �الأمن، يوؤكد �أن �إعالن تر�مب يتناق�ص مع قر�ر�ت 

�ل�رشعية �لدولية. ورحبت جامعة �لدول �لعربية بالقر�ر �ل�صادر عن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 

.
17

يف 2017/12/21، �ملتعلق مبدينة �لقد�ص �ملحتلة
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ثانيًا: مواقف عدد من الدول الرئي�شية واأدوارها:

1. م�رش:

يناير   25 لثورة  �ل�صابقة  ومكانتها  ملوقعها  م�رش  عودة  و2017   2016 �صنتي  خالل  تعززت 

بالق�صية  �ملتعلقة  �مللفات  من  كثري  يف  وتاأثري�ً  ح�صور�ً  �الأكرث  �لعربي  �لطرف  باعتبارها   ،2011

لهذ�  �ل�صيا�صية  �لت�صوية  مل�صار  �الأ�صا�صي  و�لر�عي  “�إ�رش�ئيل”،  مع  و�ل�رش�ع  �لفل�صطينية 

�صعيد  على  وخ�صو�صاً  �مللفات،  خمتلف  مع  �لتعامل  يف  �تز�نها  ��صتعادة  من  م�صتفيدة  �ل�رش�ع، 

من  �مل�رشي  �ملوقف  تغري�ت  �أبرز  �لنقطة  هذه  �صّكلت  فقد  غزة.  وقطاع  حما�ص  حركة  مع  �لعالقة 

تدريجية  ب�صورة  �مل�رشية  �ل�صلطات  �أوقفت  حيث  �ل�صنتني،  هاتني  خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية 

يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بحركة  عالقتها  خلفية  على  �صيا�صي  كخ�صم  حما�ص  حركة  مع  �لتعامل 

وهي   ،2013 يوليو  �نقالب  تلت  �لتي  �ملرحلة  عنو�ن  هو  عليها  �لنظام  حرب  كان  �لتي  م�رش، 

�صنتي خالل  ل�صيطرتها،  �خلا�صع  غزة  قطاع  ومعها  �لفل�صطينية،  �حلركة  �رشرها  �أ�صاب   حرب 

2014 و2015.

انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

قوى  �صّد  �لد�خلي  �ل�رش�ع  ح�صم  و2017   2016 �صنتي  خالل  �مل�رشي  �لنظام  ��صتكمل 

�إىل حّد كبري، و�أعاد تثبيت مكانة م�رش كعّر�ب  25 يناير  �لتي ت�صّدرت �مل�صهد عقب ثورة  �لتغيري 

“�إ�رش�ئيل”، وذلك  ��صرت�تيجياً حلل �ل�رش�ع مع  �أ�صا�صي خليار �لت�صوية �ل�صلمية بو�صفها خيار�ً 

م�رش  دور  الإعادة   2013 يوليو  �نقالب  منذ  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  خّطته  �لذي  للم�صار  ��صتكماالً 

ديفيد  كامب  م�صار  م�صري  حول  ثارت  �لتي  �لكبرية  �ل�صكوك  بعد  عهده،  �صابق  �إىل  �ال�صرت�تيجي 

 Camp David Accords خالل �لفرتة �ملحدودة �لتي �صهدت و�صول �الإ�صالميني �إىل مقاليد �حلكم

يف �لبالد.

�الأ�صا�صي  �لثقل  �صاحبة  �لكبى”،  “�ل�صقيقة  دور  �ل�صنتني  هاتني  خالل  م�رش  ��صتعادت  كما 

�إىل عالقتها بحركة حما�ص مقارنة مبا  �لتو�زن  �إعادة  �لفل�صطينية، عب  �لوطنية  �مل�صاحلة  يف ملف 

كانت عليه خالل �صنتي 2014 و2015، ولكن عب بو�بة جهاز �ملخابر�ت �لعامة �مل�رشي، �أي ب�صكل 

م�صابه ملا كانت عليه �لعالقة يف عهد �لرئي�ص �مل�رشي �ملخلوع حممد ح�صني مبارك.

�أولهما  �أ�صا�صيني:  حمددين  خالل  من  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  �لتعامل  تو��صل  فقد  وبالتايل، 

مع  و�لعالقة  �لق�صية  جو�نب  ملختلف  �مل�رشية  �لنظرة  يحكم  ��صرت�تيجي  كخيار  �لت�صوية  تبني 

�الأطر�ف �لفل�صطينية ومع “�إ�رش�ئيل”، وثانيهما �إد�رة �لعالقة مع قطاع غزة )ومن يحكمه( ��صتناد�ً 

العتبار�ت �الأمن �لقومي.
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�صبتمب  �أيلول/  يف  �مل�رشي  �جلي�ص  بد�أها  �لتي  �حلملة  تو��صلت  �ملذكورة،  لالعتبار�ت  ونتيجة 

2013 بهدف �صبط �الأمن يف �صيناء، و�لتي �صملت ��صتمر�ر حملة هدم �الأنفاق �حلدودية �ملقامة بني 

قطاع غزة و�صمال �صيناء، �إىل جانب تو�صيع �ل�رشيط �الأمني �لعازل �لذي قررت �ل�صلطات �مل�رشية 

تنفيذ  �ل�صلطات  بد�أت  2014، حيث  �أكتوبر  �الأول/  �لقطاع يف ت�رشين  �إقامته على طول �حلدود مع 

.
18

�ملرحلة �لثالثة من �ل�رشيط يف 2017/10/4 لزيادة عمقه �إىل 1,500م

وكانت �حلملة قد �أ�صفرت عن هدم �أكرث من �ألفي نفق خالل �لفرتة �ملمتدة من متوز/ يوليو 2013 

�صهد  هدمها  عن  �مل�رشي  �جلي�ص  �أعلن  �لتي  �الأنفاق  عدد  �أن  �إال   ،
192015 �صبتمب  �أيلول/  وحتى 

�نخفا�صاً كبري�ً مع مرور �لوقت، حيث دّمر 42 نفقاً فقط خالل �لفرتة �ملمتدة من بد�ية �صنة 2017 

�أكتوبر  ، ومل ُيعلن �جلي�ص منذ ذلك �لتاريخ وحتى نهاية �صهر ت�رشين �الأول/ 
202017/8/6 وحتى 

. وعلى �لرغم من عدم وجود 
21

2017 �صوى عن تدمري ثالثة �أنفاق حدودية �إ�صافية مع قطاع غزة

�إح�صاء �صامل عن جمموع �الأنفاق �لتي مّت هدمها خالل �صنتي 2016 و2017، �إال �أن �ملوؤ�رش �ل�صابق 

ي�صّكل داللة على تر�جع ظاهرة �الأنفاق �حلدودية بعد �أن مّت �لق�صاء �صبه �لنهائي عليها نتيجة تلك 

�حلملة؛ و�أ�صبح ي�صهل �لتعامل مع �أي �أنفاق جديدة م�صتحدثة.

مل  �أنها  �إال  �حلدودية،  �الأنفاق  ظاهرة  من  �حلد  يف  �مل�رشية  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  جنحت  حني  ويف 

يف  لالأمن  �الأبرز  �لتحدي  ُت�صّكل  �لتي  �مل�صلحة  �لعنا�رش  مو�جهة  جناح ٍمو�ز ٍيف  حتقيق  من  تتمكن 

�صيناء، ويف مقدمتهم تنظيم “�لدولة �الإ�صالمية – والية �صيناء”، �لذي يتبنى غالبية �لهجمات �لتي 

ت�صتهدف قو�ت �الأمن و�جلي�ص يف �صبه �جلزيرة.

زيادة  �أمام  �لطريق  حما�ص  حركة  مع  �مل�رشية  �لعالقات  حت�صن  مّهد  �ملقابلة،  �جلهة  وعلى 

م�صتوى �لتعاون �الأمني بني �لطرفني يف �صبط �حلدود، وهو تعاون تطّور ب�صورة تدريجية، �بتد�ًء 

من �إعالن �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف قطاع غزة يف ني�صان/ �أبريل 2016 عن زيادة عدد مو�قعها 

�لد�خلية يف  باإعالن وز�رة  ، وُتّوج 
22

�لع�صكرية وعديد قو�تها على �حلدود بناء على طلب م�رشي

غزة يف حزير�ن/ يونيو 2017 �ل�رشوع يف �إقامة منطقة عازلة بعمق مئة مرت على �حلدود مع م�رش.

فيه  �لعمل  �صهد  �لذي  �لبي  رفح  معب  �أو�صاع  من  ُيغري  مل  �لعالقات  يف  �لتح�صن  هذ�  ولكن 

معظم  �الأفر�د  حركة  �أمام  مغلقاً  �ملعب  بقي  حيث   ،2013 يونيو  حزير�ن/  نهاية  منذ  كبري�ً  تر�جعاً 

�لوقت منذ ذلك �لتاريخ، و��صتمر �أهل قطاع غزة يف دفع ثمن ترّدي �الأو�صاع �الأمنية يف �صيناء، مع 

�إ�رش�ر �ل�صلطات �مل�رشية على ربط فتح �ملعب بتح�صن �حلالة �الأمنية فيها. وهو مفاد �لر�صالة �لتي 

�أبلغتها �ل�صلطات �مل�رشية بكل و�صوح لوفد جلنة �لتكافل �لتي �صكلتها �لف�صائل �لفل�صطينية يف غزة 

لبحث تخفيف �حل�صار عن �لقطاع، خالل لقاء �لوفد م�صوؤولني م�رشيني يف �لقاهرة يف �آب/ �أغ�صط�ص 

2017؛ حيث قال �صالح �لبدويل، ع�صو �لوفد و�لقيادي يف حركة حما�ص، �إن �ملخابر�ت �مل�رشية 



307

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

. وهو ما ُيف�رّش رمبا 
23

�أبلغتهم �أن معب رفح لن ُيفتح ب�صكل كامل �إال يف حال ��صتتباب �الأمن يف �صيناء

عدم حت�صن نظام �لعمل يف �ملعب، حتى بعد �إعالن حما�ص حّل جلنتها �الإد�رية يف �لقطاع و��صتالم 

�حلكومة �لفل�صطينية �مل�صوؤولية عن �ملعابر.

�لثاين/  ت�رشين  �صهر  نهاية  وحتى   2016 �صنة  بد�ية  منذ  رفح  معب  ُيفتح  مل  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

نوفمب 2017 �صوى ملدة 80 يوماً من �أ�صل 730 يوماً، حيث ُفتح ملدة 44 يوماً خالل �صنة 2016، 

و36 يوماً خالل �لفرتة �ملمتدة من 2017/1/1–2017/11/30، وبلغ عدد �لفل�صطينيني �مل�صجلني يف 

.
24ً

قو�ئم �نتظار �ل�صفر 23 �ألفا

و�حد،  باجتاه  جزئياً  فتحاً  �إما  ت�صهد  كانت  �ملعب  فيها  ُفتح  �لتي  �الأيام  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�لعالقني على �جلانب  �أو ملرور فئات حمددة من �صكان �لقطاع �ملحا�رش، كاحلجاج و�لفل�صطينيني 

�أ�صار  �لفل�صطينيني،  حركة  تقييد  على  للمعب  �مل�صتمر  �الإغالق  لتاأثري  ونتيجة   .
25

للمعب �مل�رشي 

تقرير �صادر عن �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا �إىل ظهور �صوق �صود�ء لنقل �الأفر�د 

بني �لقطاع وم�رش، عب �صباط �ملخابر�ت و�جلي�ص �مل�رشي بالتن�صيق مع �صما�رشة فل�صطينيني، 

.
26

وب�صكل �رشي، لقاء مبالغ ت�صل �إىل خم�صة �آالف دوالر �أمريكي

ولكن �ل�صلطات �مل�رشية فتحت �ملعب ��صتثنائياً الإدخال �صحنات وقود لت�صغيل حمطة كهرباء 

، وذلك بعد ت�صديد �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل 
غزة يف حزير�ن/ يونيو و�أيلول/ �صبتمب 272017

�إمد�د�ت  النقطاع  نتيجة  �لكهرباء  حمطة  ت�صغيل  وقف  �إىل  �أّدت  و�لتي  غزة،  قطاع  �صّد  �إجر�ء�تها 

�إطار رغبة  للقطاع. وجاءت هذه �خلطوة رمبا يف  �الإ�رش�ئيلية  �لكهرباء  �إمد�د�ت  �لوقود، وتقلي�ص 

�لقاهرة يف �إجناح جهود �لو�صاطة �لتي كانت تقوم بها الإمتام �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وجتنب �نهيار 

�الأو�صاع �الإن�صانية يف �لقطاع.

اأ. العالقات امل�رشية – الفل�شطينية:

حركة  مع  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  خمتلف  مع  �لعالقة  يف  �لتو�زن  ��صتعادة  �صّكلت 

حما�ص، �ل�صمة �الأبرز للتطور�ت �ملت�صلة بالعالقات �مل�رشية �لر�صمية مع �لفل�صطينيني خالل �صنتي 

2016 و2017، وهو حتول يكن �إرجاعه ب�صورة �أ�صا�صية �إىل �لتقاء �لطرفني على �أر�ص �لو�قعية 

�ل�صيا�صية، وجتاوز مفاعيل �الأزمة �مل�رشية �لد�خلية، و�لتي ت�صببت منذ �نقالب  يوليو 2013 بتوتر 

�ملنقلب على حكم جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني من جهة، وحركة حما�ص  �لنظام �مل�رشي  �لعالقة بني 

�صاحبة �ل�صالت �لوثيقة باجلماعة من جهة �أخرى.

ومل يقت�رش �حتكام �لقاهرة �إىل “�لب�جماتية” يف عالقاتها مع �لفل�صطينيني على حركة حما�ص 

وحدها، بل �صمل �أي�صاً عالقة �لقاهرة بالرئي�ص حممود عبا�ص وحركة فتح، وبتيار �لقيادي �ملف�صول 

من �حلركة حممد دحالن، بال�صكل �لذي �صمن لها �متالك �أور�ق �لقوة و�ل�صغط �لالزمة ال�صتعادة 
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تر�جع  نقاط  �أبرز  �ل�صابقة  �لفرتة  خالل  كان  �لذي  �لفل�صطيني،  �لد�خلي  �مللف  يف  �ل�صيا�صي  ثقلها 

نفوذها فيما يت�صل بالق�صية �لفل�صطينية.

مع  عالقاتها  �إخ�صاع  على  نف�صه  �لوقت  يف  حر�صت  �لقاهرة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  ولكن 

بو�بة  من  حما�ص  بحركة  عالقتها  حت�ّصن  جاء  فقد  �صابقاً،  ُذكرت  �لتي  للمحدد�ت  �لفل�صطينيني 

�لتعامل مع �الأو�صاع يف قطاع غزة كاأحد ق�صايا �الأمن �لقومي �مل�رشي، مع تويّل جهاز �ملخابر�ت 

�لعامة �مل�رشي ملف �لعالقة مع �لف�صائل �لفل�صطينية، دون �أن يوؤثر ذلك على ��صتمر�ر دعم م�رش 

�ل�رشعي  �ل�صيا�صي  �ملمثل  باعتبارها  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  بقيادة  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لر�صمي 

للفل�صطينيني، و�رشيكتها يف تبني م�صار �لت�صوية.

�لرغم  2016، على  �آذ�ر/ مار�ص  �لقاهرة وحما�ص يف �صهر  �لعالقة بني  �الإيجابي يف  �لتحول  بد�أ 

جماعة  جانب  �إىل  بالتورط  �ل�صهر  ذلك  من  �ل�صاد�ص  يف  حلما�ص  �مل�رشي  �لد�خلية  وزير  �تهام  من 

 .
28

�الإخو�ن �مل�صلمني يف �غتيال �لنائب �لعام �ل�صابق ه�صام بركات، و��صتهجان �حلركة لهذ� �التهام

فاالأمر مل يُحل دون �إجر�ء جولتني من �ملحادثات يف �لقاهرة بني وفد من حركة حما�ص و�مل�صوؤولني 

�لعامة  �مل�رشيني بعدها باأيام، حيث قام وفد رفيع من �حلركة بعقد �صل�صلة لقاء�ت مع �ملخابر�ت 

12–2016/3/15، يف زيارة و�صفها ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة مو�صى  �مل�رشية خالل �لفرتة 

، وعلّق عليها �لقيادي 
�أبو مرزوق باأنها “فتحت �صفحة جديدة، وخطاب مودة، لالأ�صقاء يف م�رش”29

�إن م�رش غرّيت موقفها جتاه �حلركة بعد نحو ثالث �صنو�ت من  �لزهار بقوله  يف حما�ص حممود 

.
30

�لتوتر و�لقطيعة

معا  وكالة  نقلت  فقد   ،
31

�الإعالم و�صائل  عن  بعيد�ً  �لثانية  �جلولة  لقاء�ت  م�صمون  بقي 
ُ
�أ وفيما 

“�إذ�بة جميع �خلالفات �جلوهرية يف ظّل  �إىل  �أدتا  �أن �جلولتني  تاأكيدها  �أمنية م�رشية  عن م�صادر 

نو�يا ح�صنة و�إيجابية من حما�ص �جتاه م�رش، و�إ�رش�ر �حلركة على �لتقارب مع م�رش وك�رش حالة 

“مو��صلة  هما  مبحورين،  �رتبط  حما�ص  نو�يا  ح�صن  �إثبات  �أن  مو�صحًة  �جلانبني”،  بني  �جلمود 

�حلدود  و�صبط  فتح،  حركة  مع  وجاد  مت�صارع  ب�صكل  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  يف  حما�ص  حركة 

.
�لفل�صطينية مع م�رش”32

وبالفعل، فقد تركز تطور �لعالقات بني م�رش وحما�ص يف هذين �مل�صارين ب�صورة �أ�صا�صية، حيث 

�صهدت بد�ية �صنة 2017 جولة جديدة من �للقاء�ت، كان �أبرزها لقاٌء َجَمَع مدير �ملخابر�ت �مل�رشية 

 ،
332017/1/23 �إ�صماعيل هنية يف  �للو�ء خالد فوزي بنائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص 

و�لو�صع  �لثنائية  �لعالقات  لبحث  م�رشيني  م�صوؤولني  للقاء  حما�ص  من  وفد  زيارة  �صمن  وذلك 

. تبعتها زيارة ��صتمرت عدة �أيام لوفد �أمني من قطاع غزة �إىل �لقاهرة لبحث 
34

�الأمني على �حلدود

. وقد �أ�صفرت تلك �للقاء�ت الحقاً عن �تخاذ وز�رة 
35

عدد من �مللفات �الأمنية، �أبرزها �صبط �حلدود
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2017، �صبقت  �إجر�ء�ت جديدة ل�صبط �حلدود مع م�رش يف حزير�ن/ يونيو  �لد�خلية يف غزة عدة 

�الإ�صارة �إليها يف هذ� �لف�صل.

�أما ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية فقد كان نقطة �لرتكيز �لتالية يف عالقات �لقاهرة بحما�ص، وكان 

�إ�صافية،  �لعالقات ب�صورة  �أثر يف تطوير تلك  �الإطار  لتجاوب �حلركة مع �جلهود �مل�رشية يف هذ� 

و�الرتباط  للتن�صيق  مكتب  فتح  على   2017 �صبتمب  �أيلول/  يف  �مل�رشية  �ل�صلطات  مبو�فقة  ُتّوجت 

، بعد �إعالن 
36

للحركة يف �لقاهرة، ومنح �إذن �الإقامة �لد�ئمة لع�صو مكتبها �ل�صيا�صي روحي م�صتهى

حما�ص حّل جلنتها �الإد�رية يف قطاع غزة.

��صتمرت  فقد  عبا�ص،  حممود  برئا�صة  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  للعالقة  بالن�صبة  �أما 

بو�صفها  �ل�صيا�صي،  �مل�صتوى  على  �لر�صمية  �مل�رشية  للعالقات  �لوحيد  �مل�صار  �أنها  �أ�صا�ص  على 

�لقاهرة  ��صتمرت  �لت�صوية. كما  �ل�صيا�صي يف تبني م�صار  للفل�صطينيني، و�ل�رشيك  �ل�رشعي  �ملمثل 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  معها  ن�صقت  �لتي  �لعربية  �الأطر�ف  �أبرز  عّمان،  جانب  �إىل  كونها،  يف 

حتركاتها �ل�صيا�صية �ملتعلقة مب�صار �لت�صوية، وال �صيّما مع نيل م�رش ع�صوية جمل�ص �الأمن كممثلة 

عن �ملجموعة �لعربية.

ويف هذ� �ل�صياق، فقد كانت م�رش طرفاً يف �آلية �لت�صاور �لثالثية �لتي �نطلقت يف �أيار/ مايو 2017، 

و�لتي ت�صم كالً من م�رش و�الأردن �إىل جانب �ل�صلطة �لفل�صطينية، بهدف تن�صيق �جلهود �ملتعلقة 

باملفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل”؛ حيث �صهد �الأردن �جتماعاً لوزيري خارجية �الأردن وم�رش وم�صوؤول 

ملف �ملفاو�صات يف �ل�صلطة �لفل�صطينية �صائب عريقات، وذكر بيان م�صرتك، �صدر من عّمان عن 

�الأطر�ف �مل�صاركة باالجتماع، �أن “حل �لدولتني” يثل “�ل�صبيل �لوحيد لتحقيق �ل�صالم �ل�صامل”، 

. وجاء هذ� �الجتماع 
معّوالً على �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب ال�صتئناف مباحثات “�ل�صالم”37

ُقبيل زيارة �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي �إىل و��صنطن للقاء تر�مب. كما �صهدت �لقاهرة يف 

�آب/ �أغ�صط�ص 2017 �جتماعاً �آخر بني وزر�ء خارجية �الأطر�ف �لثالثة، بهدف �التفاق على موقف 

.
موحد للتعاطي مع زيارة كانت مرتقبة لوفد �أمريكي �إىل �ملنطقة لبحث “عملية �ل�صالم”38

�لعالقة مع حركة فتح ب�صفة  �لرئي�ص حممود عبا�ص على  �ل�رش�كة �مل�رشية مع  �ن�صحبت  وقد 

يف  �لد�خلي  �خلالف  بطريف  بعالقتها  لالحتفاظ  �صعت  م�رش  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  ولكن  عامة، 

�حلركة، �أي تياَري عبا�ص ودحالن. فاإىل جانب رعاية م�صاحلة دحالن مع حما�ص، فقد ��صت�صافت 

م�رش يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2016 موؤمتر “م�رش و�لق�صية �لفل�صطينية”، �لذي ُعقد يف منتجع 

“�لعني �ل�صخنة”، ووقف دحالن ور�ء تنظيمه ومتويله. و�صّهلت م�رش دخول م�صاركني يف �ملوؤمتر 
من قطاع غزة عب معب رفح، على �لرغم من �عرت��صات حركة فتح �لر�صمية على �نعقاد �ملوؤمتر، 

.
39

ورف�ص مناق�صته مو��صيع تخ�ص �حلركة، وهو �الأمر �لذي عّدته تدخالً يف �صوؤونها �لد�خلية
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ويف �إطار �لتحول يف مو�قف م�رش و�نفتاحها على خمتلف �الأطر�ف �صمن جهود ��صتعادة دورها 

يف �مللف �لد�خلي �لفل�صطيني، ز�ر �لقاهرة �أي�صاً وفد من حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف ت�رشين �لثاين/ 

نوفمب 2016، برئا�صة �أمينها �لعام رم�صان عبد �هلل �صلّح، للقاء مدير جهاز �ملخابر�ت �لعامة وبحث 

، كما كانت حركة �جلهاد، �إىل جانب ممثلي 
40

مقرتحات �حلركة لرتتيب �لبيت �لد�خلي �لفل�صطيني

حما�ص وتيار دحالن يف فتح، طرفاً يف �للقاء�ت �لتي بحثت مع �مل�صوؤولني �مل�رشيني �إيجاد خمارج 

.
الأزمة قطاع غزة يف �آب/ �أغ�صط�ص 412017

ب. املوقف من ال�رشاع الداخلي وم�شار امل�شاحلة الفل�شطينية:

��صتثمرت م�رش �لتحوالت يف عالقتها مع حركة حما�ص يف ��صتئناف دورها �لفاعل يف �لو�صاطة 

فل�صطينياً  ترحيباً  �مل�رشية  �لو�صاطة  جهود  لقيت  وقد  �لفل�صطيني،  �لد�خلي  �ل�رش�ع  طَريَف  بني 

�مل�رشية  �ملخابر�ت  عقدتها  �لتي  �للقاء�ت  �صل�صلة  عقب  وخ�صو�صاً  �الأطر�ف،  خمتلف  من  و��صعاً 

�أثمرت عن بدء �تخاذ عدد من  2017، و�لتي  �أيلول/ �صبتمب  مع وفدي فتح وحما�ص يف �لقاهرة يف 

�الإد�رية يف قطاع غزة  �إعالن حركة حما�ص حّل جلنتها  �أبرزها  �مل�صاحلة،  تنفيذ  �خلطو�ت باجتاه 

�إىل  �هلل  �حلمد  ر�مي  برئا�صة  �لوطني  �لوفاق  حكومة  ودخول  �للقاء�ت،  من  �جلولة  تلك  ختام  يف 

 قطاع غزة يف 2017/10/2 �إيذ�ناً بتويل مهامها يف �لقطاع، ثم ت�صلمها �إد�رة معابر غزة ر�صمياً مطلع

�ل�صهر �لتايل.

وعند قر�ءة �صلوك �لقاهرة يف هذ� �مللف، جند �أن تركيزها على �إجناح جهودها �ل�صيا�صية وحتقيق 

بتوجيه  و2015،   2014 �صنتي  خالل  �ل�صابق  �صلوكها  ملر�جعة  دفعها  قد  �ل�صعيد  هذ�  على  �إجناز 

�ل�صغط �إىل طرف فل�صطيني دون �آخر. وبرزت يف هذ� �ل�صياق بع�ص �ملو�قف �لتي جلاأت فيها م�رش 

ملمار�صة �صغوط على �لرئي�ص حممود عبا�ص الإجناح م�صاعيها يف �مل�صاحلة.

غزة  كهرباء  ملحطة  وقود  �صحنات  �إدخال  على  �مل�رشية  �ل�صلطات  مو�فقة  ُتقر�أ  �أن  �ملمكن  ومن 

عب معب رفح يف حزير�ن/ يونيو 2017، بعد �تخاذ �لرئي�ص حممود عبا�ص �إجر�ء�ت لت�صديد �خلناق 

على حما�ص يف غزة، يف هذ� �ل�صياق. ومما ُيعزز هذه �لقر�ءة، ت�صديد ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة 

فتح حممد ��صتية يف وقت الحق، تعليقاً على تقدمي �ل�صلطات �مل�رشية ت�صهيالت لقطاع غزة يف ظّل 

ت�صييق �ل�صلطة يف ر�م �هلل �خلناق عليه، على �أن “�أي �إجر�ء تتخذه ]م�رش[ يخ�ص غزة يجب �أن يكون 

“ال نريد �أن يتم  بالتن�صيق مع �لقيادة �لفل�صطينية... حتى ال نكون جندف يف �الجتاهني”، وقوله: 

.
42

تنفي�ص �إجر�ء�تنا” بحق �لقطاع

ويف �ل�صياق نف�صه ُيكن �أن ُتقر�أ �أي�صاً �لرعاية �مل�رشية للم�صاحلة بني حركة حما�ص و�لقيادي 

�ملف�صول من حركة فتح حممد دحالن وتياره يف غزة، حيث ُنقل عن �لقيادي يف حما�ص �أحمد يو�صف 

؛ 
قوله �إن �ملبادرة �مل�رشية الإيجاد تلك �مل�صاحلة كان من �صاأنها �أن “حتقق �نفر�جاً حقيقياً يف غزة”43
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م�صتعدة  كانت  �لقاهرة  �أن  عن  �حلديث  يجري  كان  �لتي  �مل�رشية  �لت�صهيالت  �إىل  �إ�صارة  يف  وذلك 

.
44

لتقديها الإجناح �لتفاهمات بني �لطرفني، وتتعلق باملعابر و�الأو�صاع �القت�صادية يف �لقطاع

ج. املوقف من عملية الت�شوية:

عزز ��صتقر�ر حكم �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية يف م�رش خالل �صنتي 2016 و2017 من مركزية مكانة 

�لت�صوية يف �ل�صيا�صة �خلارجية �مل�رشية، بو�صفها �أهم ملفات ن�صاطها �لديبلوما�صي �إقليمياً ودولياً، 

وكذلك  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �ملتعلقة  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �لرئي�ص  ت�رشيحات  �أظهرته  ما  وهو 

خطاباته يف �للقاء�ت و�ملنابر �لدولية، برتكيزها على رغبة بالده يف دفع م�صار �لت�صوية قدماً.

ويف هذ� �ل�صياق، وّجه �ل�صي�صي يف �أيار/ مايو 2016 ر�صالة للفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني ب�رشورة 

موؤكد�ً  دفئاً،  �أكرث  �صالماً  �صيحقق  ذلك  �أن  باعتبار  �لفل�صطينية،  للق�صية  حقيقي  حّل  �إىل  �لتو�صل 

�الإ�رش�ئيلية  �لقيادة  �الأمر. وخاطب  لتحقيق مثل هذ�  �ملمكنة  �ل�صمانات  لتقدمي كل  ��صتعد�د م�رش 

ر�جياً منها �أن ت�صمح “�أن يذ�ع هذ� �خلطاب يف �إ�رش�ئيل مرة و�ثنتني. هناك فر�صة حقيقية لل�صالم 

. وقد لقيت �لدعوة ترحيباً فل�صطينياً على ل�صان حركة فتح، 
رغم ما متر به �ملنطقة من ظروف”45

�لتي قالت �إن ما ورد يف خطاب �لرئي�ص �ل�صي�صي يعب عن “حر�ص م�رش �الأكيد و�لثابت )...( على 

. كما رّحب بها رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نتنياهو، 
�ل�صالم و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل باأ�رشه”46

�إىل  وذلك   ،
يبديها”47 �لتي  �لقيادة  روح  من  و�أت�صجع  �ل�صي�صي،  �لرئي�ص  به  يقوم  ما  “�أقّدر  قائالً: 

.
48

جانب ترحيب كل من جامعة �لدول �لعربية و�لواليات �ملتحدة بتلك �لدعوة

وقد عّب �ل�صي�صي، خالل لقاء �أجر�ه مع روؤ�صاء حترير �ل�صحف �لقومية �مل�رشية، عن �عتقاده 

باأن “�لقناعة باأهمية �ل�صالم تتز�يد لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي”، م�صدد�ً على �أن �لق�صية �لفل�صطينية 

. وكرر �ل�صي�صي 
49ً

هي مفتاح �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، و�أن ��صتمر�ر �ل�رش�ع يوؤثر فيهما �صلبا

��صتئناف  �إىل  �ل�صنوي، دعوته للجانبني  �ملتحدة، يف �جتماعها  �لعامة لالأمم  �أمام �جلمعية  يف حديثه 

�ملفاو�صات، حيث وّجه يف �أيلول/ �صبتمب 2016 “ند�ًء �إىل �ل�صعب �الإ�رش�ئيلي و�لقيادة �الإ�رش�ئيلية 

مع  لـ“�ل�صالم”  �مل�رشية  �لتجربة  و��صفاً  ]�لفل�صطينية[”،  �لق�صية  لهذه  حل  �إيجاد  �أهمية  يف 

�أمام �جلمعية  �لتايل  �الإ�رش�ئيلي” جمدد�ً يف خطابه  “�ل�صعب  . كما خاطب 
بـ“�لر�ئعة”50 “�إ�رش�ئيل” 

 يف �أيلول/ �صبتمب 2017، قائالً: “لدينا يف م�رش جتربة ر�ئعة وعظيمة يف �ل�صالم معكم منذ �أكرث من

40 �صنة، ويكن �أن نكرر هذه �لتجربة وهذه �خلطوة �لر�ئعة مرة �أخرى”، موؤكد�ً �حلر�ص على “�أمن 

]�لفل�صطيني[”،  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�طن  �أمن و�صالمة  �إىل جنب مع  �الإ�رش�ئيلي جنباً  �ملو�طن  و�صالمة 

. ورمبا يكون �ل�صي�صي قد كرر 
ونا�صد �لر�أي �لعام �الإ�رش�ئيلي “�لوقوف خلف قيادته �ل�صيا�صية”51

�إىل  خطاباته  يف  �ل�صي�صي  ميل  مع  تو�فق  �خلطاأ  هذ�  ولكن  �الإ�رش�ئيلي”،  �ملو�طن  “�أمن  عبارة  خطاأ 

توجيه حديثه للطرف �الإ�رش�ئيلي.
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تلك  خالل  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  بالرئي�ص  لقائه  خالل  �مللف  هذ�  �ل�صي�صي  تناول  وقد 

“لقد  �الأمريكية:   Fox News �ل�صي�صي خالل حو�ر له مع �صبكة فوك�ص نيوز  �الجتماعات، وقال 

�أبلغت �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �أن لديه فر�صة حلل ق�صية �لقرن، فهذه ق�صية �لقرن ف�صالً 

. و�صبق للرئي�ص �مل�رشي تعبريه عن �عتقاده باأن �لرئي�ص 
عن كونها �إحدى �أكب ذر�ئع �الإرهاب”52

تر�مب “هو �لرقم �حلا�صم” يف �لتو�صل حلل �لق�صية �لفل�صطينية، وذلك يف �إطار حديثه جمدد�ً عن 

�ل�صي�صي قد  . وكان 
53

�إهد�رها �غتنامها وعدم  �إىل  �الإ�رش�ئيليني  لل�صالم”، ودعوته  “فر�صة  وجود 

طرح على تر�مب روؤيته بالن�صبة للحل �لنهائي يف فل�صطني خالل لقاء �صابق جمعهما يف �لبيت �الأبي�ص 

2017، وقال وزير �خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري �أن تلك �لروؤية تلخ�صت يف  يف ني�صان/ �أبريل 

.
54

�إقامة �لدولتني و�لعمل على تغيري �ملناخ �الإقليمي و�إز�لة �أ�صباب �لتوتر و�ل�رش�ع �لقائم

�لذي  لال�صتقر�ر  “�إ�رش�ئيل”  �رتياح  مدى  نتنياهو  بنيامني  خّل�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  على 

ي�صهده “�ل�صالم” مع م�رش بقوله �إنه “مر�صاة �ال�صتقر�ر و�الأمن يف �ملنطقة” و�صكر �ل�صي�صي على 

 .
“قيادته وجهوده لتعزيز �ل�صالم بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني ويف �ل�رشق �الأو�صط �الأو�صع”55

لدى و��صع  و�إعالمي  �صيا�صي  ترحيب  حمل  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  �ل�صي�صي  مو�قف  كانت   كما 

جاالنت  يو�آف  �الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  وزير  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  نقلت  �ل�صياق،  هذ�  ويف  �أبيب.  تل 

�حلكم  مقاليد  على  �ل�صيطرة  من  �ل�صي�صي  بتمكن  حمظوظة  “�إ�رش�ئيل”  �إن  قوله   Yoav Galant

و��صتعادتها من �الإخو�ن �مل�صلمني، وذلك يف ت�صجيل �صوتي م�رشب جلل�صة مغلقة جمعته مع قادة 

�ل�صي�صي  �أن جاالنت و�صف  �ل�صحيفة  و�أ�صافت  �ملتحدة.  �لواليات  �صمال  �ليهودية يف  �لتنظيمات 

باأنه “مبارك بعد عملية جتميل”، وقوله �إن من م�صلحة “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة مو��صلة دعم 

. وهو موقف م�صابه ملوقف وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز، �لذي 
56

�لنظام �حلايل يف م�رش

ح�ّص �ملجتمع �لدويل على دعم �ل�صي�صي يف حتقيق �ال�صتقر�ر �القت�صادي و�الأمني يف بالده، قائالً �إن 

.
�نهيار م�رش “�صي�صكل خطر�ً لي�ص فقط على �إ�رش�ئيل و�ل�رشق �الأو�صط، بل على �أوروبا �أي�صاً”57

2017 وجود م�صاريع الإنهاء  �الإعالم يف �صباط/ فب�ير  �آخر، تناولت بع�ص و�صائل  من جانب 

�لفل�صطينية  �لدولة  ل�صالح  �صيناء  من  �أجز�ء  عن  للتنازل  �أفكار�ً  ت�صمل  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�رش�ع 

لتوطني �لالجئني �لفل�صطينيني فيها، �إال �أن �ملتحدث �لر�صمي با�صم �لرئا�صة �مل�رشية عالء يو�صف 

�أن هذ� �الأمر “مل ي�صبق مناق�صته �أو طرحه على �أي م�صتوى من جانب �أي  نفى تلك �الأنباء، موؤكد�ً 

م�صوؤول عربي �أو �أجنبي مع �جلانب �مل�رشي”. و�أو�صح �أنه “من غري �ملت�صور �خلو�ص يف مثل هذه 

.
�الأطروحات غر �لو�قعية وغري �ملقبولة”58

�الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  تر�مب  �الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  على  ر�صمياً  �لقاهرة  �عرت�صت  وقد 

�إعالمي منخف�ص. وكان الفتاً  �إطار حمدود، وب�صقف  �لتفاعل �صده يف  مّت ح�رش  �أنه  للقد�ص، غري 
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رموز  �إىل  �مل�رشية  �ملخابر�ت  على  حم�صوبني  �صباط  من  توجيهات  عن  ت�رشيبات  �صدور  للنظر 

 .
59

�إعالمية مبحاولة تبيد �ملو�صوع وعدم ��صتثارة �لنا�ص

د. العالقة مع “اإ�رشائيل”:

تو�لت خالل �صنتي 2016 و2017 بو�در حت�صن �لعالقات �ل�صيا�صية و�لديبلوما�صية بني �لقاهرة 

وتل �أبيب، بدء�ً بعودة �ل�صفري �مل�رشي �إىل تل �أبيب بعد نحو ثالث �صنو�ت من �صحبه خالل حكم 

يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لعدو�ن  على  �حتجاجاً  مر�صي،  حممد  �ملعزول  �لرئي�ص 

خريت  حازم  “�إ�رش�ئيل”  يف  �جلديد  �مل�رشي  �ل�صفري  قّدم  حيث  2012؛  نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

توّجه  الحق،  وقت  ويف   .
602016/2/25 يف  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  للرئي�ص  �عتماده  �أور�ق 

يف  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  للقاء  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير 

 .
61

“�إ�رش�ئيل” منذ ت�صع �صنو�ت 2016/7/10، يف �أول زيارة لوزير خارجية م�رشي �إىل  �لقد�ص يف 

حكومته  رئي�ص  جانب  �إىل  ريفلني،  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  �صارك  باأيام،  �لزيارة  تلك  وبعد 

ذكرى مبنا�صبة  �أبيب  تل  يف  �مل�رشية  �ل�صفارة  �أقامته  ��صتقبال  حفل  يف  وزوجته،  نتنياهو   بنيامني 

ثورة 23 يوليو 1952، وقال نتنياهو يف كلمته خالل �حلفل: “علينا )م�رش و�إ�رش�ئيل( �أن نت�صابك 

منذ  ومتني  قوي  بيننا  �ل�صالم  �ل�صالم.  �أجل  من  �الأيدي  نت�صابك  �أن  علينا  �الإرهاب.  �صّد  �الأيدي 

و�صف  من  �أيام  بعد  ذلك  وجاء   .
و�لتحديات”62 �لعو��صف  جميع  جتاوز  �إنه  عقود.  �أربعة  قر�بة 

يف جدية  و�الأكرث  �أهمية  �الأكرث  “�حلليف  باأنها  مل�رش  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع   وزير 

�إخماد  جهود  يف  �الأردن،  جانب  �إىل  م�رش،  �صاركت  كما   .
�لعربية”63 �لدول  وبني  �الأو�صط  �ل�رشق 

�حلر�ئق �لتي ��صتمرت عدة �أيام يف “�إ�رش�ئيل” يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016. وقد وّجه بنيامني 

.
64

نتنياهو �ل�صكر للبلدين عب ح�صابه على موقع �لفي�صبوك للتو��صل �الجتماعي

�أما �أبرز تطور يف �لعالقات بني �جلانبني فقد متثّل يف لقاء �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي 

برئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف 2017/9/18، على هام�ص �جتماعات �جلمعية �لعامة 

لالأمم �ملتحدة، يف �أول لقاء ر�صمي يجمعهما. وقد عّب �ل�صي�صي خالل �للقاء عن رغبته يف “�مل�صاعدة 

�أن  �إىل  . ولكن رمبا جتدر �الإ�صارة هنا 
يف �ملبادر�ت لتحقيق �ل�صالم بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني”65

�صحيفة هاآرت�ص �صبق �أن �أ�صارت �إىل �أن بنيامني نتنياهو كان قد �جتمع �رش�ً بال�صي�صي يف �لقاهرة 

�إ�صحق  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  ورئي�ص  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  زعيم  برفقة   ،2016 �أبريل  ني�صان/  يف 

.
66

هرت�صوغ

طلعت م�رُش “�إ�رش�ئيل” م�صبقاً على 
َ
�أ ويف �إطار �لتن�صيق �ل�صيا�صي بني تل �أبيب و�لقاهرة، فقد 

نيتها نقل جزيرتي تري�ن و�صنافري لل�صيادة �ل�صعودية، حيث �أو�صحت تل �أبيب عدم معار�صتها 

وهي  ؛ 
67

م�صمونة �صتبقى  تري�ن  م�صيق  يف  �الإ�رش�ئيلية  لل�صفن  �ملالحة  حرية  �أن  طاملا  �الأمر  لهذ� 
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�لدفاع  وزير  قال  كما   .
68

وجودها على  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  �أكد  �لتي  �لنقطة 

�أن  مو�صحاً  �جلزيرتني،  نقل  على  �التفاق  يف  طرف  “�إ�رش�ئيل”  �إن  يعلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي 

�ل�صعودية تعهدت بالوفاء بااللتز�مات �لع�صكرية �لو�ردة يف �مللحق �لع�صكري لـ“�تفاق �ل�صالم” مع 

.
69

م�رش يف تلك �ملنطقة

و��صتمر�ر  �صيناء  يف  �الأمن  تدهور  �صّكل  فقد  و�لع�صكرية،  �الأمنية  �لعالقات  �صعيد  على  �أما 

يف  م�صبوقة  غري  ب�صورة  لتطّورها  فر�صة  �صيناء”  “والية  لتنظيم  بالن�صبة  �نطالق  نقطة  �تخاذها 

تاريخ �لعالقة بني �لقاهرة وتل �أبيب. وهو ما �صّكل بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل” فر�صة �إيجابية ح�ّصنت من 

بيئتها �ال�صرت�تيجية، نظر�ً لتجاوز مكا�صب زيادة �لتعاون �الأمني مع م�رش حجم �لتهديد �الأمني 

�ملحتمل �أن ُت�صّكله “والية �صيناء” بالن�صبة لها، �أتاح لها يف �لوقت نف�صه �ال�صتفادة من �حلملة �الأمنية 

�مل�رشية ملو�جهة �حتمال تهريب �ل�صالح ل�صالح حركة حما�ص يف غزة، �لتي ُت�صّكل تهديد�ً �أمنياً �أكرث 

جدية لها.

لـ“�إ�رش�ئيل” خالل  وقد تعددت موؤ�رش�ت تز�يد �لتن�صيق �الأمني وحت�صن �لبيئة �ال�صرت�تيجية 

ل�صوؤون  �الإ�رش�ئيلي  �ملحلل  ميلمان،  يو�صي  تاأكيده  �إىل  ذهب  ما  بينها  ومن  و2017،   2016 �صنتي 

�الأمن �لقومي، بقوله �إن “تل �أبيب ُتعّرف �لعالقات مع �لقاهرة على �أنها حتالف ��صرت�تيجي، وهي 

تاأتي من حيث �أهميتها للم�صالح �الأمنية �لقومية يف �ملرتبة �لثانية مبا�رشة، بعد �لعالقات �الإ�رش�ئيلية 

�الأمريكية �حلميمة”، م�صري�ً �إىل �أن �لرو�بط �لع�صكرية و�الأمنية بني �لطرفني يف عهد �ل�صي�صي و�صلت 

.
70

�إىل م�صتويات رفيعة، جتاوزت ما كانت عليه يف عهد مبارك

�أما عن طبيعة �الأهد�ف �لتي خدمها تطور هذ� �لتن�صيق، فتجدر �الإ�صارة �إىل ما �أوردته �صحيفة 

�الإ�رش�ئيلي  �ملجهود  تقلي�ص  �إىل  �أدى  م�رش  يف  �لنظام  تغري  �أن  من  �الإ�رش�ئيلية،   Maariv معاريف 

يف مكافحة تهريب �ل�صالح �إىل غزة، و�أ�صافت �ل�صحيفة �أن رئي�ص جهاز �ملو�صاد Mossad يو�صي 

 .
71

كوهني Yossi Cohen و�صع على ر�أ�ص �أولوياته تعزيز �لعالقة و�لتعاون مع �ملخابر�ت �مل�رشية

�الأنفاق  غمرت  م�رش  �إن  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  قال  نف�صه،  �الإطار  و�صمن 

�حلدودية مع غزة باملاء بناء على طلب �إ�رش�ئيلي، و��صفاً �لتن�صيق �الأمني بني �لبلدين باأنه “�أف�صل 

. كما �أ�صاد �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف م�رش ديفيد غوفرين David Govrin، يف 
من �أي وقت م�صى”72

مقال له ب�صحيفة يديعوت �أحرونوت، بدفء �لعالقات بني تل �أبيب و�لقاهرة، م�صيفاً �أنه قبل �أربعة 

.
73

عقود مل حتلم “�إ�رش�ئيل” باأن ت�صل �إىل هذ� �مل�صتوى من �لتعاون �الأمني مع م�رش

ومن �أبرز �الأمثلة على هذ� �لتطور غري �مل�صبوق على �صعيد �لتعاون �الأمني، قدم �الدعاء �لعام 

�الإ�رش�ئيلي يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016 الئحة �تهام �صّد فل�صطيني �صلمته م�رش لـ“�إ�رش�ئيل” 

. كما تز�يدت �الأنباء حول 
74

بعد �عتقاله يف �الأر��صي �مل�رشية بتهمة تهريب �ل�صالح �إىل قطاع غزة
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قيام طائر�ت بدون طيار �إ�رش�ئيلية بتنفيذ غار�ت �صّد �أهد�ف يف �صيناء خالل �صنتي 2016 و2017، 

“�إ�رش�ئيل” ملا تعتبه تهديد�ت الأمنها على �جلهة �لغربية من حدودها مع م�رش،  يف �إطار حماربة 

�لعربي  �صحيفة  ذكرت  �ل�صياق،  هذ�  ويف  لد�ع�ص.  �لتابع  �صيناء”  “والية  تنظيم  �صّد  وخ�صو�صاً 

�جلديد �أن مو�طناً م�رشياً ُقتل يف مدينة رفح �مل�رشية يف 2016/8/29، �إثر ق�صف �صيارته من قبل 

طائرة بدون طيار ُيعتقد �أنها �إ�رش�ئيلية، بعد تلقيه تهديد�ت من �صباط �إ�رش�ئيليني بعدم �لتحرك يف 

�ملنطقة �حلدودية. ونقلت �ل�صحيفة عن �أحد �صيوخ �صيناء تاأكيده تلقي عدد من �أهايل �ملنطقة �ت�صاالت 

يف   ،2017/1/20 يف  م�رشيني  ع�رشة  بقتل  مماثلة  غارة  وت�صببت   .
75

�إ�رش�ئيليني �صباط  من  مماثلة 

.
76

منزل مبنطقة �لعجر� جنوب مدينة رفح �مل�رشية، بينهم طفل يف �لعا�رشة من عمره

ويف �ملجال �القت�صادي، كان �حلدث �الأبرز توقيع �رشكة دولفينز للغاز �لطبيعي �مل�رشية �تفاقية 

مع جمموعة �ل�رشكات �مل�صّغلة حلقل تامار �الإ�رش�ئيلي ال�صتري�د �لغاز على مدى 15 عاماً، يف �صفقة 

. �إال �أن �إعالن وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية �مل�رشي 
77

ُقّدرت قيمتها بنحو 20 مليار دوالر �أمريكي

طارق �ملال يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017 عن توقف بالده عن ��صتري�د �لغاز بدء�ً من �ل�صنة �ملقبلة 

قد ي�صع حد�ً لتلك �ل�صفقة، �إذ قال �لوزير �إن �الكت�صافات �جلديدة يف حقل “ظهر” �مل�رشي �صتكون 

كافية ل�صد �الحتياجات �ملحلية من �لغاز �لطبيعي �مل�صال، كما �أنه من �ملمكن �أن تبد�أ م�رش بت�صديره 

.
يف �صنة 782019

بدفع  م�رشية  طاقة  �رشكات  مطالبة  �الإ�رش�ئيلية  �لكهرباء  �رشكة  و��صلت  �أخرى،  جهة  من 

�لذي  �أن �لطعن  2012، و�أعلنت �ل�رشكة �الإ�رش�ئيلية  تعوي�صات عن توقف تزويدها بالغاز يف �صنة 

للبرتول  �لعامة  �مل�رشية  و�لهيئة  �لطبيعية  للغاز�ت  �لقاب�صة  �مل�رشية  �ل�رشكة  من  كل  به  تقدمت 

 �أمام حمكمة �صوي�رشية، �صّد حكم �صابق يلزمهما بدفع تعوي�صات بقيمة ملياري دوالر �أمريكي،

.
79

قد مّت رف�صه

2. الأردن:
اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

للق�صية  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  �صمن  موقعه  �صعيد  على  تغرّي�ً  عامة  ب�صورة  �الأردن  ي�صهد  مل 

حماولة  يف  �الأردن  َجِهد  �ل�صابقتني،  �ل�صنتني  يف  فكما  و2017.   2016 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية 

حت�صني نف�صه من تاأثري�ت �الأزمات و�لتغري�ت �لتي ي�صهدها �لعامل �لعربي، وخ�صو�صاً مع تو�جده 

�جلغر�يف يف “عني �لعا�صفة”، ووقوعه على �أطول خّط متا�ص مبا�رش مع حموَري �لنز�ع �الأ�صا�صيني 

وثانيهما  “�إ�رش�ئيل”،  مع  و�ل�رش�ع  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أولهما  نف�صه:  �لوقت  يف  �ملنطقة  يف 

�لعربي، �العتد�ل  بدول  ُيعرف  ما  �أو  “�ل�صنّية”،  �لعربية  �لدول  بني  �لنفوذ  على  �ملتز�يد   �ل�رش�ع 

وبني �إير�ن.
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�الأردن  ب�صلة  �ملتعلقة  و�لديوجر�فية  �لتاريخية  �لعو�مل  �جلغر�يف  �لعامل  �إىل  �أ�صفنا  ما  و�إذ� 

بالق�صية �لفل�صطينية، �إىل جانب موقعه من �لتحالفات يف �ملنطقة، و�أو�صاعه �القت�صادية �لد�خلية، 

فاإننا نرى �أن �صانع �لقر�ر يف �الأردن يو�جه معادلة �صديدة �لتعقيد.

فمن جهة، ُيعّد �الأردن حليفاً �أ�صا�صياً للواليات �ملتحدة، وهو ع�صو �أ�صا�صي يف “نادي �العتد�ل” 

�لعربي ويف �حلرب على “�الإرهاب”، وتربطه بـ“�إ�رش�ئيل” منذ �صنة 1994 “�تفاقية �صالم” �أوجدت 

جملة من �مل�صالح �القت�صادية و�الأمنية �مل�صرتكة.

ومن جهة �أخرى، فاإن تركيز �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �مل�صتمر يف �صيا�صاته �لتهويدية على �مل�صجد 

عّمان بني  �لعالقة  وُيبقي  م�صتمر،  وبرملاين  �صعبي  رف�ص  مو�صع  �التفاقية  تلك  ي�صع   �الأق�صى 

وتل �أبيب يف حالة “�صالم بارد”؛ باعتبار �الأردن �صاحب �لو�صاية �لتاريخية و�مل�صوؤولية �ملبا�رشة 

عن �مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات يف �لقد�ص، ناهيك عن �العتبار�ت �لديوجر�فية و�ل�صالت �لوثيقة 

بني �ل�صعب �الأردين مبختلف مكوناته مع �لق�صية �لفل�صطينية، ومع �لقد�ص على وجه �خل�صو�ص.

ومن جهة ثالثة، فاإن �الأردن �لذي كان �أول من حّذر من بروز “هالل �صيعي” يف �ملنطقة، قد بات 

“�لهالل” على حدوده �ل�رشقية و�ل�صمالية، مع تز�يد  �ليوم يجد نف�صه على متا�ص مبا�رش مع هذ� 

�لنفوذ �الإير�ين يف �لعر�ق و�صورية بعد �الأزمات �لتي مّر بها كل منهما، ويف ظّل �لتو�جد �لع�صكري 

�إىل خماوف �لتهديد �الأمني  لطهر�ن وحليفها حزب �هلل على �الأر�ص �ل�صورية. هذ� باالإ�صافة طبعاً 

�لقادمة عب تلك �حلدود من قبل تنظيم “�لدولة �الإ�صالمية”، �لذي ُيعد �الأردن �أحد �ألّد �أعد�ئه.

ت�صهدها  �لتي  �لو��صعة  �لد�خلية  �ل�صيا�صية  و�لتغري�ت  �خلليجية  �الأزمة  فاإن  ر�بعة،  جهة  ومن 

�ل�صعودية جنوباً تزيد من هو�ج�ص قلق �الأردن وخ�صيته من �لتد�عيات �ملحتملة الأزمات �ملنطقة على 

��صتقر�ره �لد�خلي، وال �صيّما على �صعيدي �القت�صاد و�أمن �لطاقة. كما �أن �الإ�صار�ت �ملتز�يدة عن 

رغبة ويلّ �لعهد �ل�صعودي حممد بن �صلمان يف �لتقارب مع “�إ�رش�ئيل”، و�حلديث عن وجود �صفقة 

.
80

تت�صمن �لتنازل عن حّق عودة �لالجئني وتدويل �لقد�ص، تثري قلق �الأردن

ويف �ملح�صلة، فاإن تفاعل هذه �لعو�مل �لتي حتيط باالأردن من جهاته �الأربع يدفع عّمان ملو�زنة 

ح�صاباتها �ل�صيا�صية بدقة، ويجعلها غري ر�غبة يف ت�صعيد �أي من �الأزمات �ل�صيا�صية �لتي متّر بها 

يف عالقتها باأي من جري�نها، وخ�صو�صاً مع “�إ�رش�ئيل”، حفاظاً على حتالفها مع �لواليات �ملتحدة، 

و�صعياً ل�صمان حتقيق م�صاحلها �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الأمنية.

يف  �لقر�ر  �صانع  يرى  �لتي  “�إ�رش�ئيل”،  م�صلحة  يف  ي�ُصب  �الأمر  هذ�  فاإن  �لر�هن،  �لوقت  ويف 

�الأردن �أنها، على �لرغم من تردي �لعالقات �ل�صيا�صية معها، تبقى �لبلد �الأكرث “قوة ونفوذ�ً” ودعماً 

خارجياً دولياً بني دول �جلو�ر، ومن �صاأن ��صتمر�ر �لتعاون معها تاأمني م�صالح �الأردن �ل�صيا�صية 
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و�القت�صادية و�الأمنية على �ل�صعيد �ال�صرت�تيجي. ويبدو �أن تل �أبيب ُتدرك جيد�ً تلك �العتبار�ت، 

يف  و�ال�صتيطانية  �لتهويدية  �صيا�صاتها  مو��صلة  مع  �ال�صرت�تيجي،  موقعها  ُيعزز  مبا  وت�صتغلها 

�لقد�ص، دون �لقلق من تاأثري هذه �ل�صيا�صة �صلباً على م�صاحلها �مل�صرتكة مع �الأردن.

ب. العالقات الأردنية - الفل�شطينية:

�خلالف  �أطر�ف  من  �ل�صابقة  �لتقليدية  مو�قفه  على  و2017   2016 �صنتي  خالل  �الأردن  حافظ 

�لفل�صطيني �لد�خلي، وو��صل دعمه للرئي�ص حممود عبا�ص بو�صفه �ملمثل �ل�رشعي لل�صلطة �لوطنية 

�لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، دون �أن ت�صهد عالقة عّمان بف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، 

وخ�صو�صاً حركة حما�ص تطّور�ً �أو تغرّي�ً ُيذكر.

�مللفات  من  وغريها  بالت�صوية  �ملتعلقة  �ل�صيا�صية  �ملو�قف  تن�صيق  ��صتمر  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

�مل�صرتكة بني عّمان ور�م �هلل، وال �صيّما ملف �لقد�ص و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �مل�صجد �الأق�صى، 

�لذي كان حمور �لزيارة �لتي قام بها �لعاهل �الأردين �إىل ر�م �هلل يف �آب/ �أغ�صط�ص 2017، عقب هبّة 

باب �الأ�صباط، حيث و�صف م�صوؤولون فل�صطينيون تلك �لزيارة باأنها مبثابة ر�صالة دعم لل�صلطة يف 

مو�جهة “�إ�رش�ئيل” و�عتد�ء�تها يف �الأق�صى و�لقد�ص خ�صو�صاً. وقال وزير �خلارجية �لفل�صطيني 

عقب ذلك �للقاء �إن �لطرفني �تفقا على “ت�صكيل خلية �أزمة م�صرتكة تتو��صل يف ما بينها لتقومي �ملرحلة 

.
�ملا�صية و]��صتخال�ص[ �لدرو�ص و�لعب، و]�لتعامل مع[ �أي حتديات قد نو�جهها يف �الأق�صى”81

وكان هذ� �لتن�صيق ب�صاأن �الأق�صى قائماً �أي�صاً عندما �أعلن �الأردن نيته تركيب كامري�ت مر�قبة 

يف �مل�صجد يف �آذ�ر/ مار�ص 2016، �إذ عّب �لرئي�ص حممود عبا�ص خالل لقاء جمعه بوزير �خلارجية 

، �لتي قال �الأردن �إنها كانت تهدف لر�صد �نتهاكات 
82

�الأردين نا�رش جودة عن تاأييد هذه �خلطوة

.
83

�الحتالل يف �مل�صجد

�إال �أن �الأردن تر�جع عن قر�ره �إثر �صدور مو�قف فل�صطينية ومقد�صية ر�ف�صة لهذ� �الإجر�ء، الأن 

من �صاأنه �أن ي�صّب يف م�صلحة �صيطرة “�إ�رش�ئيل” على �مل�صجد، وفق ما قاله خطيب و�إمام �مل�صجد 

�أكد رئي�ص  �إعالن �الأردن قر�ره �الأول،  �أكرث من �صهر من  . فبعد 
84

�الأق�صى �ل�صيخ عكرمة �صبي

�لوزر�ء �الأردين عبد �هلل �لن�صور �أن بالده تر�جعت عن تركيب كامري�ت يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، 

�أهلنا يف فل�صطني تتوج�ص من  �أفعال بع�ص  “فوجئنا منذ �إعالن نيتنا تنفيذ �مل�رشوع بردود  وقال: 

“والأننا نحرتم �الآر�ء  �أهد�فه”، م�صيفاً:  �مل�رشوع، وتبدي مالحظات عليه، وت�صكك يف مر�ميه ويف 

يعد  مل  �مل�رشوع  هذ�  �أن  وجدنا  خا�صة،  �ل�رشيف  �لقد�ص  ويف  عامة،  فل�صطني  يف  الإخوتنا  جميعها 

.
تو�فقياً، بل قد يكون حمل خالف، وبالتايل قررنا �لتوقف عن �مل�صي يف تنفيذه”85

يتعلق  فيما  �ل�صلطة  قيادة  مع  �ملو�قف  وتن�صيق  �لفل�صطيني  للمفاو�ص  �الأردن  دعم  �صياق  ويف 

2017 لقاًء �صّم وزيَري خارجية �الأردن وم�رش  �أيار/ مايو  مب�صار �لت�صوية، ��صت�صافت عّمان يف 
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ومن �جلانب �لفل�صطيني م�صوؤول ملف �ملفاو�صات �صائب عريقات، ُقبيل زيارة �لرئي�ص �الأمريكي 

. وقد �جتمع وزر�ء 
86

دونالد تر�مب �إىل �ملنطقة، وذلك يف �إطار ما ُعرف الحقاً باآلية �لت�صاور �لثالثية

بخ�صو�ص  �ملو�قف  لتن�صيق   ،2017 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �لقاهرة  يف  جمدد�ً  �لثالثة  �الأطر�ف  خارجية 

.
كيفية �لتعاطي مع زيارة وفد �أمريكي �إىل �ملنطقة لبحث “عملية �ل�صالم”87

مو�فقة  وجاءت  تطور،  �أي  حما�ص  بحركة  �لر�صمية  �الأردن  عالقة  ت�صهد  مل  �أخرى،  جهة  من 

�حلكومة �الأردنية على دخول رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة خالد م�صعل زيارة �إىل �لبالد يف �أيلول/ 

�صبتمب 2016 للم�صاركة يف جنازة و�لدته “الأ�صباب �إن�صانية بعد �أن تقدم بطلب لذلك”، وفق ما قاله 

�مل�صاحلة  �أي ن�صاط فاعل يف جهود  �الأردنية  للديبلوما�صية  . كما مل يكن 
88

�أردين م�صدر حكومي 

�لفل�صطينية، �لتي لطاملا ف�صلت م�رش �إبقاءها �صمن ملفات �خت�صا�صها.

ج. املوقف من عملية الت�شوية:

�تفاقية و�دي عربة  �أبيب، فقد بقيت  �ل�صيا�صية بني عّمان وتل  �لعالقات  �لرغم من توتر  على 

م�صار  بدعم  م�رش،  جانب  �إىل  �أي�صاً،  ��صتمرت  �لتي  �الأردنية،  �خلارجية  �ل�صيا�صة  يف  ثابتاً  ركناً 

ك�صفت  �ل�صياق،  هذ�  ويف  �لفل�صطيني.  للمفاو�ص  �لعربية  و�ملرجعية  �ملظلة  وتوفري  �ملفاو�صات 

2017 عن ��صت�صافة مدينة �لعقبة �الأردنية موؤمتر قمة �رِشّي  �صحيفة هاآرت�ص يف �صباط/ فب�ير 

�حلكومة  برئي�ص  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  و�لرئي�ص  �لثاين  �هلل  عبد  �الأردين  �لعاهل  جمع 

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو ووزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي يف 2016، وقالت �إن �الأخري 

�أكد  . وقد 
89

قدم لنتنياهو عر�صاً ال�صتئناف �ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني بدعم من �لدول �لعربية

 .
902016/2/21 يف  ُعقدت  �لتي  �لقمة،  تلك  يف  م�صاركته  حزبه  وزر�ء  مع  �جتماع  خالل  نتنياهو 

وجمعت عبد �هلل �لثاين و�ل�صي�صي قمة �أخرى يف 2017/2/21 يف �لقاهرة، �أكد خاللها �لطرفان على 

هي  �لقد�ص  �رشقي  وعا�صمتها   1967 حدود  على  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �لدولتني”  “حل  �أن 

.
“من �لثو�بت �لقومية �لتي ال يجوز �لتنازل عنها”91

�إال �أن �إعادة �إطالق �ملفاو�صات �لفل�صطينية – �الإ�رش�ئيلية ودعم جهود �لت�صوية مع “�إ�رش�ئيل” 

مل حتتل يف خطابات �لعاهل �الأردين حيز�ً م�صابهاً للحيز �لذي �حتلته يف خطابات �لرئي�ص �مل�رشي، 

�الأق�صى،  �مل�صجد  يف  �الحتالل  �نتهاكات  �أي  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �الأردن  خالف  مو�صوع  كان  بل 

�خلطابات.  تلك  �صمن  �لفل�صطينية  �لق�صية  تناولت  �لتي  �لعناوين  يف  �الأكب  �لرتكيز  مو�صع  هي 

و“�إ�رش�ئيل”.  �الأردن  بني  �لبارد”  “�ل�صالم  حالة  ��صتمر�ر  على  �إ�صافية  �إ�صارة  يحمل  ما  وهو 

�أمام �جلمعية �لعامة “عملية �ل�صالم” يف خطاب ملك �الأردن  �إىل   وعلى �صبيل �ملثال، فاإن �الإ�صارة 

لالأمم �ملتحدة يف �أيلول/ �صبتمب 2016 مل حتمل خطاباً ودياً جتاه “�إ�رش�ئيل” كاخلطاب �مل�رشي، 

�لدولة”.  يف  حقهم  من  �لفل�صطينيني  “حرمان  عن  �لناجم  �لظلم  من  �لتحذير  �صياق  يف  جاءت  بل 
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تتقبل  �أن  �إ�رش�ئيل  وعلى  و�إر�دة،  وعي  عن  يتخذ  قر�ر  هو  “�ل�صالم  �إن  �الأردين  �لعاهل  وقال 

�ل�صالم، و�إال فاإنها �صوف تغدو حماطة بالكر�هية و�صط منطقة متوج باال�صطر�ب”، متبعاً ذلك 

لل�صالم  ركيزة  �ملقد�صة  �ملدينة  فهذه  كبري،  قلق  م�صدر  �لقد�ص  “حماية  �أن  على  بالتاأكيد  مبا�رشة 

.
لي�ص يف �ملنطقة فح�صب، بل يف �لعامل �أجمع. وهذ� �الأمر على ر�أ�ص �أولوياتي �صخ�صياً”92

وبقيت هذه �لنقطة �خلالفية مع “�إ�رش�ئيل” حمور تركيز �أ�صا�صي يالزم ذكر �لق�صية �لفل�صطينية 

�لبارزة  و�لدولية  �لعربية  �الأحد�ث  يف  �الأردنية  �ل�صيا�صة  ر�أ�ص  خطابات  يف  �لت�صوية  و�رشورة 

يوليو  )متوز/  نو�ك�صوط  يف  �لعربية  للقمة   28 و�لـ   27 �لـ  كالدورتني  و2017،   2016 �صنتي  خالل 

2017(، و�لقمة �لعربية �الإ�صالمية �الأمريكية يف �لريا�ص )�أيار/  2016( و�لبحر �مليت )�آذ�ر/ مار�ص 

.
93

مايو 2017(

وقد �عرت�صت عّمان ر�صمياً على قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي تر�مب نقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص. 

فقد حذر �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين �لرئي�ص تر�مب، خالل �ت�صال هاتفي قبل يوم و�حد من �إعالنه، 

وعا�صمتها  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  يحقق  �صامل  حّل  �إطار  خارج  قر�ر  �أي  �تخاذ  خطورة  من 

“�لقد�ص �ل�رشقية”، م�صدد�ً على �أن �لقد�ص هي مفتاح حتقيق �ل�صالم و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل. 
و�أكد �مللك عبد �هلل �لثاين، خالل كلمة له يف �لقمة �ال�صتثنائية ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف �إ�صطنبول 

يف 2017/12/13، من �أن �عرت�ف �لواليات �ملتحدة بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل” قر�ر خطري، تهدد 

�نعكا�صاته �الأمن و�ال�صتقر�ر ويحبط �جلهود ال�صتئناف عملية �ل�صالم. كما �أكدت �حلكومة �الأردنية 

�أن �إعالن تر�مب يثل خرقاً لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية وميثاق �الأمم �ملتحدة. و�أعلن جمل�صا �لنو�ب 

 .
94

و�الأعيان يف �الأردن رف�صهما الإعالن تر�مب

د. العالقة مع “اإ�رشائيل”:

��صتمر�ر  نتيجة  �أبيب  بتل  عّمان  عالقة  على  يخيم  �لتوتر  يز�ل  ما  �ل�صيا�صي،  �ل�صعيد  على 

�لو�صاية  �لذي يقع حتت  �ملبارك،  �لتهويدية يف �مل�صجد �الأق�صى  �إجر�ء�ته  �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف 

�لتاريخية و�لقانونية لالأردن، وهو ما �نعك�ص يف خطابات �لعاهل �الأردين �لتي �صبقت �الإ�صارة �إليها، 

كما يف جهود �الأردن �لديبلوما�صية يف �ملوؤ�ص�صات �لدولية، ويف منظمة �ليون�صكو خ�صو�صاً، لتاأكيد 

رف�ص �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �مل�صجد و�أّي تغيري للو�صع �لقائم فيه، وتثبيت �لو�صاية �الأردنية 

على �الأق�صى و�لت�صديد على مكانته كمقد�ص �إ�صالمي.

“�لقيام  �صيو��صل  �الأردن  �إن  له  �صحفي  حو�ر  خالل  �الأردن  ملك  قال  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

مب�صوؤولياته �لدينية و�لتاريخية جتاه كامل �مل�صجد �الأق�صى �لذي يتعر�ص ملحاوالت �قتحام متكررة 

للتق�صيم  حماوالت  �أو  �عتد�ء�ت  �أية  بوجه  “�لوقوف  �صيو��صل  �إنه  و�أ�صاف  �ملتطرفني”،  قبل  من 

�لتق�صيم”. وال  �ل�رش�كة  يقبل  “ال  �الأق�صى  �أن  على  م�صدد�ً  �الأق�صى”،  للم�صجد  و�ملكاين   �لزماين 
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�ليون�صكو، ونحتفظ  �ملتحدة ويف  �الأمم  �أمام  �لتعريف مر�ر�ً  بنجاح العتماد هذ�  “د�فعنا  و�أ�صاف: 

.
باخليار�ت �ل�صيا�صية و�لقانونية كافة للت�صدي لالنتهاكات وحماية �ملقد�صات”95

وقد ز�دت �الأحد�ث �لتي �أدت الندالع هبّة باب �الأ�صباط من توتر �لعالقة بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”. 

�إثر تنفيذ ثالثة �صبان فل�صطينيني   ،2017/7/14 فبعد �إغالق �صلطات �الحتالل �مل�صجد �الأق�صى يف 

عملية �إطالق نار �أ�صفرت عن مقتل �ثنني من عنا�رش �رشطة �الحتالل د�خل �صاحات �مل�صجد، طالبت 

�حلكومة �الأردنية �الحتالل بفتح �مل�صجد فور�ً �أمام �مل�صلني، وعدم �تخاذ �أي �إجر�ء�ت من �صاأنها �أن 

“�إ�رش�ئيل” تلك �ملطالب وردت عب  �لقائم يف �لقد�ص و�الأق�صى. ورف�صت  �لتاريخي  تغري �لو�صع 

فيها  مبا  �ملعنية،  �الأطر�ف  كافة  على  �الأجدر  من  “كان  �إنه  بالقول  ��صمه،  عن  ُيك�َصف  مل  م�صوؤول، 

�الأردن، �أن حتافظ على �صبط �لنف�ص ومتتنع عن �صحن �الأجو�ء”، م�صيفاً �أن �الأردن �ختار مهاجمة 

.
96

“�إ�رش�ئيل” بدالً من �إد�نة �لهجوم

�إال �أن �لعاهل �الأردين �أجرى يف �ليوم �لتايل �ت�صاالً بنتنياهو �أكد فيه �أهمية �لتهدئة ومنع �لت�صعيد، 

“�لهجوم” �لذي وقع يف �الأق�صى، وعّب يف �لوقت نف�صه عن رف�ص �الأردن �ملطلق ال�صتمر�ر  مديناً 

. كما عّب �لناطق �لر�صمي با�صم �حلكومة �الأردنية 
97

�إغالق �مل�صجد، مطالباً “�إ�رش�ئيل” باإعادة فتحه

بو�بات  برتكيب  �مل�صلنّي  على  فر�صها  �الحتالل  حاول  �لتي  �الإجر�ء�ت  رف�ص  عن  �ملومني  حممد 

تفتي�ص �إلكرتونية على مد�خل �مل�صجد، وقال: “نعيد تذكري �إ�رش�ئيل باأنها قوة حمتلة”، و�أ�صاف �أن: 

“�أي تغيري يف �لو�صع �لقائم يف �لقد�ص و�الأق�صى يخالف �لتز�مات �إ�رش�ئيل كقوة قائمة باالحتالل، 
.
وهي لي�صت خمولة بالقيام بذلك ح�صب �لقانون �لدويل”98

�ل�صارع �الأردين  �أثارت غ�صب  2016 و2017 عدة حو�دث  عالوة على ذلك، فقد �صهدت �صنتا 

جتاه “�إ�رش�ئيل” وجتاه تعامل �حلكومة �الأردنية مع تلك �الأحد�ث يف �لوقت نف�صه، لتزيد بذلك من 

توتري �لعالقات بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”؛ حيث ت�صبب عنا�رش �أمن �إ�رش�ئيليون بقتل �أربعة مو�طنني 

بر�صا�ص  �ثنني  �أردنيني  مقتل  �أحدثها  كان  �لفرتة،  تلك  خالل  منف�صلة  حو�دث  ثالثة  يف  �أردنيني 

حار�ص �أمن �إ�رش�ئيلي يف حميط �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف عّمان، يف حدث تز�من مع هبّة باب �الأ�صباط 

�لتي كانت حمط حر�ك ر�صمي وتفاعل �صعبي يف �الأردن. وقعت “حادثة �ل�صفارة” يف 2017/7/23 

على  �إ�رش�ئيلي  �أمن  حار�ص  �أقدم  حيث  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صفارة  قبل  من  �مل�صتاأجرة  �ل�صقق  �إحدى  يف 

�إطالق �لنار على �لفتى حممد �جلو�ودة �لذي كان متو�جد�ً لرتكيب �أثاث يف �ل�صقة، بحجة �أن �لفتى 

حاول طعنه و�أ�صابه بجروح طفيفة، مما �أدى ملقتل �لفتى ومالك �ل�صقة �مل�صتاأجرة، �لطبيب ب�صار 

.
99

�حلمارنة، �لذي تو�جد يف �ملكان

وقد غادر �لقاتل �الأردن برفقة كامل طاقم �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف عّمان، وهو ما �أ�صعل غ�صب 

�ل�صارع �الأردين؛ �إال �أن �حلكومة قالت �إن �لقاتل يتمتع باحل�صانة �لديبلوما�صية، و�أنها مع ذلك مل 
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�حلادثة  �أن  �أظهرت  حتقيقاته  �أن  �الأردين  �لعام  �الأمن  و�أفاد  �إفادته،  �أخذ  بعد  �إال  مبغادرته  ت�صمح 

�إن  �الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت  �أخرى،  جهة  من  �صخ�صي.  خالف  عن  جنمت 

“هناك �صبه تو�فق بني �إ�رش�ئيل و�الأردن على حّل �أزمة حار�ص �الأمن �لذي قتل مو�طنني �أردنيني، 
.
مقابل حّل ق�صية �لبو�بات �الإلكرتونية �ملن�صوبة على مد�خل �مل�صجد �الأق�صى”100

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن تعامل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية مع �حلادثة �أثار غ�صباً ر�صمياً يف �الأردن، بعد 

�أن ��صتقبل بنيامني نتنياهو �لقاتل بعد عودته و�حت�صنه، موؤكد�ً ت�صامن �حلكومة معه. وهو ما دفع 

�لعاهل �الأردين للتعليق بالقول: “هذ� �لت�رشف �ملرفو�ص و�مل�صتفز على كل �ل�صعد يفجر غ�صبنا 

عن  نرت�جع  �أو  نتنازل  “لن  م�صيفاً:  �ملنطقة”،  يف  �لتطرف  ويغذي  �الأمن  لزعزعة  ويوؤدي  جميعاً، 

�أي حق من حقوقهما وعن حقوق مو�طنينا، و�صيكون لتعامل �إ�رش�ئيل مع ق�صية �ل�صفارة ومقتل 

�لقا�صي زعيرت وغريها من �لق�صايا �أثر مبا�رش على طبيعة عالقاتنا”. وقال م�صدر حكومي �أردين 

يف �ليوم �لتايل �إن عّمان “�أبلغت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ر�صمياً باأنها لن ت�صمح لل�صفرية عينات �صالين 

.
Einat Schlein وطاقم �ل�صفارة بالعودة قبل قيام �إ�رش�ئيل بفتح حتقيق جدي باحلادث”101

كما �أكد �لعاهل �الأردين يف وقت الحق �رشورة طّي ملف حادثة �ل�صفارة قبل �إعادة �لعالقة بني 

.
102

عّمان وتل �أبيب �إىل ن�صابها، وذلك خالل لقائه روؤ�صاء �جلاليات �ليهودية �الأمريكية يف نيويورك

مع  �ملتز�منة  �حلادثة  هذه  �إليه  �أدت  �لذي  �ملرّكب  �الأردين  �لغ�صب  على  �الإ�صار�ت  �صمن  ومن 

�الأق�صى،  �مل�صجد  بو�بات  على  ن�صبها  �الحتالل  �صلطات  حاولت  �لتي  �الإلكرتونية  �لبو�بات  �أزمة 

�إىل  ر�صالة  لتوجيه  هدف  �إقليمي  ديبلوما�صي  حر�ك   2017 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �الأردين  للعاهل  كان 

“�إ�رش�ئيل” بتاأكيد �لو�صاية �الأردنية على �الأق�صى، �صمل زيارة ر�م �هلل للقاء �لرئي�ص �لفل�صطيني 
حريق  ذكرى  يوم  يف  عّمان  يف  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  و��صتقبال   ،

103
عبا�ص حممود 

 .
104

�مل�صجد �الأق�صى لبحث �النتهاكات بحق �مل�صجد

�أما �حلادثتان �ل�صابقتان ف�صهدتهما مدينة �لقد�ص، حيث ��صت�صهد �ملو�طن �الأردين �صعيد عمرو 

. وقامت 
105

�إثر �إطالق جنود �الحتالل �لنار عليه يف 2016/9/16، بدعوى حماولته تنفيذ عملية طعن

�حلكومة �الأردنية على �أثر ذلك با�صتدعاء �ل�صفرية �الإ�رش�ئيلية يف عّمان لتقدمي تو�صيح حول ظروف 

 .
106

�إطالق �لنار على مو�طنها، �لذي �صارك �ملئات يف ت�صييع جثمانه يف مدينة �لكرك جنوب �الأردن

منطقة  يف  �الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص  �لك�صجي  حممد  �الأردين  �ملو�طن  ��صت�صهد   ،2017/5/13 ويف 

باب �ل�صل�صلة يف �لبلدة �لقدية، بعد طعنه عن�رش�ً من �رشطة �الحتالل. وحّملت �حلكومة �الأردنية 

. وهو 
107

�لنار على �لك�صجي �إطالق  �لقائمة باالحتالل، �مل�صوؤولية عن  �لقوة  “�إ�رش�ئيل”، ب�صفتها 
ما دفع نتنياهو ل�صّن هجوم الذع على �حلكومة �الأردنية، ودعوتها “للكف عن �للعب على حبلني”، 

.
108

ح�صب و�صفه
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ولكن يف مقابل توتر �لعالقات �ل�صيا�صية و�لديبلوما�صية بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”، فاإن �لتعاون 

تاريخ وقوع  �إ�صافياً، حتى  �القت�صادي تطور�ً  �لتطبيع  �صهد  فيما  �لبلدين،  ��صتمر بني  قد  �الأمني 

حادثة �ل�صفارة على �الأقل، وخ�صو�صاً يف جمايل �لطاقة و�ملياه. فعلى �ل�صعيد �الأمني، �صّكلت �الأزمة 

�ل�صورية و�حلرب �صّد د�ع�ص �صبباً ال�صتمر�ر �لتعاون بني عّمان وتل �أبيب. ويف هذ� �ل�صياق، ك�صف 

له على موقع  David Hirst يف مقال  �الأو�صط ديفيد هري�صت  �ل�رشق  �ملخت�ص ب�صوؤون  �ل�صحفي 

 – �أردين  تن�صيق  وجود  عن  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  حديث  عن   ،Middle East Eye �آي  �إي�صت  ميدل 

لقاء  خالل  وذلك  �صورية،  جنوب  يف  �لرو�صية  �لع�صكرية  للعملية  معينة  حدود  لو�صع  �إ�رش�ئيلي 

�إنه �طلع على  2016/1/11، قال هري�صت  مع عدد من �أع�صاء �لكوجنر�ص �الأمريكي يف و��صنطن يف 

حم�رش له، م�صيفاً �أن �مللك تلقى �ت�صاالً من رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�لتقى يف وقت �صابق 

من  ��صتكى  �الأردين  �لعاهل  �أن  �إىل  �ملقال  �أ�صار  كما  �لتن�صيق.  هذ�  �إطار  يف  عّمان  يف  �ملو�صاد  رئي�ص 

�أن �الإ�رش�ئيليني “يغ�ّصون �لطرف” عن تو�جد مقاتلي “جبهة �لن�رشة” يف جنوب �صورية، ب�صبب 

.
109

�عتقاد تل �أبيب باأن “�لن�رشة” قد ت�صكل قوة معار�صة حلزب �هلل

�لعو�مل  �أبرز  لكونهما  و�لطاقة  �ملياه  �أمن  هاج�صا  ��صتمر  فقد  �القت�صادي،  �ل�صعيد  على  �أما 

�ملائية لالأردن وعدم �متالكه  �ملو�رد  “�إ�رش�ئيل”؛ نتيجة ل�صّح  �لتعاون �الأردين مع  �لد�فعة باجتاه 

“�إ�رش�ئيل” م�صدر�ً حمتمالً  مل�صادر حملية تلبي �حتياجاته من �لطاقة، يف �لوقت �لذي ت�صّكل فيه 

لتلك �ملو�رد. وقد ��صتندت در��صة �صادرة عن معهد �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي �لتابع جلامعة 

تل �أبيب �إىل �التفاقيات �ملوقعة يف جمايَل �لغاز و�ملياه يف قولها �إن ما يح�صل بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” 

يثبت �أنهما قادرتان على �لتو�صل �إىل �تفاقيات ثنائية، و�إيجاد �أجو�ء �إيجابية حتى من دون �لتو�صل 

�إىل تفاهمات �صيا�صية، مما يعني �أن �جلانبني �تفقا على �لف�صل يف عالقاتهما بني �ملجاالت �القت�صادية 

وبني �ملجاالت �ل�صيا�صية، م�صيفة �أن “�إ�رش�ئيل” حظيت من تلك �التفاقيات مبزيد من �ال�صتقر�ر يف 

.
110

بيئتها �جليو-��صرت�تيجية �ملجاورة لها

يف جمال �لطاقة، دفع �النقطاع �ملتكرر الإمد�د�ت �لغاز �لطبيعي �مل�رشية منذ �صنة 2011، و�لتي 

كان يعتمد عليها �الأردن ب�صورة �أ�صا�صية يف توليد �لكهرباء، �إىل بحث �حلكومة عن م�صادر بديلة 

�أبرز  �أحد  للغاز،  �مل�صدرة  �لدول  نادي  �إىل  حديثاً  �ملن�صمة  “�إ�رش�ئيل”،  و�صّكلت  �لغاز.  ال�صتري�د 

�مل�صادر �ملحتملة. وبالفعل، فقد �أبرم �لطرفان يف �أيلول/ �صبتمب 2016 �تفاقاً لتوريد �لغاز �لطبيعي 

من حقل ليفياثان Leviathan يف �لبحر �ملتو�صط �إىل �رشكة �لكهرباء �الأردنية، يف �صفقة هي �الأكب يف 

3
 �لعالقات �القت�صادية بني �لبلدين، ُقّدرت قيمتها قر�بة 10 مليار�ت دوالر، وت�صمل توريد 45 مليار م

من �لغاز لل�رشكة على مدى 15 عاماً، وذلك بعد نحو عامني من توقيع مذكرة �لتفاهم �ملبدئية �لتي 

�إجناز�ً  “ي�صكل  �التفاق  �إن  �صتاينتز،  يوفال  �الإ�رش�ئيلي،  �لطاقة  وزير  وقال  �ل�صفقة.  لهذه  مهدت 

قومياً فائق �الأهمية”، و�إنه “معلم طريق هام لتعزيز �لعالقات و�لتعاون �ال�صرت�تيجي بني �إ�رش�ئيل 
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�ال�صتجابة  رف�صت  �الأردنية  �حلكومة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   .
باأ�رشها”111 و�ملنطقة  و�الأردن 

لالعرت��صات �ل�صعبية على �تفاقية �لغاز، وقال �لناطق �لر�صمي با�صم �حلكومة حممد �ملومني �إنها 

�أحد خيار�ت �ململكة يف �ال�صرت�تيجية �ملبنية على تنوع م�صادر �لطاقة، موؤكد�ً �أنها ال جتعل �الأردن 

 مرتهناً لـ“�إ�رش�ئيل”، و�أ�صار �إىل �أن �نقطاع �لغاز �مل�رشي كبّد �خلزينة �لعامة ما جممله �صتة مليار�ت

.
112

دوالر، فيما �صتوفر هذه �التفاقية على �ململكة ما مقد�ره 600 مليون دوالر �صنوياً، على حدّ تعبريه

�لغاز  بت�صدير  بد�أت  �أنها  �الإ�رش�ئيلية   Delek Group ديليك  �رشكة  �أعلنت  نف�صه،  �الإطار  ويف 

�صادر�ت  �أول  يف   ،2017 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �الإ�رش�ئيلي  تامار  حقل  من  �الأردن  �إىل  �لطبيعي 

�إ�رش�ئيلية للغاز، ل�صالح �رشكتي �لبوتا�ص �لعربية وبرومني �الأردن. وذلك مبوجب �التفاق �لذي 

�الأمريكية،   Noble Energy �إنريجي  نوبل  �رشكة  مع   2014 فب�ير  �صباط/  يف  �ل�رشكتان  وقعته 

15 عاماً، يف �صفقة  �الإ�رش�ئيلي على مدى  �لغاز  للحقل، ال�صتري�د ملياري مرت مكعب من  �مل�صغلة 

.
113

ُقّدرت قيمتها بـ 771 مليون دوالر

�الأحمر �لبحر  بني  �لو��صل  �لبحرين”  “ناقل  م�رشوع  على  �لعمل  ��صتمر  �ملياه،  قطاع   ويف 

مايو �أيار/  يف  �الأردن  يف  للم�رشوع  �لدوليني  للمانحني  موؤمتر�ن  ُعقد  حيث  �مليت،   و�لبحر 

للبدء  مايل  دعم  تقدمي  عن  مانحة  جهات  خم�ص  خاللهما  �أعلنت   ،2016 دي�صمب  �الأول/  وكانون 

بتنفيذه، بقيمة �إجمالية بلغت 283 مليون دينار �أردين )نحو 400 مليون دوالر �أمريكي(، تبلغ ح�صة 

2017 عن تو�صل �جلانبني  علن يف متوز/ يوليو 
ُ
�أ . كما 

114
100 مليون دوالر �لواليات �ملتحدة منها 

�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �إىل �تفاق على ح�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية من �ملياه �لتي �صتنتج عن حتلية 

.
115

مياه �لبحر �الأحمر �صمن �ملرحلة �الأوىل من �مل�رشوع

حول  �ل�صك  بظالل  �ألقى  �ل�صفارة  حادثة  �إثر  و“�إ�رش�ئيل”  �الأردن  بني  �لعالقات  توتر  �أن  �إال 

“م�صادر  م�صتقبل �لتعاون بني �لطرفني يف تنفيذ �مل�رشوع، حيث نقلت �صحيفة �لغد �الأردنية عن 

يف  موؤكدة  �لتوتر،  بهذ�  �صلباً  تاأثر  قد  و�مل�صاور�ت  �ملباحثات  �صري  �إن  قولها  ت�صّمها،  مل  مطلعة” 

. وتقاطع هذ� �لنباأ مع ما نقلته 
116ً

�لوقت نف�صه �أن �الأردن لن يرتدد يف �ل�صري بهذ� �مل�رشوع منفرد�

�لقناة �لعا�رشة �الإ�رش�ئيلية عن تهديد م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني بعرقلة �مل�رشوع ما مل ي�صمح �الأردن 

باإعادة فتح �صفارة تل �أبيب وعودة طاقمها �إىل عّمان. وهو تهديد ردت عليه م�صادر ر�صمية �أردنية 

“لن ير�صخ ملثل تلك  “مب�صاركة �إ�رش�ئيل �أو بدونها”، قائلة �إن �الأردن  بتاأكيد م�صيّها يف �مل�رشوع 

�ل�صغوطات، ولن ن�صمح للجانب �الإ�رش�ئيلي بتمرير �صيا�صاته دون حماكمة حار�ص �ل�صفارة قاتل 

.
�الأردنيني”117

يناير  �لثاين/  كانون  يف  �الإ�رش�ئيلية  �القت�صادية  غلوب�ص  �صحيفة  موقع  ن�رش  �آخر،  جانب  من 

�صناعية  منطقة  الإقامة  م�صرتك  م�رشوع  يف  �الأولية  �الإن�صاء�ت  بدء  �إىل  فيه  �أ�صارت  تقرير�ً   2017
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دومن   700 على  متتد  مب�صاحة  �الأردن،  و�دي  منطقة  يف  و“�إ�رش�ئيل”  �الأردن  بني  حرة  وجتارية 

( يف �جلانب �الإ�رش�ئيلي، �إال �أن م�صدر�ً 
2
( يف �جلانب �الأردين و245 دومن )245 �ألف م

2
)700 �ألف م

20 عاماً �صمن منطقة  �أكرث من  �لقائمة منذ  للمنطقة  �إن ما يجري هو تو�صعة  قال  �أردنياً  حكومياً 

ج�رش �ل�صيخ ح�صني، موؤكد�ً �أن �حلكومة �الأردنية مل تناق�ص على �الإطالق �إقامة منطقة حرة جديدة 

.
مع “�إ�رش�ئيل”118

�الإ�رش�ئيلية  �ل�رشكات  حّق  �الأردين  �لنو�ب  جمل�ص  �أقر  نف�صه،  �القت�صادي  �لتطبيع  �صياق  ويف 

ي�صتثني  �لذي  �لن�ص  بحذف  �ل�رشكات  م�صمى  تعريف  �إعادة  بعد  �الأردن،  د�خل  باال�صتثمار 

.
119

�الإ�رش�ئيلية منها

3. �شورية:
اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

مع  �لع�صكري،  �ل�رش�ع  حدة  يف  تر�جعاً  و2017   2016 �صنتي  خالل  �ل�صورية  �الأزمة  �صهدت 

�ملبا�رشة  �ملفاو�صات غري  2016، وعقد �صبع جوالت من  �لنار يف  �إطالق  �ملتتالية لوقف  �الإعالنات 

يف �أ�صتانا بني �أطر�ف �ل�رش�ع �ل�صوري منذ مطلع �صنة 2017 وحتى ت�رشين �الأول/ �أكتوبر منها، 

برعاية ثالثية من �إير�ن ورو�صيا وتركيا، وم�صاركة عدد من �الأطر�ف �الإقليمية و�لدولية �الأخرى 

�صهر يف  �لت�صعيد”  “خف�ص  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �إعالن  و�صّكل  �ل�صورية.  �الأزمة  مبلف   �ملعنية 

�أيار/ مايو 2017 ملدة �صتة �أ�صهر قابلة للتجديد يف عدد من �ملناطق �أبرز نتائج تلك �ملفاو�صات، على 

�لرغم من تعرث تطبيقه.

فهي قائمة،  ز�لت  ما  بكاملها  و�ملنطقة  �لفل�صطينية  �لق�صية  على  �الأزمة  هذه  تاأثري�ت  �أن   �إال 

قوى  خ�صو�صاً  ت�صتنزف  فهي  لفل�صطني،  �لعربي  �ملحيط  ��صتنز�ف  عو�مل  �أبرز  ت�صّكل  تز�ل  ما 

“�جلبهة �ل�صمالية” بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل” على �ل�صعيد �ال�صرت�تيجي، عالوة على �لتفتيت و�لتدمري 
�لد�خلي ل�صورية بكاملها و�إعادتها �إىل و�صع ي�صبه مرحلة “ما قبل �لدولة”، ب�صكل يجعل عودتها �إىل 

�حلالة �لتي كانت عليها قبل �ندالع �الأزمة �أمر�ً بالغ �ل�صعوبة. كما �أن �لتهديد�ت �الأمنية �لتي برزت 

نتيجة �الأزمة �ل�صورية، وخ�صو�صاً من تنظيم د�ع�ص، �أوجدت م�صاحة م�صرتكة �إ�صافية للتعاون 

�الأمني بني “�إ�رش�ئيل” وجري�نها �لعرب، وخ�صو�صاً �الأردن، �لذي ُي�صارك تل �أبيب يف �لوقت نف�صه 

خماوفها من متدد �إير�ن وحزب �هلل يف �صورية.

�الأ�صا�صية  �حل�صارية  �ملكونات  بني  �الأزمة  �أحدثته  �لذي  �ل�رشخ  فاإن  تقّدم،  ما  �إىل  باالإ�صافة 

متقدمة  �أولوية  �الإقليمي  �لنفوذ  على  �ل�رش�ع  �كت�صاب  مع  �ت�صاعه،  يو��صل  �ملنطقة  يف  و�الأ�صيلة 

برو�صيا  متمثلة  �لكبى،  �لدولية  �لقوى  خلفها  ومن  �ملنطقة،  دول  جلميع  �ل�صيا�صية  �الأجندة  على 

دخيل  ككيان  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�رش�ع  ح�صاب  على  وذلك  �أ�صا�صية.  ب�صورة  �ملتحدة  و�لواليات 
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وم�رشوع ��صتعماري يحقق �مل�صالح �لغربية يف �ملنطقة، ويحول دون �كتمال عنا�رش �أي م�رشوع 

نه�صوي عربي �أو �إ�صالمي فيها.

ومن �أبرز �آثار هذ� �ل�رشخ �الآخذ بالتز�يد بني حمور “�العتد�ل �لعربي �ل�صني” من جهة، وحمور 

“�ملمانعة” �لذي ي�صم �إير�ن وحلفاءها يف لبنان و�صورية و�لعر�ق و�ليمن من جهة �أخرى، حماولة 
�لذي  �النحياز  خلفية  على  منهم  �ملو�قف  وحتديد  �ل�رش�ع،  جانبي  �أحد  �إىل  �لفل�صطينيني  ��صتمالة 

يختارونه.

لـ“�إ�رش�ئيل” �لفر�صة للتقارب مع �لدول �لعربية �لتي  ويف �لوقت نف�صه، فاإن هذ� �ل�رشخ يتيح 

�لبيئة  يف  �الإيجابية  �لتحول  مظاهر  �أكب  �أحد  ُيثّل  قد  ما  وهو  الإير�ن،  �لعد�ء  معها  تت�صارك  باتت 

�هلل  حزب  ت�صنيف  �أمام  �ملجال  �أتاح  �أنه  �إىل  باالإ�صافة  هذ�  لـ“�إ�رش�ئيل”.  بالن�صبة  �ال�صرت�تيجية 

كـ“منظمة �إرهابية” من قبل جامعة �لدول �لعربية، لتنزع عنه بذلك �لغطاء �لذي كانت توفره للحزب 

موقف  ُي�صعف  فهو  �لقر�ر،  بهذ�  �هلل  حزب  تاأثر  مدى  عن  �لنظر  وبغ�ص  لـ“�إ�رش�ئيل”.  مقاومته 

�ملقاومة �لفل�صطينية �ملتحالفة معه �صّد “�إ�رش�ئيل”، يف حني �أنها ال تت�صارك مع �حلزب �ملقد�ر نف�صه 

من �لدعم �الإير�ين.

يف �ملقابل، فاإن تر�جع حدة �الأزمة �ل�صورية قد ُيتيح جمموعة من �لفر�ص بالن�صبة للفل�صطينيني: 

بني  �لعالقة  وترميم  و�لدويل،  �الإقليمي  �لرتكيز  من  بع�صاً  �لفل�صطينية  �لق�صية  ��صتعادة  �أبرزها 

“�ملمانعة” على قاعدة �اللتقاء على �لقو��صم �مل�صرتكة )وهو خيار له  �ملقاومة �لفل�صطينية وحمور 

ُيبقي  �صورية  يف  �هلل  وحزب  الإير�ن  �لع�صكري  �لتو�جد  رقعة  �ت�صاع  �أن  كما  وحماذيره(.  موجباته 

�أحد عو�مل  �ل�صمالية، وهو ما ُي�صّكل بالن�صبة لها  لـ“�إ�رش�ئيل” قائماً على �جلبهة  �لتهديد بالن�صبة 

�لقلق يف بيئتها �ال�صرت�تيجية، و�إن مل يكن وجود تهديد على هذه �جلبهة �أمر�ً ُم�صتجد�ً.

�الأزمة  من  يعانون  ز�لو�  ما  فهم  �صورية،  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  باأو�صاع  يت�صل  فيما  �أما 

�الأونرو�  عن  �ل�صادرة  �الأرقام  وُت�صري  �ل�صوريون.  منها  يعاين  �لتي  نف�صها  �ملتو��صلة  �الإن�صانية 

 ،2017 �ألفاً يف نهاية   438 بـ  �أن عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �لذين ما ز�لو� يقيمون يف �صورية ُيقدر 

�لتقرير  �الأزمة. وي�صري  بد�ية  �ألف الجئ فل�صطيني كانو� م�صجلني يف �صورية قبل   560 �أ�صل  من 

�إىل �أن 95l% من �لالجئني �لذين ظلو� يف �صورية، �أي 418 �ألفاً، بحاجة ما�صة للم�صاعد�ت �الإن�صانية 

�مل�صتمرة. وي�صيف �لتقرير �أن عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �لذين نزحو� عن �أماكن �إقامتهم منذ بد�ية 

�الأزمة بلغ نحو 400 �ألف، من بينهم 254 �ألفاً نزحو� �إىل �أماكن �أخرى د�خل �صورية، فيما يتو�جد 

�أنه  �الأونرو�  تقرير  ويذكر  �إليها.  �لو�صول  يتعذر  �أو  ي�صعب  مناطق  يف  فل�صطيني  الجئ   56,600

�ألفاً  و17  لبنان  يف  يعي�صون   32,500 حو�يل  �صورية،  غادرو�  فل�صطيني  الجئ  �ألف   120 �أ�صل  من 

؛ وهو ما ُي�صري �إىل تر�جع �أعد�دهم، �لتي كانت تبلغ يف نهاية �صنة 2015 وفقاً الأرقام 
120

يف �الأردن
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�أعد�د  تز�يد  على  موؤ�رش�ً  �الأمر  هذ�  وُيعّد   .
121

�الأردن يف  �ألفاً  و18  لبنان  يف  �ألفاً   42 نف�صها  �لوكالة 

�ملهاجرين منهم �إىل بلد�ن �أخرى، نتيجة الإغالق �لدول �ملجاورة ل�صورية حدودها �أمامهم، وفر�ص 

بلغ عدد من  �إقباالً، حيث  �الأكرث  �لوجهة  �الأوروبية  �لدول  وُتعّد  فيها.  �إقامتهم وعملهم  قيود على 

�إح�صاء�ت جمموعة  2016، وفق  �صنة  نهاية  مع  �ألفاً   85 �إليها من فل�صطينيي �صورية قر�بة  هاجر 

�لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، �لتي ُتقّدر �أعد�دهم يف تركيا بـ 8 �آالف، وم�رش بـ 6 �آالف، فيما 

.
122

يتو�جد �ألف منهم يف قطاع غزة

وقد فقد 3,628 الجئاً فل�صطينياً حياتهم جر�ء �الأزمة �ل�صورية منذ بد�يتها وحتى 2017/12/31، 

.
123ً

فيما بلغ عدد �ملعتقلني 1,644 �صخ�صا

ب. العالقات ال�شورية - الفل�شطينية:

مل ت�صهد �صنتا 2016 و2017 حتوالً يف �مل�صار �لذي �تخذته �لعالقة بني �صورية وخمتلف �الأطر�ف 

�لفل�صطينية  �لف�صائل  من  باال�صتفادة  �ل�صوري  �لنظام  ��صتمر  �إذ  �الأزمة،  �ندالع  �إثر  �لفل�صطينية 

�ملو�لية له و�ملتمركزة يف دم�صق على �ل�صعيد �لع�صكري، وو��صل تعزيز عالقته مع قيادة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية وحركة فتح، مقابل ��صتمر�ر �لقطيعة مع حركة حما�ص على خلفية موقفها من �الأزمة.

 2016 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �نطالقتها  ذكرى  �صورية  يف  فتح  حركة  �أحيت  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

�ل�صفة  من  ح�رشو�  �حلركة  من  قياديني  ومب�صاركة  �لبعث،  وحزب  �لنظام  عن  ممثلني  بح�صور 

 ،
، كما مّت �فتتاح �ملقر �جلديد ل�صفارة دولة فل�صطني يف دم�صق يف �آب/ �أغ�صط�ص 1252016

124
�لغربية

مما �أعطى �إ�صارة �إ�صافية �إىل ��صتقر�ر عالقة �لنظام �ل�صوري بقيادة �ل�صلطة وحركة فتح.

يف �ملقابل، ��صتمرت �لقطيعة بني �لنظام وحركة حما�ص، �صاحبة �حلظوة يف دم�صق �صابقاً، على 

“�أخطاأنا  خلفية موقفها من �الأزمة. وقد علّق �لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد على هذ� �الأمر بقوله: 

حني ح�رشنا �أولوية دعمنا للق�صية �لفل�صطينية بحركة حما�ص وخالد م�صعل”. ولكن �الأ�صد �غتنم 

ر�صالة  لتوجيه  فيها  مرتقبة  قيادية  تغري�ت  ووجود  للحركة  �لد�خلية  �النتخابات  �قرت�ب  فر�صة 

لرمي �لكرة يف ملعب �لقيادة �جلديدة، وحماولة حفظ �صورته كد�عم ملقاومتها يف وجه �الحتالل، 

بالقول: “نحرتم كل مقاوم يف حما�ص يف وجه �لعدو �الإ�رش�ئيلي و�صنمد �أيدينا د�ئماً �إىل هوؤالء و�إىل 

مع  �لعالقة  تدهور  م�صوؤولية  للحركة  �ل�صابقة  �لقيادة  حتميل  مكرر�ً  جديدة”،  �صيا�صية  قيادة  �أي 

.
دم�صق، باعتبار �أن “مقاليدها يف �أيدي �خلارج”126

�الأزمة  تفا�صيل  يف  �لدخول  لتجنب  و2017   2016 �صنتي  خالل  حما�ص  �صعت  �ملقابل،  يف 

هذ�  ويف  �ملو�صوع.  هذ�  حول  عنها  �ل�صادرة  �ملحدودة  �لبيانات  عنه  عّبت  ما  وهو  �ل�صورية، 

“مما يجري يف �صوريا  2016 على �أن موقفها  �ل�صياق، �أكدت �حلركة يف بيان لها يف �صباط/ فب�ير 

 وغريها من �لدول �لعربية موقف ثابت مبني على قاعدة عدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية للدول”،
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م�صددة على �أن “ال دور حلما�ص يف �الأزمة �ل�صورية، و�أن موقفها من حّق �ل�صعب �ل�صوري يف تقرير 

.
م�صريه مل ولن يتبدل”127

فيما �قت�رشت مو�قف �حلركة من �مل�صتجد�ت �لتي �صهدتها �صورية خالل تلك �لفرتة على �إد�نة 

، و�إلغاء 
“�ملجازر وعمليات �لقتل و�الإبادة” �لتي وقعت يف حلب يف كانون �الأول/ دي�صمب 1282016

، مع �لرتكيز على ذكر �ملعاناة �الإن�صانية، 
129

�حلركة يف لبنان �حتفاالت ذكرى �نطالقتها لل�صبب نف�صه

دون �إد�نة طرف �صيا�صي بعينه. ويف وقت الحق، رحبت �حلركة باأنباء توقيع �تفاق لوقف �إطالق 

�لنار يف نهاية ذلك �ل�صهر، د�عية �إىل “�إيجاد حّل �صيا�صي لالأزمة �ل�صورية يّكن من جتنب �ملزيد من 

�أر�صه  �إر�دته وحقوقه و�صيادته على  �لدماء و�حلفاظ على وحدة �صوريا و�صعبها و�حرت�م  �صفك 

.
وينهي حقبة دموية �صود�ء”130

وقد �أكدت �لقيادة �جلديدة للحركة �الجتاه نف�صه بعدم �لتدخل يف �الأزمة، وهو ما عّب عنه نائب 

�الأول/  ت�رشين  يف  �إير�نية  �صحيفة  مع  له  مقابلة  خالل  �لعاروري  �صالح  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص 

“يف حالة  �إنها تعي�ص  �لتي قال  �إن �حلركة لي�صت لديها عالقات مع �صورية،  �إذ قال   ،2017 �أكتوبر 

هذ�  من  جزء�ً  نكون  ال  كي  �لظروف  تلك  يف  �حلرب  �صاحة  عن  �بتعدنا  “نحن  م�صيفاً:  حرب”، 

.
�ل�رش�ع”131

تطور�ت  �لفل�صطينية   - �ل�صورية  �ل�صيا�صية  �لعالقات  ملف  ي�صهد  مل  �ملحطات،  هذه  وبخالف 

بارزة، نظر�ً ال�صتحو�ذ �الأزمة �لد�خلية على تركيز �لنظام �ل�صوري ومعار�صيه، وتخّوف �الأطر�ف 

�لفل�صطينية �إىل حّد كبري من �خلو�ص يف �مللفات �لد�خلية للدول �لعربية خ�صية �أّي �رتد�د�ت �صلبية، 

وخ�صو�صاً بعد تعرّث �لثور�ت �لعربية.

ج. املوقف من “اإ�رشائيل”:

�لتطور�ت  �أبرز  �ل�صورية  �الأر�ص  على  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لتدخالت  حجم  ت�صاعد  �صّكل 

متتلك  دولة  من  �ال�صرت�تيجي  وزنها  تقلّ�ص  �لتي  و�صورية،  “�إ�رش�ئيل”  بني  بالعالقة  �ملت�صلة 

منطقة  �إىل  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �ل�رش�ع  ويف  حميطها  يف  ح�صور  ذ�ت  وع�صكرية  �صيا�صية  �صخ�صية 

نز�عات و��صعة ومفتوحة �أمام جميع �أنو�ع �لتدخالت من خمتلف �لقوى �الإقليمية و�لدولية.

ويكن �لقول �إن �جلبهة �ل�صورية كانت �أبرز جبهات �لن�صاط �لع�صكري لـ“�إ�رش�ئيل” خالل �صنتي 

2016 و2017، و�إن كان هذ� �لن�صاط يف �لغالب من طرف و�حد، تركز هدفه �ملعلن يف حماولة منع 

تنامي �لتهديد �ال�صرت�تيجي �لقادم من تلك �جلبهة. وقد عملت “�إ�رش�ئيل” على مو�جهة هذ� �لتهديد 

“�ملعادية” يف  �الأطر�ف  �لع�صكري الأي من  �لتو�جد  �أولهما مو�جهة  �أ�صا�صيني:  من خالل م�صارين 

ُيخّل  �أن  يحتمل  خطر  �أي  مل�صدر  �ملبا�رش  �ال�صتهد�ف  وثانيهما  معها،  �حلدود  من  �لقريبة  �ملناطق 

بالتفوق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي يف �أي مكان د�خل �الأر��صي �ل�صورية.
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جنوب  يف  و�قعة  �أهد�ف  �صّد  ل�رشبات  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  توجيه  تكرر  �الأول،  �مل�صار  �صمن 

�صورية، وبالقرب من �حلدود مع �جلوالن �ملحتل. وقد �أو�صح رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني 

�لر�ديكايل  لالإ�صالم  ن�صمح  “لن  بقوله:  �ل�صورية  �الأمنية على �جلبهة  “�إ�رش�ئيل”  �صيا�صة  نتنياهو 

�أو �أي كيان معاٍد �آخر �أن يفتح جبهة �الإرهاب �صدنا يف �جلوالن”، وذلك يف تعليق له على ��صتهد�ف 

يف  �جلوالن  يف  �الحتالل  جي�ص  قو�ت  على  �لنار  �أطلقت  لد�ع�ص  تابعة  خللية  �الإ�رش�ئيلي  �لطري�ن 

.
ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1322016

�ملو�لية  �لوطني  �لدفاع  لقو�ت  �لتابع  �لقيادي يف فوج �جلوالن  �إ�رش�ئيلية  ��صتهدفت طائرة  كما 

، وُقتل ثالثة عنا�رش من قو�ت 
133

للجي�ص �لنظامي �ل�صوري يف �آذ�ر/ مار�ص 2017 وقتلته على �لفور

�أبريل  ني�صان/  يف  �لقنيطرة  منطقة  يف  لهم  مع�صكر�ً  ��صتهدف  �إ�رش�ئيلي  ق�صف  يف  �لوطني  �لدفاع 

، فيما ُقتل �صبعة جنود �صوريني يف غار�ت جوية �إ�رش�ئيلية على مقر�ت ومع�صكر�ت تابعة 
1342017

.
للجي�ص �لنظامي يف مدينة �لبعث بالقنيطرة يف حزير�ن/ يونيو 1352017

2016 �لنقاب عن ت�صكيله لغرفة عمليات  �أبريل  وكان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قد ك�صف يف ني�صان/ 

يف  �الغتيال  لعمليات  للتخطيط  منطلقاً  ي�صتخدمها  �لنار”،  “خيمة  ��صم  حتمل  �جلوالن،  يف  �رشية 

لالأر��صي  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  �لت�صلل  حماوالت  ع�رش�ت  �أحبطت  �أنها  مو�صحاً  ولبنان،  �صورية 

�لنظامي  للجي�ص  تابعة  مو�قع  لق�صف  �لدقيقة  �الإحد�ثيات  حددت  كما  �جلوالن،  يف  �ملحتلة 

�أو مو�قع جي�ص  �إطالق قذ�ئف مدفعية باجتاه م�صتعمر�ت �جلوالن  �ل�صوري يف حاالت تعّمد فيها 

لالأهد�ف يف  �أعدت بنكاً هائالً  �أنها  �لعمليات  �مل�صوؤولني عن غرفة  �ل�صباط  �أحد  �الحتالل. و�أ�صاف 

 �لعمق �ل�صوري، ت�صمل مو�قع تابعة جلي�ص �لنظام و�لقو�ت �لتابعة الإير�ن وحزب �هلل، وجتمعات

.
136

مقاتلي د�ع�ص

�أن �إىل   2017 فب�ير  �صباط/  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لثانية  �لقناة  �أ�صارت  نف�صه،  �الإطار   و�صمن 

وحدة �لن�رش، �لتابعة ل�صالح �ال�صتخبار�ت �مليد�نية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، ت�صللت ب�صكل متكرر �إىل 

.
137

�الأر��صي �ل�صورية بهدف جمع معلومات ��صتخبارية

وقد قرنت “�إ�رش�ئيل” حتركاتها �لع�صكرية بجهود ديبلوما�صية بهدف �إبعاد �إير�ن وحزب �هلل 

�الإ�رش�ئيلي مو�صيه  �لدفاع  �إليه وزير  �أ�صار  �لتحركات، وهو ما  �لغطاء لتلك  عن حدودها، وتوفري 

.
138

يعلون بقوله �إن �لواليات �ملتحدة ورو�صيا تعرتفان بحرية حترك “�إ�رش�ئيل” يف �صورية

�الأر��صي  د�خل  �لع�صكرية  حتركاتها  تن�صيق  على  خا�صة  ب�صورة  “�إ�رش�ئيل”  وحر�صت 

بنيامني  �إعالن  من  �أيام  بعد  �لنار”  “خيمة  ت�صكيل  عن  �الإعالن  جاء  حيث  رو�صيا،  مع  �ل�صورية 

“�إ�رش�ئيل”  �صيا�صة  �أن  مو�صكو،  يف  بوتني  فالديري  �لرو�صي  �لرئي�ص  لقائه  م�صتهل  يف  نتنياهو، 

�إىل حزب �هلل يف لبنان،  �إير�ن و�صورية  �أ�صلحة متقدمة من  �الأمنية يف �صورية تتمثل يف منع حتويل 
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. وهي زيارة تكررت يف �آذ�ر/ مار�ص 
139

و�إحباط فتح ما �صماها “جبهة �إرهاب” �أخرى من �جلوالن

“�إ�رش�ئيل”  قبول  عدم  نتنياهو  خاللها  و�أكد  �صورية،  يف  �الإير�ين  �لتو�جد  م�صاألة  ملناق�صة   2017

.
140

باملمار�صات �الإير�نية �لتي قال �إنها تقّو�ص �الأمن يف �ملنطقة

�الأطر�ف  عب  ر�صائل  مررت  “�إ�رش�ئيل”  �إن  معاريف  �صحيفة  قالت  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

�أبيب م�صتعدة لتقلي�ص تدخلها د�خل  �أن تل  �ل�صالعة يف �ملحادثات حول م�صتقبل �صورية، مفادها 

وم�صلّحي  �هلل  وحزب  �إير�ن  مبنع  تق�صي  �صامتة،  تفاهمات  �أو  ت�صوية  مقابل  �ل�صورية  �الأر��صي 

�إطالق  “�إ�رش�ئيل” م�صدر تهديد، من �القرت�ب مل�صافة معينة من خّط  �لتي ترى فيها  �مليلي�صيات، 

�لنار يف �جلوالن، و�أنها م�صتعدة للمو�فقة على عودة �جلي�ص �لنظامي �إىل �ملنطقة �حلدودية مبوجب 

�أطر�ف  على  طرح  نتنياهو  �إن  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت  بينما   .
1411974 ل�صنة  �لقو�ت  ف�صل  �تفاق 

 دولية فكرة �إقامة �رشيط عازل د�خل �الأر��صي �ل�صورية بحجة منع و�صول �إير�ن وحزب �هلل �إىل

.
142

�حلدود �الإ�رش�ئيلية

�إعالن عقب  �صورية  يف  �الإير�ين  �لوجود  جتاه  لهجتها  من  “�إ�رش�ئيل”  �صّعدت   وقد 

�لواليات �ملتحدة ورو�صيا و�الأردن �تفاقها على م�صاندة وقف الإطالق �لنار يف جنوب غرب �صورية، 

�التفاق  على  نتنياهو  علّق  حيث  ؛ 
1432017 يوليو  متوز/  يف  و�ل�صويد�ء  و�لقنيطرة  درعا  مناطق  يف 

�أن  يجوز  ال  ولكن  �صورية،  يف  �لنار  الإطالق  حقيقي  وقف  باإجناز  �صرتحب  “�إ�رش�ئيل  �إن  بقوله 

يوؤدي هذ� �إىل متركز �لوجود �لع�صكري الإير�ن و�أتباعها ب�صورية عموماً، ويف جنوب �صورية ب�صكل 

. وبعدها باأيام، قال نتنياهو �إن حكومته لن توؤيد هذ� �التفاق، بحجة �أنه “�صيعزز من قوة 
خا�ص”144

.
�إير�ن”145

�إىل رو�صيا جمدد�ً، و�أبلغ �لرئي�ص �لرو�صي  �لتايل، توّجه رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي  ويف �ل�صهر 

للتحرك  م�صتعدة  “�إ�رش�ئيل”  باأن  �الأ�صود  �لبحر  على   Sochi �صوت�صي  منتجع  يف  لقائهما  خالل 

منفردة ملنع �إير�ن من �إقامة وجود ع�صكري مو�صع يف �صورية. وقال نتنياهو �إن “�إير�ن يف طريقها 

“�إ�رش�ئيل  �أن  م�صيفاً  لبنان”،  على  كبرية  بدرجة  وت�صيطر  و�ليمن  �لعر�ق  على  لل�صيطرة  بالفعل 

�الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �صاند  وقد   .
�صورية”146 يف  وجودها  تر�صيخ  �إير�ن  مو��صلة  تعار�ص 

�أفيجدور ليبمان موقف رئي�ص حكومته بالقول �إن “�إ�رش�ئيل” ال تعتزم �صبط �لنف�ص حيال �لوجود 

.
147

�الإير�ين يف �صورية، مهدد�ً باأنها لن تكتفي بلعب دور �ملتفرج �حليادي

�لع�صكري  بالتفوق  لالإخالل  �ملحتملة  �مل�صادر  ��صتهد�ف  على  �لقائم  �لثاين،  �مل�صار  يف  �أما 

�الإ�رش�ئيلي على �جلبهة �ل�صمالية، فقد و��صلت “�إ�رش�ئيل” ��صتهد�فها ملو�قع متعددة د�خل �الأر��صي 

�ل�صورية، ركزت خ�صو�صاً على ما قالت �إنه �صحنات �أ�صلحة متوجهة �إىل حزب �هلل �للبناين. ويف هذ� 

�ل�صياق، تعر�ص حميط مطار �ملزة �لع�صكري جنوب غرب دم�صق لق�صف ب�صو�ريخ �أر�ص – �أر�ص 
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يف كانون �الأول/ دي�صمب 2016. وتعر�ص �ملطار نف�صه لق�صف م�صابه ت�صبب باندالع حر�ئق فيه يف 

.
148

كانون �لثاين/ يناير 2017، و�تهمت دم�صُق “�إ�رش�ئيل” بالوقوف خلف �لهجومني

وعلى �لرغم من �أن “�إ�رش�ئيل” مل تعلق على �لهجومني �ملذكورين، �إال �أن �لناطق با�صم جي�صها 

�صالح “قافلة  �إنها  قال  ملا  �إ�رش�ئيلية  طائر�ت  ق�صف  عن  �أخرى(  حادثة  )يف  �أعلن  من  هو   كان 

�أن  م�صيفاً   ،2017 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �هلل”  حزب  نحو  متجهة  كانت  �صورية  �صمال  ��صرت�تيجي 

�مل�صاد�ت �الأر�صية �ل�صورية �أطلقت �لنار باجتاه �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية الأول مرة منذ �صّت �صنو�ت، 

منطقة فوق  للطائر�ت  �مل�صادة  �ل�صورية  �ل�صو�ريخ  �أحد  �عرت�صت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صو�ريخ   و�أن 

. وقد دفع �نفجار �ل�صاروخ �ل�صوري �مل�صاد للطائر�ت فوق �الأر��صي �لفل�صطينية 
149

غور �الأردن

�ملحتلة وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان للتهديد بتدمري منظومة �لدفاع �جلوي �ل�صورية 

.
150

دون تردد، �إذ� �أطلقت �صو�ريخها جمدد�ً على �ملقاتالت �ل�صورية

عن  بار�ك  �إيهود  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  ووزير  �لوزر�ء  رئي�ص  ك�صف  �لغارة،  تلك  وعقب 

�ل�صنتني  خالل  �صورية  يف  �هلل  حلزب  تابعة  �أ�صلحة  �صحنات  على  هجوماً   12 �صنت  “�إ�رش�ئيل”  �أن 

. بينما قال رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت �إن جي�صه 
151

�ل�صابقتني )2015–2016(

لن يرتك �لهدوء على �جلبهة �ل�صمالية يغرر به، و�إنه ير�قب ويتابع �لتغيري�ت �جلارية يف �لقطاعني 

على  للحفاظ  �هلل  حلزب  �ل�صالح  نقل  منع  على  تعمل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  م�صيفاً  و�للبناين،  �ل�صوري 

.
152

م�صاحلها �الأمنية

�صورية  دور ٍمهم ٍبني  لعب  باإمكانها  رو�صيا  �إن  �الأ�صد  ب�صار  �ل�صوري  �لرئي�ص  قال  �ملقابل،  يف 

.
153

و“�إ�رش�ئيل”، من خالل �لعمل على منع �الأخرية من مهاجمة �صورية مرة �أخرى يف �مل�صتقبل

من  ق�صفت  �إ�رش�ئيلية  طائر�ت  �إن  �ل�صوري  �لنظامي  للجي�ص  بيان  قال  نف�صه،  �مل�صار  و�صمن 

�الأجو�ء �للبنانية موقعاً ع�صكرياً �صورياً بالقرب من مدينة م�صياف يف ريف حماة يف �أيلول/ �صبتمب 

م�صوؤولية  �إىل  ليبمان  �أملح  وقد  مادية.  خ�صائر  ووقوع  �ثنني  ع�صكريني  مقتل  عن  �أ�صفر   ،2017

عن  �لدفاع  على  عازمون  لكننا  مغامر�ت،  عن  نبحث  ال  “نحن  بقوله:  �لهجوم،  عن  “�إ�رش�ئيل” 
�أعد�ئنا من �الإ�رش�ر بنا �أو حتى خلق  �أمن مو�طنينا بكل �لطرق �ملتاحة. نحن م�صممون على منع 

فر�صة لذلك”. و�أ�صاف �أن “�إ�رش�ئيل م�صتعدة لكل �صيناريو يف �ل�رشق �الأو�صط. و�صتفعل كل �صيء 

“لن ت�صمح الأي جهة كانت بتعدي �خلطوط  �إىل دم�صق”، و�أنها  �إير�ن  ملنع وجود ممر �صيعي من 

.
�حلمر�ء”154

�لر�ف�ص  موقفها  تاأكيد  يف  �صورية  �نهيار  من  لال�صتفادة  “�إ�رش�ئيل”  �صعت  �أخرى،  جهة  من 

�أبريل  �أكده نتنياهو يف زيارته ملو�صكو يف ني�صان/  لالن�صحاب من ه�صبة �جلوالن �ملحتلة، وهو ما 

. وجاء ذلك بعد 
155

2016، بقوله �إن “�إ�رش�ئيل” لن تن�صحب من �جلوالن بت�صوية �أو بدون ت�صوية
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�أكد  م�صبوقة،  غري  خطوة  يف  �جلوالن،  يف  �الأ�صبوعي  �جتماعها  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عقد  من  �أيام 

خاللها نتنياهو �أن “�إ�رش�ئيل” لن تن�صحب من تلك �ملنطقة، و�أنها �صتبقى حتت �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية 

باأن  �لعامل  يعرتف  كي  حان  قد  “�لوقت  و�أن  طرف،  الأي  عنها  �لتنازل  يرف�ص  �أنه  م�صيفاً  لالأبد، 

 .
�جلوالن �إ�رش�ئيلية”156

 2017 يونيو  حزير�ن/  يف  �جلوالن  �إىل  له  زيارة  خالل  نف�صه  �ملوقف  على  نتنياهو  و�صدد 

مبنا�صبة مرور خم�صني عاماً على �حتالله، بقوله �إن ه�صبة �جلوالن “�صتبقى لالأبد حتت �ل�صيادة 

، بينما دعا �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني دول �لعامل خالل مر��صم �إحياء تلك 
�الإ�رش�ئيلية”157

.
�لذكرى �إىل “�العرت�ف باأن �جلوالن هو جزء من �إ�رش�ئيل”158

يف  �ملحلية  للمجال�ص  �نتخابات  فر�ص  نيتها  عن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ك�صفت  الحق،  وقت  ويف 

قرى �جلوالن �ل�صوري �ملحتل، وفق �لقانون �الإ�رش�ئيلي، وبالتز�من مع �لدورة �النتخابية �لقادمة 

النتز�ع  تهدف  �أنها  على  ُف�رّشت  خطوة  يف   ،2018 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �أو�خر  �ملحلية  لل�صلطات 

.
159

�عرت�ف من �صكان �جلوالن ب�رشعية �صيطرة �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عليه

باالإ�صافة �إىل ما تقدم، فقد ��صتمرت تل �أبيب باللعب على تناق�صات �مل�صهد �ل�صوري، عب تقدمي 

�مل�صاعد�ت للمت�رشرين من �لنز�ع �ل�صوري يف �ملناطق �لقريبة منها. ويف هذ� �ل�صياق، ن�رش �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي يف متوز/ يوليو 2017 قائمة بامل�صاعد�ت �لتي قدمها خالل عام و�حد لنحو ثمانني قرية 

ن�صمة.  �ألف   200 نحو  وت�صم  ي�صّمها،  مل  معار�صة  ف�صائل  ل�صيطرة  تخ�صع  �صورية،  جنوب  يف 

. وكان من �لالفت 
160

�لعالج الأكرث من ثالثة �آالف م�صاب يف تلك �ملناطق �أي�صاً  �أنه قّدم  �إىل  و�أ�صار 

�أعلنت �لذي  �لنار  �إطالق  وقف  �تفاق  رف�ص  نتنياهو  �إعالن  بعد  جاء  �لقائمة  تلك  ن�رش  �أن   لالنتباه 

وز�رة  كانت  نف�صه،  �الإطار  ويف  �صورية.  جنوب  يف  م�صاندته  و�الأردن  ورو�صيا  �ملتحدة  �لواليات 

�لد�خلية �الإ�رش�ئيلية قد �أعلنت يف كانون �لثاين/ يناير 2017 �أنها �صتقوم با�صتقبال مئة يتيم �صوري 

.
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و�صتقدم �مل�صاعدة يف �إجر�ء�ت تبنيهم

“�إ�رش�ئيل” على هذ� �ل�صعيد، مل تتمكن من ت�صجيل  ولكن على �لرغم من �جلهود �لتي بذلتها 

�أطر�ف  من  �أي  ��صتمالة  ويف  منها،  �صورية  يف  �ل�رش�ع  �أطر�ف  خمتلف  موقف  يف  كبى  �خرت�قات 

�ملعار�صة �ل�صورية حتديد�ً، با�صتثناء �أ�صخا�ص حمدودين نفت قوى �ملعار�صة �الأ�صا�صية �صلتهم 

كمال  �ملعار�ص  من  �ل�صورية  و�ملعار�صة  �لثورة  لقوى  �لوطني  �الئتالف  تب�أ  فكما  بها.  �ملزعومة 

، نفت “�جلبهة �جلنوبية” 
�للبو�ين �لذي �صارك يف موؤمتر يف “�إ�رش�ئيل” يف �أيلول/ �صبتمب 1622014

موؤمتر  يف  متثيلها  �ّدعى  �لذي  زيتون  ع�صام  باملعار�ص  �صلتها  �حلر  �ل�صوري  للجي�ص  �لتابعة 

عب  �مل�رشي  فهد  �ملعار�ص  م�صاركة  تكن  ومل   .
1632016 يونيو  حزير�ن/  يف  �أبيب  تل  يف  هرت�صليا 

عقدها ندوة  يف  نف�صه،  زيتون  �أحدهما  �آخرين  معار�َصني  ح�صور  جانب  �إىل   ،Skype  �صكايب 
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Jerusalem يف كانون �لثاين/ يناير 2017 ممثلة الأي من قوى �ملعار�صة �لرئي�صية يف �صورية

4. لبنان:
اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

�الأزمة  عن  �لد�خلية  �صاحتهم  عزل  �للبنانية  �ل�صيا�صية  �لقوى  خمتلف  حماولة  من  �لرغم  على 

�ل�صورية وم�صاعفاتها، �إال �أن لبنان بقي متاأثر�ً بتلك �الأزمة �إىل حّد كبري خالل �صنتي 2016 و2017، 

وخ�صو�صاً مع ��صتمر�ر لعب حزب �هلل دور�ً �أ�صا�صياً يف �ل�رش�ع �لع�صكري يف �صورية، وهو ما يبقي 

�حلزب، ومعه لبنان، بطبيعة �حلال طرفاً يف �ل�رش�ع �الإقليمي بني �إير�ن ودول “�العتد�ل” �لعربي.

موؤ�رش�ً   2016 �صنة  من  �الأخرية  �ل�صهور  يف  لبنان  �صهدها  �لتي  �ل�صيا�صية  �لت�صوية  ومثّلت 

�ملبا�رشة للحرب  �لتاأثري�ت  لبنان عن  �الإقليميني، يف عزل  �للبنانيني، ورعاتهم  �الأطر�ف  على رغبة 

�ل�صورية، وجتنيبه مزيد�ً من �لتوتر �ل�صيا�صي. و�رتكزت تلك �لت�صوية على �لتو�فق على �نتخاب 

حلكومة  رئي�صاً  �حلريري  �صعد  وت�صمية  للجمهورية،  رئي�صاً  �هلل،  حزب  حليف  عون،  مي�صال 

تو�فقية. وبالفعل، �نتخب جمل�ص �لنو�ب �للبناين عون رئي�صاً للجمهورية يف نهاية ت�رشين �الأول/ 

�أكتوبر 2016، ونالت حكومة �حلريري ثقة �ملجل�ص يف 2016/12/28، موؤذنة بذلك بتجاوز مرحلة 

من �لتوتر و�الحتقان �ل�صيا�صي عّطلت �لبالد ل�صنو�ت.

�إال �أن تقاطع ��صتقر�ر لبنان �لد�خلي مع تعزيز �إير�ن وحزب �هلل نفوذهما يف �صورية �رشعان ما 

دفع خ�صومهما الإعادة ��صتح�صار ح�صابات �لربح و�خل�صارة يف �ملو�جهة �الإقليمية، وهو ما جتلّى 

�لريا�ص  �أعلنها من  �لتي   ،2017/11/4 �للبناين �صعد �حلريري يف  ��صتقالة رئي�ص �حلكومة  �أزمة  يف 

و��صفاً  مفا�صلها،  على  و�صيطرته  �لدولة  �صلطة  على  �هلل  حزب  تطاول  �إنه  قال  ما  على  �حتجاجاً 

.
�حلزب بـ“�لذر�ع �الإير�نية، لي�ص يف لبنان فح�صب، بل ويف �لبلد�ن �لعربية”165

على  �أبيب  تل  حر�ص  مدى  �حلريري  ��صتقالة  �أزمة  على  �الإ�رش�ئيلية  �لفعل  ردود  �أظهرت  وقد 

��صتغالل �لفر�صة �لتي يتيحها لها �ل�رش�ع �الإقليمي لتطبيع وجودها �ل�صيا�صي، عب �إيجاد موقع 

نتنياهو  بنيامني  و�صف  فقد  �هلل.  وحزب  �إير�ن  مو�جهة  يف  “�العتد�ل”  دول  حتالف  �صمن  لها 

��صتقالة �حلريري باأنها “دعوة مدوية للعامل كي ي�صتيقظ ويتوّحد يف مو�جهة ما و�صفه بالعدو�نية 

قال  فيما  برمته”؛  �الأو�صط  �ل�رشق  يهدد  بل  فح�صب،  �إ�رش�ئيل  يهدد  “ال  �إنه  قال  �لذي  �الإير�نية”، 

وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن تلك �ال�صتقالة توؤكد ما �صبق �أن �أعلنته “�إ�رش�ئيل” من 

.
166

قبل، وهو �أن حزب �هلل يحتل لبنان
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�أن �حلريري  ولكن ما جنّب لبنان �نفجار تلك �الأزمة كان رّد فعل �الأطر�ف �لد�خلية �لتي ر�أت 

رغم على �إعالن ��صتقالته ب�صغط �صعودي، و�ل�صغوط �لدولية �لتي مور�صت على �لريا�ص لل�صماح 
ُ
�أ

نزع  ��صتقالته وتر�جعه عنها الحقاً  �إعالن �حلريري بعد عودته تعليق  �أن  لبنان. ومع  �إىل  بعودته 

فتيل �الأزمة، وخ�صو�صاً بعد تخفيف �حلريري حدة مو�قفه جتاه حزب �هلل، فاإن م�صار �الأحد�ث 

�خلالفات  لت�صفية  �صاحة  �إىل  حتوله  و�إمكانية  �خلارجية،  بال�صغوط  للتاأثر  لبنان  قابلية  مدى  �أكد 

�الإقليمية، كما �صبق له �أن عانى من ذلك من قبل.

بالن�صبة للق�صية �لفل�صطينية، فاإن هذ� �الأمر يحمل �أخطار�ً عدة، نظر�ً ملا ينفرد لبنان بتوفريه من 

م�صاحات للعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني: فهو �أكرث �لدول �لعربية تو�زناً يف عالقته بالقوى �ل�صيا�صية 

مبمار�صة  �ملختلفة  �لفل�صطينية  للقوى  ي�صمح  �لطوق—  دول  —�صمن  مالذ  و�آخر  �لفل�صطينية، 

�لن�صاط �ل�صيا�صي على �أر�صه، و�أحد �أ�صد �لدول مت�صكاً بحق عودة �لالجئني �لفل�صطينيني.

باالإ�صافة �إىل ما �صبق، فاإن �ملقاومة �للبنانية متمثلة يف حزب �هلل و�ملقاومة �لفل�صطينية �مل�صلحة، 

�لتابع  �لقومي  �الأمن  �أبحاث  لتقرير معهد  لـ“�إ�رش�ئيل”، وفقاً  بالن�صبة  �ملخاطر  �أبرز  ت�صّكل  و�إير�ن 

. وعالوة على 
167

جلامعة تل �أبيب، بغ�ص �لنظر عن �ملوقف من دور �حلزب و�إير�ن يف �الأزمة �ل�صورية

“�إ�رش�ئيل” على �صعيد بيئتها �ال�صرت�تيجية نتيجة �لتقارب غري �مل�صبوق  �ملكا�صب �لتي �صتجنيها 

�لعربية �لدول  ��صتعد�ء  فاإن  و�إير�ن،  �هلل  حزب  جتاه  �ملو�قف  يف  �لعربي  �العتد�ل  دول  وبني   بينها 

حلزب �هلل ُينذر باإ�صعاف �ملقاومة �لفل�صطينية، وباحتمال ��صتعد�ئها على خلفية حتالفها معه.

ب. العالقات اللبنانية - الفل�شطينية:

ما يز�ل ملف �للجوء �لفل�صطيني يف لبنان ُي�صّكل �لبو�بة �الأبرز للعالقات �للبنانية – �لفل�صطينية، 

ولتفاعل لبنان �لر�صمي مع �لق�صية �لفل�صطينية، وهو ما �أظهرته مو�قف ر�صمية لبنانية عدة خالل 

�لر�صمي حلكومة  �أهّمها مو�قف رئي�ص �جلمهورية مي�صال عون، و�ملوقف  2016 و2017،  �صنتي 

“��صتعادة �لثقة” �لتي �صّكلها �لرئي�ص �صعد �حلريري يف كانون �الأول/ دي�صمب 2016.

رئي�صاً  �نتخابه  بعد  �لنو�ب  جمل�ص  يف  عون  مي�صال  �لرئي�ص  �ألقاه  �لذي  �لق�صم  خطاب  ففي 

�إال  �لفل�صطينية و�لالجئني  2016، مل يرد ذكر �لق�صية  �أكتوبر  للجمهورية يف نهاية ت�رشين �الأول/ 

�ل�صوري”  “�لنزوح  �لرئي�ص عون مو�صوع  �لتي تناول فيها  �لفقرة  �إ�صارة عابرة، يف نهاية  �صمن 

بتاأكيد �رشورة عودة �ل�صوريني �إىل بالدهم، حيث قال: “�أما فيما يتعلق بالفل�صطينيني فنجهد دوماً 

.
لتثبيت حّق �لعودة ولتنفيذه”168

مبنا�صبة له  كلمة  يف  و�صوحاً  �أكرث  �لفل�صطينية  �لق�صية  جتاه  �للبناين  �لرئي�ص  موقف   جاء 

�عتمدته �لذي  �ليوم  هذ�  �إحياء  �أن  فيها  �أكد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  للت�صامن  �لعاملي   �ليوم 

تنفيذ  �لتز�م  على  �الأع�صاء  �لدول  حل�ص  �لدولية  للمنظمة  حافز�ً  ي�صكل  �أن  “يجب  �ملتحدة  �الأمم 
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�لقر�ر�ت �ل�صادرة عنها، و�ملتعلقة بحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، وعلى ر�أ�صها �لقر�ر رقم 194 �لذي 

�لعادلة  �لفل�صطينية  �لق�صية  “�إن  �إىل ديارهم”. و�أ�صاف عون:  �لعودة  �لالجئني يف  ين�ص على حّق 

)...( هي جوهر   1948 �لعام  �مل�صلوبة منذ  باإقامة دولته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �ملتمحورة حول حّق 

�إن�صاين ال يجوز �لرت�خي يف �لدفاع عنه”، م�صيد�ً بـ“�لن�صال �لفل�صطيني �لذي �أبقى هذه �لق�صية حية 

يف �صمري �لعامل بعد قر�بة 70 عاماً على �لنكبة”. كما وّجه �لتحية �إىل �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، 

�لعادلة”،  َول مع ق�صيتهم 
ُ
�الأ �ملت�صامنون  لهم قلوبهم، هم  �لذين فتحو�  “�للبنانيني  �أن  �إىل  م�صري�ً 

وموؤكد�ً “حر�صه على �لتفاعل �الإيجابي ملوؤ�ص�صات �لدولة معهم، ل�صون كر�ماتهم، وتوفري ظروف 

. �إال �أن �لت�صديد على 
عي�ص كرية لهم حتى حتقيق �أهد�ف ن�صالهم بالعودة �إىل �أر�ص فل�صطني”169

مو�صوع �رشورة عودة �لالجئني بقي �لثابت �الأبرز يف مو�قف �لرئي�ص عون، ومن �صمنها كلمته 

، وكلمته �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف �أيلول/ �صبتمب 
170

�أمام �لقمة �لعربية �لـ 28 يف �الأردن

2017، و�لتي قال فيها �إن “جرية طرد �لفل�صطينيني من �أر�صهم وتهجريهم ال يكن �أن ت�صحح 

بجرية �أخرى ترتكب بحق �للبنانيني عب فر�ص �لتوطني عليهم، كما بحق �لفل�صطينيني عب �إنكار 

�لثمن،  لنازح، مهما كان  �أو  “ال لالجئ  بالتوطني،  لن ي�صمح  لبنان  �أن  �لعودة عليهم”، موؤكد�ً  حّق 

.
و�لقر�ر يف هذ� �ل�صاأن يعود لنا ولي�ص لغرينا”171

حملت مو�قف حكومة “��صتعادة �لثقة” �مل�صمون نف�صه، وقد خّل�صها �لبيان �لوز�ري للحكومة، 

ديارهم،  �إىل  بالعودة  بحقهم  و�لتم�صك  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  توطني  مبد�أ  رف�ص  على  بالت�صديد 

م�صوؤولياتها  بكامل  �ال�صطالع  �لدولية  و�ملنظمات  �لدول  على  ذلك،  يتم  �أن  “و�إىل  �أنه  مو�صحاً 

و�مل�صاهمة ب�صكل د�ئم وغري متقطع بتمويل وكالة غوث وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني، و��صتكمال 

“تعزيز �حلو�ر �للبناين - �لفل�صطيني،  متويل �إعادة �إعمار خميم نهر �لبارد”. كما �أكد �لبيان على 

 لتجنيب �ملخيمات ما يح�صل فيها من توتر�ت و��صتخد�م لل�صالح �لذي ال يخدم ق�صيته، وهو ما

 .
ال يقبله �للبنانيون �صعباً وحكومة”172

ب�صورة عامة، ت�صري تلك �ملو�قف �إىل �أن �لنظرة �إىل �لالجئني كعبٍء �أمني و�صيا�صي و�قت�صادي 

و�جتماعي ما تز�ل هي �ل�صائدة يف �لتعامل مع �لوجود �لفل�صطيني يف لبنان، و�الإطار �لذي يتفاعل 

لبنان من خالله مع �لق�صية �لفل�صطينية �إىل حّد كبري. ويبدو من �مل�صتبعد حدوث تغرّي كبري يف هذه 

�لنظرة طاملا �أن �أ�صبابها ودو�فعها قائمة بالن�صبة للبنان، �لذي بات �أكرث دول �لعامل ��صتيعاباً لالجئني 

ن�صبة �إىل عدد �صكانه نتيجة �الأزمة �ل�صورية، يف حني �أن و�قعه �القت�صادي وبناه �لتحتية �ل�صعيفة 

جتعله غري قادر �أ�صالً على توفري فر�ص �لعمل �أو تقدمي �خلدمات �الأ�صا�صية ب�صورة كافية ملو�طنيه 

بالدرجة �الأوىل، وتبقيه بالتايل بلد�ً م�صّدر�ً للمهاجرين.
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كما تقت�صي �الإ�صارة �إىل �أن ��صتمر�ر تفّجر �لو�صع �الأمني يف خميمات �لالجئني �لفل�صطينيني من 

وقت الآخر يعّزز بدوره نظرة �لعبء �الأمني، يف بلد ما يز�ل هاج�ص �لقلق من “�الآخر” ي�صكن خمتلف 

مكّوناته �الجتماعية نتيجة ملا�صيه �مل�صطرب.

ويف هذ� �ل�صياق، �صهد خميم عني �حللوة جنوب لبنان عدة جوالت من �ال�صتباكات خالل �صنتي 

2016 و2017، �أو�صكت بدورها على �إثارة �أزمة يف �لعالقات �لفل�صطينية - �للبنانية، �إذ دفع �لتوتر 

�الأمني �جلي�ص �للبناين لبدء �إقامة جد�ر �إ�صمنتي يف �جلهة �لغربية من �ملخيم يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

2016. وعلى �لرغم من �أن �جلي�ص �أكد �أن �جلد�ر هو “�صور حماية متفق عليه، حفاظاً على �صالمة 

�ملخيم ومنع ت�صلل �الإرهابيني �إىل �ملخيم �أو منه”، �إال �أنه جتاوب مع مطلب �لقيادة �لفل�صطينية �ملوحدة 

، �لذي كانت �صخ�صيات �صيا�صية بارزة يف مدينة �صيد� �أعلنت رف�صه 
173

يف لبنان بوقف بناء �جلد�ر

. ويف �ملقابل، �لتزمت �لقيادة �لفل�صطينية �ملوحدة بتلبية طلب قيادة �جلي�ص تقدمي 
174

�أي�صاً من جانبها

�ملخيم  خارج  من  �ملطلوبني  وت�صليم  مبالحقة  فيها  تعهدت  للمخيم،  �الأمنية  بالروؤية  خا�صة  ورقة 

. وقد �أدى تعاون �جلهات 
175

�لفارين �إليه، ممن يتخذونه مكاناً ومنطلقاً لتهديد �ل�صلم �الأهلي �للبناين

�لفل�صطينية وخ�صو�صاً تلك �ملح�صوبة على ع�صبة �الأن�صار وحما�ص �إىل ت�صليم خالد �ل�صيِّد )�لذي 

.
يتبع �إحدى �جلماعات �الإ�صالمية �ملتطرفة( �إىل �الأجهزة �الأمنية �للبنانية يف 1762017/7/1

وكان جتدُّد �ال�صتباكات يف �ملخيم يف ني�صان/ �أبريل 2017 قد دفع قائد �جلي�ص �لعماد جوزيف 

عون �إىل �لتحذير من �أن �جلي�ص “�صريد بحزم على �أي ��صتهد�ف ي�ص �ملر�كز �لع�صكرية �أو �لتجمعات 

. وقد حّذر مدير عام �الأمن 
�ل�صكنية �ملحيطة باملخيم، و�أي حماولة لنقل �ال�صتباكات �إىل خارجه”177

�لعام �للبناين �للو�ء عبا�ص �إبر�هيم يف وقت الحق من “مكمن �أمني ع�صكري، ُين�صب ملخيمات �للجوء 

�لفل�صطينيني، وتوريطهم يف ما ال يريدونه من  لبنان و�لالجئني  ��صتدر�ج  �لفل�صطيني، وير�د منه 

.
مو�جهة”178

ولكن يف مقابل �صلبيات �لنظرة �للبنانية �إىل �لالجئني �لفل�صطينيني كعبء، جتدر �الإ�صارة �إىل �أن 

�الإجماع �للبناين على �لتم�صك بحق عودة �لالجئني يحفظ لهم كاأحد �آخر �الأ�صو�ت �لتي تبقي ِذكر 

�عرت��ص وز�رة �خلارجية  �لدولية، وُي�صّكل  �ملنابر  �لت�صوية يف  عند �حلديث عن  ق�صيتهم حا�رش�ً 

ً بارز� مثاالً  �لالجئني  ذكر  من  لل�صالم”  باري�ص  لـ“موؤمتر  �خلتامي  �لبيان  خلو  على   �للبنانية 

.
179

على ذلك

كما �أن هذ� �ملوقف من ق�صية �لالجئني ي�صّكل نقطة �لتقاء �أ�صا�صية بني لبنان وخمتلف �الأطر�ف 

�ل�صيا�صية �لفل�صطينية، وهو ما ي�صاعد يف جعله �أكرث دول �لطوق �حتفاظاً بعالقات متو�زنة معها، 

�ل�صيا�صية  و�لقوى  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف  وبني  بينها  مفتوحة  �لتو��صل  قنو�ت  �إبقاء  ويف 

لقاء  على  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �خلالف  طريف  من  فل�صطينية  قياد�ت  قدرة  �صّكلت  وقد  �للبنانية. 
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)رئي�ص �جلمهورية،  �لثالثة”  “�لروؤ�صاء  لبنانيني من خمتلف �الجتاهات، ويف مقدمتهم  م�صوؤولني 

ورئي�ص جمل�ص �لنو�ب، ورئي�ص �حلكومة(، موؤ�رش�ً على هذ� �لتو�زن، �ملدفوع �أ�صا�صاً ببحث �لعناوين 

�ملتعلقة مبلف �لالجئني و�أو�صاعهم يف لبنان.

�إجماع  يف  �لالجئني  مو�صوع  يف  �ملوحد  �لفل�صطيني   – �للبناين  �ملوقف  �أ�صهم  نف�صه،  �لوقت  يف 

دعم  يف  فاعل  دور  �لر�صمي  للبنان  وكان  خلدماتها،  �الأونرو�  وكالة  تقلي�ص  رف�ص  على  �لطرفني 

مطلع  يف  �ال�صت�صفائية  �صيا�صتها  على  تعديالت  �إدخال  �لوكالة  لقر�ر  �لر�ف�ص  �لفل�صطيني  �ملوقف 

�صالم  متام  �للبنانية  �حلكومة  رئي�ص  حديث  يف  حا�رش�ً  �ملو�صوع  هذ�  كان  حيث   ،2016 �صنة 

�آذ�ر/ يف  لبنان  �إىل  زيارته  خالل   Ban Ki-moon مون  كي  بان  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني   مع 

�إىل  �لوكالة  �لالجئون،  عليها  �أقدم  �لتي  �الحتجاجية،  �لتحركات  �صل�صلة  ودفعت   .
1802016 مار�ص 

.
181

�إعالن جتميد ذلك �لقر�ر منت�صف �ل�صهر �لتايل

2016، بعد �نتخاب رئي�ص  وقد �صاعد حت�صن �ملناخ �ل�صيا�صي �لد�خلي يف لبنان مع نهاية �صنة 

�ملوقف  �صعيد  على  �إيجابية  تطور�ت  حدوث  على  تو�فقية،  حكومة  وت�صكيل  للجمهورية  جديد 

�لر�صمي من حقوق �لالجئني �لفل�صطينيني، متثّلت يف �إطالق م�رشوع �لتعد�د �لعام لل�صكان و�مل�صاكن 

علنت نتائجه يف 2017/12/21 يف �ل�رش�ي �لكبري 
ُ
يف �ملخيمات و�لتجمعات �لفل�صطينية يف لبنان، �لذي �أ

لق�صايا  �ملوحدة  �للبنانية  “�لروؤية  وثيقة  و�إطالق   ،
182

�للبنانية �حلكومة  رئي�ص  وح�صور  برعاية 

رئي�ص  �إىل  �إحالتها  على  �صنتني  مرور  بعد   ،2017 يوليو  متوز/  يف  لبنان”  يف  �لفل�صطيني  �للجوء 

�حلكومة �للبنانية �ل�صابق متام �صالم من ِقبل “جمموعة �لعمل حول ق�صايا �لالجئني �لفل�صطينيني 

.
183

لة يف �إطار جلنة �حلو�ر �للبناين - �لفل�صطيني يف لبنان”، �مل�صكَّ

�الإن�صانية و�ملعي�صية  �مل�صائل  �لعمل ملعاجلة  “�رشورة م�صاعفة  �لتاأكيد على  �لوثيقة  وت�صمت 

�لالجئني  ومتتع  منح  على  �ل�رشورية  غري  �لقيود  “رفع  �إىل  و�لدعوة  �لفل�صطينيني”،  لالجئني 

�ملخيمات  �إد�رة  يف  �لدولة  دور  يقت�رش  ال  و�أن  و�الجتماعية”،  �القت�صادية  بحقوقهم  �لفل�صطينيني 

و�خلدماتي  �ل�صيا�صي  �لتعامل  �إىل  يتعد�ه  �أن  يجب  بل  حالياً،  �صائد  هو  كما  �الأمني  “�لبعد  على 

.
و�حلقوقي”184

�أما بالن�صبة للعالقة بني حما�ص وحزب �هلل، فيمكن �لقول �إنها جتاوزت مو�صوع �خلالف جتاه 

ومقاومة  �لفل�صطينية  بالق�صية  �ملتعلقة  �مل�صرتكة  �لثو�بت  على  �اللتقاء  �إطار  يف  �ل�صورية،  �الأزمة 

“�إ�رش�ئيل”، بعد �أن �أدرك �لطرفان �رشورة �لتحالف معاً حتت هذ� �ل�صقف ملو�جهة �الأخطار �لتي 
حتيط بهما يف �ملنطقة. وقد �صّكل لقاء نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري 

)�لذي ��صتقر بعد بدء �الأزمة �لقطرية يف لبنان( باأمني عام حزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل يف بريوت �أحد 

“�لتالقي  �رشورة  على  �للقاء  خالل  �جلانبان  و�صدد  �لطرفني.  بني  �لعالقة  عودة  موؤ�رش�ت  �أبرز 
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من  له  يخطط  ما  وكل  �ل�صهيونية  �العتد�ء�ت  وجه  يف  و�لت�صامن  و�لتالحم  حركات  �ملقاومة  بني 

.
��صتهد�ف  حلركات �ملقاومة يف منطقتنا”185

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن لبنان بات �أحد �آخر �ملالذ�ت �لعربية �لتي توفر حلركة حما�ص مكاناً لتو�جد 

حركة  بها  حتظى  �لتي  �المتياز�ت  دفعت  وقد  �أر�صها،  على  �ل�صيا�صي  �لعمل  وممار�صة  قيادييها 

�أفيجدور ليبمان �إىل مطالبة �لواليات �ملتحدة مبمار�صة  حما�ص يف لبنان وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي 

تلك  وتز�منت   .
186

�أر��صيه من  �حلركة  قياديي  وطرد  حما�ص  �صّد  �لعمل  �إىل  لدفعه  عليه،  �صغوط 

�لدعوة مع بد�ية �الأزمة �لقطرية �لتي �صهدت ممار�صة �صغوط عربية و�أمريكية �صّد �لدوحة، التخاذ 

خطو�ت �صّد حما�ص، �لتي ت�صت�صيف �لدوحة رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي �ل�صابق خالد م�صعل.

ج. املوقف من “اإ�رشائيل”:

ُيذكر، بل كر�ص  “�إ�رش�ئيل” وجتاه �صالح �ملقاومة تغرُي�ً  مل ي�صهد موقف لبنان �لر�صمي جتاه 

�لو�قع  �جلديدة  للحكومة  �لوزر�ي  و�لبيان  �ملنتخب  �جلمهورية  رئي�ص  �ألقاه  �لذي  �لق�صم  خطاب 

نوفر  ولن  جهد�ً  ناألو  “لن  بقوله:  �ملقاومة  حّق  على  خطابه  يف  عون  �لرئي�ص  �صدد  حيث  �لقائم. 

ٍلبنانية حمتلة، وحماية وطننا من عدو مل يزل يطمع  �أر��ص  مقاومة يف �صبيل حترير ما تبقى من 

�لرئي�ص �صعد �حلريري  �لوز�ري حلكومة  �لبيان  �أن  . كما 
�لطبيعية”187 باأر�صنا ومياهنا وثرو�تنا 

و��صرتجاع �عتد�ء�ته  ورّد  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مقاومة  يف  �للبنانيني  للمو�طنني  “�حلق  على   �أكد 

.
�الأر��صي �ملحتلة”188

يف �لوقت نف�صه، وعلى �لرغم من �لهدوء �لذي ت�صهده �جلبهة �للبنانية مع “�إ�رش�ئيل” منذ عدو�ن 

�لتالية من �حلرب مع لبنان خالل  �أبيب عن �قرت�ب �جلولة  2006، ��صتمر حديث تل  متوز/ يوليو 

على  لبنان،  مع  �ملقبلة  �حلرب  ب�صاأن  �الإ�رش�ئيلية  �لتهديد�ت  تكررت  حيث  و2017،   2016 �صنتي 

ل�صان �لع�صكريني و�ل�صيا�صييني �الإ�رش�ئيليني على حّد �صو�ء.

�لدمار �لكبري  �أركان جي�ص �الحتالل يائري جوالن من  يف �جلانب �لع�صكري، حّذر نائب رئي�ص 

�لذي �صيلحق بلبنان يف �حلرب �ملقبلة، ومن �أن هذ� �لدمار �صي�صمل �لبنى �لتحتية وبيوت �ملدنيني، 

. وهو 
م�صري�ً �إىل �أن حزب �هلل طّور قدر�ت جديدة، ت�صّكل خطر�ً مل ي�صبق له مثيل على “�إ�رش�ئيل”189

خطر �أ�صار �إليه رئي�ص �صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية )�أمان( هرتزل هليفي خالل موؤمتر هرت�صليا 

يف حزير�ن/ يونيو 2016 بقوله �إن �حلرب �ملقبلة مع حزب �هلل لن تكون ب�صيطة، و�إن جتارب �جلبهة 

.
190

�لد�خلية يف تلك �ملو�جهة �صتكون بالغة �ل�صدة

يو��صل  �جلي�ص  �أن  نوركني  عميكام  �لع�صكرية  �لتخطيط  هيئة  رئي�ص  �أكد  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

�لتح�صري حلرب لبنان �لثالثة و�أنه �أكرث جاهزية من �أي وقت ٍم�صى، مع �لتحذير من �أن �حلرب يف 

حال �ندالعها �صت�صهد “�جتياحاً برياً هجومياً وقا�صياً للغاية جلنوب لبنان”، ولكنه �صدد يف �لوقت 
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مع  ذلك  وتز�من   .
191

�ل�صمالية �جلبهة  يف  �لهدوء  على  �حلفاظ  هو  �لرئي�صي  �لهدف  �أن  على  نف�صه 

ت�رشيحات قائد جي�ص �مل�صاة و�ملظليني يف جي�ص �الحتالل غ�صان عليان Ghassan Alian حول �أن 

.
�حلرب مع لبنان “م�صاألة وقت”192

دولة  �صت�صمل  �ملقبلة  �إن �حلرب  �آيزنكوت  غادي  �الحتالل  جي�ص  �أركان  رئي�ص  قال  جهته،  من 

قال  �لذي  �هلل،  حزب  �إىل  �إ�صارة  يف   ،
193

ومبو�فقتها منها  باإذٍن  فيها  �لنا�صطة  و�لتنظيمات  لبنان 

 �آيزنكوت الحقاً �إن جي�صه يعّده �أخطر عدو ٍله، م�صيفاً �أن �الأمني �لعام للحزب ح�صن ن�رش �هلل �صيكون

.
194

هدفاً رئي�صياً لالغتيال يف �أي مو�جهة مقبلة

�أما على �ل�صعيد �ل�صيا�صي، فقد جاءت �أبرز �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية يف �صياق �لرد على حتذير�ت 

على  مدمرة  نتائج  ف�صتحمل  وقعت  �إن  �ملقبلة  �حلرب  �أن  من  �هلل  ن�رش  ح�صن  �هلل  حزب  عام  �أمني 

�جلبهة �لد�خلية يف “�إ�رش�ئيل”، حيث قال ن�رش �هلل �إن �ملقاومة بات باإمكانها حتويل �لتهديد �لنووي 

 ،
195

�إليه �أي مكان نقلت  �الأمونيا يف  �إىل خز�نات  �لو�صول  �إىل فر�صة، وهي قادرة على  �الإ�رش�ئيلي 

�لنووي  ديونا  مفاعل  �أو  �الأمونيا  خز�نات  ب�رشب  يتعلق  فيما  حمر�ء  خطوطاً  تلتزم  لن  و�إنها 

.
196Negev Nuclear Research Center (NNRC)l

�لتهديد�ت، توّعد وزير �الت�صاالت و�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص  ورد�ً على تلك 

�أقدم حزب �هلل على تنفيذ تهديد�ته  لبنان يف حال  �ملتاحة يف  �الأهد�ف  Yisrael Katz ب�رشب كافة 

. فيما دعا وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي ورئي�ص كتلة �لبيت �ليهودي نفتايل 
197

بق�صف �لعمق �الإ�رش�ئيلي

بينيت ال�صتهد�ف �ملوؤ�ص�صات و�لبنية �لتحتية �للبنانية يف �أي حرب مقبلة، قائالً �إن �ملطار و�جل�صور 

وحمطات توليد �لكهرباء ومو�قع �جلي�ص �للبناين يجب �أن تكون كلها �أهد�فاً �رشعية. و�أ�صاف �أنه يف 

حال �أقدم حزب �هلل على ��صتهد�ف �جلبهة �لد�خلية يف “�إ�رش�ئيل”، فهذ� يجب �أن يعني �إعادة لبنان 

.
198

�إىل �لع�صور �لو�صطى

�إذ قال �لرئي�ص �للبناين مي�صال  لبنانياً ر�صمياً،  وقد ��صتدعت �لردود �الإ�رش�ئيلية يف �ملقابل رد�ً 

�إىل غري  لبنان قد وىّل  �لعدو�نية �صّد  “�إ�رش�ئيل” متار�ص �صيا�صتها  �لذي كانت فيه  �لزمن  �إن  عون 

رجعة، و�إن �أي حماولة �إ�رش�ئيلية للنيل من �صيادة لبنان �أو تعري�ص �للبنانيني للخطر �صتجد �لرّد 

. كما تقدم لبنان ب�صكوى �صّد “�إ�رش�ئيل” يف جمل�ص �الأمن على خلفية �لتهديد با�صتهد�ف 
199

�ملنا�صب

.
200

بناه �لتحتية

وكرر ن�رش �هلل حتذير�ته لـ“�إ�رش�ئيل” قائالً �إنها “�إذ� �صنت حرباً على �صوريا �أو لبنان لي�ص من 

�ملعلوم �أن يبقى �لقتال لبنانياً – �إ�رش�ئيلياً �أو �صورياً – �إ�رش�ئيلياً”، و�إمنا “قد ُتفتح �الأجو�ء لع�رش�ت 

�الآالف، بل مئات �الآالف من �ملجاهدين و�ملقاتلني، من كل �أنحاء �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، ليكونو� 

.
�رشكاء يف هذه �ملعركة”201
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ورّد وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان بتاأكيد تفوق “�إ�رش�ئيل” ع�صكرياً ب�صكل كبري، 

، وعاد يف وقت الحٍق ليقول 
202

مع �لت�صديد على �أنها لي�صت معنية بالت�صعيد يف �ل�صمال �أو يف �جلنوب

�إن �أي حرب ٍمقبلة على جبهة �ل�صمال، �صت�صمل لبنان و�صورية معاً، حيث مل يعد هناك �صيء ��صمه 

جبهة لبنان، م�صيفاً �أنه “عند �حلديث عن لبنان، ال نتحدث عن حزب �هلل فقط بل نتحدث عن �جلي�ص 

�أ�صار  كما  �هلل”.  حزب  منظومة  من  يتجز�أ  ال  جزء�ً  �للبناين  �جلي�ص  �صار  فقد   )...( �أي�صاً  �للبناين 

ليبمان �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” ت�صتعد الأن متتد �أي حرب ٍعلى �إحدى �جلبهتني �ل�صمالية �أو �جلنوبية �إىل 

.
�جلبهة �الأخرى، قائالً: “هذه �لفر�صية �الأ�صا�صية لدينا، ولذلك نحن جنهز �جلي�ص”203

للجي�ص  �ل�صمالية  �لقيادة  قررت  �هلل،  حزب  ولتهديد�ت  للحرب  “�إ�رش�ئيل”  حت�ّصب  �إطار  ويف 

ٍ�أمني جديد يتد على م�صافة عدة كيلومرت�ت على �حلدود مع لبنان، كما  �إقامة جد�ر  �الإ�رش�ئيلي 

2017 �إمتام تفريغ خز�ن �الأمونيا يف حيفا نهائياً  �أغ�صط�ص  �أعلنت وز�رة �لبيئة �الإ�رش�ئيلية يف �آب/ 

.
204

و�نتهاء عمله

ويف �صياق �ملو�جهة �الأمنية و�ال�صتخبارية �مل�صتمرة بني لبنان و“�إ�رش�ئيل”، �أعلنت عدة �أجهزة 

�أمنية لبنانية خالل �صنتي 2016 و2017 عن ك�صف عدد من �الخرت�قات، كان �أبرزها �إعالن �صبط 

حمطات �ت�صال غري �رشعية يف �آذ�ر/ مار�ص 2016 تتزود بخدمات �الإنرتنت من �رشكات �إ�رش�ئيلية، 

، و�صبط �صبكة جت�ص�ص 
205

وتتوىل بدورها تزويد مقر�ت ومر�كز ر�صمية ح�صا�صة يف لبنان باخلدمة

يف �خلارج  يف  �الإ�رش�ئيلي  للعدو  تابعة  �صفار�ت  مع  �لتخابر  بجرم  �أ�صخا�ص  خم�صة   وتوقيف 

.
كانون �لثاين/ يناير 2062017

5. جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية:

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

بن �صلمان  �مللك  تويّل  منذ  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �صهدتها  �لتي  �ملت�صارعة  �لتغري�ت   �صّكلت 

عبد �لعزيز �حلكم يف �صنة 2015 �إحدى �أبرز �لتحوالت يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية يف �ملنطقة، وال �صيّما 

لت�صلمه  و�صوالً  و2017   2016 �صنتي  خالل  �صلمان  بن  حممد  �الأمري  البنه  �ل�رشيع  �ل�صعود  مع 

�ململكة.  د�خل  �لنفوذ  وم�صادر  �ل�صلطات  كامل  على  تدريجياً  �ل�صيطرة  و�حتكاره  �لعهد،  والية 

فقد �متدت �آثار هذه �لتغري�ت من �مل�صهد �ل�صيا�صي �لد�خلي �إىل �مل�صهد �خلارجي ب�صورة و��صعة، 

�صملت �لعالقات بني دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي، وعالقات �لدول �لعربية فيما بينها، وعالقاتها 

مع حميطها �الإقليمي )مبا فيه كل من �إير�ن وتركيا و“�إ�رش�ئيل”(، وموقفها من �لق�صية �لفل�صطينية 

وعملية �لت�صوية.
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وك�صفت �الأحد�ث �لتي كانت �ل�صعودية ودول �خلليج حمورها خالل �صنتي 2016 و2017 عن 

توجه جديد للتحالف �لنا�صئ بني �لريا�ص بقيادة �بن �صلمان، و�أبو ظبي بقيادة ويل عهدها وزير 

�خلارجية �الإمار�تي حممد بن ز�يد، يقوم على حماولة تثبيت ركائز “�العتد�ل” يف �ملنطقة، باعتباره 

�خليار �ال�صرت�تيجي �الأقدر على تاأمني �لظروف �لتي ت�صمح للثنائي �ل�صاعد )�بن �صلمان و�بن ز�يد( 

بامل�صي يف حتقيق طموحاتهما �ل�صيا�صية، ال �صيّما لناحية تاأمني �لغطاء �الأمريكي لتلك �لطموحات.

ويف �صبيل ذلك، �تخذت �لريا�ص و�أبو ظبي جمموعة من �خلطو�ت ال�صتمالة قوى �صناعة �لقر�ر 

يف �لواليات �ملتحدة، �صملت تقارباً �إمار�تياً و��صحاً مع “�إ�رش�ئيل” وجمموعات �ل�صغط �ملوؤيدة لها 

يف �لواليات �ملتحدة، وتقارباً �صعودياً �صمنياً يف �ملو�قف مع تلك �الأطر�ف، مع تز�يد �ملوؤ�رش�ت على 

وجود عالقات �رشية بني �لريا�ص وتل �أبيب.

�لعمر  خالل  �صعدت  �لتي  �لتغيري  قوى  �صّد  �حلملة  ��صتكمال  �أي�صاً  �خلطو�ت  تلك  و�صملت 

�ل�صعودية  ت�صعى  �لذي  �الإقليمي  �لنظام  ��صتقر�ر  ل�صمان  �لعربي”،  “�لربيع  لثور�ت  �لق�صري 

ملا ُعرف  �مل�صادة  �لعربية  �لقوى  و�الإمار�ت الإيجاده، وهي جزئية حظيت بدعم و��صع من غالبية 

هذ�  �صمن  قطر  ح�صار  �أزمة  تو�صع  �أن  ويكن  وم�رش.  �لبحرين  وخ�صو�صاً  �لعربي،  بالربيع 

�لتغيري، وحلركة حما�ص، وتغريدها  �لد�عم لقوى  �ل�صياق، حيث جاء �حل�صار نتيجة ملوقف قطر 

خارج �ل�رشب �لذي تقوده �لريا�ص باتخاذها مو�قف متمايزة يف كثري من �مللفات.

�إال �أن �أخطر ما يظهر يف �الأجو�ء هي تلك “�ل�صائعات” �ملتز�يدة على �لت�صاوق �لر�صمي �ل�صعودي 

مع �لرغبة �الأمريكية بتخفي�ص �ل�صقف �لعربي و�لفل�صطيني �لر�صمي من م�صار �لت�صوية، وحماولة 

�الأ�صو�ت  من  عدد  و�رتفاع  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  قوى  �صّد  �لتحري�صية  �ل�صلبية  �لنظرة  ن�رش 

�لد�عية للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، و�لتي ما كان لها �أن تتحرك دون �صوء �أخ�رش �أو مو�فقة �صمنية 

لر�صم  �رشورياً  �أمر�ً  ذلك  يرى  �ل�صعودي  �لقر�ر  �صانع  باأن  ي�صي  ما  وهو  �لر�صمية.  �جلهات  من 

�ال�صطفافات يف �ملنطقة، وفق منطق يجمع “�إ�رش�ئيل” ودول �العتد�ل يف مو�جهة �إير�ن وحلفائها.

ب. العالقات اخلليجية - الفل�شطينية:

كان للتغري�ت �ل�صيا�صية و�القت�صادية �لتي مرت بها �ل�صعودية خالل �صنتي 2016 و2017 �أثر 

�أظهر تر�جع مكانة  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  �لفل�صطينية و�لقوى  �لق�صية  ملمو�ص على تفاعلها مع 

�الهتمام  د�ئرة  �إىل  جمدد�ً  تعود  �أن  قبل  �لوقت،  لبع�ص  �الإقليمية  �أولوياتها  �أجندة  �صمن  فل�صطني 

�ل�رش�ع  بـت�صوية  �ملتعلقة  حتركاتها  تر�مب  �إد�رة  تكثيف  مع   ،2017 �صنة  من  �الأخري  �لثلث  خالل 

�لتحركات.  تلك  �صمن  �الهتمام  من  كبري  ن�صيب  على  �لريا�ص  و��صتحو�ذ  �الإ�رش�ئيلي،   – �لعربي 

كما تاأثر تفاعل بقية دول �خلليج �لعربي مع �لق�صية �لفل�صطينية، جر�ء �الأزمة �خلليجية و�الن�صغال 

باحلرب يف �ليمن.
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�ل�صلطة  لقيادة  �لد�عم  �لر�صمي  موقفها  على  �ل�صعودية  حافظت  �ل�صيا�صي،  �ل�صعيد  على 

�لفل�صطينية، �لتي بقيت �لريا�ص بالن�صبة لها �إحدى �أهم عو��صم تن�صيق �جلهود �ل�صيا�صية �ملتعلقة 

على  نف�صه  �لوقت  يف  �ل�صلطة  وحر�صت  وعّمان.  �لقاهرة  من  كل  جانب  �إىل  �لفل�صطينية،  بالق�صية 

�مل�صاركة يف �ملبادر�ت �ل�صيا�صية �ل�صعودية �لتي تهدف لتعزيز دورها �لقيادي يف �ملنطقة، و�أبرزها 

�لقمة �لعربية �الإ�صالمية �الأمريكية يف �لريا�ص، و�لتحالف �الإ�صالمي �لع�صكري ملحاربة �الإرهاب، 

�إىل جانب دعمها جلهود �لتحالف �لعربي �لذي تقوده �ل�صعودية يف �ليمن.

يف �ملقابل، فاإن عالقة �ل�صعودية بحركة حما�ص توترت جمدد�ً، وخ�صو�صاً خالل �لن�صف �لثاين 

من �صنة 2017، وهو ما ك�صفت عنه �ملو�قف �ل�صعودية �لتي �صدرت جتاه �حلركة عند بد�ية �الأزمة 

�لظاهري  �الإيجابي  للتطور  �لتطور معاك�صاً  مع قطر، و�لتي �صناأتي على ذكرها الحقاً. وجاء هذ� 

للعالقة بني �لطرفني منذ تويل �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز حكم �ململكة يف مطلع �صنة 2015، و�لذي 

�إن  2016، بقوله  �أبريل  �أ�صامة حمد�ن يف ني�صان/  �أكده م�صوؤول �لعالقات �لعربية يف حركة حما�ص 

. وكانت 
207ً

عالقات حركته مع دول �خلليج عامة ومع �ل�صعودية خا�صة كانت ت�صهد حت�صناً ملحوظا

�ل�صلطات �ل�صعودية قد �عتقلت قائد حركة حما�ص يف �خلارج ماهر �صالح، يف كانون �الأول/ دي�صمب 

�لفل�صطيني يف  �ل�صعب  لدعم  �لتبعات وحتويلها  مالية، مرتبطة بجمع  2014، على خلفية ق�صايا 

�لد�خل ودعم �ملقاومة، دون �إذن ر�صمي. ثم قامت باإخالء �صبيله بعد زيارة وفد من �حلركة بقيادة 

خالد م�صعل �إىل �لريا�ص يف متوز/ يوليو 2015؛ غري �أنها مل ت�صمح له مبغادرة �الأر��صي �ل�صعودية 

�إال يف كانون �الأول/ دي�صمب 2016.

وعلى �لرغم من �أن حركة حما�ص مل تتخذ من طرفها �أي موقف يكن �أن يف�رش على �أنه ت�صبب باإثارة 

غ�صب �لريا�ص، �إال �أن و�صول دونالد تر�مب �إىل �لبيت �الأبي�ص يف كانون �لثاين/ يناير 2017، و�ملوقف 

�ملت�صدد �لذي �أبد�ه خالل قمة �لريا�ص يف �أيار/ مايو 2017 جتاه رعاة “�ملنظمات �الإرهابية” �لتي ُتعد 

حما�ص من بينها وفق �لت�صنيف �الأمريكي، �أدى فيما يبدو �إىل �ختالف �حل�صابات �ل�صيا�صية لالأمري 

حممد بن �صلمان ب�صاأن �الإجر�ء�ت �لتي يتوجب �تخاذها ل�صمان �حل�صول على �لغطاء �الأمريكي 

مل�رشوعه �ل�صيا�صي؛ فهاجم وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري يف 2017/6/6 قطر قائالً: “لقد 

طفح �لكيل، وعلى قطر �أن توقف دعمها جلماعات مثل حما�ص و�الإخو�ن �مل�صلمني”، م�صيفاً: “ال نهدف 

. وردت حما�ص بدورها يف بيان لها يف 2017/6/7، 
�إىل �الإ�رش�ر بقطر ولكن عليها �أن تختار طريقها”208

“حتّر�ص” عليها،  �أنها  ر�أت  �لتي  �الأ�صف و�ال�صتهجان” لت�رشيحات �جلبري  بـ“بالغ  باأنها �صعرت 

و�أنها “غريبة على مو�قف �ململكة �لعربية �ل�صعودية” ومثَّلت �صدمة لل�صعب �لفل�صطيني. وحذَّرت 

�حلركة مما و�صفته با�صتغالل “�إ�رش�ئيل” للت�رشيحات من �أجل “�رتكاب �ملزيد من �النتهاكات”، 

�ملعهودة”، و�الإ�صالمية  �لعربية  و�ملو�قف  �لدولية  للقو�نني  “خمالفة  �جلبري  مو�قف  �أن   ور�أت 



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

342

جتاه  وملو�قفها  للمملكة  ت�صيء  �لتي  �لت�رشيحات  هذه  “وقف  �إىل  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  د�عية 

.
ق�صية �صعبنا وحقوقه �مل�رشوعة”209

بابتالع  وقطر  غزة  يف  قادتها  و�تهمت  حما�ص  حركة  فهاجمت  �ل�صعودية  عكاظ  �صحيفة  �أما 

�ملعونات  �إىل  باالإ�صافة  و�الإمار�ت  �ل�صعودية  تقدمها  �لتي  �مل�صاعد�ت  من  �لدوالر�ت  “ماليني 
�لدولية الإبعاد �صبح �لكارثة �الإن�صانية عن �أهايل غزة”. و�دعت �ل�صحيفة �أن حما�ص تخ�ص�ص هذه 

يف  يغرقون  غزة  �أهايل  تاركة  �الأنفاق،  وحفر  �الإرهاب  لدعم  �الإير�نية،  للتعليمات  “وفقاً  �الأمو�ل، 

جوعهم وفقرهم ومر�صهم وح�صارهم ودفعهم لل�رش�ئب �لتي تفر�صها عليهم ما ت�صمى بحكومة 

حما�ص”. وو�صفت �ل�صحيفة حركة حما�ص باأنها حركة “�إرهابية”، كما و�صفت �ل�صحيفة حما�ص 

.
باأنها “عميلة مزدوجة للدوحة وتل �أبيب”210

“�الإرهاب”  قائمة  يف  حما�ص   2017/6/8 يف  قطر  لدولة  �ملقاطعة  �لدول  تدرج  مل  �ملقابل  يف 

�أحد  �أن  من  وبالرغم  �حلركة،  لها  تعر�صت  �لتي  �الإعالمية  �حلملة  من  بالرغم  �أ�صدرتها،  �لتي 

�مل�صلمني �الإخو�ن  حلركة  ومتويلها  عالقتها  ب�صبب  جاءت  لقطر  �لدول  هذه  مقاطعة   �أ�صباب 

.
211

وحركة حما�ص

�ل�صالح،  �هلل  عبد  بن  �صامي  باجلز�ئر  �ل�صعودي  لل�صفري  تلفزيونية  ت�رشيحات  �أثارت  كما 

و�صف فيها حركة حما�ص بـ“�الإرهابية” جدالً يف �جلز�ئر، وطالبت حركتا “جمتمع �ل�صلم” و“�لبناء 

�ل�صفري  برهوم،  فوزي  غزة  يف  با�صمها  �ملتحدث  عب  حما�ص  حركة  ودعت  با�صتدعائه.  �لوطني” 

 �ل�صعودي يف �جلز�ئر �إىل �صحب ت�رشيحاته �الأخرية، وقال �إن حما�ص حركة مقاومة تد�فع عن �الأمة

.
212

�لعربية جمعاء

ولكن �ل�صعودية رحبت يف �لوقت نف�صه بالتطور�ت �لتي متت �صمن جهود �مل�صاحلة �لفل�صطينية 

�النق�صام  �إنهاء  ي�صهم  �أن  يف  �أملها  عن  خارجيتها  وز�رة  وعّبت   ،2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف 

وحتقيق �لوحدة �لفل�صطينية يف “متكني �الأ�صقاء �لفل�صطينيني من نيل حقوقهم �مل�رشوعة، وفقاً ملا 

.
ن�صت عليه قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ومبادرة �ل�صالم �لعربية”213

�أما على �ل�صعيد �ملايل، فقد �صهد �لدعم �ملايل �ل�صعودي لل�صلطة �لفل�صطينية تر�جعاً عما كان عليه 

20 مليون دوالر �صهرياً )منذ بد�ية  يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة، حيث تر�جعت قيمة ذلك �لدعم من نحو 

�صنة 2013( �إىل 7.7 ماليني دوالر �صهرياً )منذ كانون �الأول/ دي�صمب 2016(. ويف �لوقت نف�صه فاإن 

�نتظام �صد�د تلك �لدفعات قد تر�جع، حيث و�ظبت �ل�صعودية خالل �ل�صنو�ت �ل�صابقة على حتويل 

خالل �صهور  �صبعة  ملدة  �إ�صهامها  �إر�صال  �أوقفت  �أنها  �إال  �صهور،  ثالثة  كل  مرة  �إ�صهاماتها   قيمة 

�صنة 2016، و�كتفت يف كانون �الأول/ دي�صمب 2016 بتحويل 61.6 مليون دوالر عن �لفرتة �ملمتدة 

.
من �أيار/ مايو وحتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2142016
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 ،2017 �أغ�صط�ص  و�آب/  مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لتاليني  �إ�صهاميها  حتويل  عن  �ل�صعودية  �إعالن  وعند 

. ومع ذلك، ما تز�ل 
215ً

كانت قيمة كل منهما 30.8 مليون دوالر، مبعدل 7.7 ماليني دوالر �صهريا

�ل�صعودية �أكب م�صهم عربي يف دعم ميز�نية �ل�صلطة، بقيمة �إجمالية بلغت نحو 244 مليون دوالر 

منذ بد�ية 2016 وحتى نهاية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017، بينما مل متنح �أي من دول �خلليج �لعربي 

.
216

�الأخرى �أي دعم مليز�نية �ل�صلطة خالل تلك �لفرتة

�لواليات  بعد  مانحة  جهة  �أكب  ثالث  �ل�صعودية  تز�ل  ما  �الأونرو�،  وكالة  مليز�نية  وبالن�صبة 

 �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي، ومنحت للوكالة دعماً بقيمة 148 مليون دوالر ب�صورة مبا�رشة خالل

�صنة 2016، فيما قدمت مليون دوالر �أمريكي عب مركز �مللك �صلمان لالإغاثة و�الأعمال �الإن�صانية، 

.
217

�صّكلت يف جمموعها ن�صبة تقارب 12l% من �إجمايل �ملنح �ملقدمة للوكالة

�لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  ملف  يف  و�صاطتها  ��صتئناف  �لدوحة  حاولت  فقد  قطر،  �إىل  باالنتقال 

يونيو  وحزير�ن/   ،
2182016 فب�ير  �صباط/  يف  وفتح  حما�ص  وفَدي  جمعت  لقاء�ت  ��صت�صافة  عب 

“غد�ء  ثاين  �آل  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �لقطري  �خلارجية  وزير  رعاية  �إىل  باالإ�صافة   .
2192016

برئي�ص عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  جمع   ،2016 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �لدوحة  يف   عمل” 

تكلل  مل  جهودها  �أن  �إال  ؛ 
220

هنية �إ�صماعيل  ونائبه  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

بالنجاح.

على  و2017   2016 �صنتي  خالل  �لدوحة  حافظت  بالفل�صطينيني،  �ل�صيا�صية  عالقاتها  و�صمن 

�خلليج  دول  �صائر  عن  �حلركة  جتاه  مبوقفها  بالتفرد  بذلك  م�صتمرة  حما�ص،  بحركة  عالقتها 

�أطلق خالله خالد م�صعل �لوثيقة �ل�صيا�صية  �لعربي. و�أثارت ��صت�صافتها للموؤمتر �ل�صحفي �لذي 

حلركة حما�ص يف �أيار/ مايو 2017 حفيظة �لواليات �ملتحدة، وهو ما ظهر يف عدد من مقاالت �لر�أي 

، ويف م�رشوع �لقانون �لذي �قرتحه عدد من �أع�صاء �لكوجنر�ص 
221

يف و�صائل �إعالم �أمريكية بارزة

�الأمريكي لفر�ص عقوبات �أمريكية على “�لد�عمني �لدوليني لالإرهاب �لفل�صطيني”، حتدث حتديد�ً 

عن دعم قطر حلركة حما�ص، و��صتِ�صافتها للموؤمتر �ل�صحفي، �لذي �أعلنت �حلركة خالله وثيقتها 

. وقد نال م�رشوع �لقانون تاأييد جلنة �لعالقات �خلارجية يف �لكوجنر�ص يف منت�صف 
222

�ل�صيا�صية

.
ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2232017

�الإ�صالمية  �لعربية  �لقمة  �نعقاد  مع  �لقانون  م�رشوع  �قرت�ح  تز�من  لالنتباه  �لالفت  من  وكان 

�لعمل  �رشورة  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  خاللها  �أكد  و�لتي  �لريا�ص،  يف  �الأمريكية 

و�لقاعدة، د�ع�ص،  من  كالً  تر�مب  عّد  �لتي  �الإرهابية”،  للتنظيمات  �لتمويل  م�صادر  “قطع   على 

، وذلك قبل �أيام قليلة من �إعالن �ل�صعودية و�الإمار�ت و�لبحرين 
224

وحزب �هلل، وحما�ص من �صمنها

لـ“�الإرهاب”، على حّد  �أهمها دعمها  وم�رش فر�ص �حل�صار على �لدوحة جلملة من �الأ�صباب، من 

.
225

و�صف تلك �لدول
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وظهرت عالقات �لدوحة بحما�ص كاإحدى نقاط �خلالف مع قطر ب�صورة �أو�صح، خالل �الأيام 

�الأوىل �لتي تلت �إعالن �حل�صار، ومن �أبرز ما جاء يف هذ� �ل�صياق قول وزير �خلارجية �ل�صعودي 

�الإخو�ن  وجماعة  حما�ص  دعم  �إنهاء  تت�صمن  خطو�ت،  بعدة  �لقيام  قطر  على  �إن  �جلبري  عادل 

بدعمها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ُتقوِّ�ص  قطر  �أن  م�صيفاً  معها،  �لعالقات  �إعادة  �أجل  من  �مل�صلمني، 

�أنور قرقا�ص  . وذلك بالتز�من مع و�صف وزير �لدولة لل�صوؤون �خلارجية يف �الإمار�ت 
226

حلما�ص

. ورّدت قطر على تلك �التهامات 
وجود قادة من حما�ص يف �لدوحة باأنه “يثل م�صكلة للمنطقة”227

على ل�صان �صفريها يف و��صنطن، م�صعل بن حمد �آل ثاين، بالقول �إن قطر ال مُتّول حما�ص، بل تعمل 

تعمل  �أن  �لدوحة  من  طلبو�  �أنف�صهم  �الأمريكيني  �أن  م�صيفاً  �الإعمار،  �إعادة  جهود  �إطار  يف  غزة  يف 

مع حما�ص يف �صياق “عملية �ل�صالم”. و�أو�صح �أن ذلك ال يعني �أن قطر على �لطريق �ل�صيا�صي �أو 

. والحقاً، قال وزير �خلارجية �لقطري �إن حما�ص ُتعّد بالن�صبة للدول �لعربية 
228

�الأيديولوجي نف�صه

حركة مقاومة �رشعية، و�إن كانت مدرجة �صمن قو�ئم �الإرهاب �الأمريكية، ولكنها لي�صت مدرجة 

�صمن قو�ئم �إرهاب دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي، م�صتغرباً كيف حتولت �لعالقة مع حما�ص �إىل 

تهمة من قبل دول عربية. و�أ�صاف �أن وجود حما�ص يف قطر هو متثيل �صيا�صي للحركة، و�أن قطر 

قياد�ت من  ما يبر وجود  �لفل�صطينية، وهو  �مل�صاحلة  بالعمل على  �لدوليني  مكلَّفة من �رشكائها 

.
229

حما�ص يف �لدوحة

 ،2015 �صنة  بد�ية  منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ميز�نية  دعم  عن  قطر  توقفت  �ملايل،  �ل�صعيد  على 

، فيما 
230

2016 على مليون دوالر �لذي قدمته لوكالة �الأونرو� خالل �صنة  �لدعم  و�قت�رشت قيمة 

رّكزت م�صاعد�تها يف �ملقابل على تنفيذ م�صاريع �إعادة �إعمار قطاع غزة، عب �للجنة �لقطرية الإعادة 

�إعمار غزة، �لتي �أ�صار رئي�صها �ل�صفري حممد �لعمادي �إىل �أن �لقيمة �الإجمالية للم�صاريع �لتي نفذتها 

�للجنة يف غزة خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص �الأخرية بلغت نحو 500 مليون دوالر، �صمت مئة م�رشوع 

. كما تولّت 
232

، موؤكد�ً ��صتمر�ر عمل �للجنة على �لرغم من �أزمة ح�صار قطر
231

يف خمتلف �لقطاعات

قطر حتمل كلفة توفري �لكهرباء لقطاع غزة ملدة ثالثة �صهور يف بد�ية �صنة 2017، ��صتجابة الأزمة 

ب�صورة  وحلها  �الأزمة  تلك  لدر��صة  �لدويل  �لتعاون  �إىل  د�عية  �لقطاع،  منها  يعاين  �لتي  �لكهرباء 

�ل�صعب  لدعم  و�الإن�صاين  �لتنموي  �مللتقى   2017 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لدوحة  و��صت�صافت   .
233

جذرية

�لفل�صطيني، بتنظيم “قطر �خلريية” وم�صاركة 75 منظمة �إن�صانية �إقليمية ودولية، تعهد �مل�صاركون 

.
234

فيه بتخ�صي�ص نحو 27 مليون دوالر خلدمة �مل�صاريع �لتنموية يف فل�صطني

�أما دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، فقد �صّكل دورها يف رعاية م�صاحلة تيار دحالن يف حركة فتح 

�أبرز ملفات ن�صاطها فيما يت�صل بالعالقات �ل�صيا�صية مع �لفل�صطينيني.  مع حركة حما�ص يف غزة 

�أن  �إىل   2017 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �لبدويل  �صالح  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  �أ�صار  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

من �ملف�صول  و�لقيادي  حما�ص  حركة  من  قياد�ت  بني  لقاء  �صابق  وقت  يف  ��صت�صافت   �الإمار�ت 
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. كما 
235

حركة فتح حممد دحالن، بهدف ��صتعر��ص �لتفاهمات �لتي مّت �لتو�فق عليها بني �لطرفني

مّت  �الإطار،  هذ�  يف  �مل�صّكلة  �ملجتمعية  �مل�صاحلة  جلنة  �إجر�ء�ت  الإجناح  مالياً  دعماً  �الإمار�ت  قّدمت 

2006 و2007  �صنتي  �لد�خلي يف  �القتتال  �أحد�ث  خالل  �صقطو�  قتيالً   14 عائالت  ت�صليم  مبوجبه 

�صيكات بقيمة 50 �ألف دوالر لكل عائلة، وذلك يف مهرجان �صلح جمتمعي ُعقد لهذه �لغاية يف �أيلول/ 

.
�صبتمب 2362017

وعلى �صعيد �لدعم �ملايل �لر�صمي، مل ُتقّدم �الإمار�ت �أي دعم مليز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل 

دوالر  مليون   16.8 بقيمة  دعماً   2016 خالل  �الأونرو�  لوكالة  قدمت  بينما  و2017،   2016 �صنتي 

ب�صورة مبا�رشة، و13.1 مليون دوالر عب جمعية �لهالل �الأحمر �الإمار�تي وموؤ�ص�صات �إن�صانية 

.
237

تابعة لكل من دبي و�أبو ظبي

تطور�ت  بالفل�صطينيني  و�لبحرين  وُعمان  �لكويت  من  كل  عالقات  ت�صهد  مل  �أخرى،  جهة  من 

 2017 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �لكويت  ��صت�صافة  با�صتثناء  و2017،   2016 �صنتي  خالل  بارزة 

�ل�صيخ  �لكويت  دولة  �أمري  برعاية  �لفل�صطيني،  �لطفل  معاناة  حول  �لعربية  �جلامعة  عقدته  ملوؤمتر 

.
238

�صباح �الأحمد �ل�صباح، وم�صاركة �لرئي�ص حممود عبا�ص

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مليز�نية  دعماً  �لدول  هذه  من  �أي  ُتقّدم  مل  �ملايل،  �لدعم  �صعيد  وعلى 

حتويل عن   2016 �أبريل  ني�صان/  يف  �لعربية  �القت�صادية  للتنمية  �لكويتي  �ل�صندوق  �أعلن   بينما 

100 مليون دوالر للحكومة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، مثلت �لدفعة �الأوىل من �ملنحة �لكويتية الإعادة 
وقّدمت   .

239
دوالر مليون   200 �الإجمالية  قيمتها  تبلغ  و�لتي   ،2014 عدو�ن  بعد  غزة  قطاع  �إعمار 

5 ماليني دوالر ب�صورة مبا�رشة و3.8 ماليني  بقيمة  2016 دعماً  �الأونرو� خالل  لوكالة  �لكويت 

.
240

دوالر عب �صناديق حكومية، فيما قّدمت ُعمان للوكالة دعماً بقيمة 768 �ألف دوالر

ج. املوقف من عملية الت�شوية:

و��صلت دول �خلليج �لعربي تاأكيدها على موقفها �لر�صمي �ملتم�صك باملبادرة �لعربية لل�صالم 

كحل وحيد للت�صوية مع “�إ�رش�ئيل”، وفق ما ورد خ�صو�صاً على ل�صان وزير �خلارجية �ل�صعودي 

عادل �جلبري، �لذي �أكد على هام�ص “موؤمتر باري�ص لل�صالم” يف حزير�ن/ يونيو 2016 �أن �أ�صا�ص �أي 

�أن �ملبادرة غري قابلة  2002، م�صيفاً  خطة �صالم م�صتقبلية ما ز�ل يتمثل يف �ملبادرة �لعربية ل�صنة 

.
241

للتعديل و�أنها متتلك كل �لعنا�رش �ملطلوبة لت�صوية نهائية

من �الأخرية  �ل�صهور  �أن  �إال  ذلك،  بخالف  ر�صمي  موقف  �أي  �صدور  عدم  من  �لرغم   وعلى 

�صنة 2017 �صهدت تز�يد �حلديث عن تو��صٍل �أمريكي مع �ل�صعودية ب�صاأن “�صفقة �لقرن”، �لتي 

�أتاح �ملجال ل�صدور كثري من  �أي من معاملها حتى كتابة هذه �ل�صطور. وهو ما  �أو ُتعلن  مل تت�صح 

جمع  �لذي  �للقاء  خالل  د�ر  ما  فحوى  وحول  �ل�صفقة،  تلك  م�صمون  حول  و�لتكهنات  �لتحليالت 



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

346

�لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص بويل �لعهد �ل�صعودي حممد بن �صلمان، بعد تلقي عبا�ص دعوة 

 .
مفاجئة �إىل �لريا�ص يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2422017

�الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  تر�مب  �الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  على  ر�صمياً  �ل�صعودية  �عرت�صت  وقد 

�إعالمية �صعيفة غري متنا�صبة  �إطار حمدود، وبتغطية  �لتفاعل �صده يف  �أنه مّت ح�رش  للقد�ص، غري 

عن �لقر�ر  تلت  �لتي  �جلمعة  يف  �ملكي  �حلرم  �إمام  يتحدث  �أن  للنظر  الفتاً  وكان  قر�ر.  هكذ�   مع 

“بّر �لو�لدين”، دون �أن ي�صري للقر�ر �الأمريكي �خلطري بنقل �ل�صفارة.

د. املوقف من “اإ�رشائيل”:

�ملوؤ�رش�ت و�لت�رشيحات حول تقارب عدد من دول  كبري�ً من  2016 و2017 كماً  حملت �صنتا 

“�إ�رش�ئيل”. ويف حني كان عدد  �خلليج �لعربي، ويف مقدمتها �الإمار�ت و�ل�صعودية و�لبحرين، مع 

بال�صعودية  �ملتعلقة  �ملوؤ�رش�ت  �أن  �إال  ومبا�رش�ً،  علنياً  و�لبحرين  باالإمار�ت  �ملتعلقة  �ملوؤ�رش�ت  من 

تز�ل  ما  �ل�صعودية  �أن  �إىل  ُي�صري  ما  وهو  �أمريكية،  �أو  �إ�رش�ئيلية  �أطر�ف  عن  �إما  غالبها  يف  �صدرت 

�لت�رشيبات  �أو  �لت�رشيحات  و�أن  تقدير،  �أقل  على  علناً  �لتقارب  هذ�  مثل  على  �الإقد�م  من  متخوفة 

�الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية ت�صعى حلثها �أو دفعها �إليه.

تري�ن  جزيرتي  نقل  �صفقة  عب  جاءت  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  �ل�صعودية  �لر�صمية  �خلطو�ت  �أبرز 

و�صنافري من م�رش �إىل �ل�صعودية، حيث ك�صفت �ملر��صالت �مل�رشية مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي يف هذ� 

خطوة  يف  تري�ن،  م�صائق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملالحة  حرية  على  باحلفاظ  �ل�صعودية  تعهد  �إىل  �ل�صياق 

.
243

لقيت ترحيباً �إ�رش�ئيلياً ومثّلت �أول �لتز�م �صعودي ر�صمي دويل جتاه تل �أبيب

 – �ل�صعودي  �لتقارب  مو�صوع  �أثارت  �لتي  �لعلنية  �خلطو�ت  �أبرز  من  كانت  �أخرى،  جهة  من 

�الإ�رش�ئيلي مو�قف �صابط �ملخابر�ت �ل�صعودي �ل�صابق �للو�ء �أنور ع�صقي �لد�عية �إىل �لتطبيع مع 

جولد  دوري  خارجيتها  وز�رة  عام  مدير  مع  ولقاوؤه  �صابق  وقت  يف  لها  وزيارته   ،
“�إ�رش�ئيل”244

وز�رة  وتاأكيد  �صخ�صية،  مبادرة  كانت  زيارته  �أن  ع�صقي  تاأكيد  من  �لرغم  على   ،
245Dore Gold

�أثار ن�رش وزيرة �خلارجية  . وقد 
246

�خلارجية �ل�صعودية باأنها ال تعك�ص �ملوقف �لر�صمي للمملكة

باالأمري  جمعتها  �صورة   Twitter تويرت  على  �صفحتها  على  ليفني  ت�صيبي  �ل�صابقة  �الإ�رش�ئيلية 

�ل�صعودي تركي �لفي�صل يف منتدى د�فو�ص �القت�صادي World Economic Forum in Davos يف 

.
247ً

�صوي�رش� �ملو�صوع نف�صه جمدد�

وبخالف تلك �خلطو�ت، ترّكز �لتقارب بني �ل�صعودية و“�إ�رش�ئيل” �أ�صا�صاً يف �ملوقف جتاه �إير�ن 

وم�صاعيها لتو�صيع نفوذها يف �ملنطقة، وجاءت �الإ�صار�ت على هذ� �لتقارب يف �لبد�ية يف �صياق حديث 

تل �أبيب عن وجود حت�صن يف عالقاتها مع دول عربية ب�صورة عامة نتيجة �لتقاء �مل�صالح، دون ذكر 
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�ل�صعودية حتديد�ً. �إال �أن �لفرتة �لتالية النتخاب �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، وخ�صو�صاً بعد 

�أزمة قطر، �صهدت تز�يد �حلديث عن  �لريا�ص و�ندالع  �الأمريكية يف  �الإ�صالمية  �لعربية  �لقمة  عقد 

�لعالقات �ل�صعودية – �الإ�رش�ئيلية.

ويف هذ� �ل�صياق، توجه �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب مبا�رشة من �لريا�ص �إىل تل �أبيب بعد تلك 

�لقمة، وقال يف م�صتهل لقائه مع بنيامني نتنياهو يف �لقد�ص: “رجعت للتَّو من �ل�صعودية، و�مل�صاعر 

هناك جتاه �إ�رش�ئيل �إيجابية للغاية”، وعّب عن �عتقاده باأنه “مّت �إحر�ز تقدم ملمو�ص” يف �لتقريب 

بني �لطرفني، مرجعاً جزء�ً كبري�ً من ذلك �إىل “�ملمار�صات �لعدو�نية �الإير�نية”. فيما عّب نتنياهو عن 

�أمنيته “�أن ياأتي يوم حيث �صي�صتطيع رئي�ص وزر�ء �إ�رش�ئيل �أن يطري من تل �أبيب �إىل �لريا�ص، كما 

.
طار تر�مب من �لريا�ص �إىل تل �أبيب”248

“�حتمال كبري جد�ً”  �إىل وجود  قر�  �أيوب  �الإ�رش�ئيلي  �الت�صاالت  �أ�صار وزير  ويف وقت الحق، 

لوكالة  له  حديث  يف  م�صيفاً  �ل�صعودي”،  “�لتحالف  �أ�صماه  ما  مع  عالقات  لـ“�إ�رش�ئيل”  تكون  باأن 

يف  �أمريكيني  و�صطاء  عب  تتباحثان  و“�إ�رش�ئيل”  �ل�صعودية  �إن   ،Bloomberg News بلومبريغ 

خمتلف �الأن�صطة، �لتي تثبت نو�يا �لطرفني، يف تطوير عالقات ديبلوما�صية مك�صوفة يف �للحظة �لتي 

ُيحّل فيها �ل�رش�ع مع �لفل�صطينيني. كما قال قر� �إن “�إ�رش�ئيل” تعمل على �إقناع �ل�صعودية باإطالق 

�الأقو�ل  و�صّكلت   .
249

�ل�صعودية �إىل  “�إ�رش�ئيل”  من  �حلجاج  بنقل  خا�صة  مبا�رشة  جوية  رحالت 

حول  �إ�رش�ئيلي  م�صوؤول  عن   Agence France-Presse (AFP)l بر�ص  فر�ن�ص  وكالة  نقلتها  �لتي 

زيارة ويل �لعهد �ل�صعودي حممد بن �صلمان �إىل تل �أبيب يف �أيلول/ �صبتمب 2017 ذروة �حلديث عن 

تطور�ت �لعالقات �ل�صعودية – �الإ�رش�ئيلية، �إال �أن �خلارجية �ل�صعودية نفت تلك �الأنباء، وقالت �إن 

.
�ململكة “كانت د�ئماً و��صحة يف حتركاتها و�ت�صاالتها ولي�ص لديها ما تخفيه يف هذ� �ل�صاأن”250

�أبرز  �أحد  �الإمار�ت  ت�صت�صيفها  �لتي  و�لفعاليات  �لدولية  �ملنظمات  �صّكلت  ظبي،  الأبو  بالن�صبة 

�أبو ظبي  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  للبالد، حيث ز�ر وزير  �إ�رش�ئيليني  �لعلنية لزيارة م�صوؤولني  �لقنو�ت 

للم�صاركة يف موؤمتر للطاقة يف كانون �لثاين/ يناير 2016، وفقاً ملا �أوردته �لقناة �لثانية �الإ�رش�ئيلية 

. كما �صارك �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف �الأمم �ملتحدة يف موؤمتر دويل 
251

مرفقاً ب�صور للوزير يف �أبو ظبي

يف دبي يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016 ب�صفته رئي�ص �للجنة �لقانونية يف �الأمم �ملتحدة، وفقاً لتقرير 

نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �أعلنت  قد  كانت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   .
252

نف�صها للقناة 

)�إيرينا(  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  لدى  لها  ر�صمية  ديبلوما�صية  ممثلية  �فتتاح  عن   2015

International Renewable Energy Agency (IRENA)l يف �أبو ظبي، �إال �أن �خلارجية �الإمار�تية 

قالت �إن ذلك لن يوؤثر على موقفها �لر�صمي �أو عالقاتها بـ“�إ�رش�ئيل”، حيث �إن مهام �لبعثات �ملعتمدة 

.
253

لدى �إيرينا تنح�رش بال�صوؤون �ملتعلقة بالوكالة
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عنه  ُك�صف  و�إمنا  علنياً،  يكن  مل  �إ�رش�ئيلي   – �إمار�تي  تقارب  وجود  على  �الآخر  �ملوؤ�رش  ولكن 

�لعتيبة،  �الإمار�تي يف و��صنطن يو�صف  لل�صفري  �الإلكرتوين  �لبيد  يف ت�رشيب ر�صائل خمرتقة من 

ت�صمنت �إحد�ها مر��صالت بني �لعتيبة و�جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي عوزي روبني Uzi Rubin، �لذي قاد 

منظومة �لقبة �حلديدية Iron Dome �الإ�رش�ئيلية خالل �لعدو�ن على غزة �صنة 2012. بينما ك�صفت 

 Foundation أخرى عن وجود عالقة وثيقة بني �الإمار�ت وموؤ�ص�صة “�لدفاع عن �لديوقر�طيات�

for Defense of Democracies” �ليمينية �ملو�لية لـ“�إ�رش�ئيل”، وهي موؤ�ص�صة نافذة لدى �إد�رة 

.
254

�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب

نعى  حيث  علنية،  �أكرث  طابعاً  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  �الإيجابية  �لبحرين  مو�قف  �تخذت  جهتها،  من 

وزير خارجيتها خالد بن �أحمد �آل خليفة �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �صمعون برييز يف تغريدة له 

على تويرت، قائالً: “�رقد ب�صالم �أيها �لرئي�ص �صمعون برييز. رجل حرب ورجل �صالم ال يز�ل �صعب 

. و�أجرى ملك �لبحرين حمد بن عي�صى �آل خليفة لقاء�ت ب�صخ�صيات 
�ملنال يف �ل�رشق �الأو�صط”255

�الأديان. حيث  �لتقارب بني  �أكرث من منا�صبة، حتت غطاء رعاية  “�إ�رش�ئيل” يف  يهودية مقربة من 

 Marc �ليهودي مارك �صناير  2016 يف ق�رشه باملنامة �حلاخام  �آذ�ر/ مار�ص  �مللك حمد يف  ��صتقبل 

Schneier �لذي ير�أ�ص موؤ�ص�صة �لتفاهم �لعرقي Foundation of Ethnic Understanding �ملعنية 

باحلو�ر بني �الأديان يف نيويورك. ونقلت �صحيفة ذ� جريوز�ليم بو�صت The Jerusalem Post عن 

�حلاخام قوله �إنه �لتقى �مللك حمد يف منا�صبتني �صابقتني، و�أن �مللك عّب له عن قناعته باأن “�إ�رش�ئيل” 

يف  �ملعتدلة  �لعربية  و�لدول  �العتد�ل  �أ�صو�ت  عن  بل  فح�صب،  نف�صها  عن  لي�ص  �لدفاع  على  قادرة 

هي  “�إ�رش�ئيل”  مع  ديبلوما�صية  قنو�ت  فتح  �لعربية  �لدول  بع�ص  بدء  م�صاألة  و�أن  �أي�صاً،  �ملنطقة 

.
256

م�صاألة وقت فقط

مركز  من  �الأديان  بني  للت�صامح  عاملياً  �إعالناً  �لبحرين  ملك  �أطلق   ،2017 �صبتمب  �أيلول/  ويف 

عنه  نيابة  ح�رشها  فعالية  يف  �أجنلو�ص،  لو�ص  يف   Simon Wiesenthal Center فيزنتال  �صيمون 

جنله ويل �لعهد نا�رش بن حمد �آل خليفة، وعزفت فيها �أورك�صرت� �لبحرين �لوطنية �لن�صيد �لوطني 

 Marvin هري  ومارفني   Abraham Cooper كوبر  �أبر�هام  �حلاخامان  ك�صف  وقد  �الإ�رش�ئيلي. 

�ملنامة يف  �إىل  لهما  �لبحرين خالل زيارة  �ملركز عن مو�قف �صمعاها من ملك  ير�أ�صان  �للذ�ن   Hier

وقت �صابق من �صنة 2017، د�ن فيها �مللك �ملقاطعة �لعربية �ملفرو�صة على “�إ�رش�ئيل”، مبدياً عدم 

 .
ممانعة �لبحرين زيارة مو�طنيها لـ“�إ�رش�ئيل”257

“هذه هي  �لبحرينية  24 �صخ�صاً من �جلمعية  2017، ز�ر وفد من  �الأول/ دي�صمب  ويف كانون 

�النتقاد�ت  من  موجة  �أيام،  �أربعة  ملدة  ��صتمرت  �لتي  �لزيارة  وو�جهت  “�إ�رش�ئيل”،  �لبحرين” 

�الأمريكي �لرئي�ص  �عرت�ف  مع  تتز�من  تطبيعية  خطوة  لكونها  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل   يف 



349

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

دونالد تر�مب بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”. و�أفادت �لقناة �لثانية �الإ�رش�ئيلية �أن �لوفد �لبحريني 

�صيلتقي مب�صوؤولني باحلكومة �الإ�رش�ئيلية. و�أجرى �لوفد �لبحريني جولة ميد�نية يف مدينة �لقد�ص 

و�صنية  �صيعية  �صخ�صيات  ي�صم  �لذي  �لبحريني  �لوفد  زيارة  فاإن  �لثانية،  �لقناة  وح�صب  �ملحتلة. 

�أتت باإيعاز وتعليمات من ملك �لبحرين، حمد بن عي�صى �آل خليفة، �لذي حّمل �لوفد ر�صالة ت�صامح 

�لبحرين  “�أن ملك  �لقناة  للم�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني ودعو�ت لتعزيز �حلو�ر بني �الأديان. و�أ�صافت 

يف  للكنائ�ص  �ل�صامل  �لتجديد  �إىل  و�أي�صاً  ف�صاعد�ً،  �الآن  من  لبالده  �الإ�رش�ئيليني  بدخول  �صي�صمح 

�حلقوقية،  �لبحرين”  هي  “هذه  جمعية  وفد  �أن  �لبحرينية،  �الأنباء  وكالة  وذكرت   .
�لبحرين”258

ومببادرة  ذ�تها،  �جلمعية  يثل  و�إمنا  �لبحرين،  يف  ر�صمية  جهة  �أي  يثل  ال  “�إ�رش�ئيل”  ز�ر  �لذي 

. وقد لقيت هذه �لزيارة موجة غ�صب �صعبية بحرينية و��صعة؛ كما �أطلق عدد من �لنا�صطني 
259

ذ�تية

.
260

�لبحرينيني، و�صم #�لبحرين_تقاوم_�لتطبيع، رف�صاً لهذه �لزيارة

�لذكر مقاطعتها  �لثالثة �صابقة  �أخرى، �صّكلت �الأزمة مع قطر وقر�ر �لدول �خلليجية  من جهة 

بدول �حل�صار،  �لتي جتمعها  �مل�صرتكة  �مل�صالح  على  للتاأكيد جمدد�ً  لـ“�إ�رش�ئيل”  بالن�صبة  فر�صة 

�أمام  �أفيجدور ليبمان �إن قطع �لعالقات مع قطر يفتح �ملجال  حيث قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي 

 .
261

�إمكانيات كثرية يف “�حلرب على �الإرهاب”، موؤكد�ً �نفتاح “�إ�رش�ئيل” على �لتعاون مع تلك �لدول

كما علّق �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يف و��صنطن مايكل �أورين Michael Oren على تلك �لتطور�ت 

بقوله �إن هناك خطاً جديد�ً ُير�صم يف �ل�رشق �الأو�صط، حيث “ال �إ�رش�ئيل �صّد �لعرب بعد �ليوم، بل 

.
�إ�رش�ئيل و�لعرب �صّد �الإرهاب �ملمول من قطر”262

“�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعربي  �خلليج  دول  من  عدد  تقارب  على  �ملوؤ�رش�ت  تلك  كل  مقابل  ويف 

�لدويل �لبملاين  �الحتاد  �أعمال  خالل  �لغامن  مرزوق  �لكويتي  �الأمة  جمل�ص  رئي�ص  موقف   برز 

ونعتهم  �الإ�رش�ئيلي  �لوفد  رئي�ص  هاجم  حيث  رو�صيا،  يف  �ملنعقد   Inter-Parliamentary Union

مبغادرة  �إياه  مطالباً  �لدولة،  و�إرهاب  �لغ�صب  جر�ئم  ومرتكبي  �الأطفال  وقتلة  �الحتالل،  مبمثلي 

؛ مما ��صطر �لوفد �الإ�رش�ئيلي للمغادرة، و�صط ت�صفيق �مل�صاركني.
263

�لقاعة

6. دول عربية اأخرى:

�صنتي  خالل  كاملة  ب�صورة  �لد�خلية  باأزماتها  �ملتبقية  �لعربية  �لدول  من  عدد  �ن�صغال  ��صتمر 

�أي�صاً �صاحات لل�رش�ع �الإقليمي،  2016 و2017، وخ�صو�صاً يف �لعر�ق و�ليمن وليبيا، �لتي باتت 

�صاأنها �صاأن �صورية.

و�صّكل ��صتفتاء �إقليم كرد�صتان لالنف�صال عن �لعر�ق �أحد �أبرز �مللفات من ناحية �ل�صلة بالبيئة 

�لوحيدة  �لدولة  بكونها  “�إ�رش�ئيل”  تفّرد  ظّل  يف  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �ملحيطة  �ال�صرت�تيجية 

من  كرد�صتان،  ل�صعب  �ل�رشعية  “للجهود  تاأييده  نتنياهو  �أبدى  �إذ  �ال�صتفتاء،  دعم  �أعلنت  �لتي 
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دعت  قد  �صاكيد  �أييلت  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  وزيرة  وكانت   .
به”264 خا�صة  دولة  على  ح�صوله  �أجل 

“�إ�رش�ئيل” �صابقاً الأن تعلن �رش�حة دعمها تطلعات �ل�صعب �لكردي يف حكم ذ�تي على �الأر��صي 
من   .

265
�الإ�رش�ئيلي لل�صعب  �رشيك  �لكردي  �ل�صعب  �إن  وقالت  و�لعر�ق،  �صورية  �صمال  �لو�قعة 

�ملخت�صة  �الأمريكية  �ل�رشكة   ،ClipperData كليبريد�تا  �رشكة  معطيات  فبح�صب  �أخرى،  جهة 

�لكردية �لنفط  حقول  من  �مل�صتخرج  �خلام  �لنفط  ن�صف  نحو  فاإن  �لعاملية،  �لنفط  �صحنات   بتعقب 

�أر��صي  �لنفط �خلام من  �لتي �حتلت �ملرتبة �الأوىل يف ��صتري�د  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  2017، و�صل  �صنة 

.
266

�إقليم كرد�صتان �لعر�ق

�أما �ل�صود�ن فقد �ن�صغل برتتيب بيته �لد�خلي وبرتتيبات رفع �لعقوبات �الأمريكية عن �خلرطوم، 

تناولتها  �لتي  �ملو��صيع  بني  من  كان  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعالقة  ملف  �أن  لالنتباه  �لالفت  من  وكان 

�لد�خلية �صمن ذلك �الإطار. ولكن على �لرغم من �صدور دعو�ت عدة لتطبيع �لعالقات  �لنقا�صات 

مع تل �أبيب )�صوف يرد ذكرها الحقاً مبزيد من �لتف�صيل(، �إال �أن �ملوقف �لر�صمي لل�صود�ن بقي 

ر�ف�صاً ملثل هذ� �الأمر، و�أكد ��صتمر�ر دعم �ل�صود�ن للق�صية �لفل�صطينية.

عب �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  �لر�صمي  تفاعلها  ��صتمر  فقد  �لعربي،  �ملغرب  لدول   وبالن�صبة 

جامعة �لدول �لعربية ب�صورة �أ�صا�صية، ومل ت�صهد مو�قفها �لر�صمية جتاه �لق�صية حتوالت �أو تغري�ت 

بارزة خالل �صنتي 2016 و2017.

�لطيار  �لعربي ف�صملت �غتيال  �لفل�صطينية يف دول �ملغرب  �أبرز �الأحد�ث �ملرتبطة بالق�صية  �أما 

و�ملهند�ص �لتون�صي حممد �لزو�ري يف تون�ص، حيث كان �لزو�ري �أحد �أع�صاء كتائب عز �لدين �لق�صام 

)�جلناح �مل�صلح حلركة حما�ص( �مل�رشفني على م�رشوع �إنتاِج �ملقاومِة طائر�ٍت دون طيار حملت ��صم 

 .
2672016/12/15 “�أبابيل”، و�تهمت �لق�صام �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي بالوقوف خلف عملية �غتياله يف 

�لتون�صية  �لد�خلية  وز�رة  �أملحت  حيث  كبري،  و�صعبي  ر�صمي  تفاعل  حمط  �الغتيال  هذ�  كان  وقد 

�أجنبي  خمابر�ت  جهاز  ل�صلوع  �إمكانية  هناك  �إن  بقولها  ت�صميته،  دون  �ملو�صاد  جهاز  تورط  �إىل 

حول  و�خلارجية  �لد�خلية  لوزيَري  لال�صتماع  طارئة  جل�صة  �لتون�صي  �لبملان  وعقد  �الغتيال،  يف 

�الغتيال، بينما �أعلن رئي�ص �حلكومة عزل و�يل �صفاق�ص، باالإ�صافة �إىل عزل م�صوؤولنَي �أمنيني �ثنني 

.
268

يف �لوالية �لتي كانت م�رشحاً لعملية �الغتيال

�لعري�صة نف�صها،  �لفل�صطينية �صمن �خلطوط  �لق�صية  �لر�صمي مع  �لتفاعل  ويف �جلز�ئر، بقي 

حيث حافظت �جلز�ئر على دعمها �ل�صيا�صي و�ملايل للفل�صطينيني، ومل ي�صهد موقفها من �لعالقات 

مع “�إ�رش�ئيل” �أي تغرّي. وفيما يت�صل بالعالقات �جلز�ئرية - �لفل�صطينية، فكان من �أبرز �الأحد�ث 

�لزيارة �لر�صمية �لتي قام بها رئي�ص �حلكومة �لفل�صطينية ر�مي �حلمد �هلل �إىل �جلز�ئر ملدة ثالثة �أيام 
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يف ني�صان/ �أبريل 2016، بدعوة ر�صمية من �لوزير �الأول �جلز�ئري عبد �ملالك �صالل، و�لتقى خاللها 

خمتلف  معهم  وبحث  �جلز�ئريني  �مل�صوؤولني  من  وعدد�ً  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�ص 

�لوطنية  لل�صلطة  �ل�صيا�صي  �لدعم  مو��صلة  جانب  و�إىل   .
269

�لفل�صطينية بالق�صية  �ملتعلقة  �مللفات 

�لفل�صطينية، حافظت �جلز�ئر على كونها �لدولة �لعربية �لوحيدة �لتي �لتزمت �إىل جانب �ل�صعودية 

بتقدمي دعم مايل لل�صلطة عب �الآلية �لتي �أقرتها جامعة �لدول �لعربية، غري �أن قيمة هذ� �لدعم تر�جعت 

52.8 مليون دوالر �إ�صهام �جلز�ئر من   مبقد�ر �لن�صف مقارنة بال�صنو�ت �ل�صابقة، حيث �نخف�ص 

مليون   52 �إىل �صابق عهده حيث بلغ نحو  2016، ثم عاد  26.7 مليون دوالر �صنة  �إىل   2015 �صنة 

. يف �لوقت نف�صه، حافظت �جلز�ئر على عالقاتها 
270

دوالر �صنة 2017 )�نظر جدول 2/26، �ص 132(

متثيلي  مكتب  �فتتاح  على  ر�صمياً  �جلز�ئرية  �حلكومة  مو�فقة  و�صّكلت  حما�ص،  حركة  مع  �جليدة 

 .
271

للحركة يف �لبالد يف نهاية �أيلول/ �صبتمب 2016 �أبرز �لتطور�ت يف هذ� �ل�صياق

�أما �ملغرب، فقد بقي �لطابع �لعام لتفاعله �لر�صمي مع �لق�صية �لفل�صطينية بروتوكولياً، مع �لرتكيز 

منظمة  عن  �ملنبثقة  �خلا�صة  جلنتها  �ل�صاد�ص  حممد  �ملغربي  �لعاهل  ير�أ�ص  �لتي  �لقد�ص  ملف  على 

�لتعاون �الإ�صالمي. ويف هذ� �ل�صياق، كانت �ملر��صالت و�الت�صاالت �لقناة �الأ�صا�صية �لتي �ختارها 

�لعاهل �ملغربي للتعبري عن مو�قفه �ملتعلقة بالتطور�ت �لتي �صهدتها �ملدينة �ملقد�صة و�مل�صجد �الأق�صى 

خالل 2016 و2017. وكان من �لالفت لالنتباه تغيبه عن �لقمة �لطارئة �لتي عقدتها منظمة �لتعاون 

�الأمريكي دونالد  �لرئي�ص  2017 لبحث �عرت�ف  �الأول/ دي�صمب  �إ�صطنبول يف كانون  �الإ�صالمي يف 

تر�مب بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، عالوة على �أن م�صتوى متثيل �ملغرب يف �لقمة كان �صعيفاً، 

�لرباط مع  �لر�صمية، �قت�رشت عالقة  �لعالقات  . وعلى �صعيد 
272

�لوز�ري �مل�صتوى  مل يبلغ حتى 

�لفل�صطينيني على �ل�صلطة �لفل�صطينية وممثليها. �أما فيما يت�صل بالعالقة مع “�إ�رش�ئيل” فلم يطر�أ 

تغري كبري يف �ملوقف �ملغربي، حيث حافظت �لرباط على خيط رفيع من �لعالقات �لديبلوما�صية مع 

تل �أبيب، بينما �أظهرت �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية ��صتمر�ر �لعالقات �القت�صادية حمدودة 

�حلجم بني �لطرفني )�صوف يتم تف�صيلها الحقاً(، على �لرغم من نفي �حلكومة �ملغربية وجود تبادل 

 .
273

جتاري ر�صمي بني �لبلدين، وتاأكيدها �أن دخول تلك �لب�صائع يتم عب و�صطاء وبطرق ملتوية

�صمعون  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  جنازة  يف  �ملغرب  م�صاركة  �لديبلوما�صي  �ل�صياق  يف  وبرزت 

. ولكن 
274André Azoulay برييز يف �أيلول/ �صبتمب 2016، ممثالً مب�صت�صار �مللك �أندريه �أزوالي

رف�ص �لعاهل �ملغربي �مل�صاركة يف قمة دول غرب �إفريقيا يف ليبرييا يف حزير�ن/ يونيو 2017، بعد 

، �أعطى موؤ�رش�ً 
275

�إىل رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو للم�صاركة يف �لقمة توجيه دعوة 

على �أن �ملغرب ما يز�ل غري م�صتعد لتطوير عالقته �ل�صيا�صية مع “�إ�رش�ئيل”.
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�صهدت �ملوؤ�رش�ت �ملتعلقة بتطبيع �لدول �لعربية عالقاتها مع 

“�إ�رش�ئيل” خالل �صنتي 2016 و2017 �رتفاعاً غري م�صبوق 
يف  بقيت  �ملوؤ�رش�ت  تلك  �أن  �إال  �لفل�صطينية،  �لق�صية  تاريخ  يف 

غالبيتها �لعظمى يف �إطار �لعالقات �ل�رشية غري �ملعلنة، مع وجود حر�ص و��صح لدى �لدول �لعربية 

و�إ�رش�ئيلي  �أمريكي  ميل  مقابل  يف  “�إ�رش�ئيل”؛  من  موقفها  يف  ر�صمي  تغرّي  �أي  وجود  �إنكار  على 

للمبالغة يف �حلديث عن تطور عالقة تل �أبيب بدول �العتد�ل �لعربي، بهدف �إ�صاعة جّو من �العتياد 

على فكرة �لتطبيع و�لتعامل معها على �أنها �أمر و�قع ال حمالة، ودفع تلك �لدول �إىل �الإقد�م على مزيد 

من �خلطو�ت. ولكن �أجو�ء �ل�رشية هذه تدل على �أن �حلاجز �لذي ينع �الأنظمة �لر�صمية من �مل�صي 

بعيد�ً يف تطبيع عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل”، �أو حتى �ملجاهرة باالت�صاالت �لقائمة معها، مل ينك�رش بعد، 

و�أن �لق�صية �لفل�صطينية ما تز�ل متثّل عقدة ي�صعب جتاوزها يف �ملعادلة �الإقليمية.

�رشية  عالقات  �أبيب  تل  �إقامة  حول  �الإ�رش�ئيلية  �لت�رشيحات  تعّددت  فقد  �لتفا�صيل،  يف  �أما 

�إىل  �إ�صارته  من  بدء�ً  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  ل�صان  على  �أبرزها  جاء  �لعربية،  �لدول  مع 

�إن  بقوله  ؛ ومرور�ً 
276

�لعربي �لعامل  �إقامة عالقات مع دول من  يف  رئي�صياً  �ملو�صاد يلعب دور�ً  �أن 

مهمة،  عربية  بدول  عالقاتها  يف  يطر�أ  للغاية”  كبري  “حتول  نتيجة  �ملنطقة  تخرتق  “�إ�رش�ئيل” 
للتطرف  �ملت�صاعد  �لتهديد  �صّد  حليفاً  بل  عدو�ً،  لي�صت  �إ�رش�ئيل  باأن  �الآن  ُتدرك  �لدول  “هذه  و�أن 

�الإ�رش�ئيليني  �ل�صحفيني  من  عدد�ً  نتنياهو  �إبالغ  �إىل  و�صوالً   .
د�ع�ص”277 يف  �ملتمثل  �الإ�صالمي 

عالقات  تقيم  ال  �لتي  �لعربية  �لدول  قادة  من  عدد  مع  مبا�رشة”  �صخ�صية  “عالقات  يتلك  �أنه 

�لعربية  �لدول  �أن  �ملتحدة عن  �لعامة لالأمم  �أمام �جلمعية  ، وحديثه 
“�إ�رش�ئيل”278 ديبلوما�صية مع 

�إىل قوله  . باالإ�صافة 
279

“�إ�رش�ئيل” كدولة عدو، مبدياً رغبته يف تطبيع �لعالقات معها مل تعد ترى 

�ل�صالم ولي�ص �إىل  �لفل�صطينيني  �لعربي �صيجر  “�لعامل  �إن  �ل�صتوية للكني�صت  �لدورة  �فتتاح   خالل 

.
�لعك�ص”280

حدوث  عن  جولد  دوري  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  عام  مدير  حتدث  نف�صه،  �الإطار  ويف 

تغري در�ماتيكي يتمثل يف �نفتاح �لعامل �لعربي على �لعالقات �ل�رشية مع “�إ�رش�ئيل”، و��صفاً تلك 

.
�لعالقات باأنها “مياه د�فئة حتت �جلليد”281

من  عدد  زعماء  “�صجاعة”  و�صفه  مبا  هرت�صوغ  �إ�صحق  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  رئي�ص  �أ�صاد  كما 

م�صار  و�إيجاد  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لديبلوما�صي  بالتعاون  �هتماماً  �أبدت  �لتي  �ملعتدلة  �لعربية  �لدول 

�أن تلك �لدول ت�صمل كالً من م�رش و�الأردن و�ل�صعودية و�الإمار�ت  �إىل  للت�صوية �الإقليمية، م�صري�ً 

�ل�صابقة  �إ�صارة وزيرة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية  . وهو ما تقاطع مع 
282

و�لبحرين و�ملغرب و�لكويت

يف التطــورات   ثالثًا: 

            جمال التطبيع
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�إير�ن حمور  ملو�جهة  “�إ�رش�ئيل”  مع  للتحالف  �ملنطقة  يف  معتدلة  دول  �صعي  �إىل  ليفني   ت�صيبي 

.
283

وحزب �هلل، ولكنها ترغب �أوالً يف قيام “�إ�رش�ئيل” باإجر�ء�ت حللحلة �ل�رش�ع مع �لفل�صطينيني

ويف �صياٍق مو�ٍز، تكرر حديث وزير �ال�صتخبار�ت و�الت�صاالت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص عن 

، على �لرغم من �أن 
284

خطة له لربط “�إ�رش�ئيل” بالدول �لعربية مب�رشوع �صكة حديد عب �الأردن

.
�جلانب �الأردين كان قد نفى وجود م�صاريع م�صرتكة من هذ� �لنوع بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”285

�صبق  �لتي  “�العتد�ل”  دول  على  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعربي  �لتطبيع  عن  �حلديث  يقت�رش  ومل 

�إىل   2016 يناير  �لثاين/  كانون  يف  غندور  �إبر�هيم  �ل�صود�ين  �خلارجية  وزير  ملّح  حيث  ذكرها، 

، و�أ�صار يف وقت الحق �إىل �أن �حلو�ر �لد�خلي 
�إمكانية تطبيع �خلرطوم عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل”286

يف رغبته  عن  �لبع�ص  تعبري  �صهد  �صيا�صية  وحركة  حزب  مئة  مب�صاركة  �لبالد  ت�صهده   �لذي 

.
287

هذ� �لتطبيع

مع  �لتطبيع  �إىل  بالده  �لكودة  يو�صف  �ل�صود�ن  يف  �الإ�صالمي  �لو�صط  حزب  رئي�ص  دعا  كما 

. وقال وزير �ال�صتثمار �ل�صود�ين مبارك �لفا�صل �ملهدي يف وقت الحق 
288

“�إ�رش�ئيل” دون �رشوط
�إنه يدعم فكرة �إقامة عالقات بني بالده و“�إ�رش�ئيل”، م�صيفاً �أن �لق�صية �لفل�صطينية �أخرت �لعامل 

. بينما تب�أت �حلكومة �ل�صود�نية من موقف �لوزير �ملهدي، وقالت �إنه “ر�أي �صخ�صي 
289

�لعربي

.
يخ�صه وحده وال يعّب عن �ملوقف �لر�صمي للحكومة �أو �لبالد”290

وقد دفع كل هذ� �حلديث عن تطبيع �لدول �لعربية عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل” �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�لرئي�ص  حّذر  حيث  �الإ�رش�ئيلية،   – �لفل�صطينية  �لت�صوية  م�صار  على  �الأمر  هذ�  تاأثري  من  للتحذير 

�الأمن  �أو  “�لتعاون  مفهوم  من  نو�ك�صوط  يف  �لعربية  �لقمة  موؤمتر  �أمام  كلمته  يف  عبا�ص  حممود 

�لعالقات،  وتطبيع  �لعربية  و�لدول  “�إ�رش�ئيل”  بني  �أمني  تن�صيق  الإيجاد  يهدف  �لذي  �الإقليمي”، 

�أكد  كما   .
291

و�لعربية �لفل�صطينية  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إنهاء  هدف  حتقيق  قبل 

مع  يتناق�ص  د�م  ما  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعربي  للتطبيع  �ملطلقة  معار�صته  �أخرى  منا�صبة  يف  عبا�ص 

�حللول قبل  و�الأمنية  �القت�صادية  �حللول  يف  �مل�صي  رف�صه  على  م�صدد�ً  �لعربية،  �ل�صالم   مبادرة 

.
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�ل�صيا�صية

ويف �ل�صق �القت�صادي، �أظهرت �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية ت�صجيل �إجمايل حجم �لتبادل �لتجاري 

بني “�إ�رش�ئيل” و�رشكائها �القت�صاديني �لعرب �لثالثة �الأبرز )م�رش، و�الأردن، و�ملغرب( تر�جعاً 

�ل�صابق  6/1(. وجاء ذلك معاك�صاً لالجتاه  )�نظر جدول  2015 و2017  27.8l% بني �صنتي  بن�صبة 

.
لنمو حجم �لتبادل �لتجاري بني هذه �لدول و“�إ�رش�ئيل” خالل �لفرتة 2012–2932015
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جدول 6/1: حجم التبادل التجاري بني “اإ�رشائيل” وبع�س الدول العربية

2014–2017 )باملليون دولر(294

2014201520162017البلد

206.2166.7136.1150.4م�رش

485.9509.2357340.1الأردن

17.238.65637.1املغرب

709.3714.5549.1516املجموع

وعلى �لرغم من �أن حجم �لتبادل �لتجاري مع �الأردن �صهد �أكب قدر من �لرت�جع بني �صنتي 2015 

 ،)%33.2l – و2017 مع �نخفا�صه من 509.2 ماليني �إىل 340.1 مليون دوالر )بن�صبة تر�جع بلغت

من   %66l نحو  تبلغ  بح�صة  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأول  �لعربي  �لتجاري  �ل�رشيك  يز�ل  ما  �الأردن  �أن  �إال 

�إجمايل حجم جتارة �لدول �لعربية �لثالث معها، مع ��صتمر�ر ميل �مليز�ن �لتجاري ل�صاحله. وقد 

�صّجلت قيمة �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �الأردن بني �صنتي 2015 و2017 �نخفا�صاً من 98.7 مليون 

دوالر �إىل 58 مليون دوالر )بن�صبة تر�جع – 41.2l%(، فيما تر�جعت قيمة �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من 

 �الأردن من 410.5 ماليني دوالر �إىل 282.1 مليون دوالر )�أي بن�صبة – 31.3l%( خالل �لفرتة نف�صها

)�نظر جدول 6/2(.

يف دوالر  مليون   166.7 من  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لتجاري  تبادلها  حجم  تر�جع  فقد  م�رش   �أما 

تر�جعت  حني  ويف   .)%9.8l  – تر�جع  )بن�صبة   2017 �صنة  دوالر  مليون   150.4 �إىل   2015 �صنة 

85.1 مليون  �إىل  112.1 مليون دوالر  �لفرتة من  �إىل م�رش خالل تلك  �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية  قيمة 

54.6 مليون دوالر �إىل –24.1l%(، �إال �أن �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من م�رش ز�دت من   دوالر )بن�صبة 

65.3 مليون دوالر، م�صّجلة منو�ً بن�صبة 19.6l% )�نظر جدول 6/1 و6/2(.

يف �ملقابل، �صجل حجم �لتبادل �لتجاري بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل” تر�جعاً بن�صبة – 3.9l% خالل تلك 

 �لفرتة، حيث �نخف�صت قيمته من 38.6 مليون دوالر �صنة 2015 �إىل 37.1 مليون دوالر �صنة 2017.

مليون   23 من  بانخفا�صها   ،%6.5l  – بن�صبة  تر�جعاً  �ملغرب  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  و�صجلت 

�الإ�رش�ئيلية مت�صاوية  �لو�رد�ت  2017. فيما بقيت قيمة  21.5 مليون دوالر يف  �إىل   2015 دوالر يف 

خالل �ل�صنتني )�نظر جدول 6/1 و6/2(.
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جدول 6/2: ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية مع بع�س الدول العربية

295
2014–2017 )باملليون دولر(

البلد

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:

20142015201620172014201520162017

147.9112.179.185.158.354.65765.3م�رش

107.898.748.958378.1410.5308.1282.1الأردن

10.62339.521.56.615.616.515.6املغرب

ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل بع�س الدول العربية 2014–2017 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من بع�س الدول العربية 2014–2017 )باملليون دولر(
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ولكن تقت�صي �الإ�صارة جمدد�ً �إىل �أنه يف حال بدء �صادر�ت �لغاز �الإ�رش�ئيلي �إىل كل من �الأردن 

�حلديث  عند  �صابقاً  �إليهما  �الإ�صارة  متت  �لتي  �ل�صفقات  مبوجب  �ملقبلتني،  �ل�صنتني  خالل  وم�رش 

عن عالقة كل من �لطرفني بـ“�إ�رش�ئيل”، فاإن قيمة �لتبادل �لتجاري �صت�صهد زيادة كبرية ييل فيها 

�مليز�ن �لتجاري ل�صالح “�إ�رش�ئيل” ب�صدة.

تع�صف  �لتي  و�ملتتالية  �ملتعددة  �الأزمات  ��صتمرت 

على  �لعربي  �ل�صارع  قدرة  �إثقال  يف  �لعربي  بالعامل 

�لتفاعل  من  �حلّد  ويف  به،  �ملحيطة  �الأحد�ث  مو�كبة 

�ل�صعبي مع �لق�صية �لفل�صطينية يف عدد كبري من �لدول �لعربية، وخ�صو�صاً تلك �لتي ت�صهد �أزمات 

د�خلية ت�صتحوذ على �هتمام �أبنائها، وت�صتنزف قوى �حلر�ك �ل�صعبي فيها، وال �صيّما بعد ��صتكمال 

��صتبعاد قوى �لتغيري من �مل�صهد �ل�صيا�صي، وتر�جع تاأثري �ملو�قف �ل�صعبية يف �صناعة �لقر�ر مع 

عودة �لتعامل �الأمني مع �لتحركات و�لتظاهر�ت �ل�صعبية.

�لق�صية  دفع  يف  �لنفوذ  على  �الإقليمية  �ل�رش�عات  مع  �لد�خلية  �الأزمات  تد�خل  �أ�صهم  وقد 

�لفل�صطينية �إىل مرتبة �أدنى �صمن �صلّم �الهتمامات �لعربية، وهو �أمر ينطبق على �مل�صتوى �ل�صعبي 

كما على �مل�صتوى �لر�صمي. وذلك باالإ�صافة �إىل �ل�رشخ �لذي �أوجدته تلك �الأزمات و�ل�رش�عات بني 

�ملكونات �ل�صعبية يف �لبلد �لو�حد، ويف �ملنطقة عموماً.

ولكن هذ� مل يُحل باأي من �الأحو�ل دون ت�صدر �لق�صية �لفل�صطينية �الهتمام �ل�صعبي �لعربي 

يف �الأحد�ث �ملف�صلية �لتي مرت بها، وهو ما �أظهرته هبّة باب �الأ�صباط يف متوز/ يوليو 2017، و�لتي 

�أثبتت �أن مدينة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى على وجه �خل�صو�ص ما يز�الن يتلكان مرتبة ال ُينازعان 

عليها يف �لوجد�ن �ل�صعبي �لعربي، وي�صّكالن يف �لوقت نف�صه حمل �تفاق ال خالف عليه.

من  منخف�صة  م�صتويات  �صهدت  بفل�صطني  �ملحيطة  �لدول  غالبية  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  ولكن 

و�الأزمات  للحروب  نتيجة  �ل�صابق،  يف  عليه  كانت  عما  مقارنة  �الأحد�ث  تلك  مع  �ل�صعبي  �لتفاعل 

�أن �الأردن ما يز�ل �ال�صتثناء �الأبرز بني تلك  �إال  �لد�خلية، وعو�مل غياب �الأمن و�لقمع �ل�صيا�صي، 

�لدول، حيث حافظ خالل �صنتي 2016 و2017 على م�صتوى تفاعل متقدم بل ومتز�يد مع �أحد�ث 

مبوقف  �الأردين  �ل�صارع  معها  يتعامل  �لتي  بالقد�ص،  �ملتعلقة  تلك  �صيّما  وال  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

�لعربية  لهويتها  �أم  فل�صطني،  عا�صمة  لكونها  �أم  �ملقد�صة،  �لدينية  �لرمزية  ملكانتها  �صو�ء  موحد، 

و�الإ�صالمية.

كما ز�دت حادثة �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية و�صقوط �صهيدين �أردنيني على �أر�ص �لقد�ص من م�صتوى 

�لتفاعل �ل�صعبي �الأردين مع ما يجري من �أحد�ث غرب �لنهر، وقّدمت �صهادة �الأردنيني يف �لوقت 

 رابعًا: املــوقــف العـــربـي 

           ال�شعبي وتوجهاته
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�إىل �لداللة �لتي يقدمها �لتجاوب �ل�صعبي مع  نف�صه داللة على مدى ذلك �لتفاعل. وذلك باالإ�صافة 

�الأردنيني، وهو  �ملهند�صني  نقابة  �لقدية، و�لتي تنظمها  �لبلدة  �ملقد�صيني يف  حمالت ترميم بيوت 

جتاوب يتز�يد يف كل �صنة عن �صابقتها ب�صكل ملمو�ص.

يف �لوقت نف�صه، حافظت دول �ملغرب �لعربي على م�صتويات متقدمة من �لدعم �ل�صعبي للق�صية 

تون�ص،  يف  �لزو�ري  حممد  �لتون�صي  �لق�صامي  �ملهند�ص  �غتيال  دالئله  �أبرز  من  وكان  �لفل�صطينية، 

و�لذي كان قد �نخرط يف �صفوف �ملقاومة �لفل�صطينية و�أ�رشف على تطوير طائر�ت “�أبابيل” دون 

طيار. و�صّكلت �ملو�قف �ل�صعبية �لتون�صية عقب �غتياله، و�مل�صاركة �ل�صعبية يف جنازته موؤ�رش�ً على 

 .
296

دعم �لتون�صيني للق�صية �لتي ��صت�صهد �لزو�ري من �أجلها

حتّرك  فقد  للقد�ص،  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  تر�مب  قر�ر  �صّد  �ل�صعبي  �لتفاعل  �صياق  ويف 

�إعالن  �الأردنية  �الأحز�ب  معظم  و��صتنكرت  كبرية،  وباأعد�د  قوي،  ب�صكل  �الأردين  �ل�صارع 

وتو�لت  �الأردنية.  �ملحافظات  خمتلف  تر�مب  باإعالن  و�لتنديد  �لغ�صب  م�صري�ت  وعّمت  تر�مب، 

 ردود �لفعل من �أحز�ب و�صخ�صيات عامة م�رشية على �إعالن تر�مب، منتقدة �أد�ء نظام �لرئي�ص

باإعالن  للتنديد  كبرية  تظاهر�ت  يف  �مل�رشيون  خرج  كما  �لقد�ص،  ق�صية  من  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد 

�ل�صيا�صية على  �أطيافه  تر�مب، و�صهدت �جلامعات �مل�رشية مظاهر�ت حا�صدة. و�أجمع لبنان بكل 

فيها  �مل�صاركون  �أعلن  و�عت�صامات،  مظاهر�ت  �للبنانية  �ملناطق  و�صهدت  تر�مب،  �إعالن  ��صتنكار 

�الأحز�ب  نفذت  كما  �الأمريكي.  لالإعالن  ورف�صهم  و�ملقد�صات  وفل�صطني  �لقد�ص  مع  ت�صامنهم 

و�لقوى �للبنانية و�لف�صائل �لفل�صطينية �عت�صاماً يف حميط �ل�صفارة �الأمريكية يف بريوت. 

�لغ�صب  عن  �لتعبري  بيانات  وتو�لت  تر�مب،  الإعالن  �لكويت  يف  �ل�صعبي  �لرف�ص  وتو��صل 

يف  حا�صدة،  مظاهر�ت  �جلز�ئر  مدن  و�صهدت  و�لنقابات.  �ملدين  �ملجتمع  منّظمات  من  و�لرف�ص 

�جلز�ئر �لعا�صمة وق�صنطينة و�ملدية و�مل�صيلة و�جللفة و�لو�دي ومع�صكر و�صطيف ووهر�ن. كما 

�نطلقت مظاهر�ت حا�صدة يف تون�ص �لعا�صمة و�صفاق�ص وتطاوين وقف�صة و�لق�رشين وبنقرد�ن 

وبنزرت، وغريها من �ملدن. و�صهدت مدن �ملغرب مئات �ملظاهر�ت تنديد�ً بالقر�ر �الأمريكي، �أبرزها 

2017/12/10. و�صهدت  �ألف متظاهر، يف   100 �أكرث من  كان يف �لعا�صمة �لرباط، �لتي �صارك فيها 

�خلرطوم وواليات �لنيل �الأزرق، و�لنيل �الأبي�ص، وك�صال، و�ل�صمالية، و�جلزيرة، وواليات د�رفور 

�خلم�ص؛ م�صري�ت و�حتجاجات ما حول �ل�صود�ن �إىل بوؤرة رف�ص الإعالن تر�مب. �أما يف موريتانيا، 

فقد �نت�رشت �ملو�قف و�الحتجاجات، على �مل�صتويني �لر�صمي و�ل�صعبي، رف�صاً الإعالن تر�مب. ويف 

�ليمن، خرجت مظاهر�ت للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني يف �صنعاء وتعز... وغريها.

وباالإ�صافة �إىل �لتنديد �ل�صعبي، كان ثمة �إجماع ر�صمي عربي �صدر بطرق خمتلفة الإد�نة قر�ر 

�إد�نات من  �إليه، �صدرت  �إىل ما �صبقت �الإ�صارة  تر�مب، حيث حتدثنا عنه يف مو��صعه. فباالإ�صافة 
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�صورية وقطر و�لكويت و�الإمار�ت و�لبحرين و�لعر�ق و�جلز�ئر و�ملغرب وتون�ص و�ل�صود�ن وليبيا 

و�ل�صومال...

ويف �صياق قيا�ص �لتغري يف �ملوقف �ل�صعبي �لعربي جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، توؤيد نتائج �ملوؤ�رش 

�لعربي ل�صنة 2016 �ال�صتنتاجات �ل�صابقة حول تاأثري �الأزمات �لعربية و�حلملة �صّد قوى �لتغيري 

و�ل�رش�عات �الإقليمية، على هذ� �ملوقف. حيث �أظهر �ملوؤ�رش �أن ن�صبة َمْن تو�فقو� على �أن �لق�صية 

�لفل�صطينية هي ق�صية �لعرب جميعاً قد �نخف�صت من 84l% يف موؤ�رشي 2011 و2013/2012، �إىل 

 %9l 75% يف موؤ�رش 2016، مقابل �رتفاع ن�صبة من ر�أو� �أن �لق�صية تخ�ص �لفل�صطينيني وحدهم منl

. ولكن يف �لوقت نف�صه، فاإن �ملوقف �لعربي �ل�صعبي جتاه “�إ�رش�ئيل” 
يف 2011 �إىل 17l% يف 2972016

مل يتغري، حيث حافظت �ملو�قف من “�تفاقيات �ل�صالم” �لعربية �لثالثة �ملوقعة بني “�إ�رش�ئيل” وكل 

من م�رش و�الأردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية على م�صتوياتها �ملعار�صة ب�صورة متقاربة، حيث �أ�صار 

ن�صبة  تر�وحت  بينما  �التفاقات،  لتلك   %58l–56 بني  �ملعار�صني  ن�صبة  تر�وح  �إىل   2016 ��صتطالع 

�آر�وؤهم العرت�ف  �أن ن�صب معار�صة �مل�صتطلعة  57l–54%. كما  2011 بني  �ملعار�صني يف ��صتطالع 

بلد�نهم بـ“�إ�رش�ئيل” بقيت مرتفعة �صمن �مل�صتوى نف�صه، �إذ بلغت 84l% يف موؤ�رش 2011 و86l% يف 

.
موؤ�رش 2982016

منطقني  بني  تنازعاً  �لعربية  �ملنطقة  �صهدت  �ل�صلمية،  �لت�صوية  م�صار  �صعود  منذ 

قوى  بني  و�لثاين  و�العتد�ل،  �ملمانعة  قوى  بني  �الأول  �ل�رش�ع:  لتعريف  مركزيني 

�لتغيري و�لقوى �مل�صادة له. ويف حني �أن �ملنطق �لثاين هو �لذي حكم مو�قف �لقوى �ل�صيا�صية خالل 

معظم �ل�صنو�ت �الأخرية )2011–2017(، نتيجة ملوجة ثور�ت �لربيع �لعربي و�لثور�ت �مل�صادة لها، 

�أن �مل�صهد �حلايل يبدو متجهاً الإعادة �ال�صطفاف وفق �ملنطق �الأول، �لذي كان �صائد�ً يف �لفرتة  �إال 

�لتي �صبقت �نطالق �لثور�ت، بعد �أن متكنت فعلياً �لقوى �مل�صادة للتغيري من ح�صم نتيجة �ل�رش�ع 

�لثاين ل�صاحلها، خالل جولته �الأوىل على �الأقل.

�لبيئة  حت�صني  يف  �أ�صهم  له  �مل�صادة  و�لقوى  �لتغيري  قوى  بني  �ل�رش�ع  �أن  من  �لرغم  وعلى 

يف  ت�صببت  �لتغيري  قوى  خ�صارة  و�أن  �ل�صابقة،  �لفرتة  خالل  لـ“�إ�رش�ئيل”  بالن�صبة  �ال�صرت�تيجية 

تر�جع مظاهر �ملوقف �ل�صعبي �لد�عم للق�صية �لفل�صطينية يف غالبية �لدول �لعربية، وعودة �الأنظمة 

تتيح  �إعادة �ال�صطفاف �حلالية  �أن عملية  �إال  �لقوى �خلارجية يف ك�صب �رشعيتها،  �إىل  �لتي ت�صتند 

�إمكانية ��صتعادة �لق�صية �لفل�صطينية بع�صاً مما خ�رشته، �رشط �أن يتمكن �لفل�صطينيون من �متالك 

�ملبادرة �لالزمة الإبقاء ق�صيتهم يف موقع متقدم �صمن �صلّم �أولويات �لدول �لعربية.
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وبناًء على ما تقّدم، فاإن �أبرز �الأخطار �لتي حُتدق بالق�صية �لفل�صطينية يف �لوقت �لر�هن يتمثل 

“�إ�رش�ئيل”  مع  �ملو�جهة  حمل  و�إير�ن  �لعربي  “�العتد�ل”  دول  بني  �الإقليمية  �ملو�جهة  حلول  يف 

�ملنطقة، وت�صفية  “�إ�رش�ئيل” يف  “تطبيع” لوجود  ُينذر به ذلك من  �ملنطقة، ملا  ك�رش�ع مركزي يف 

لقوى �ملقاومة و�لق�صية برمتها.

يف �ملقابل، فاإن ��صتعادة �لعالقة بني �ملقاومة �لفل�صطينية وقوى �ملمانعة، على �أر�صية �اللتقاء على 

�لقو��صم �مل�صرتكة �ملتعلقة بق�صية فل�صطني، من �صاأنه توفري مظلة حماية من حماوالت ت�صفيتها.

�إال �أن �أبرز �لفر�ص �لتي يتيحها �مل�صهد �حلايل تتمثل يف �أن �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى هما حمط 

تركيز برنامج “�إ�رش�ئيل” �ل�صيا�صي، و�أنهما �أ�صبحا �أي�صاً حمط دعم �الإد�رة �الأمريكية لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�لكلفة  عايل  �أمر�ً  معها  �العتد�ل  دول  وحتالف  “�إ�رش�ئيل”  وجود  تطبيع  م�رشوع  ي�صع  ما  وهو 

�ل�صيا�صية لعدد  �إ�رش�ره �ملبا�رش بامل�صالح  �ل�صعبي، عد� عن  بالن�صبة للدول �لعربية على �ل�صعيد 

من تلك �لدول، وخ�صو�صاً بالن�صبة لالأردن، �لذي ت�صهد عالقته بـ“�إ�رش�ئيل” توتر�ً م�صتمر�ً على 

خلفية هذ� �مللف، وبتيار �لت�صوية �لفل�صطيني نف�صه.




