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امل�ساركون يف كتابة التقرير

الف�شـــــــــــــل االأول:

الو�شع الفل�شطيني

الـــــــــــداخلـــــــــــي

التـقــريــر حمــــرر 

امل�شاركون يف كتابة التقرير

اأ. د. حم�شن حممد �شالح:

�ل�صيا�صية  �لدر��صات  �لفل�صطينية، ومتخ�ص�ص يف  �لدر��صات  �أ�صتاذ يف 

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  عام  ومدير  رئي�ص  و�ال�صرت�تيجية. 

و�حل�صارة  �لتاريخ  ق�صم  رئي�ص  وهو   ،2004 منذ  و�ال�صت�صار�ت 

بجائزة  �الأول  �لفائز  �صابقاً.  مباليزيا  �لعاملية  �الإ�صالمية  �جلامعة   يف 

1997، وجائزة �المتياز يف  �ل�صبان �صنة  بيت �ملقد�ص للعلماء �مل�صلمني 

�صدر   .2002 �صنة  مباليزيا  �لعاملية  �الإ�صالمية  �جلامعة  من  �لتدري�ص 

يف  ف�صالً   18 وكتب  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�صاً  كتاباً   13 له 

�لعلمي  بالتحرير  قام  �لفل�صطيني.  بال�صاأن  �أ�صا�صاً  متعلقة  علمية   كتب 

جملد�ً   11( �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  حُمرِّر  وهو  كتاباً.   90 لـ 

 ،)2011-2005 جملد�ت   7( �لفل�صطينية  و�لوثائق   ،)2019-2005

�لتقدير  حمرر   .)2019–2014 جملد�ت   6( �لفل�صطينية  و�ليوميات 

من  �لكثري  له  ن�رشت  تقدير�ً(.   117( �لزيتونة  ملركز  �ال�صرت�تيجي 

�لدر��صات �لعلمية �ملحّكمة، قدم �أور�ق عمل ومد�خالت يف �أكرث من 80 

موؤمتر�ً حملياً ودولياً. ن�رش نحو 185 حتليالً �صيا�صياً وتقدير موقف، 

و�أجريت معه �أكرث من 360 مقابلة تلفزيونية و�إذ�عية و�صحفية.

اأ. �شاري عرابي:

�لوطنية  �حلركة  ويف  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لق�صايا  يف  وباحث  كاتب 

بق�صايا  �هتمامه  �إىل  باالإ�صافة  �خل�صو�ص،  وجه  على  �لفل�صطينية 

�لفكر �الإ�صالمي. ح�صل على ماج�صتري يف �لدر��صات �لعربية �ملعا�رشة 

�الأيديولوجيا  “حتوالت  بعنو�ن  �أطروحة  كتب  بريزيت.  جامعة  من 

و�ل�صيا�صة يف �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية: �لكتيبة �لطالبية منوذجاً”. 

يتعاون مع عدد من مر�كز �الأبحاث، وكتب �لعديد من �الأبحاث و�لتقارير 

ودر��صات تقدير �ملوقف. ُي�صت�صاف ب�صكل د�ئم يف �لقنو�ت �لتلفزيونية 

�أ�صدر  �ل�صيا�صية.  �الأحد�ث  لتحليل  و�لعاملية  و�لعربية  �لفل�صطينية 

باال�صرت�ك ُيثِّل جزء�ً من �صل�صلة تتناول مفاهيم وم�صطلحات  كتاباً 

�لق�صية �لفل�صطينية، ولديه مئات �ملقاالت باللغتني �لعربية و�الإجنليزية 

يف �مل�صائل �لفكرية و�ل�صيا�صية.
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د. وئام �شميح حمودة:

�أ�صتاذ م�صاعد ومن�صقة وحدة �ل�صحة �لنف�صية يف معهد �ل�صحة �لعامة 

درجة  على  حا�صلة   .2017 �صنة  منذ  بريزيت  جامعة  يف  و�ملجتمعية 

�لديوجر�فية  يف  فرعي  تخ�ص�ص  مع  �الجتماع  علم  يف  �لدكتور�ه 

ودرجة   ،2016 �صنة  يف  �ل�صيا�صي  و�القت�صاد  و�لتنمية  �الجتماعية 

 Brown بر�ون  جامعة  من   2012 �صنة  يف  �الجتماع  علم  يف  ماج�صتري 

�أبحاث من�صورة يف  لديها  �الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات  University يف 

مة متعلقة يف در��صة تاأثري �لبنية �الجتماعية  عدة جمالت �أكاديية حمكَّ

�ل�صكانية،  و�لتغري�ت  �ل�صكان  �صحة  على  و�ل�صيا�صية  و�القت�صادية 

و�لعمليات  �الجتماعية  و�ل�صيا�صات  �لبنيوية  �لتحوالت  بني  و�لعالقة 

�لديوجر�فية يف فل�صطني. 

اأ. د. معني حممد عطا رجب:

يف  �قت�صادي  وحملل  وخبري  �جلامعات  من  عدد  يف  �القت�صاد  �أ�صتاذ 

�لتجارة باجلامعة  كلية  تاأ�صي�ص  �ملحلي و�خلارجي. �صارك يف  �الإعالم 

يف  �الإد�رية  و�لعلوم  �القت�صاد  كلية  تاأ�صي�ص  ويف  بغزة،  �الإ�صالمية 

جامعة �الأزهر بغزة، وكان عميدها لعدة �صنو�ت. عمل �صابقاً م�صت�صار�ً 

ل�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، ومن�صقاً ملعهد �أبحاث �ل�صيا�صات �القت�صادية 

�لفل�صطيني “ما�ص” يف ر�م �هلل. ع�صو يف عدة جمعيات علمية �قت�صادية 

�لدوريات  يف  من�صورة  عمل  و�أور�ق  �أبحاث  عدة  له  وعربية.  حملية 

وعربية  حملية  موؤمتر�ت  يف  �صارك  و�الإقليمية.  �ملحلية  �ملتخ�ص�صة 

ودولية عديدة. له عدة موؤلفات جامعية يف �لنظرية �القت�صادية، و�ملالية 

�لعامة، و�لنقود و�مل�صارف، و�لتجارة �لدولية، و�القت�صاد �الإ�صالمي، 

و�لتكامل �القت�صادي، و�القت�صاد �لفل�صطيني، ومناهج �لبحث �لعلمي، 

على  �أ�رشف  كما  �القت�صادي.  �لفكر  وتاريخ  �القت�صادي،  و�لتخطيط 

ر�صائل علمية جامعية على م�صتوى �ملاج�صتري.

الف�شـــــل الثــانــي:

املوؤ�شرات ال�شكانية

واالقت�شـــــاديــــــــة

لفل�شــطينـيـــــــــة ا

* املوؤ�شرات ال�شكانية

* املوؤ�شرات االقت�شادية
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امل�شاركون يف كتابة التقرير

الثــالــث: الف�شـــــل 

واملقد�شــــات االأر�س 

الــرابــــع:  الفـ�شــــل 

العـــدوان  م�شـــارات 

مـــــــــــة  و ملقــــــا ا و

والت�شــوية ال�شـلميـة

اأ. زياد حممد ابحي�س:

يف  �ملاج�صتري  �صهادة  على  حائز  �لقد�ص،  �صوؤون  يف  متخ�ص�ص  باحث 

�لعلوم �ل�صيا�صية من �جلامعة �الأردنية، ويو��صل در��صة �لدكتور�ه يف 

�جلامعة ذ�تها. حّرر تقرير عني على �الأق�صى يف �لفرتة 2008-2006، 

�الإعالم  لق�صم  رئي�صاً  َعِمَل   .2013-2009 �لفرتة  يف  �إعد�ده  يف  و�أ�صهم 

و�صغل   ،2007-2004 �لفرتة  يف  �لدولية  �لقد�ص  موؤ�ص�صة  يف  و�الأبحاث 

باحث  حالياً  وهو   ،2010-2008 �لفرتة  يف  فيها  �لتنفيذي  �ملدير  موقع 

متعاون معها. يكتب مبحث �لقد�ص و�ملقد�صات يف �لتقرير �ال�صرت�تيجي 

�لفل�صطيني مع مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت منذ �صنة 2009.

اأ. ربيع حممد الدّنان:

�للغة  يف  �إجازة  على  حا�صل  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�ص  باحث 

�لعربية و�آد�بها. ي�صارك يف �إعد�د وحترير جملد �ليوميات �لفل�صطينية، 

من  عدد  كتابة  يف  �أ�صهم   .2014 منذ  �لزيتونة  مركز  عن  ي�صدر  �لذي 

�لكتب �ل�صادرة عن �ملركز، �أبرزها: �صل�صلة تقرير معلومات، و�صل�صلة 

ملف معلومات، وكتاب “م�رش بني عهدين مر�صي و�ل�صي�صي: در��صة 

جتاه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�صيا�صات  بعنو�ن  ف�صالً  �أعد  مقارنة”. 

�ملقاومة �لفل�صطينية” يف كتاب �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية: در��صات يف 

�لتجربة و�الأد�ء 1994-2013. �صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت وحلقات 

�لنقا�ص �ملحلية و�لدولية.

اأ. هاين “حممد عدنان” امل�رشي:

“�لقد�ص”  �صحيفة  يف  عمود  وكاتب  �صيا�صي،  وحملل  و�صحفي  كاتب 

�لفل�صطينيني  و�ل�صحفيني  للكتاب  �لعام  �الحتاد  يف  ع�صو  �ملقد�صية، 

�ملركز  موؤ�ص�صي  �أحد   .1980 �صنة  منذ  �لعامليني  �ل�صحفيني  و�حتاد 

�لفل�صطيني الأبحاث �ل�صيا�صات و�لدر��صات �ال�صرت�تيجية - م�صار�ت 

موؤ�ص�ص  وهو  �الآن.  وحتى   2011 �أبريل  ني�صان/  منذ  �لعام  ومديره 

)بد�ئل(  و�لدر��صات  و�الأبحاث  لالإعالم  �لفل�صطيني  �ملركز  ومدير 

* م�شــــــــــار
    العـــــدوان

    واملقاومة

* م�شـــــــار
    الت�شوية

    ال�شلمية
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الفــ�شـــل اخلـامـــ�س: 

امل�شــهد االإ�شـرائيلي

�لعامة  �الإد�رة  عام  مدير  من�صب  �صغل   .2011-2005 �لفرتة  خالل 

�الإعالم  وز�رة  يف  �الإعالمية  �ملوؤ�ص�صات  و�صوؤون  و�لن�رش  للمطبوعات 

من  �لعديد  له  ُن�رشت   .2005-1995 �لفرتة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف 

�ملقابالت  من  �لكثري  يف  و�صارك  �ملقاالت،  ومئات  و�الأبحاث  �لدر��صات 

مع و�صائل �الإعالم �ملختلفة، كما �صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت �لعربية 

و�لدولية. وهو ع�صو جمل�ص �أمناء موؤ�ص�صة يا�رش عرفات، وم�صت�صار 

يف �صبكة �ل�صيا�صات �لفل�صطينية.

د. جوين من�شور:

�الأكاديية  �لكلية  يف  �لتاريخية  �لدر��صات  ق�صم  يف  وحما�رش  موؤرخ 

“�جلليل”. تتمحور �أبحاثه حول �لتاريخ �الإ�صالمي و�لعربي و�صوؤون 
من  عدد  له  �صدر  �لعربي.   - �الإ�رش�ئيلي  و�ل�رش�ع  �الأو�صط  �ل�رشق 

و“م�صافة  �الإ�رش�ئيلي”،  “�ال�صتيطان  بينها:  من  و�لكتب،  �الأبحاث 

�الأعالم  و“معجم  �إ�رش�ئيل”،  يف  �لع�صكرية  و“�ملوؤ�ص�صة  دولتني”،  بني 

و�مل�صطلحات �ل�صهيونية و�الإ�رش�ئيلية”، و“حيفا: �لكلمة �لتي �صارت 

�لتعليم  مدينة”، و“مئوية ت�رشيح بلفور”، و“�لتدين يف مناهج وكتب 

يف  مة  �ملُحكَّ و�لبحوث  �لدر��صات  من  �لكثري  له  ن�رشت  �إ�رش�ئيل”.  يف 

�لعديد من �ملجالت و�لدوريات �لعلمية. و�صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت 

�ملحلية و�لدولية. نا�صط �صيا�صي و�جتماعي وثقايف يف موؤ�ص�صات �أهلية 

و�أكاديية.

اأ. اإقبال وليد عمي�س:

�لتدقيق  وحدة  ورئي�صة  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�صة  باحثة 

�ل�صكانية  �ملوؤ�رش�ت  �إعد�د  يف  �صاركت  �لزيتونة.  مركز  يف  �الأكاديي 

لعدة  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  يف  و�لتعليمية  و�القت�صادية 

مو�جهة  يف  و�الإعمار  �لتنمية  غزة:  “قطاع  كتاب  �إعد�د  ويف  �صنو�ت، 

�حل�صار و�لدمار”.

�ل�صادرة  و�ملن�صور�ت  �لكتب  لع�رش�ت  �الأكاديي  �لتدقيق  يف  �صاركت 

“�ملوؤ�رش�ت  بعنو�ن  ف�صل  كتابة  يف  �صاركت  كما  �لزيتونة.  مركز  عن 

* امل�شهد االإ�شرائيلي
    ال�شيا�شــي الداخلي

* املوؤ�شرات ال�شكانية
    واالقتــ�شـــــــاديـــة

    االإ�شــــرائيـــليـــــــة
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امل�شاركون يف كتابة التقرير

بعنو�ن  وف�صل   ،”2013-1994 �لفل�صطينية  لل�صلطة  �القت�صادية 

“�لتنمية �لب�رشية يف ظّل �ل�صلطة �لفل�صطينية” يف كتاب �ل�صلطة �لوطنية 
�لفل�صطينية: در��صات يف �لتجربة و�الأد�ء 2013-1994.

اأ. با�شم جالل القا�شم:

ماج�صتري  على  حا�صل  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  متخ�ص�ص  باحث 

يف  �لدكتور�ه  درجة  لنيل  ُيح�رش  و�لديبلوما�صية.  �لدولية  �لعالقات  يف 

يف  و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم  رئي�ص  حالياً  ي�صغل  �ل�صيا�صية،  �لعلوم 

مركز �لزيتونة، ونائب رئي�ص حترير “ن�رشة فل�صطني �ليوم”. �ألّف كتاباً 

بعنو�ن “�صو�ريخ �ملقاومة يف غزة �صالح �لردع �لفل�صطيني”، وله در��صة 

علمية حمّكمة بعنو�ن “�ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية جتاه �الأزمة �ل�صورية 

2011-2018”، و�صارك يف �إعد�د عدد من �لدر��صات و�ملوؤلفات �ملن�صورة. 

منها: �صل�صلة تقرير معلومات، و�صل�صلة ملف معلومات �للتان ت�صدر�ن 

عن مركز �لزيتونة، وكتاب “م�رش بني عهدين مر�صي و�ل�صي�صي: در��صة 

�لفل�صطينية”  �لوطنية  �ل�صلطة  “تاأ�صي�ص  بعنو�ن  ف�صل  �أعد  مقارنة”. 

و�الأد�ء  �لتجربة  يف  در��صات  �لفل�صطينية:  �لوطنية  �ل�صلطة  كتاب   يف 

1994-2013. و�صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت.

اأ. اأ�رشف عثمان بدر:

حما�رش يف جامعة بريزيت، يو��صل در��صته لنيل درجة �لدكتور�ه يف 

�لعلوم �الجتماعية، حا�صل على درجة �ملاج�صتري يف تخ�ص�ص در��صات 

من  كتاب  يف   ،2016 �صنة  باملاج�صتري  �أطروحته  ن�رشت  �إ�رش�ئيلية. 

�إ�صد�ر مركز �لزيتونة، حتت عنو�ن: �إ�رش�ئيل وحما�ص: جدلية �لتد�فع 

و�لتو��صل و�لتفاو�ص )1987-2014(. �صارك يف تاأليف عدة كتب، وله 

مة. حا�صل على جائزة م�صابقة فل�صطني  �أور�ق من�صورة يف جمالت حمكَّ

2015، �ملقدمة من موؤ�ص�صة فل�صطني  �لثقافية يف دورتها �لر�بعة ل�صنة 

�لدولية )جائزة �أحمد �ل�صقريي حول ق�صية فل�صطني و�لقانون �لدويل(. 

مهتم باحلكم �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي، ومفهوم �ال�صتعمار �ال�صتيطاين 

يف فل�صطني.

ال�شــــاد�س:  الف�شــــل 

الق�شية الفل�شطينية 

العـــربــي والعــالـــم 

* املوؤ�شرات الع�شكرية
    االإ�شرائيلية واملوقف

    من الو�شع الداخلي

    الفل�شــــطيــنــــــي
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اأ. وائل اأحمد �شعد:

باحث متخ�ص�ص يف �لدر��صات �لفل�صطينية، يعمل حالياً باحثاً وم�صاعد�ً 

�ألّف كتاباً بعنو�ن �حل�صار، و�صارك يف  للمدير �لعام يف مركز �لزيتونة. 

�لوثائق  منها:  �ملن�صورة،  و�ملوؤلفات  �لدر��صات  من  عدد  وحترير  �إعد�د 

�لفل�صطينية، �لذي ي�صدر �صنوياً عن مركز �لزيتونة، و�ل�صلطة �لوطنية 

و�رش�ع   ،2013-1994 و�الأد�ء  �لتجربة  يف  در��صات  �لفل�صطينية: 

�الإر�د�ت: �ل�صلوك �الأمني لفتح وحما�ص و�الأطر�ف �ملعنية، و�لتطور�ت 

�الأمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، وقر�ء�ت نقدية يف جتربة حما�ص وحكومتها 

2006-2007. وهو ير�أ�ص حترير ن�رشة فل�صطني �ليوم �الإلكرتونية، كما 

ي�رشف على �إد�رة حترير �لتقدير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني. وقد �صارك 

يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملحلية و�لدولية.

د. �شعيد وليد احلاج:

و�الإ�صالمية.  �لعربية  �ملنطقة  وق�صايا  �لرتكي  �ل�صاأن  يف  وباحث  كاتب 

تخّرج من كلية �لطب يف جامعة هاجتبة يف تركيا. له مئات �ملقاالت �لدورية 

يف عدد من �ل�صحف و�ملو�قع �لعربية �ملعروفة، وع�رش�ت �الأور�ق �لبحثية 

حول �ل�صاأن �لرتكي من�صورة يف عدد من �ملر�كز �لبحثية �ملعروفة. ن�رش 

له كتاب “�لعالقات �لرتكية - �لعربية: �الآفاق و�ل�صعوبات” �صنة 2016، 

�ال�صرت�تيجي  “�لتقرير  يف  �لفل�صطينية”  و�لق�صية  “تركيا  ف�صل  وكتب 

�لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  وكذلك   ”2015-2014 �لفل�صطيني 

2016–2017، وف�صل “تركيا و�لعامل �لعربي يف عهد �لعد�لة و�لتنمية” 

يف كتاب “جتربة �لعد�لة و�لتنمية يف �حلكم”، من �إ�صد�ر مركز �لدر��صات 

�ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الجتماعية SETA �صنة 2018. �صارك متحدثاً 

يف عدد كبري من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملحلية و�لدولية بخ�صو�ص �ل�صاأن 

�لرتكي، وله �إطالالت �إعالمية يف عدة قنو�ت ف�صائية.

اأ. د. طالل عرتي�شي:

�صابق  مدير  �للبنانية،  �جلامعة  يف  للدكتور�ه  �لعايل  للمعهد  �صابق  عميد 

�ال�صرت�تيجية  �لدر��صات  ملركز  �صابق  مدير  �الجتماعية،  �لعلوم  ملعهد 

علمي  م�صت�صار  �للبنانية،  �جلامعة  يف  �الجتماع  علم  �أ�صتاذ  بريوت،  يف 

ال�شــــابــع:  الف�شــــل 

الق�شية   الفل�شطينية 

والعـــامل االإ�شـــالمـي

* تركيا

* اإيران

 * منظمـة التعاون 

   االإ�شـــــــالمـــــــي
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�الأو�صط.  �ل�رشق  ق�صايا  يف  وباحث  �ملعارف،  جامعة  يف  و�أكاديي 

�للبناين، ع�صو يف  �لقيادة و�الأركان يف �جلي�ص  �أ�صتاذ حما�رش يف كلية 

ن�رش  وعربية.  لبنانية  در��صات  مر�كز  يف  و��صت�صارية  علمية  هيئات 

موؤمتر�ت  يف  و�صارك  و�أجنبية،  عربية  دوريات  يف  و�أبحاث  در��صات 

و�ل�صيا�صية  �لثقافية  �الأو�صط  �ل�رشق  ق�صايا  حول  ودولية  �إقليمية 

�لديقر�طية،  �ل�صيا�صي،  و�لفكر  �الإ�صالم  موؤلفاته:  من  و�الجتماعية. 

�له�صبة  وجيو-��صرت�تيجيا   ،2003 �صنة  �آخرين(  )مع  �إير�ن  �لغرب، 

�الإير�نية: �إ�صكاليات وبد�ئل، �صنة 2009، ودعم �لفئات �ملهم�صة: جتربة 

�ملجتمع �ملدين يف دعم عائالت �ل�صجناء، �صنة 2014، و�صورة �أملانيا يف 

كتب �لتاريخ �ملدر�صية �لعربية، �صنة 2016، وبني �صحوتني: �الإ�صالم 

�ل�صيا�صي يف �رشق �أو�صط متحول، �صنة 2020.

اأ. د. وليد عبد احلي:

�أ�صتاذ يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية بجامعة �لريموك يف �الأردن، وهو 

�أمناء  جمل�ص  وع�صو  �الأردن،  يف  �لزيتونة  جامعة  �أمناء  جمل�ص  ع�صو 

�ملركز �لوطني حلقوق �الإن�صان يف �الأردن، وع�صو جمل�ص �أمناء جامعة 

�إربد �الأهلية. رئي�ص حترير جملة “�أبحاث �لريموك للعلوم �الجتماعية 

�لعلمي يف جامعة �لريموك.  �لبحث  �لتي ت�صدرها عمادة  و�الإن�صانية” 

ق�صم  رئي�ص  من�صب  و�صغل  �لعربية،  �جلامعات  من  عدد  يف  عمل 

م�صت�صار�ً  عمل  كما  باالأردن،  �لريموك  جامعة  يف  �ل�صيا�صية  �لعلوم 

�ملظامل  ديو�ن  لدى  وم�صت�صار�ً  �الأردن،  يف  لالإعالم  �الأعلى  للمجل�ص 

من  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  يف  معظمها  يرتكز  كتاباً،   33 �ألَّف  �الأردين. 

يف  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  �أبرزها:  ومن  و�لتطبيقية،  �لنظرية  �لناحيتني 

�لعالقات �لدولية، و�لدر��صات �مل�صتقبلية يف �لعلوم �ل�صيا�صية، ومناهج 

�لدر��صات �مل�صتقبلية وتطبيقاتها يف �لوطن �لعربي، و�ملكانة �مل�صتقبلية 

لل�صني على �صلّم �لقوى �لدويل 1978-2010، و�إير�ن: م�صتقبل �ملكانة 

�الإقليمية 2020. كما قام برتجمة عدد من �لكتب و�لدر��صات من �للغة 

�الإجنليزية، ون�رش 118 بحثاً يف �ملجالت �لعلمية �ملُحّكمة.

 الف�شــــــل الثــامــن:

الق�شية الفل�شطينية 

الدولــــي والــو�شـــع 

امل�شاركون يف كتابة التقرير
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مقدمة التقرير

هذ� هو �ملجلد �حلادي ع�رش من �صل�صلة �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني. وبف�صل �هلل �صبحانه، 

فاإن هذ� �لتقرير قد �أخذ موقعه �ملرجعي �ملتميز يف �لدر��صات �لفل�صطينية، و�أ�صبح من �لكتب �لتي 

�لو��صعة و�لدقيقة  باملعلومات  للباحثني و�ملتخ�ص�صني و�ملهتمني. فهو ال يحفل فقط  ال غنى عنها 

�أن يقدم �ملادة �لعلمية يف �إطار مو�صوعي وحتليلي من�صبط مبعايري  و�ملوثقة، و�إمنا يحر�ص على 

�لتقرير  ويتميز  �لقريبة.  �مل�صتقبلية  �مل�صار�ت  ال�صت�رش�ف  �ل�صعي  مع  �لعلمي،  �لبحث  ومناهج 

�ال�صرت�تيجي ب�صموله، فهو يغطي �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني، و�مل�صهد �الإ�رش�ئيلي، وم�صار�ت 

�ملقاومة و�لت�صوية �ل�صلمية، و�الأبعاد �لعربية و�الإ�صالمية و�لدولية للق�صية �لفل�صطينية، كما يفرد 

م�صاحات و��صعة لالأر�ص و�ملقد�صات، وللو�صع �ل�صكاين و�القت�صادي و�لتعليمي �لفل�صطيني.

***

تعر�صت ق�صية فل�صطني �إىل مزيد من �ل�صغوط خالل �صنتي 2018-2019، وبد� �أن �مل�رشوع 

�ل�صهيوين مدعوماً بالواليات �ملتحدة ي�صعى �إىل ت�صفية �لق�صية، بناء على روؤى يينية ليكودية، 

ولي�ص بال�رشورة �لو�صول �إىل ت�صوية �صيا�صية مع �جلانب �لفل�صطيني �أو �لبالد �لعربية. ويظهر �أن 

�صفقة تر�مب �أو ما يعرف بـ“�صفقة �لقرن” جاءت تتويجاً لهذه �لروؤى؛ مقرونة بال�صعي الإنفاذها 

باالأمر �لو�قع، كما يف نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، و�ل�رشعنة �الأمريكية لال�صتيطان �ليهودي 

يف �ل�صفة �لغربية، و�مل�صي �الإ�رش�ئيلي يف ترتيبات �ل�صم �لر�صمي الأجز�ء من �ل�صفة. ياأتي ذلك مع 

ومتطلباته  �الحتالل  �أغر��ص  تخدم  كاأد�ة  دورها  وتكري�ص  ومكانتها،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تدهور 

�لتحرير  ومنظمة  �ل�صلطة  قيادة  من  متو��صل  �صعٌي  �لفرتة  هذه  يف  ر�فقه  تدهور  وهو  �الأمنية. 

لت�صديد قب�صتها على �ل�صاحة �لفل�صطينية، من خالل �إلغاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، وت�صكيل 

حكومة ذ�ت لون و�حد، بعيد�ً عن �لتو�فق �لوطني، وتعطيل �إ�صالح منظمة �لتحرير، وجتميد �لعمل 

و��صتمر�ر  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  ��صتمر�ر  على  �نعك�ص  ما  وهو  �مل�صاحلة.  باتفاقية 

حالة �لتجاذب بني م�صاَري �لت�صوية و�ملقاومة.

تر�مب  �صفقة  مو�جهة  يف  توحدت  �لفل�صطينية  و�ل�صعبية  �ل�صيا�صية  �لقوى  فاإن  �ملقابل،  يف 

وم�صاريع �ل�صم �الإ�رش�ئيلية، كما �أن خط �ملقاومة حافظ على قاعدته يف قطاع غزة وو��صل تقويتها 

وتطويرها، و��صتمرت �ملقاومة بكافة �أ�صكالها يف �ل�صفة �لغربية، وتابع �ل�صعب �لفل�صطيني، �لذي 

جتاوزت �أعد�ده �أعد�د �ليهود يف فل�صطني �لتاريخية، �صموده وثباته على �أر�صه ومقاومته �ل�صعبية، 

وحمافظته على �لقد�ص و�ملقد�صات. كما ��صتمرت فعاليات فل�صطينيي �خلارج �لتي توؤكد �رتباطهم 

بفل�صطني ومت�صكهم بحق �لعودة و��صتعد�دهم لبذل ما ي�صتطيعون لتحريرها.

مقدمة التقرير
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�مل�صهد �لعربي و�الإ�صالمي ال يبعث على �ل�رشور، حيث يعاين من �ل�صعف و�لتخلف و�النق�صامات 

و�لنز�عات �ل�صيا�صية و�لطائفية، كما يعاين من �صعي بع�ص �الأنظمة للتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي؛ 

�إال �أن �لبيئة �ل�صعبية �لعربية و�الإ�صالمية ما ز�لت حا�صنة قوية لفل�صطني و�صعبها ومقاومتها، وما 

ز�لت ع�صيّة على �لتطبيع. 

�ملتحدة  �الأمم  يف  �لت�صويت  يف  كما  حاله،  على  فل�صطني  لق�صية  �ملعتاد  �لدويل  �لدعم  ز�ل  وما 

وموؤ�ص�صاتها. وهناك تز�يد بطيء ومتدرج يف تعاطف �لر�أي �لعام �لدويل مع ق�صية فل�صطني. 

***

ومتابعةً لل�صيا�صة نف�صها يف �ملجلد�ت �ل�صابقة للتقرير، فاإن �أ�صماء �لكتّاب �مل�صاركني وعناوين 

�لف�صول �أو �ملباحث �لتي كتبوها، قد ذكرت يف �صدر �لكتاب عند �لتعريف باأ�صخا�صهم. ومل ُي�رش 

�إليها يف بد�ية كل ف�صل، باعتبار �لتقرير عمالً جماعياً لكتاب و�حد؛ والأن عمل �لتحرير يف هذ� �لتقرير 

وتعديالت  �إ�صافات  باإدخال  �لقيام  �إىل  �ملعتاد،  �لعمل  يتجاوز  �ل�صابقة(  �ملجلد�ت  كل  يف  )وكذلك 

وحتديثات مهمة وكبرية �أحياناً على بع�ص �لف�صول، مما يجعل م�صوؤولية ظهورها، بال�صكل �لذي 

خرجت فيه، م�صوؤولية م�صرتكة.

ال بّد من تقدمي �ل�صكر �جلزيل للزمالء �ملتخ�ص�صني و�خلب�ء �لذين �صاركو� يف كتابة �لتقرير، 

ولل�صادة �مل�صت�صارين �لذين �أ�صهمو� يف مر�جعة ن�صو�صه؛ وكذلك لفريق �لعمل يف مركز �لزيتونة 

�لعلمية،  �ملادة  توفري  يف  دورهم  لهم  كان  �لذين  �الأر�صيف،  ق�صم  وموظفي  �لتحرير  م�صاعدي  من 

ومر�جعة �لن�صو�ص وتدقيقها، و�إخر�ج �لتقرير بال�صكل �لالئق؛ بالرغم من �لظروف �ال�صتثنائية 

�لتي يرُّ بها �ملركز، و�نعكا�صات �نت�صار جائحة كورونا على بيئات �لعمل و�حلياة �ليومية يف لبنان 

وباقي بلد�ن �لعامل.

مكانته  وعلى  �لتقرير،  هذ�  يلقاه  �لذي  �لطيب  �لنجاح  على  �صبحانه  �هلل  نحمد  فاإننا  و�أخري�ً، 

�ملرجعية �ملتخ�ص�صة، ون�صكر كل من دعم هذ� �لتقرير، و�صجعنا على �ال�صتمر�ر يف �إ�صد�ره. كما 

نرحب بكل نقد بناء �أو ن�صح �أو توجيه.

و�حلمد هلل رّب �لعاملني

                                                                                                                         املحرر

اأ. د. حم�شن حممد �شالح
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الو�سع الفل�سطيني الداخلي

�ت�صمت �صنتا 2018-2019 با�صتمر�ر �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، وبحالة 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  ت�صهدها  �لتي  �لفاعلية  و�نعد�م  و�لرتدي  �ل�صعف 

من  تفريغها  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  و�صعي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ت�صهدها  �لتي  �لتاآكل  وبحالة 

�النق�صام  حالة  با�صتمر�ر  �ل�صنتان  �ت�صمت  كما  �لوظيفي.  دورها  وتكري�ص  �لوطني،  م�صمونها 

برنامج  غياب  ظّل  يف  �مل�صاحلة،  م�صار  وتعّطل  و�ملقاومة،  �لت�صوية  م�صاَري  وتنازع  �لفل�صطيني، 

�ملوؤ�ص�صات  على  �لهيمنة  يف  ��صتمر�ره  على  فل�صطيني  ف�صيل  �إ�رش�ر  ظّل  ويف  د،  ُموحَّ �صيا�صي 

�لر�صمية و�صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني.

توقيع  حني  �أ�صيعت  �لتي  �لتفاوؤل  حالة  من  بالرغم 

�لقاهرة  يف  �مل�صاحلة  التفاقية  وفتح  حما�ص  حركتَي 

ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  من  باالتفاق  ترحيب  من  تبعه  وما   ،2017/10/12 يف 

�إىل ترحيب بقية �لف�صائل �لفل�صطينية،  �إ�صماعيل هنية، باالإ�صافة  �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص 

�لفل�صطيني حممود عبا�ص وكلّ من خالد م�صعل  �لرئي�ص  �لتي د�رت بني  �الت�صاالت  وبالرغم من 

�لرئي�ص �ل�صابق للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، و�إ�صماعيل هنية رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة، 

ملو�جهة �عرت�ف �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب Donald Trump بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، 

وقر�ره نقل �صفارة بالده لدى دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، وبالرغم مما بد� 

�إليه، حول ملّفات معّقدة كموظفي حكومة  �مل�صار  �التفاق  �أو ترحيالت جمدولة، يف  تفاهمات،  من 

تلك  �لطرفني، وما �صبق  �تفاق �صابق بني  �لتي هي بدورها وليد  �هلل،  غزة، ومتكني حكومة �حلمد 

�لفل�صطينية يف ر�م �هلل  �ل�صلطة  �لتي تذرّعت بها قيادة  �الإد�رية  للجنتها  �لتفاهمات من حلّ حما�ص 

�نتك�ص  �أن  �لعقوبات على قطاع غزة، بالرغم من كل ذلك، فاإّن �التفاق ما لبث  لفر�ص �صل�صلة من 

�رشيعاً قبل �أن ينق�صي �لثلث �الأول من �صنة 2018، وهو ما مل يكن مفاجئاً بالنظر �إىل �ل�صري �لبطيء 

يف تنفيذ �تفاقية �مل�صاحلة تلك.

بعد توقيع �تفاقية �لقاهرة، �أبدت حركة فتح تريثاً كبري�ً يف تنفيذ ما هو مطلوب منها، وال �صيّما 

حما�ص  عنها  �أعلنت  �لتي  �الإد�رية  باللجنة  رهنتها  و�لتي  غزة،  على  �ملفرو�صة  �لعقوبات  رفع  يف 

�لو�صيط  مع  مباحثاتها  يف  حلّتها  ثم   ،2017/3/16 يف  عليها  غزة  يف  �لبملانية  كتلتها  مب�صادقة 

�مل�رشي يف 2017/9/17، مقابل �إجناز �تفاق م�صاحلة �صامل. فقد ربطت قياد�ت حركة فتح �رشيعاً 

�صالح  ملف  �أثارت  ثم   
1
وتو�صيات، مقرتحات  من  �ملخت�ّصة  �للجان  ُتقّدمه  مبا  �الإجر�ء�ت  رفع 

مقدمة

اأواًل: بداية قلقة ومتوترة
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�ملقاومة حتت غطاء مقولة “�ل�صلطة �لو�حدة، و�ل�صالح �لو�حد، و�لقر�ر �لو�حد”، و�أن قر�ر �ل�صلم 

�لفل�صطيني  �لرئي�ص  �صخ�ص  يف  �ملمثلة  �لفل�صطينية،  �ل�رشعية  يف  حم�صور  �صيا�صي  قر�ر   و�حلرب 

2
حممود عبا�ص، باعتباره �لر�أ�ص �الأعلى لكل �ملوؤ�ص�صات �ل�صيا�صية �لفل�صطينية �لر�صمية.

على  وجيز  وقت  بعد  عبا�ص،  �لرئي�ص  ت�رشيح  و�أخطرها،  �لت�رشيحات  تلك  �أو�صح  كانت  وقد 

“متكني �حلكومة”، وتعبريه  �أ�صماه  �لقطاع مبا  �تفاقية �مل�صاحلة، برهنه رفع عقوباته عن  توقيع 

 وقد �أفادت بع�ص �مل�صادر �الإعالمية �أن �لرئي�ص عبا�ص �صاعف 
3
عن ذلك بقوله “�أنا م�ص م�صتعجل”،

من �رشوطه على حركة حما�ص الإجناز �مل�صاحلة، با�صرت�طه ما هو تعجيزيّ بالن�صبة �إىل حما�ص، �أو 

4
ينهي دورها ونفوذها متاماً.

وهذه �لت�رشيحات و�صو�ها، حول ملّفات مل ُيبّت يف �صاأنها، وُرّحلت �إىل جلان خمت�ّصة ومو�عيد 

�إمكانية جناح �تفاقية  زمنية جمدولة، دفعت بع�ص �الأو�صاط يف حركة حما�ص الإبد�ء ت�صاوؤمها من 

�تفاقية  توقيع  وقبل  �لقاهرة،  يف  �الإد�رية  �للجنة  حلّت  �أن  ومنذ  حما�ص  حركة  وكانت   
5
�مل�صاحلة،

يرتتب  مما  باملثل  حما�ص  مقابلة  يف  فتح  حركة  تباطوؤ  من  ��صتغر�بها  �أبدت  قد  فتح،  مع  �مل�صاحلة 

 وبعد �تفاقية �مل�صاحلة �صاركت �لف�صائل �لفل�صطينية حركة حما�ص �ال�صتياء 
6
عليها من �إجر�ء�ت،

7
من تباطوؤ حركة فتح يف رفع �لعقوبات عن قطاع غزة.

مل تكن �إجر�ء�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي ��صتهدفت قطاع غزة قا�رشة عليه، فقد تز�من معها، 

�لغربية،  �ل�صفة  �الأ�رشى �ملحررين، وقطع رو�تب عدد من نو�ب حما�ص يف  وقف رو�تب عدد من 

وحجب عدد من �ملو�قع �الإلكرتونية �لقريبة من حركة حما�ص، بيد �أّن �لالفت يف كّل هذه �الإجر�ء�ت 

 مّما 
8
�أنها تر�فقت مع زيارة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب لفل�صطني، و�لتي كانت يف 2017/5/23،

�أّن �لقيادة �لفل�صطينية قر�أت �جتاهات �الإد�رة �الأمريكية، وطبيعة حتالفاتها يف �ملنطقة، على  يعني 

نحو دفعها لتح�صني نف�صها بتعزيز هجومها على حركة حما�ص، باعتبارها �إحدى قوى “�الإ�صالم 

�ل�صيا�صي” �مل�صتهدفة من �لتحالف �الإقليمي �ملدعوم من تر�مب، باالإ�صافة �إىل �فتقاد قيادة حركة 

فتح �الإر�دة على �جرت�ح م�صار جديد ينقلب على م�صار �لت�صوية، �أو تتجاوز به �ملهمات �لتي �رُشَِط 

بها وجود �ل�صلطة وبقاوؤها.

�صمن  غزة،  قطاع  �إىل  �لعودة  يف  ر�غبة  تكن  مل  �ل�صلطة  �أّن  �مل�صار  هذ�  �إىل  بالنظر  �ملرّجح  من 

وجودها  يخالف  و�لتي  حما�ص،  على  تقت�رش  ال  حيث  �لقطاع  يف  �ملقاومة  بحالة  �العرت�ف  معادلة 

�عتبار�ت  من  �إليها  ين�صم  �أن  يكن  وما  �العتبار،  هذ�  و�صمن  عبا�ص،  للرئي�ص  �ل�صيا�صي  �خلط 

�لتخلّ�ص  �إىل  �لتي تدفعها  �لظروف  �ل�صلطة، و�صمن جملة  د�خلية خا�صة بحركة فتح، ر�أت قيادة 

من م�صوؤولياتها جتاه قطاع غزة، هذ� �لتخلّ�ص مك�صباً ماليّاً بالتخفيف عن ميز�نيتها، ومن ثم فقد 

ربطت قيادة �ل�صلطة، و�لتي هي بال�رشورة قيادة حركة فتح، قيامها بالتز�ماتها جتاه �مل�صاحلة، 
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مبا �أ�صمته �لتمكني حلكومة �لوفاق �لوطني، وهو تعبري ف�صفا�ص، مل يُفهم منه �إال �أنْ تتخلّى حما�ص 

عن عنا�رش قوتها ونفوذها كلها، وحتديد�ً �الأنفاق و�صالح �ملقاومة.

بعد قر�ر�ت  بكل من م�صعل وهنية  �لرئي�ص عبا�ص  �لتي جمعت  فاالت�صاالت  �أيّ �حلال،  وعلى 

بني  �لرت��صق  جتاوز  باإمكانية  �الآمال  من  عّززت  قد  كانت  و�إْن  �إليها،  �الإ�صارة  �صبقت  �لتي  تر�مب 

�لطرفني، وجتاوز �صجال �لتمكني حلكومة �لوفاق �لوطني، �إال �أّن �مل�صار �لعام مل يكن ُيب�رّش باأكرث 

من �نفر�جة حمدودة وموؤقتة مل تلبث �أن �نفجرت وغّطت �صنة 2018 كلها ومتّددت �إىل �صنة 2019.

فبعد قر�ر�ت تر�مب، و�الأجو�ء �لد�خلية �الإيجابية �لتي تبعتها، و�أوحت باإمكانية تطوير موقف 

موحّد ملو�جهة �لتحديات �لتي حتُيط بالق�صية �لفل�صطينية، عقد �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني، دورة 

�أن تكون دورة طارئة، وقد �صّكل  �لرئي�ص عبا�ص من  عادية يف ر�م �هلل، بخالف ما كان قد وعد به 

تخ�صع حيث  �أخرى،  �أ�صا�صية  فل�صطينية  وف�صائل  فتح  حركة  بني  عميقاً  خالفاً  �الجتماع،   مكان 

ر�م �هلل ل�صلطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �الأمنية، وبالتايل قدرة �الحتالل على �لتحّكم بدخول �مل�صاركني، 

مما يعني ��صتمر�ر�ً من �ل�صلطة يف نهجها �ل�صيا�صي، كما ر�أته بع�ص �لف�صائل �لفل�صطينية كحركة 

�الإطار  دعوة  عن  عبا�ص  �لرئي�ص  �متناع  �إىل  باالإ�صافة  هذ�   
9
�ل�صعبية. و�جلبهة  �الإ�صالمي،  �جلهاد 

و�لذي  �ملتعددة،  �مل�صاحلة  �تفاقيات  عليه  ن�ّصت  �لذي  لالنعقاد،  �لتحرير  ملنظمة  �ملوؤقت  �لقيادي 

 وباالإ�صافة ال�صتمر�ر �لعقوبات على 
10

�أكّدت عليه �جتماعات �للجنة �لتح�صريية للمجل�ص �لوطني،

مبقاطعة  نف�صه  �ملوقف  تبنّت  قد  حما�ص  حركة  وكانت   
11

نف�صه. �ل�صيا�صي  بالنهج  و�لتم�صك  غزة، 

�جتماعات �ملجل�ص �ملركزي، قائلة �إّنها مل تزل تالحظ �صيادة منطق �لهيمنة و�لتفرد و�اللتفاف على 

12
�إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني، بعيد�ً عن �ل�رش�كة �ل�صيا�صية و�لتو�فق يف �تخاذ �لقر�ر�ت �مل�صريية.

ومقاطعة   ،2018 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �ملركزي  �ملجل�ص  جل�صة  �نعقاد  لظروف  باالإ�صافة 

موؤ�رّش�ً  �الجتماع  ذلك  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  كلمة  �أعطت  فقد  لها،  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتَي 

الجتماعات  �حلركتني  مقاطعة  �نتقد  �أن  بعد  �جلاري،  �مل�صاحلة  م�صار  عن  �لرت�جع  �إمكانية  حول 

�أن  �إذ  �لرت�جع،  �أن �مل�صاحلة تر�وح مكانها، بال تقّدم وال تر�جع، مما يعني �صمناً  �ملجل�ص، وذكر 

13
�تفاق �مل�صاحلة ُموّقع، وُيفرت�ص �أنه يف حالة َتقّدم ال يف حالة جمود.

جل�صة  عقد  �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  �لزعنون،  �صليم  �قرتح  نف�صها،  �جلل�صات  يف 

عادية للمجل�ص �لوطني تُدعى �إليها حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، تكون مهّمتها، �إعادة ت�صكيل 

 دون 
14

�أو �ختيار �أو �نتخاب جمل�ص وطني جديد وفق ما َن�ّص عليه نظام �نتخابات �ملجل�ص �لوطني،

�أن ياأتي على ذكر �الإطار �لقيادي �ملوؤقت، �لذي ُيفرت�ص، وبح�صب �صل�صلة �التفاقيات �ملوّقعة بني 

�أنّه �ملكلّف بتطوير منظمة �لتحرير، وهو  �لف�صائل �لفل�صطينية عموماً، وحما�ص وفتح خ�صو�صاً، 

ما يعني �أنّ قيادة فتح، تريد �إعادة ت�صكيل منظمة �لتحرير، على �أر�صيتها ووفق قو�عدها، و�نطالقاً 
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من �لهياكل �لقائمة �لتي تهيمن عليها، دون �عتبار لالتفاقيات �ملتعّددة بني �لفاعلني �لفل�صطينيني، �أو 

�مل�صالح �لوطنية �ملتبادلة، �أو قاعدة �ل�رش�كة، وهو ما كان يوؤ�رّش الحتمالية �إف�صال �تفاقية �مل�صاحلة 

عن قريب.

��صتهَدف تفجرٌي يف غزة  �تفاقية �مل�صاحلة بالفعل، حينما  �نتك�صت  �لوقت طويالً، حتى  مل يدم 

موكباً لرئي�ص وزر�ء حكومة �لوفاق �لوطني، ر�مي �حلمد �هلل، وب�صحبته رئي�ص جهاز �ملخابر�ت 

�لتي  �لكبى  �لعودة  مل�صرية  يكن  ومل   ،2018/3/13 يف  لغزة  زيارتهما  �أثناء  يف  فرج،  ماجد  �لعامة 

�أطلقتها �لقوى �لوطنية و�ملجتمعية يف غزة يف 2018/3/30، لتخّفف من �نفجار �خلالف بني �لطرفني، 

15
بالرغم من �عتبار فتح تلك �مل�صرية نقلة نوعية يف تاريخ �لن�صال �لفل�صطيني.

 
16

وقد �صارع �لرئي�ص عبا�ص �إىل �تهام حما�ص بالوقوف �ملبا�رش و�لتنفيذي خلف حادثة �لتفجري،

 
18

�الإعالميني، م�صوؤوليها  �أحد  ل�صان  على  فتح  وحركة   
17

�هلل، �حلمد  حكومة  با�صم  �لناطق  وكذلك 

وز�رة  �ّتهمت  حني  يف  وذلك   19
�أخرى. ف�صائل  من  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  يف  و�أع�صاء 

يف  بال�صلوع  �هلل  بر�م  �ملخابر�ت  جهاز  يف  قيادياً  �صابطاً  غزة  قطاع  يف  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية 

�أخرى  هجمات  لتنفيذ  تخّطط  كانت  �خللية  �إّن  قائلة  منه،  خمرتقة  جهادية  خلية  وبقيادة  �لتفجري، 

بغزة ت�صتهدف وفود�ً دولية باالإ�صافة �إىل �لوفد �الأمني �مل�رشي، وحتميل �مل�صوؤولية لتنظيم “�لدولة 

جلنة  ت�صكيل  �الأوىل  �لتفجري  حلظة  منذ  �قرتحت  �إّنها  �لوز�رة  قالت  وبينما  )د�ع�ص(.  �الإ�صالمية” 

م�صرتكة من �الأجهزة �الأمنية يف غزة و�ل�صفة للتحقيق يف �حلادثة دون �أن جتد ��صتجابة لذلك، فاإّن 

20
�ملتحدث با�صم حركة فتح و�صف ما قاله �لبيان �لر�صمي يف غزة باأنه م�رشحية ت�صليلية مك�صوفة.

بد� هذ� �لتفجري تتويجاً للجمود �لذي غرقت فيه �مل�صاحلة بعد �صتة �صهور على توقيعها، فقد 

تبعها �صجال مت�صاعد بني �لطرفني حول ما �ُصّمي بالتمكني للحكومة، دون �أن تتمكن �الجتماعات 

�ملتعددة يف �لقاهرة وغزة من و�صع حّد لذلك �ل�صجال �أو �إنهائه، وهو �الأمر �لذي دفع رئي�ص حركة 

حما�ص يف غزة، يحيى �ل�صنو�ر، وبعد �أكرث من �صهرين بقليل على توقيع �تفاقية �مل�صاحلة، للتحذير 

�إليه يف غزة،   وهو ما ح�صل بالفعل �رشيعاً بعد �النفجار �مل�صار 
21

من �حتماالت �نهيار �مل�صاحلة.

باأّنها قائمة  له من حدّة �خلطاب جتاه حما�ص بو�صفه �صيا�صاتها  �لرئي�ص عبا�ص يف كلمة  فقد رفع 

�أّنه �تخذ  بذلك جذورها �الإخو�نية، موؤكد�ً  �لع�رشين، قا�صد�ً  �لقرن  على �الغتياالت منذ ثالثينيات 

على  �ل�رشعية،  غري  و�صلطتها  حما�ص  حركة  رف�ص  مقابل  يف  ومالية،  وقانونية  وطنية  �إجر�ء�ت 

�لعقوبات   وهو ما فهم منه ت�صديد 
22

�للحمة و�لوحدة للوطن، �إعادة  حّد و�صفه، جهوده يف �صبيل 

على غزة. وقد تبع كلمة �لرئي�ص هذه، حملة ملوؤيدي حركة فتح يف مو�قع �لتو��صل �الجتماعي، ويف 

23
�ل�صارع، حتت �صعار “فّو�صناك” فهم منها دعم خطو�ته �ملتوقعة جتاه غزة.
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�مل�صاحلة  �تفاقية  فيه  وُقّعت  �لذي  لل�صياق  ر�ف�ص  موقف  عن  كلمته  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  وك�صف 

�الأخرية، مما يعني �أن فتح ��صطرت مناورة للذهاب �إىل �لقاهرة و�لتوقيع على �التفاقية، فقد حتّدث 

عن �مل�صاحلة �لتي وّقعت عليها حركته ب�صفتها م�صاحلة يريدها �الآخرون ال هو، م�صري�ً �إىل جهات 

�لرئي�ص عبا�ص هذ� حلما�ص  �ّتهام   ومل يكن 
24

تاأتي يف �صياق خمططات تر�مب. و�أنّها  “�خرتعتها”، 
عابر�ً، و�إمنا �صاد يف خطاب حركة فتح �تهام حركة حما�ص باأنها ت�صعى �إىل ف�صل غزة عن �مل�رشوع 

�لوطني، و�ال�صتقالل بها عن �ل�صلطة يف �ل�صفة، مبا يخدم خمطط “�صفقة �لقرن” وم�رشوع تر�مب 

بخ�صو�ص �لق�صية �لفل�صطينية. وهو �التهام �لذي ��صتمّر طو�ل �لوقت �لالحق بعد �نتكا�ص �تفاق 

�مل�صاحلة، مبا يف ذلك على ل�صان �لرئي�ص عبا�ص، و�لذي رفع �صعار “�إما �أن ن�صتلم كل �صيء ونتحّمل 

25
م�صوؤولية كّل �صيء، و�إما �أن ي�صتلمو� كل �صيء ويتحّملو� م�صوؤولية كل �صيء”.

�لتي  �لعقوبات  �أّن  �ملر�قبني  يعتقد بع�ص  �لتّهمة،  بهذه  قيادة فتح حركة حما�ص  تتّهم  ويف حني 

فر�صتها قيادة �ل�صلطة على غزة من �صاأنها دفع غزة لالنف�صال فعالً، مّما يثري �لت�صاوؤالت حول 

�أمثال  الحظ  فقد  �الأمر،  كان  ما  و�أياً  �خلطاب.  لهذ�  �ملناق�صة  و�إجر�ء�تها  �ملعلن،  �ل�صلطة  خطاب 

�إىل  �لذهاب  يف  جادة  غري  فتح  حركة  �أنّ  �لتفجري،  حادثة  قبل  مبكّر،  وقت  ومنذ  �ملر�قبني،  هوؤالء 

 وقد عزّز �صلوكُ فتح، وال �صيّما �إبقاء �لعقوبات على غزة، 
26

�مل�صاحلة و�إمنا دفعتها �ملناورة �إىل ذلك.

و�لت�صعيد �ملبا�رش �صدّ حما�ص بعد حادثة �لتفجري، ورف�ص مقرتح حما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية 

ف�صائل  بع�ص  لدى  حتّى  �لتقدير،  ذلك  من  �حلادثة،  يف  للتحقيق  م�صرتكة  �أمنية  جلنة  بت�صكيل 

على  ��صتفهام  عالمات  ي�صع  فتح  حركة  موقف  �إنّ  قالت  �لتي  �ل�صعبية  كاجلبهة  �لتحرير،   منظمة 

27
�صلوكها.

وهكذ� دخل �لفل�صطينيون �صنة 2018، و�أنهو� ربعه �الأول، و�لت�صعيد بني حركَتي فتح وحما�ص 

يتعاظم، على نحو �أنباأ باإمكان �لدخول يف منعطفات �أكرث خطر�ً يف �لعالقات �لوطنية �لد�خلية، مبا يف 

ذلك ما يتعلق باملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية، �لتي ُيفرت�ص �أنها �إّما حمّل �تفاق نظرّي بني خمتلف �لقوى 

غزة  قطاع  بني  و�صكلياً  قانونياً  �ملتبقي  �لر�بط  �أنها  �أو  �لتحرير،  منظمة  كموؤ�ص�صات  �لفل�صطينية، 

و�ل�صفة �لغربية، كاملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. ومن بني هذه �ملوؤ�ص�صات كانت حكومة �لوفاق 

بِطلَت خطو�ت 
ُ
أ�صا�صياً يف �ل�صجال بني حركتَي فتح وحما�ص، وبا�صمها �أ �لوطني، �لتي �حتلّت حيز�ً �

�مل�صاحلة. وبالرغم من ذلك، ويف �صياق �ل�رش�ع بني �حلركتني، وتفرّد حركة فتح يف قيادة �ملوؤ�ص�صة 

حلّت مكانها، حكومة برئا�صة 
ُ
و�أ �لوطني،  �لوفاق  �أقيلت حكومة  �لفل�صطينية وتفّرعاتها  �ل�صيا�صية 

من حركة فتح، الأّول مّرة منذ �النق�صام �لفل�صطيني، بيد �أّن حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، �صّكل �لتمهيد 

�لفعلي، للتغيري �حلكومي �ملتجاوز التفاقية �ل�صاطئ.
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بالتفجري  �مل�صاحلة،  �تفاقية  تر�جع  بعد 

�لذي حدث مع مرور موكب رئي�ص حكومة 

�لتمكني  خطابات  ظلّت  �لوطني،  �لوفاق 

�صيّدة �ملوقف، يف تعبري حركة فتح عن موقفها من �مل�صاحلة �لفل�صطينية، فبالرغم من حّل �للجنة 

�ل�صلطة  وت�صلُّم   
28

عملها، يف  غزة  موظفي  ملف  مبناق�صة  �ملعنية  �للجنة  و�رشوع  غزة،  يف  �الإد�رية 

 �إال �أّن �إ�صكالية �لتمكني للحكومة، 
29

�لفل�صطينية ملعابر قطاع غزة يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017،

2019، مما يعني  �مل�صاحلة يف مطلع �صنة  بانفجار جديد يف حالة  2018، مرور�ً  ظلّت عنو�ن �صنة 

�أّن حادثة تفجري موكب رئي�ص وزر�ء حكومة �لوفاق �لوطني، مل تنِه متاماً جهود �مل�صاحلة، و�إمنا 

�أغرقتها يف جدل �لتمكني، حتى �أو�خر �صنة 2019.

�مل�صاحلة  عليه  ُتبنى  �أن  ينبغي  �لذي  �الأ�صا�ص  �لوطني  �لوفاق  حلكومة  �لتمكني  فتح   جَعلت 

بُرّمتها، دون �أي �عتبار خلطو�ت متز�منة تتقدم بها �ل�صلطة �لفل�صطينية جتاه قطاع غزة، وال �صيّما 

رفع �لعقوبات عن �لقطاع، �أو حترتم فيها �حلقائق �ملوجودة يف �لقطاع و�لتي تر�ّصخت طو�ل �صنو�ت 

�أكّدت قياد�ت حركة فتح �أن  �النق�صام، ك�صالح �ملقاومة. فمنذ توقيع �تفاقية �مل�صاحلة يف �لقاهرة، 

متكني �حلكومة يجب �أن ي�صمل كافة �مللفات �الإد�رية و�ملالية و�الأمنية، و�أنه لن يتم �النتقال �إىل �أّي 

30
ملف �آخر يف �مل�صاحلة قبل �إنهاء �النق�صام عب �لتمكني �لكامل و�ل�صامل للحكومة.

 وكذ� قياد�ت �أخرى يف �للجنة 
31

ويف حني حتدّث �لرئي�ص عبا�ص �رش�حة عن “�ل�صالح �لو�حد”،

 فاإنّ رئي�ص حكومة �لوفاق �لوطني ر�مي �حلمد �هلل، حتّدث عن �صتة جو�نب 
32

�ملركزية حلركة فتح،

قال �إّن حكومته مل مُتّكن فيها يف غزة، مبيناً �أّن �صالح �ملقاومة لي�ص من تلك �الأمور �ل�صتة، و�لتي هي؛ 

�جلباية �لد�خلية، و�الأمن �لد�خلي وال �صيّما �ل�رشطة و�لدفاع �ملدين، وت�صليم جهاز �لق�صاء الإنهاء 

�ملعابر  وت�صليم  �حلكومية،  �الأر��صي  وت�صليم  و�ل�صفة،  غزة  بني  �لق�صائي  �جلهاز  يف  �الزدو�جية 

33
ب�صكل فعلي ال رمزي.

�أنّ حركة حما�ص وبعد حلّها للجنة �الإد�رية يف مبادرة منها، تقّدمها بني يدي �لو�صاطة  يت�صح 

على  عبا�ص  �لرئي�ص  و�فق  حال  يف  ت�صاء  كما  بها  تت�رّشف  م�رش  لدى  “وديعة”  �أو  �مل�رشية، 

 وبعدما �صلّمت �ملعابر لل�صلطة �لفل�صطينية، مل تكن لتتخلّى عن كامل م�صوؤوليتها وعن 
34

�مل�صاحلة،

�أمن �ملقاومة، دون �أن تتقدّم حركة فتح، من خالل �ل�صلطة �لفل�صطينية، بخطو�ت مماثلة جتاه قطاع 

غزة، وال �صيّما يف ملف موظفي حكومة غزة، وهو ما كان ي�صتدعي من حما�ص �لتم�صك باجلباية 

�لقطاعات  بخ�صو�ص  نف�صه  �الأمر  قول  ويكن   
35

غزة. موظفي  رو�تب  لدفع  �لد�خلية  �ل�رشيبية 

لقطاع  حما�ص  �إد�رة  بو��صطة  عملهم  يف  �نتظمو�  �لذين  �ملوظفني  من  تُد�ر  �لتي  �الأخرى  �حلكومية 

 غزة، فلم تكن حما�ص لتعيدهم �إىل بيوتهم، الإحالل موظفني مكانهم ُتعيّنهم �ل�صلطة �لفل�صطينية من 

ثانيًا: مــن حـكـــومــة الــوفــاق

           الوطني اإىل حكومة فتح



33

الو�شع الفل�شطيني الداخلي

دفعت  �لتي  غزة،  قطاع  مع�صالت  لتحّل  �مل�صاحلة  قطعتها  �لتي  �خلطو�ت  تكن  مل  وعليه  �هلل.  ر�م 

يف  و�الندفاع  �الإد�رية،  �للجنة  بحلّ  �صلفاً  بد�أتها  و��صعة  بخطو�ت  �مل�صاحلة  �إىل  للذهاب  حما�ص 

�ل�صنو�ر بك�رش  �أ�صهرها تهديد قائد حما�ص يف غزة يحيى  �لتفاوؤل، كان من  ت�رشيحات مفرطة يف 

�مل�صاحلة  “�أيقونة”  حينه  يف  ُعّد  حتّى  غريها،  �أو  حما�ص  �أبناء  من  �مل�صاحلة  يعرقل  من  كلّ  عنق 

36
�لفل�صطينية.

 
37

�نهيارها، �حتماالت  من  مبّكر�ً  ُيحّذر  �أخذ  للم�صاحلة،  حما�صة  �الأكرث  نف�صه  �ل�صنو�ر  �أنّ  بيد 

 حمذّر�ً عبا�ص من 
38

�أنّها و�صلت طريقاً م�صدود�ً، �إىل قناعة مفادها   2018 و�صوالً يف نهايات �صنة 

جتاوز �لقوى �لفل�صطينية له يف حال فر�ص عقوبات جديدة على غزة، فم�صاعفة �لعقوبات بح�صب 

فتح  مطالبة  من  حركته  موقف  بيان  �صياق  ويف  �للعبة.  لقو�عد  وك�رش  لالأو�ين  تك�صري  �ل�صنو�ر 

جلنة  عنه  تنبثق  موحد  وطني  ملجل�ص  �إال  يتّم  لن  ذلك  �إّن  �ل�صنو�ر  قال  للحكومة،  �لكامل  بالتمكني 

39
تنفيذية تدير �لقطاع وفق �أ�ص�ص وطنية.

فتح،  ورف�صتها  حما�ص  عليها  و�فقت  م�رشية،  ورقة  �صوء  على  �ل�صجاالت  هذه  جتددت 

 �إذ ��صرتطت فتح �لتمكني �لكامل حلكومة �لوفاق �لوطني، مبا 
40

ال�صتئناف �مل�صاحلة �لفل�صطينية.

ي�صمل ب�صط �ل�صيطرة على �الأر�ص و�الأمن و�لق�صاء و�ملعابر و�جلباية �لد�خلية، ومبا يت�صمن عودة 

�لوزر�ء وروؤ�صاء �لهيئات و�ل�صلطات و�ملوؤ�ص�صات �لعاملة، وبدون �أي تدّخل �أو عر�قيل من �أّي جهة 

 ما يعني رف�ص فتح لوجود �ملوظفني �لذين عُيّنو� يف �أثناء �إد�رة حما�ص لقطاع غزة. كما �أّنها 
41

كانت،

�صملت  و�لتي   
42

�لقطاع، على  �ملفرو�صة  و�لعقوبات  غزة،  موظفي  م�صري  متاماً  جتاهلت  رّدها  يف 

�القتطاع حتى من رو�تب �ملوظفني �لتابعني لل�صلطة يف ر�م �هلل، ووعدت بجدولتها ودفعها بعد �إنهاء 

 يف خطوة تبدو تعزيز�ً للح�صار على قطاع غزة حتى لو م�ّص �ل�رش�ئح �ملوؤيدة حلركة 
43

�النق�صام،

فتح فيها.

�تفاق  2018، يف غمرة جهود م�رشية الإبر�م  �أغ�صط�ص  �آب/  د�ر �صجال �مل�صاحلة هذ�، يف �صهر 

�نطالق  على  �صهرين  من  �أقل  بعد  غزة،  قطاع  يف  و�لفل�صطينيني  �الحتالل  بني  �الأمد  طويل  تهدئة 

ب�رشعية  �التفاق  هذ�  ي�صتظّل  �أن  �أر�د  حينها  �مل�رشي  �لتوّجه  �أّن  ويبدو  �لكبى،  �لعودة  م�صرية 

وبال�رشورة  هي  �إيجابياً،  معه  �لتعاطي  يجِر  مل  طرحه،  بد�ية  ومنذ  و�لتي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة 

�أّي  �إبر�م  قبل  �مل�صاحلة  باإجناز  طالبت  ثم   
44

�لقرن”. لـ“�صفقة  تنفيذ�ً  �عتبتاه  حيث  فتح،  حركة 

هذ�  منع  �إما  يعني  �لذي  �الأمر  وهو   
45

غزة، قطاع  يف  و�ملقاومة  �الحتالل  بني  تهدئة  �أو  هدنة  �تفاق 

�التفاق الأنّ م�صار�ت �مل�صاحلة كانت مقفلة ب�رشوط حركة فتح �لتي �صبقت �الإ�صارة �إليها، �أو �إغالق 

 �أي نافذة حلما�ص ومعها بقية قوى �ملقاومة مبعزل عن �ل�صلطة و�رشعيتها، وحتت �صعار منع ف�صل 

قطاع غزة.
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ويف �لفرتة �لتي د�ر فيها �حلديث عن �صفقة تهدئة بني حما�ص و“�إ�رش�ئيل”، وهي �لفرتة �لتي 

ما  وهو  تلك،  �لتهدئة  جهود  تعطيل  يف  فتح  حركة  ��صتمرّت   ،2018 �صنة  من  �الأخري  �لربع  تُغطّي 

ر�أى فيه بع�ص �ملر�قبني حماولة لقطع �لطريق على حما�ص من �أن ت�صتثمر م�صرية �لعودة، وتلميعاً 

46
ل�صورة �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، وحماولة لتبير ��صتمر�ر �لعقوبات على قطاع غزة.

غطّت �إ�صكالية �لتمكني حلكومة �لوفاق �لوطني �صنة 2018 كامالً، وظلّت يف مو�صع جتاذب بني 

حما�ص وفتح، فقد ت�صكّلت حكومة ر�مي �حلمد �هلل ب�صفتها حكومة وفاق وطني على �أ�صا�ص �تفاق 

�ل�صاطئ �ملبم بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وحركة حما�ص، �صن رزمة تت�صمن، ت�صكيل هذه 

�حلكومة، و�لتاأكيد على ما �تُّفِقَ عليه �صابقاً، و�إجر�ء �نتخابات ت�صمل �لرئا�صة و�لت�رشيعي و�ملجل�ص 

تفعيل  جلنة  وعقد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  وتفعيل  �حلكومة،  ت�صكيل  على  �صهور  �صتة  بعد  �لوطني 

وتطوير منظمة �لتحرير �لفل�صطينية؛ ملمار�صة مهامها �ملن�صو�ص عليها يف �التفاقات، وتفعيل جلان 

�أنّ حركة حما�ص ظلّت تتّهم حكومة �لوفاق �لوطني باإهمال   بيد 
47

�حلريات و�مل�صاحلة �ملجتمعية.

قطاع غزة وبعدم قيامها بو�جباتها نحوه، مما ��صطرها، بح�صب رو�يتها، �إىل ت�صكيل جلنة �إد�رية 

 و�إذ� كانت �إ�صكالية 
48

متالأ �لفر�غ �لذي ترتكه حكومة �لوفاق �لوطني، وال ُت�صّكل بديالً عن �حلكومة.

�إ�صكالية متكني  فاإّن  �ل�صلطة،  قيادة  �ل�صلطة بح�صب مّبر�ت  ��صتدعت عقوبات  قد  �الإد�رية  �للجنة 

حكومة �لوفاق �لوطني �صارت عنو�ن جمود �مل�صاحلة، �إىل حني �إقالتها من �لرئي�ص عبا�ص، وت�صكيل 

49
حكومة بر�أ�ص من حركة فتح، عادت وطالبت بدورها بالتمكني لها يف قطاع غزة.

ر�مي حكومة  ��صتقالة  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  قَبِلَ   ،2019 يناير  �لثاين/  كانون  نهاية   ففي 

 وبكلمة �أخرى �أكرث دّقة، �أقال 
50

�حلمد �هلل، وكلّفها بت�صيري �الأعمال حتى ت�صكيل �حلكومة �جلديدة.

�لرئي�ص �لفل�صطيني حكومة �لوفاق �لوطني �ملنبثقة عن �تفاق �ل�صاطئ، ليكلّف، بعد �أكرث من �صهر 

 
51

�لفل�صطينية، �حلكومة  بت�صكيل  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ��صتية  حممد  �إقالتها،  على 

ت�صمية  دون   
52

،2019/4/13 يف  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أمام  �لقانونية  �ليمني  ��صتية  حكومة  ولتوؤدي 

وزر�ء �لد�خلية و�الأوقاف، وقد عَكَ�صَ �لوقت �لطويل من �إقالة �حلمد �هلل �إىل �أد�ء حكومة ��صتية �ليمني 

 
53

�لقانونية، وخلوّ حكومته من وزر�ء للد�خلية و�الأوقاف، حجم �خلالفات �لد�خلية يف حركة فتح.

�لفل�صطيني، يف حالة �نق�صامية،  �ل�صيا�صي  وقد �نك�صفت حكومة ��صتية عن متثيل �صعيف للطيف 

تَعمّقت بحلّ �ملجل�ص �لت�رشيعي و�إقالة حكومة �حلمد �هلل، باالإ�صافة �إىل �لعمل على �صياغة منظمة 

�لتحرير وموؤ�ص�صاتها مبعزل عن �التفاقيات �لوطنية �لد�خلية �ملوّقعة.

رف�ص  فقد  ��صتية،  حلكومة  �لو�زنة  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  مقاطعة  يف  �لتمثيل،  �صعف  تبنيّ 

قوى  جلمع  حماولة  و�لتجمع   
54

��صتية. حكومة  يف  �مل�صاركة  �لفل�صطيني،  �لديقر�طي  �لتجمع 

موقف  �صّق  بامل�صاركة،  و�ل�صعب  فد�  حزبي  قر�ر  �أنّ  �إال   
55

�ئتالفية، �صيغة  يف  �لفل�صطينية  �لي�صار 
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 لتنعك�ص حكومة ��صتية مزيد�ً من 
56

�لتجمع، و�أثار �لتباينات و�ال�صتقاالت د�خل �حلزبني نف�صيهما؛

�النق�صام على م�صتوى �ل�صاحة �لفل�صطينية عموماً، وعلى م�صتوى قوى وف�صائل منظمة �لتحرير، 

ال �صيّما وقد �ُصبقت حكومة ��صتية، بخطو�ت متهيدية تعاملت معها �لقوى �لفل�صطينية باعتبارها 

حكومة �إقالة  �صبق  �لذي  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حلّ  �أخطرها  ومن  و�نق�صامية،  تفردية   خطو�ت 

فتح،  حكومة  تكون  �أن  �إىل  �الأمر  بها  �نتهى  �لتي  ��صتية،  حكومة  تكليف  وبال�رشورة  �هلل،  �حلمد 

بحيثيات �لت�صكيل، وبطبيعة �لرئا�صة.

�إذ� كان فوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية 

�صنة 2006، وما �نبنى عليه من ت�صكيلها �حلكومة 

�لنظام  دخول  �رشعية  منحها  قد  �لفل�صطينية، 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني، وتعزيز مكانتها �الإقليمية، وتوفري �لغطاء �ل�صعبي الإد�رتها منفردة لقطاع 

بدوره  ُيثّل  �النتخابات  تلك  عن  �لناجم  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  فاإنّ  2007؛  �صنة  �النق�صام  بعد  غزة 

�لفل�صطيني.  �النق�صام  بعد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بني  �ملتبقي  و�ل�صيا�صي  �لقانوين  �لر�بط 

�ل�صلطة �إقليمّي  بني  �لربط  هذ�  �أ�صكال  من  �صكالً  بدورها  مثّلت  �لوطني،  �لوفاق  حكومة  �أنّ   كما 

�لفل�صطينية.

�لوطنية  ل�صياقاتها  مر�عاة  دون  و�حد،  طرف  من  فيها  �لت�رّشف  �أو  �لرو�بط،  هذه  تفكيك  �إّن 

�إقليمّي �ل�صلطة، وهو ما ُي�صقط �حلالة �لفل�صطينية  ولو يف حدودها �لدنيا، يعني قطع �لرو�بط بني 

ف�صلها  �أو  �ل�صفة،  عن  غزة  قطاع  ف�صل  �أي  منها،  حُتّذر  �ل�صلطة  َتَزل  مل  �لتي  �ملخاوف  يف  ِبُرّمتها 

�لتفكيك،  هذ�  ور�ء  �ل�صلطة  دو�فع  عن  �لنظر  ب�رشف  وهذ�  �لوطني”.  “�مل�رشوع  فتح  ت�صميه  عمّا 

�صو�ء تعلق بالرغبة يف �إخر�ج حما�ص من �لنظام �ل�صيا�صي، �أم حتجيمها د�خله، �أم �لتحكم يف حجم 

بعد  ما  وترتيبات  �لد�خلي،  �لفتحاوي  بالتناف�ص  تعلّق  �أم  م�صتقبلية،  ترتيبات  �أّي  يف   ح�صورها 

�لرئي�ص عبا�ص.

ّل فيه �ملجل�ص �لت�رشيعي،  �أعلن �لرئي�ص عبا�ص يف 2018/12/22 عن قر�ر للمحكمة �لد�صتورية حَتُ

�إعالن  على  يومني  وبعد   
57

�صهور. �صتة  خالل  ت�رشيعية  �نتخابات  �إىل  نف�صه  �لوقت  يف  وتدعو 

حكمها  �أّن  ن�رشه،  بعد  �ملحكمة  قر�ر  من  وتبنّي  �لر�صمية،  �جلريدة  يف  �لقر�ر  ُن�رش  عبا�ص  �لرئي�ص 

يف  �ملحكمة  �إىل  ورد  �لعدل  وزير  من  كتاب  على  بناء  �أيام،  بع�رشة  عنه  �لرئي�ص  �إعالن  قبل  �صدر 

2018/12/2، وذلك تاأ�صي�صاً على دعاوى رُفعت ملحكمة �لعدل �لعليا. ثم �أحيلت للمحكمة �لد�صتورية 

باملجل�ص  �ملتعلقة  �الأ�صا�صي  �لقانون  مو�د  بع�ص  لتف�رش  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  من  بتاأ�صرية 

�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي قد فقَد �صفته �لت�رشيعية،  �لت�رشيعي. وعليه �صدر �لقر�ر �لقا�صي باعتبار 

ثالثًا: حّل املجل�س الت�شريعي 

           وانــعــكـــــا�شـــــاتــــه



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

36

ومن ثم فقد�نه ل�صفة �ملجل�ص �لت�رشيعي، لعدم ممار�صته �خت�صا�صاته �لت�رشيعية و�لرقابية، و�أن 

�لفل�صطيني،  لل�صعب  �لعليا  “�مل�صلحة  �أّن  �ملحكمة  ق�صت  وبالتايل،   .2010/1/25 يف  �نتهت  واليته 

�لقر�ر  وت�صمن  قر�رها،  �إ�صد�ر  تاريخ  منذ  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  حّل  تقت�صي  �لوطن”،  وم�صلحة 

ن�رش  تاريخ  من  �صهور  �صتة  خالل  �لت�رشيعية،  �النتخابات  �إجر�ء  �إعالن  �إىل  عبا�ص  �لرئي�ص  دعوة 

58
�لقر�ر يف �جلريدة �لر�صمية.

�أثار قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية جدالً قانونياً و�صيا�صياً، ورف�صته معظم �لقوى �لفل�صطينية، وال 

 و�جلبهة 
61

 وبع�ص ف�صائل منظمة �لتحرير كاجلبهة �ل�صعبية،
60

 و�جلهاد �الإ�صالمي،
59

�صيّما حما�ص،

يف  للرتيث  ودعا  �لقر�ر  من  �ل�صعب  حزب  وتخوّف   
63

�لوطنية، �ملبادرة  و�نتقدته   
62

�لديوقر�طية،

 وكانت �أول 
65

 بينما دعمت حركة فتح �لقر�ر هي وبع�ص �لف�صائل �ل�صغرية �لقريبة منها.
64

تنفيذه،

من  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  نو�ب  عنه،  �الإعالن  بعد  مبا�رشة  �الأمنية،  �الأجهزة  منع  �لقر�ر؛  �نعكا�صات 

 وتلّقى �لدكتور 
66

حركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، من عقد موؤمتر �صحفي �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي،

67
عزيز دويك رئي�ص �ملجل�ص ��صتدعاء من جهاز �ملخابر�ت �لعامة.

�ملحكمة  لقانون  و�ل�صيا�صية  �لقانونية  �النتقاد�ت  �لذ�كرة  �إىل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حّل  �أعاد 

بد�أ  حينما   2006 �صنة  منذ  بخ�صو�صها  �لتوّج�ص  بد�أ  و�لتي  �ملحكمة،  هذه  لت�صكيل  ثم  �لد�صتورية 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتهية واليته يف مناق�صة قانون �ملحكمة قبل ت�صلُّم �ملجل�ص �جلديد �ملنبثق عن 

68
�نتخابات �صنة 2006 مهّماته، وقد �ُصّن قانون �ملحكمة �صنة 2006.

طالت �النتقاد�ت �صل�صلة �لتعديالت �لتي �أجر�ها �لرئي�ص عبا�ص على �لقانون يف �ل�صنو�ت 2012، 

 فقد ظلّت �ملوؤ�ص�صات 
70

 كما طالت ظروف وحيثيات ت�صكيل �ملحكمة �صنة 2016؛
69

و2014، و2017،

بع�ص  �أم  ت�صكيلها،  �أم  �ملحكمة،  قانون  من  �صو�ء  خماوفها  وتبدي  باعرت��صاتها  تتقّدم  �حلقوقية 

 و�لتعديل �لذي �أجر�ه 
71

2012، ثم َعَدل عنه، قر�ر�تها. و�نتقدت �لتعديل �لذي �أجر�ه �لرئي�ص �صنة 

 و�عرت�صت يف كتاب مرفوع للرئي�ص على ت�صكل �ملحكمة باعتبار �أّنها تفتقر �إىل حياة 
72

�صنة 2014،

�نتخابات عامة ت�رشيعية ورئا�صية وق�صاء موّحد، و�فتقارها لال�صتقاللية عن  د�صتورية تفرزها 

73
�لهيمنة �ل�صيا�صية.

و�أكّدت �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية موقفها يف بيان �صحفي قالت فيه �إن �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا مل 

 ال �صيّما وهي تخالف يف ظروف �نعقادها، ومن 
74

ت�صتكمل �إجر�ء�ت ت�صكيلها، وقر�ر�تها منعدمة.

جهة �لقر�ر �لرئا�صي بت�صكيلها، وفيما يخ�ّص بع�ص �لقو�نني �ل�صادرة عنها، كمنح �لرئي�ص حممود 

عبا�ص �صالحية رفع �حل�صانة �لبملانية عن �أي ع�صو من �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي يف غري �أدو�ر 

�نعقاد �ملجل�ص بت�رشيع ��صتثنائي، تخالف �لقانون �الأ�صا�صي، وقانون �ملحكمة نف�صه، ومبد�أ �صيادة 

75
�لقانون.
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هذ� باالإ�صافة �إىل ت�صكيك تلك �ملوؤ�ص�صات يف �صالحية رئي�ص �ملحكمة �لد�صتورية �لذي �صبق له، 

ومنذ �صنة 2013، �أي قبل تعيينه ب�صنو�ت، ن�رش �آر�ء تنحاز لل�صلطة �لتنفيذية على ح�صاب �لقانون 

�الأ�صا�صي و�ل�صلطة �لت�رشيعية، وتعد �ملجل�ص �لت�رشيعي منتهي �لوالية، و�أّن من حّق �لرئي�ص رفع 

 وقد حّذرت تلك �ملوؤ�ص�صات من تغّول �ل�صلطة �لتنفيذية 
76

�حل�صانة عن ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي.

على �جلهاز �لق�صائي مبا ُينذر بانهيار �صامل يف �لنظام �ل�صيا�صي. و�أ�صارت �إىل ممار�صات �أخرى 

جمل�ص  رئي�ص  �لعليا  �ملحكمة  رئي�ص  بعزل  �لق�صائي  �جلهاز  لتوظيف  �صعيها  يف  �لتنفيذية  لل�صلطة 

77
�لق�صاء �الأعلى خالفاً الأحكام �لقانون �الأ�صا�صي وقانون �ل�صلطة �لق�صائية.

�إىل �ملوقف �لقانوين �لذي �صاحب �حليثيات �ملحيطة باملحكمة �لد�صتورية من  �إّن �أهمية �لعودة 

�إىل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حّل  ��صتناد  من  تت�صح  قر�ر�تها،  وبع�ص  ت�صكيلها  وظروف  قو�نينها  جهة 

�لقانوين،  بالتوظيف  يتغّطى  �صيا�صّي  �أم هو  قانونياً خال�صاً  �إن كان �حلّل  ثم ببحث  �ملحكمة،  تلك 

وبالتايل �أدو�ت تدبري �خل�صومة �لد�خلية وتوظيف �جلهاز �لق�صائي يف �صياقها، وهو �أمر مل يتوقف 

عند حيثيات �ملحكمة �لد�صتورية و��صتخد�مها يف عدد من �لقر�ر�ت منها حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، وال 

عند �إقالة رئي�ص �ملحكمة �لعليا رئي�ص جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، فقد قام �لرئي�ص عبا�ص يف 2019/7/18 

بحّل جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، و�إن�صاء جمل�ص �نتقايل ملدة عام، وذلك ب�صكل مفاجئ ودون علم �ل�صلطة 

 وهو ما عّدته �أو�صاط ق�صائية �إهانة لل�صلطة �لق�صائية، و�عتد�ًء �صارخاً على ��صتقالل 
78

�لق�صائية،

79
�لق�صاء، وهدماً لكل �ملبادئ �لد�صتورية للف�صل بني �ل�صلطات.

نظرياً  �أف�صى  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  حّل  على  �صهور  �صبعة  بعد  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  حلّ  �إنّ 

�حلّد  يف  ولو  تو�زنه،  على  حتافظ  �صلطات  �أّي  من  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  خلّو  �إىل  وو�قعياً 

�الأدنى، �أو يف �إطار �صكلي. هذ�، ف�صالً عن �الأبعاد �ل�صيا�صية لهذه �خلطو�ت، و�لظالل �لكثيفة �لتي 

�صيّما  وال  �لفل�صطينيني،  �لفرقاء  بني  ُتعدمها  �لتي  و�لثقة  �لد�خلية،  �لوطنية  �لعالقات  على  تلقيها 

و�أّن توظيف �لق�صاء يف �خل�صومة �لد�خلية، وتكري�ص هيمنة �ل�صلطة �لتنفيذية، تو�ّصع �إىل �لدرجة 

�جلر�ئم  قانون  �أ�صا�ص  وعلى  �ل�صلح  حمكمة  �إىل  باال�صتناد  �الإلكرتونية،  �ملو�قع  فيها  حُتَجب  �لتي 

 و�إذ� كانت بع�ص تلك 
80

�الإلكرتونية، �لذي �أ�صدره �لرئي�ص عبا�ص يف ظّل تعطيل �ملجل�ص �لت�رشيعي.

�ملو�قع مقربة من حركة حما�ص، فاإن ذلك يثري �ل�صّك حول نز�هة و�صفافية وم�صد�قية �لدعوة �إىل 

�نتخابات ت�رشيعية جديدة. ثم �إن بع�صها تتبنى خطاً حتريرياً م�صتقالً �الأمر، �لذي ُيحّول �ملجتمع 

�لفل�صطيني �إىل جمتمع �أمني مغلق وحما�رش ب�صطوة �الأمن.

وعلى �أّي حال، وباالإ�صافة �إىل بطالن حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، نظر�ً �إىل عدم د�صتورية �ملحكمة 

�لد�صتورية نف�صها، بح�صب �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية، و�أي�صاً باعتبار �أّن �لقانون �الأ�صا�صي ال يجيز حّل 

�ال�صت�صكاالت  من  �لعديد  ثريت 
ُ
�أ فقد   

81
�لطو�رئ؛ حالة  يف  حتى  �الإطالق،  على  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 
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�ل�صلطة  خطاب  �إىل  �لظاهر  �نحيازه  يف  �أم  �لقانونية،  حيثياته  يف  �صو�ء  نف�صه،  �ملحكمة  قر�ر  حول 

�لت�رشيع  يف  �ملو�طنني  حّق  ُي�صادر  �النتخابات  �إجر�ء  وعدم  �ملجل�ص،  تعّطل  �أّن  كاعتباره  �لتنفيذية 

لل�صلطة، وهو  �نتخاب رئي�ص  �ملو�طنني يف  �إىل تعطيل حق  يتعر�ص  �أن  �ل�صيا�صية، دون  و�مل�صاركة 

ما دعا بع�ص �ملر�قبني للت�صاوؤل: ملاذ� مل تتحرك �ملحكمة �لد�صتورية من قبل لو�صع حّد لكثري من 

�لتجاوز�ت، ومنها �نتهاء �الآجال �لد�صتورية لكل �الأطر �لقيادية، كمن�صب �لرئي�ص؟ وكيف ي�رشي 

�حلكم �ل�صادر على �ملجل�ص �لت�رشيعي، وال ي�رشي على من�صب �لرئي�ص �مل�صتمر منذ 2005؟ وملاذ� 

82
مل ين�ّص �لقر�ر على �إجر�ء �نتخابات رئا�صية �أي�صاً بعد �صتة �أ�صهر؟

�ملفارقة هنا، �أنّه وبينما ذهبت �ملحكمة �لد�صتورية �إىل �نتهاء والية �ملجل�ص �لت�رشيعي، وتعاملت 

�ملجل�ص  والية  بانتهاء  حما�ص  تقرّ  مل  وبينما  وم�صتمرة،  قائمة  والية  �أنها  على  �لرئي�ص  والية  مع 

�لت�رشيعي �إال حينما يوؤدي �ملجل�ص �جلديد �ليمني �لد�صتورية، فاإنّ قيادة �ل�صلطة/ فتح، كانت يف �صنة 

2009 قد ��صتدعت �ملجل�ص �ملركزي ملنظمة �لتحرير لتمديد واليات كّل من �لت�رشيعي و�لرئا�صة �إىل 

 وهو ما يعني �إقر�ر�ً من فتح بانتهاء �لوالية �لقانونية للرئي�ص عبا�ص 
83

حني �إجر�ء �نتخابات لكليهما،

منذ �صنة 2009.

وب�رشف �لنظر عن �أّي نقا�ص حول قانونية تلك �خلطوة �لتي جرت يف �صنة 2009، وحول �لقول 

�إّن �رشعيّة �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها م�صتمدة من �رشعية �ملنظمة �لتي متلك منح �ل�رشعية ملوؤ�ص�صات 

�ل�صلطة �أو �صحبها، فاإنّ جمرّدها يعني �إقر�رً� بانتهاء والية �لرئي�ص عبا�ص، ويك�صف عن �النحياز 

ظاهرة  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  كانت  و�إن  �لد�صتورية.  �ملحكمة  قر�ر  يف  تناق�ص  من  فيه  وما  �جلوهري 

�لتغطّي مبوؤ�ص�صات منظمة �لتحرير، مما ي�صيء بدوره على توظيف موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير، 

�أّي  �لد�خلي، دون  �ل�صيا�صي  للتدبري  �أ�صا�صاً  �ملطلقة حلركة فتح  للهيمنة  و�عتماد و�قعها �خلا�صع 

�عتبار الأّي حقائق �أخرى، و�قعية، �أو جماهريية، �أو �صيا�صية، �أو قانونية.

ومهما كانت �حلقيقة �لقانونية، فاإّن �خلطاب �ل�صيا�صي، مل يرتك جماالً لل�صّك يف �لدو�فع �ل�صيا�صية 

حلّل �لت�رشيعي، وال �صيّما و�أن �حلديث عن حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي �صبق �أّي نقا�ص قانوين معلن، بل 

 هذ� باالإ�صافة �إىل 
84

�أعلن �لرئي�ص عن �إر�دته حلّ �لت�رشيعي قبل �صدور قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية.

خطاب �لرئي�ص عبا�ص �لذي �أعلن فيه عن قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية بحل �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�صّمنه 

 مما ي�صع �الأمرين ُحكماً يف �صياق و�حد، ف�صالً عن حديث 
85

حديثاً عن �إجر�ء�ت جتاه حركة حما�ص؛

 ممل يحيل �إىل �لتوظيف 
86

�لرئي�ص �ل�رشيح عن �الحتياج �إىل �إجر�ء قانوين حللّ �ملجل�ص �لت�رشيعي،

�لقانوين يف �خل�صومة �ل�صيا�صية.

كتلة  نو�ب  قيام  من  �نتقام  دو�فعه  بع�ص  يف  �لت�رشيعي  حّل  �أّن  يف  يرى  �لبع�ص  كان  و�إذ� 

�إىل بعثوها  ر�صالة  يف  �لرئي�ص،  �رشعية  يف  بالطعن  حما�ص،  حلركة  �لتابعة  و�الإ�صالح”   “�لتغيري 
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 فقد ك�صف حلّه، ومن بعده حّل جمل�ص 
87

�الأمم �ملتحدة United Nations يف �أيلول/ �صبتمب 2018،

�ل�صلطات، وهو  �لق�صائية، عن ميل جارف الحتكار  لل�صلطة  �لو��صح  �الأعلى، و�لتوظيف  �لق�صاء 

ما �أّدى بالفعل �إىل �نهيار �لنظام �ل�صيا�صي، كما حّذرت من قبل موؤ�ص�صات حقوقية، حينما تكثّفت 

�إىل تاأزمي �لعالقات �لوطنية، و�إد�مة حالة  �لرئي�ص عبا�ص. هذ� باالإ�صافة  �ل�صلطات كلّها يف �صخ�ص 

مكان  حما�ص  مع  �خل�صومة  و�إحالل  �حلريات،  ومالحقة  �لد�خلي،  �خلطابي  و�ال�صتباك  �لتوتر 

�أو حتجيمها د�خله،  �ل�صيا�صي،  �لنظام  �لد�ئم الإخر�ج حما�ص من  �ل�رش�ع مع �الحتالل، و�ل�صعي 

�أو �لتمهيد خلطو�ت �أق�صى بحقها ب�صحب �ل�رشعية �لد�صتورية عنها. و�إذ� كانت هذه بع�ص ما يقال 

حول �الأهد�ف من حّل �لت�رشيعي، فاإّنه يظّل قابعاً يف عمق �ملوقف، ترتيبات ما بعد �لرئي�ص عبا�ص، 

ومعاجلة �ال�صتقطابات �لد�خلية يف حركة فتح.

�لكبريتني حما�ص وفتح،  �أ�صالً بني �حلركتني  �ملتفجرة  �لعالقات  �لت�رشيعي  وبالفعل فجّر حلّ 

ودخلتا �صنة 2019 مبزيد من �لت�صعيد �خلطابي و�الأمني، حتى و�إن �صبقت بع�ص حو�دث �لت�صعيد 

لل�صلطة  �الأمنية  �الأجهزة  �لد�خلية، كمنع  �لفل�صطينية  �لعالقات  �ملعتاد يف  �لت�رشيعي، فهي من  حلّ 

�لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية م�صريتني حلركة حما�ص يف ذكرى �نطالقتها يف كانون �الأول/ دي�صمب 

 بينما منعت حما�ص حركة فتح 
88

2018 يف كل من مدينتَي نابل�ص و�خلليل، وقمع �مل�صاركني فيهما.

�لذي حّددته  �لوقت و�ملكان  �ل�صابق يا�رش عرفات يف  �لرئي�ص  �إقامة مهرجانها يف ذكرى رحيل  من 

فتح، بينما �صمحت الأن�صار �لقيادي �ل�صابق يف فتح حممد دحالن باإقامة �حتفاليتهم �خلا�صة. ويف 

حني تبادلت �حلركتان �التهامات باعتقال �صلطتيهما عنا�رشهما، فاإنّ �لرئي�ص عبا�ص و�صف حما�ص 

 وقد �نعك�صت هذه �الأجو�ء على 
90

�إ�رش�ئيلية.  وو�صفت فتح حما�ص باأّنها �صنيعة 
89

باجلو��صي�ص؛

فتح نف�صها حينما قرّرت قيادتها يف غزة �إلغاء مهرجانها، مما حد� ببع�ص �لقياد�ت يف �للجنة �ملركزية 

91
يف فتح �إىل �لدعوة الإقالة �لهيئة �لقيادية للحركة يف غزة.

قطاع  معابر  جميع  من  موظفيها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صحبت  حينما  ذروته  �لتوّتر  بلغ  وقد 

عز�م  فتح،  حركة  يف  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �أنّ  �إال   
93

لعملهم؛ حما�ص  حركة  �إعاقة  بذريعة   
92

غزة،

�الأحمد، قال �إنّ هذه �خلطوة تهدف �إىل تقوي�ص حكم حما�ص يف غزة؛ ُمذّكر�ً باأّنه �أّول من �قرتح �إعالن 

غزة �إقليماً متمرد�ً؛ مهدّد�ً باملزيد من �الإجر�ء�ت الإنهاء حكم حما�ص؛ وم�صتهجناً ��صتنكار �لف�صائل 

94
�لفل�صطينية، وال �صيّما ف�صائل منظمة �لتحرير، �صحب �ل�صلطة موظفيها من معابر غزة.

�أّن  �أقيلت حكومة �حلمد �هلل، وكُلّفت حكومة حممد ��صتية، وهو ما يعني  ويف مثل هذه �الأجو�ء 

�لذي  �الأمر  وهو  �ل�صيا�صي،  �ملوقف  يف  �لتحول  هذ�  يف  مركزياً  عامالً  كانت  حما�ص  مع  �خل�صومة 

95
قابلته حما�ص باأن �عتبت حكومة ��صتية حكومة �نف�صالية.
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وبحلّ �ملجل�ص �لت�رشيعي، وهو �خلطوة �الأ�صعب، باتت �لطريق ممّهدة لت�صكيل حكومة بر�أ�ص 

�لد�خلي يف فتح،  من حركة فتح، ت�صتجيب ملخاوف ترتيبات ما بعد عبا�ص، وحتتوي �ال�صتقطاب 

وتبد�أ يف توزيع مر�كز �لنفود بني �أقطابها، وتن�صجم مع منطق �حتكار �ل�صلطة وتكثيفها.

عن  و�إمنا  حلكومته،  تف�صيلي  برنامج  عن  ��صتية  يعلن  مل 

ت�صّمنت   
96

�صهور، لثالثة  طو�رئ  وخطة  برنامج،  مالمح 

باالإ�صافة �إىل �لوعود �لتنموية �لتقليدية يف برنامج �أّي حكومة، 

�لرئي�ص عبا�ص. وهذ�،  �لتكليف من  �نتخابات ت�رشيعية بح�صب ما ورد يف كتاب  �إجر�ء  �لعمل على 

 بالرغم من �لظروف �النق�صامية �لتي جاءت فيها هذه �حلكومة، و�أثرها �ل�صلبي على متا�صك ف�صائل 

�نعك�صت خالفاتها  �لتي  �لي�صار، بل وحتّى على حركة فتح  �لتحرير، وخ�صو�صاً ف�صائل  منظمة 

يف غلبة وزر�ء �لتكنوقر�ط على �حلكومة، و�لعجز عن ح�صم وزيَري �لد�خلية و�الأوقاف، وظهور 

 وهو �أمر ال يدّل على حيوية �صيا�صية، 
97

بع�ص �لت�رشيحات من د�خل فتح تنتقد �ختيار �لوزر�ء.

و�إمّنا على تاأزمي م�صتع�صٍ حني �الأخذ بعني �العتبار حالة �النغالق �ل�صيا�صي، وما يحّفها من ح�صار 

للحريات، وت�صعيد للخ�صومة �لد�خلية.

خطري  مايل  حتدٍّ  من  ��صتية،  حكومة  و�جهته  مما  بالرغم  �لد�خلية  �خل�صومة  ت�صعيد  كان 

مب�صادرة �الحتالل جزء�ً من �أمو�ل �ملقا�صة )�ل�رشيبة �لتي يجبيها �الحتالل ل�صالح �ل�صلطة( بدل 

�ملقا�صة  �أمو�ل  ت�صلُّم  �ل�صلطة  ورف�ص  و�ل�صهد�ء،  �الأ�رشى  لعائالت  �ل�صلطة  تدفعها  �لتي  �لرو�تب 

منقو�صة، وهو �الأمر �لذي ��صطر �حلكومة لدفع من 50% �إىل 60% من رو�تب موظفيها �لتي تزيد 

2019، وحتّى َتر�ُجع �ل�صلطة عن قر�رها،  �آذ�ر/ مار�ص  556 دوالر( منذ   )نحو 
98

�ألفي �صيكل على 

99
وتفاهمها يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019 مع �الحتالل للعودة �إىل ت�صلُّم �أمو�ل �ملقا�صة.

�ملقا�صة من حكومة �حلمد �هلل، و�إذ�  �أمو�ل  �أزمة  ��صتية قد ورثت  باأنّ حكومة  �لتذكري،  ويجدر 

�صنة  �أو��صط  منذ  بد�أت  موؤ�رش�تها  فاإّن  �هلل،  �حلمد  حكومة  �أيام  �آخر  يف  تبلورت  قد  �مل�صكلة  كانت 

�الأوىل  بالقر�ءتني  طويل  نقا�ص  بعد  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �أقرّ  تلتها  �لتي  �ل�صنة  ويف   
100

،2017

�أمو�ل �ل�صلطة  و�لثانية خ�صم قيمة �الأمو�ل �لتي تدفعها �ل�صلطة لالأ�رشى و�ل�صهد�ء و�أ�رشهم من 

�أح�صن، ب�صورة  �مللف  الإد�رة  جيد�ً  وقتاً  �متلكت  �ل�صلطة  �أن  يعني  �لذي  �الأمر  وهو   
101

 �ل�رشيبية؛

وال �صيّما يف �أثناء فرتة حكومة �حلمد �هلل. فبالرغم من �أنّ �حلمد �هلل �رّشح باأّن حكومته جاهزة للتعامل 

�أد�ء حكومته، و�أد�ء   فاإّن 
102

�أمو�ل �ملقا�صة،  مع جميع �ل�صيناريوهات يف حال خ�صم �الحتالل من 

جهتني،  من  �جلوهري  �مللف  هذ�  مع  �لتعامل  يف  فادح  ق�صور  عن  ك�صف  ذلك،  بعد  ��صتية  حكومة 

�ل�صهد�ء،  وعو�ئل  وعو�ئلهم  �الأ�رشى  با�صتهد�فه  مبا�رشة  �لفل�صطيني  �لن�صال  ي�ص  �أوالً  لكونه 

رابعًا: نظرة على اأداء 

           احلكــومتيــن
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ويهّدد  �ل�صلطة،  عافية  ي�ّص  لكونه  وثانياً  �ملنا�صلني،  �صمود  مقومات  من  و�حدة  �رشب  وبالتايل 

بقاءها لتعلّق �مل�صكلة مبو�رد �ل�صلطة �القت�صادية، وقدر�تها �الإنفاقية.

بها،  �لتحّكم  على  �الحتالل  لقدرة  �ل�صلطة  وجود  �رتهان  عن  �ملقا�صة  �أمو�ل  �أزمة  ك�صفت 

�أمو�ل �ملقا�صة منقو�صة.  �إىل ��صتالم  �ل�صلطة للعودة  وبوظيفتها بالكامل، وهو ما تبنّي با�صطر�ر 

وهو �الأمر �لذي يثري �ل�صوؤ�ل عن �أي جهد حتّرري، المتالك �لقر�ر �لذ�تي مبعزل عن هيمنة �الحتالل، 

ولو يف �ل�صّق �القت�صادي، طو�ل مرحلة �النق�صام، وال �صيّما يف مرحلتَي حكومة �حلمد �هلل، حكومته 

�الأوىل، ثم يف حكومة �لوفاق �لوطني، ثم تالياً يف حكومة ��صتية؛ و�لذي طرح جملة من �حللول، تدور 

يف رحى �الأزمة نف�صها، كال�صعي لزيادة �القرت��ص من �لدول �لعربية و�الأجنبية، وحماولة تفعيل 

 و�لتعويل على �حتماالت �لتحّول يف �صيا�صات 
104

 و�القرت��ص من �لبنوك،
103

�صبكة �الأمان �لعربية،

105
�الحتالل.

فقد  �لتق�صف،  الإجر�ء�ت  باالإ�صافة  وعملية،  ��صرت�تيجية  �أكرث  خطو�ت  عّده  يكن  وفيما 

�ملوّقعة مع  باالتفاقيات  �لعمل  �الأزمة، عن وقف  �ل�صيا�صي من  جرى �حلديث طويالً، ويف �جلانب 

 
107

 وفّك �الرتباط �القت�صادي.
106

�الحتالل، وتنفيذ قر�ر�ت موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير حول ذلك،

 ويف �لوقت نف�صه، عانت �ل�صلطة من �أزمة م�صد�قية، الأ�صباب عديدة، كان �أحد مظاهرها �أن حكومة 

�حلمد �هلل رفعت رو�تب وزر�ئها يف ظّل �إجر�ء�ت �لتق�صف �ملعلنة، وهو �الأمر �لذي �أخ�صع �ل�صلطة 

نيكوالي  ل�صان  على  �ملتحدة  �الأمم  �إد�نة  يف  كما  �لدويل،  للنقد  باالإ�صافة  �ملحلي،  �ل�صعبي  للنقد 

مالدينوف Nickolay Mladenov، مبعوث �الأمم �ملتحدة لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، لهذ� �الإجر�ء 

 
108

�ملتناق�ص مع حاجة �ل�صلطة، و�أزمتها �ملالية، و�إعالنها �لتق�صف.

�نعد�م  �إىل  باالإ�صافة  �الإجر�ء�ت،  هذه  مثل  تنفيذ  على  �إر�دتها  �نعد�م  نف�صها  �ل�صلطة  �أثبتت 

قدرتها، خل�صوعها �جلغر�يف و�الأمني بالكامل لالحتالل، و�فتقادها الأي نافذة �إىل �خلارج ال تعب 

من خالل �الحتالل، وقد عجزت حكومة ��صتية بالفعل عن �إنفاذ قر�رها مبنع ��صتري�د �لعجول من 

 و�لذي ك�صف بدوره عن مر�كز �لقوى د�خل �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أجهزتها وحركة 
109

�الحتالل،

 وكان ��صتية قد حتّدث من قبل عن �صعيه ل�رش�ء �لنفط 
110

فتح من جهة طبيعة عالقتها باالحتالل،

 وهو �الأمر �لذي مل يتم.
111

من �لعر�ق لالنفكاك عن �الحتالل،

بالن�صبة  �إنفاذ وعودها يف ملفات قد تكون �صغرية  ��صتية يف  �إنّ ف�صل حكومة  �إذً�،  �لقول  يكن 

حكومة  �صيّما  وال  �ل�صلطة،  عجز  �إىل  وبالنظر  �الحتالل،  عن  �القت�صادي  �النفكاك  ق�صية   ملجمل 

�ل�صق  يف  حتّى  ��صرت�تيجية،  خطو�ت  تنفيذ  �إمكانية  على  يوؤ�رش  ال  مكانها،  ومر�وحتها  �هلل،  �حلمد 

 بقدر�ت �ل�صلطة �لذ�تية، ومن باب �أوىل، يف تنفيذ 
112

�القت�صادي �ل�رشف؛ كاإقامة مناطق �صناعية

خطو�ت �صيا�صية جوهرية، حتى يف �مللف �لد�خلي. فقد عجز ��صتية عن حّل �أزمة عدد من �الأ�رشى 
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�ملخابر�ت  ومدير  عبا�ص،  �لرئي�ص  بيد  ملّفهم  �أّن  وتبنّي  رو�تبهم،  �ل�صلطة  قطعت  �لذين  �ملحررين 

لهذ�  رف�صه  �إعالنه  من  �لرغم  على  �الإلكرتونية  �ملو�قع  من  عدد  حجب  �إلغاء  عن  وعجز   
113

�لعامة،

 وبهذ�، تظّل �حلكومات �ملتعاقبة خارج �مل�صاحلة �لوطنية �جلدّية، ومن �لناحية �لوطنية 
114

�الإجر�ء.

�أو  �الأمنية،  وظيفتها  من  نفوذها  ت�صتمد  �لتي  �لقوى  ومر�كز  �لرئا�صي،  �لقر�ر  �أ�صرية  �لد�خلية، 

تن�صيقها مع �الحتالل. ومن ناحية �ملو�صوع، �أ�صرية ظرف �ل�صلطة �ملتعلق ح�رش�ً بو�قعها �خلا�صع 

لهيمنة �الحتالل �ملطلقة، ومن ثم ال يتعّدى دورها �لت�صيري �الإد�ري، دون �لقدرة على �جرت�ح �حللول 

�جلوهرية. وفيما يتعلق بالعالقات �لوطنية، وال �صيّما فيما يخ�ّص قطاع غزة، �صتظّل �حلكومة حتت 

�صغط تلك �لظروف و�العتبار�ت.

�ملركزي  �ملجل�ص  ��صتدعاء  �إىل  �الإ�صارة  �صبقت 

�لفل�صطيني �صنة 2009؛ لتجديد والية كل من �لرئي�ص 

عبا�ص و�ملجل�ص �لت�رشيعي دون �نتخابات، وبدعوى 

علوّ منظمة �لتحرير على �ل�صلطة، �لتي هي نتاج �ملنظمة و�صيا�صاتها. وهذ� �ل�صلوك و�إن ناق�صه حّل 

�لرئا�صة، فاإّنه  �إ�صكالية موقع  �لد�صتورية دون معاجلة  �لت�رشيعي الحقاً بو��صطة �ملحكمة  �ملجل�ص 

نبّه �إىل �الأدو�ت �لتي قد ت�صتخدمها حركة فتح يف هيمنتها وفر�ص �صيا�صاتها مبا يف ذلك �خل�صومة 

�لد�خلية؛ وعلى �لنحو �لذي قد يُحلّ به �ملجل�ص �ملركزي مكان �ملجل�ص �لت�رشيعي. بل �إّن نقا�ص حّل 

�أو�صى �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح �ملجل�ص  �أُخرج به، فقد  �لقانوين �لذي  �لت�رشيعي �صبق �ل�صكل 

�أّكد  �لد�صتورية. وبينما   وذلك قبل �صهرين من قر�ر �ملحكمة 
115

�لت�رشيعي، �ملركزي بحلّ �ملجل�ص 

مر�قبون �أنّ �ملجل�ص �ملركزي مل ُين�صئ �ل�صلطة، و�أّنه ال يكنه وهو جمل�ص غري منتخب حّل جمل�ص 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  له حّل  �أ�صالً، ويف حال جاز  �لد�عي حلّل جمل�ص معّطل  ت�صاءلو� عن  منتخب، 

ُبْعَد �خل�صومة   وهي ت�صاوؤالت تلحظ 
116

�لرئا�صة. �ل�صلطة كلّها مبا يف ذلك  �أن ي�صمل ذلك  فينبغي 

�حلالة  �إد�رة  على  هيمنتها  وتكري�ص  �لتحرير،  منظمة  موؤ�ص�صات  توظيف  فتح  حركة  حماوالت  يف 

�لفل�صطينية برّمتها.

وقد بد�أت هند�صة موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير، مبكر�ً قبل حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي مبا�رشة، وعلى 

�ملوقعة وطنياً.  باالتفاقيات  يلتزم  �لتو�فق، ومبا ال  عن  فل�صطينية، خروجاً  فيه ف�صائل  ر�أت  نحو 

لـ“�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة  بالقد�ص  فيها  يعرتف  �لتي  تر�مب  قر�ر�ت  بعد  عبا�ص،  �لرئي�ص  كان  فبينما 

�نعقاد  هو  �لو�قع  يف  ح�صل  �لذي  فاإّن   
117

�لف�صائل، جميع  �إليها  ُتدعى  طارئة  دورة  بعقد  وعد  قد 

و�جلهاد  حما�ص  حركتا  قاطعتها   
118

،2018 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �ملركزي  للمجل�ص  عادية  دورة 

�الإ�صالمي، بدعاوى، �أهمها خمالفة �الإجماع �ملُتََفق عليه وطنياً.

خام�شاً: منظمــة التحـريـر 

              يف قلب االنق�شــام
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�أما �خلطوة �الأكب يف هذ� �الجتاه، و�لتي �صبقت حلّ �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إقالة حكومة �لوفاق، 

وتكليف حكومة ��صتية، فكانت عقد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف دورة عادية من 2018/4/30 �إىل 

2018/5/3، الأول مرة منذ �صنة 1996، و�إن كان �ملجل�ص قد عقد دورة خا�صة )غري عادية( بهدف 
119

�نتخاب �أع�صاء جدد للجنة �لتنفيذية �صنة 2009.

�صيا�صة  على  يقوم  �ل�صيغة  بهذه  عقده  �إّن  وقالت  �لوطني،  �ملجل�ص  �جتماعات  حما�ص  قاطعت 

�الإق�صاء و�لتفرد و�ال�صتئثار مبقدر�ت وموؤ�ص�صات �ل�صعب �لفل�صطيني. و�صّككت يف حيثيات �نعقاده 

�أن  حتت حر�ب �الحتالل وبت�صهيالت غري م�صبوقة منه، بح�صب قولها؛ مما يعني، بح�صب ر�أيها 

�ملجل�ص ال ُيعّب عن �لكل �لوطني بل ي�ّص ب�صكل �صارخ وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني، وي�رشب �ملنظمة 

موقفها  �صحة  على  حما�ص  و��صتدلّت  �لفل�صطيني.  �صعبنا  �أبناء  لكل  متثيلها  وجد�رة  و�رشعيتها 

مبقاطعة �أكرث من ثلثي �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لذين هم �أع�صاء يف �ملجل�ص �لوطني، وعدد كبري من 

�أع�صاء �ملجل�ص �لوطني يف �لد�خل و�خلارج، و�جلبهة �ل�صعبية و�لتي هي �لف�صيل �لثاين يف �ملنظمة، �إىل 

120
جانب حركتَي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي وما متثالنه من ثقل جماهريي.

الأّن  �لفل�صطيني،  �لكّل  يثّل  ال  �إّنه  وقالت  �ملجل�ص،  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  كذلك  وقاطعت 

للمجل�ص  �لتح�رشية  �للجنة  و�جتماعات  عليه،  �ل�صابقة  �التفاقات  كّل  تخالف  �نعقاده  حيثيات 

 �لتي �صبق لها �النعقاد يف بريوت، وهي �مل�صوّغات نف�صها �لتي قدّمتها �جلبهة �ل�صعبية 
121

�لوطني

�إّن  �لتحرير، فقد قالت  �ملجل�ص، هذ� وهي من ف�صائل منظمة  لتحرير فل�صطني ملقاطعة �جتماعات 

عقد �ملجل�ص بهذه �ل�صيغة مثّل جتاوز�ً لالتفاقيات �لوطنية �لعديدة �لتي تناولت مو�صوع �ملنظمة، 

�خل�صو�ص،  وجه  على  �لتحرير  منظمة  تناول  �لذي   2005 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لقاهرة  �تفاق  ومنها 

ني�صان/  �لقاهرة  يف  �مل�صاحلة  و�تفاق   ،2006 مايو  �أيار/  �الأ�رشى(  )وثيقة  �لوطني  �لوفاق  ووثيقة 

يف   2017 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �ملنعقدة  �لتح�صريية  �للجنة  مقرر�ت  �إىل  باالإ�صافة   ،2011 �أبريل 

�لوطنية و�الإ�صالمية، و�أنيط بها  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �لتي �صاركت يف �جتماعاتها جميع  بريوت، 

�لتهيئة و�لتح�صري لعقد جمل�ص وطني توحيدي. وبالتايل، فاإن عقد �ملجل�ص بخالف هذ� �التفاق من 

�أ�صباب �أخرى ذكرتها  �صاأنه �أن يعّمق من حدة �النق�صام يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، هذ� باالإ�صافة �إىل 

122
�ل�صعبية، وبّررت فيها مقاطعتها.

وقد �أف�صت �جتماعات �ملجل�ص �لوطني، فيما يتعلق بهيكلية منظمة �لتحرير وجتديد موؤ�ص�صاتها، 

 و�لتو�فق على جلنة 
123

�إىل �نتخاب �لرئي�ص حممود عبا�ص من بني �ملجتمعني رئي�صاً لدولة فل�صطني،

تنفيذية جديدة بو�قع 15 ع�صوً� من �أبرزهم �لرئي�ص حممود عبا�ص و�صائب عريقات وعز�م �الأحمد 

 و�نتخاب هذه �للجنة للرئي�ص حممود عبا�ص 
124

وحنان ع�رش�وي وتي�صري خالد وب�صام �ل�صاحلي،

فتح،  حركة  �أنّ  يعني  ما  وهو   
126

�ملركزي. للمجل�ص  ع�صوً�   35 �صمّ  على  و�لتو�فق   
125

لها، رئي�صاً 
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لتكري�ص  �ملنظمة  هياكل  �صياغة  �أعادت  �لتحرير  منظمة  على  هيمنتها  موقع  من  �ل�صلطة،  ونخبة 

نفوذها ومن و�قعها �لقائم، وبال �أّي �نتخابات حقيقية، ويف ظروف �نق�صامية.

و�أما �أبرز �لقر�ر�ت �ل�صيا�صية �لتي �صدرت عن �ملجل�ص �لوطني فيما يخ�ّص �لعالقة مع �الحتالل 

فكانت �نتهاء �لفرتة �النتقالية �لتي ن�صّت عليها �التفاقيات �ملوقعة يف �أو�صلو و�لقاهرة وو��صنطن، 

حني  �إىل  بـ“�إ�رش�ئيل”  �العرت�ف  بتعليق  �لتنفيذية  �للجنة  وتكليف  �لتز�مات،  من  عليه  �نطوت  مبا 

�لقد�ص  �صّم  قر�ر  و�إلغاء   ،1967 يونيو  حزير�ن/  من  �لر�بع  حدود  على  فل�صطني  بدولة  �عرت�فها 

�ل�رشقية ووقف �ال�صتيطان، و�لتاأكيد على وجوب تنفيذ قر�ر �ملجل�ص �ملركزي يف دورتيه �الأخريتني 

)�أي قبل عقد جل�صة �ملجل�ص �لوطني �جلاري �حلديث عنها( بوقف �لتن�صيق �الأمني بكافة �أ�صكاله، 

Paris Protocol، مبا يف  باري�ص  �لتي كر�صها بروتوكول  �القت�صادية  �لتبعية  و�لتحرر من عالقة 

127
ذلك �ملقاطعة �القت�صادية ملنتجات �الحتالل.

بالرغم من هذه �لقر�ر�ت �لتي تبدو وكاأّنها تت�صّمن مر�جعة جدية مل�صار �لت�صوية �لذي �أف�صى 

�إىل �ملوقف �لفل�صطيني �لر�صمي �ملاأزوم، و�حلالة �خلطرة �لتي تهّدد بت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، �إال 

�أنّ نتائج �ملجل�ص وطنياً عمّقت من �النق�صام �لفل�صطيني مبا جتاوز �نق�صام حما�ص وفتح، �إىل �نق�صام 

�لي�صار  قوى  بني  باخلالف  ثم  للمجل�ص،  �ل�صعبية  �جلبهة  مبقاطعة  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  د�خل 

طالبت  �أو  �جلل�صات  قاطعت  متعددة  �صيا�صية  �أو�صاط  د�خل  وكذلك   
128

و�ملقاطعة؛ �مل�صاركة  حول 

ومل   
129

�النق�صامية. وظروفه  وتفا�صيله  حيثياته  على  �أو  �النعقاد  مكان  على  �عرت��صاً  بتاأجيلها، 

ياأخذ �لعديدون قر�ر�ت �ملجل�ص يف �ملوقف من �الحتالل ماأخذ�ً جاد�ً، نظر�ً لتكر�ر هذه �لقر�ر�ت دون 

تنفيذ يف �لو�قع. والأّن بيان �ملجل�ص ت�صّمن ما يدّل على �لبقاء د�خل �مل�صار بالدعوة �إىل عقد موؤمتر 

 UN Security �الأمن  �لع�صوية يف جمل�ص  د�ئمة  �لدول �خلم�ص  دويل برعاية دولية جماعية ت�صم 

 وقد بلغ �الأمر بحركة حما�ص �إىل �أن 
130

Council، وعلى �أ�صا�ص قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة.
131

و�صفت �ملجل�ص �لوطني، مبجل�ص �ملقاطعة �النف�صايل.

 
132

،2018/8/15 يف  �هلل  ر�م  يف  �ملركزي  �ملجل�ص  بعقد  الحق،  وقت  يف  �ل�رشخ  هذ�  �زد�د  وقد 

�هتمام من  �إبد�ء كثري  �ملتوقعة، ودون  �الإ�صالمي  �إىل مقاطعة حركتَي حما�ص و�جلهاد  فباالإ�صافة 

�حلركتني باجتماعات �ملجل�ص هذه �ملرة، فقد قاطعته �أي�صاً �جلبهة �ل�صعبية قائلة �إنه ياأتي يف �صياق 

عقد  َحَكم  �لذي  ذ�ته،  و�لهيمنة  �لتفرد  ولنهج  �ملطلوب،  �لوطني  للتو�فق  �لظهر  باإد�رة  �ال�صتمر�ر 

تكري�ص  �إىل  توؤدي  تد�عيات  له  تكون  قد  �ل�صياق  هذ�  يف  �ملجل�ص  عقد  و�أّن  �الأخري.  �لوطني  �ملجل�ص 

�النق�صام �الأفقي و�لعمودي يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، �صو�ء د�خل موؤ�ص�صات �ملنظمة ذ�تها، �أم على 

�إىل مقاطعة كلّ من �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني،  �لف�صائلي و�ل�صعبي، منوّهة  �مل�صتوى 

 وبهذ� تكون �ملقاطعة هذه �ملرة قد �ت�صعت عما 
133

وحركة �ملبادرة �لوطنية، و�صخ�صيات م�صتقلة،

كان عليه �حلال يف �جتماعات �ملجل�ص �لوطني �ل�صابقة.
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وقد ت�صمّنت �جتماعات هذه �لدورة من �ملجل�ص �ملركزي كلمة للرئي�ص عبا�ص �صّكك فيها يف نو�يا 

حما�ص نحو �مل�صاحلة، و�أكد على موقفه �لتقليدي بخ�صو�ص �ل�صالح �لفل�صطيني قائالً �إّنه لن يقبل 

 وهو ما ُيفهم منه �صمناً رف�ص وجود �صالح �ملقاومة، �الأمر �لذي يبنّي 
134

�إال �صالحاً �رشعياً و�حد�ً.

�مل�صافة �لفا�صلة بني فرقاء �ل�صاحة �لفل�صطينية يف مو�صوع �مل�صاحلة.

�لتنفيذية  �للجنة  �ملقدّمة له من  �لتو�صيات  �أقرّ �ملجل�ص  وفيما تعلق بال�رش�ع مع �الحتالل فقد 

مع  �لعالقة  يف  �لنظر  �إعادة  حول  �لوطني  �ملجل�ص  قر�ر�ت  بتنفيذ  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة 

�أمنياً و�صيا�صياً و�قت�صادياً، ومبا ي�صمل تعليق �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” �إىل حني �عرت�فها  �الحتالل 

 
135

بدولة فل�صطني، ووقف �لتن�صيق �الأمني بكافة �أ�صكاله، و�النفكاك �القت�صادي عن “�إ�رش�ئيل”،

وهو ما يك�صف عن عدم تفعيل قر�ر�ت �ملجل�ص �لوطني، طو�ل �ل�صهور �لتي ف�صلت بني �الجتماعني، 

2019، كما  2018، وما تبعها يف �صنة  كما �أّن هذه �لقر�ر�ت مل تطبق الحقاً طو�ل ما تبقى من �صنة 

�صياأتي بيانه.

و�جلبهة  �ل�صعبية  و�جلبهة  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  نف�صها،  �حلركات  قاطعت  ذلك،  وبعد 

�لديوقر�طية، وحركة �ملبادرة �لوطنية، �جتماعات دورة �ملجل�ص �ملركزي �لثالثني، �لتي ُعقدت يف 

�ملجل�ص  �جتماعات  على  بالتعليق  �ملرة  هذه  حما�ص  �هتمّت  وقد   .2018/10/29-28 يومي  �هلل  ر�م 

�ملركزي هذه، رمبا ب�صبب ما �أ�صيع قبله �أّنه قد ي�صدر قر�ر�ت جديدة بخ�صو�ص ت�صديد �لعقوبات 

�لت�رشيعي، ف�صّددت �حلركة على عدم �رشعية هذه �جلل�صة وما ي�صدر  �أو بحلّ �ملجل�ص  على غزة 

 وبناء على �ملخاوف نف�صها قال خالد �لبط�ص �لقيادي يف �جلهاد �الإ�صالمي نيابة عن عدد من 
136

عنها،

�لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية قّدمت روؤية ال�صتعادة �لوحدة و�إنهاء �النق�صام، �إّن �أّي قر�ر�ت جديدة 

يتخذها �ملجل�ص �ملركزي، وقد ت�صهم يف تكري�ص �النق�صام وتوتري �الأجو�ء و�إجبار �لنا�ص على �لقبول 

137
باأّي حل �صيا�صي مرفو�ص، فاإنها �صتم�ص بال�رشعية �لوطنية ملن يتخذها.

و�أعادت �جلبهة �ل�صعبية هذه �ملرة كذلك �لتاأكيد على مو�قفها �ل�صابقة، و�لتي ترى فيها �إ�رش�ر ما 

�صمّته “�لقيادة �ملتنفذة” بعقد �ملجل�ص �ملركزي على �لرغم من �ملقاطعة �لو��صعة له، �إمعاناً يف �خلطيئة 

�لوطنية و�ل�صيا�صية، �لتي تُبقي منظمة �لتحرير رهينة للتفرد و�لهيمنة على قر�ر�تها وتوّجهاتها. 

و�الأخطر، بح�صب �ل�صعبية، م�صادرة حق �إ�صالحها وحتديثها، مبا يعني ��صتمر�ر تغييبها و�صلب 

138
دورها ووظيفتها.

�ملحكمة  �تُّخذت  و�إمّنا  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  بحّل  قر�ر�ً  تتخذ  مل  �ملجل�ص  دورة  �أّن  من  وبالرغم 

حركة  جتاه  �ملركزي  �ملجل�ص  خطاب  فاإنّ  بيانه،  �صبق  كما  الحق،  وقت  يف  حللّه  غطاء  �لد�صتورية 

حما�ص و�مل�صاحلة، �تّخذ بعد�ً حاد�ً هذه �ملرة �صو�ء يف كلمة �لرئي�ص عبا�ص �لذي �تهم فيها حما�ص 

حركة  حّمل  �لذي  �ملجل�ص  بيان  يف  �أم   
139

غزة؛ يف  دولة  �صبه  الإقامة  و�ل�صعي  �الأعد�ء،  �أفكار  بتبنّي 
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حما�ص �مل�صوؤولية �لكاملة عن عدم �اللتز�م بتنفيذ جميع �التفاقات �لتي مت �لتوقيع عليها و�إف�صالها. 

�لغربية،  �ل�صفة  عن  غزة  قطاع  ف�صل  �إىل  �لهادفة  �مل�صبوهة  �مل�صاريع  �أ�صماه  عّما  �لبيان  وحتّدث 

منظمة  م�صوؤولية  خارج  �الحتالل  مع  تهدئة  �أي  ور�ف�صاً  �لقرن”،  “�صفقة  من  جزء�ً  ذلك  معتب�ً 

�لتحرير، ور�ف�صاً كذلك �أي م�صاريع ذ�ت طبيعة �إن�صانية يف غزة كاإن�صاء ميناء �أو مطار، على �عتبار 

140
�أنها م�صاريع تهدف �إىل تدمري �مل�رشوع �لوطني وت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية.

مع  �خلالف  ق�صايا  جتاه  فتح  حركة  خطاب  لتكري�ص  منبً�  �ملركزي  �ملجل�ص  �تُِّخذَ  حني  ويف 

حركة حما�ص، بعدما جرت حماولة حلّ �ملجل�ص �لت�رشيعي من خالله؛ فاإّنه ويف ق�صايا �ل�رش�ع مع 

�الحتالل �أّكد على قر�ر�ت دورته �ل�صابقة باعتبار �أن �ملرحلة �النتقالية مل تعد قائمة، وبالتايل �إنهاء 

�لتز�مات منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�ل�صلطة �لفل�صطينية كافة جتاه �تفاقاتها مع �صلطة �الحتالل 

ويف مقدمتها تعليق �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” �إىل حني �عرت�فها بدولة فل�صطني، ووقف �لتن�صيق �الأمني 

باري�ص مل  �تفاق  �النتقالية، مبا فيها  �ملرحلة  �أن  �عتبار  �القت�صادي على  �أ�صكاله، و�النفكاك  بكافة 

 وهي �ل�صياغات ذ�تها �لتي تبنّاها يف �لدورة �ل�صابقة، وقد �أحال �أمر تنفيذها هذه �ملرة 
141

تعد قائمة.

 �الأمر �لذي يوؤ�رّش على عدم جتاوز هذه �لقر�ر�ت �خلطاب 
142

�إىل �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير،

�الإعالمي �إىل �لتنفيذ �لو�قعي، يف مقابل تاأزمي �لعالقات �لوطنية �لد�خلية.

يتّ�صح مما �صبق �أن قيادة منظمة �لتحرير مل ت�صتدعِ �ملجل�ص �لوطني يف �لع�رشين �صنة �الأخرية 

�نق�صام �صيا�صي عميق، وخ�صومة د�خلية  2009 و2018؛ يف ظّل  �إال مرتني، يف �صنتَي  الأول مرة، 

�ل�صلطة،  �أوجد  �لذي  �لت�صوية  �ل�صيا�صي مل�رشوع  يجري ت�صعيدها با�صتمر�ر، مع �نعد�م يف �الأفق 

ودون �أي فاعلية جادة ملوؤ�ص�صات منظمة �لتحرير يف و�صع حلول عملية الأزمة �مل�رشوع �ل�صيا�صي، 

و�إمنا ُتتّخذ منب�ً لتدوير خطابات مرتفعة �ل�صقف ن�صبياً يف �ملوقف من �الحتالل دون �أي �نعكا�صات 

و�قعية لها، يف حني ُتعّب يف �ملقابل عن مو�قف فعلية ُتتّخذ يف �لو�قع لتعميق �النق�صام �لفل�صطيني، 

�أوجدت �نق�صامات جديدة بالفعل، د�خل �حلركة  �إّن �صل�صلة دور�ت �ملجل�ص �لوطني و�ملركزي  بل 

�لوطنية عموماً، ومع ف�صائل منظمة �لتحرير، ود�خل هذه �لف�صائل، وذلك �إىل جانب حّل �ملجل�ص 

�لت�رشيعي وت�صكيل حكومة حممد ��صتية.

عبا�ص،  �لرئي�ص  �صحة  تر�جع  مع  �لد�خلية  �لفتحاوية  �الإ�صكالية  تغيب  ال  �الأو�صاع،  هذه  ويف 

و�حتمال غيابه عن �مل�صهد، وهو ما يدفع حركة فتح لرتتيب �مل�صهد بتفرد كامل، مع ��صتخد�م �صكلي 

�إجر�ء�تها. ال �صيّما و�أّن �حلركة ترت�جع �صعبياً،  لبع�ص ف�صائل منظمة �لتحرير �ل�صغرية لتغطية 

وينك�صف م�رشوعها �ل�صيا�صي على ف�صل و��صح، مع �نزياح “�إ�رش�ئيل” جمتمعاً ودولة نحو �ليمني، 

وبغطاء كامل من �إد�رة تر�مب، مّما يفقد �ل�صلطة مّبر وجودها �ل�صيا�صي و�ل�صعبي، ويحّولها �إىل 

 حم�ص هدف خا�ص بالنخبة �مل�صتفيدة منه. ويف �ل�صياق نف�صه تتحّرك �ل�رش�عات �لد�خلية يف �حلركة،
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وبالتايل حُتّرك �مل�صهد مبا فيه من موؤ�ص�صات الإد�رة �ملناف�صة على مر�كز �لنفوذ. ويف ذلك كلّه، وبينما 

مُتثّل حما�ص خ�صمها �لرئي�صي، فاإنها معنية، �أي فتح، ب�صحب �ل�رشعية عن حما�ص، وقطع ما يبدو 

من مبادر�ت �إقليمية ودولية جتاه قطاع غزة، ممّا يحوّل �ملناف�صة مع حما�ص �إىل تناق�ص رئي�صي، 

يجري �إحالله مكان �لتناق�ص مع �الحتالل، ويف مرحلة بالغة �حلرج و�خلطورة.

عبا�ص،  و�لرئي�ص  فتح،  قيادة  تتعاطَ  مل 

قّدمتها  م�صاحلة  خّطة  مع  كافية  باإيجابية 

�جلهاد  حركة  وهي  �لفل�صطينية،  �لف�صائل 

فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  و�جلبهة  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  و�جلبهة  �الإ�صالمي، 

“فد�”، �لفل�صطيني  �لديقر�طي  و�الحتاد  �لوطنية،  �ملبادرة  وحركة  �لفل�صطيني،  �ل�صعب   وحزب 

143
و�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة، وطالئع حرب �لتحرير �ل�صعبية.

�أعلن  �لذي  عبا�ص  �لرئي�ص  جتاهلها  بينما   
144

�ملبادرة، هذه  على  و�فقت  قد  حما�ص  حركة  كانت 
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يف خطابه يف �الأمم �ملتحدة عن نيته عقد �نتخابات عامة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و�لقد�ص،

وبالرغم من �أن هذه �لدعوة تاأتي من طرف و�حد، هو �أحد طريف �النق�صام يف كّل �الأحو�ل، فاإّن حركة 

�مل�صهد  �إخر�جها من  �لطريق على  لقطع   �صو�ء كانت مو�فقتها مناورة 
146

قد و�فقت عليها، حما�ص 

�ل�صيا�صي ونزع �ل�رشعية عنها، باإجر�ء �النتخابات يف �ل�صفة دون غزة، �أم �عتماد �آليات �إلكرتونية 

للت�صويت من غزة دون مو�فقة حما�ص، �أو كانت مو�فقتها موؤ�ص�صة على قناعة باإمكانية �خلروج من 

�ملاأزق �خلا�ص باحلركة، و�ملاأزق �لوطني �لعام، باالحتكام جمدد�ً �إىل �ل�صعب عب �النتخابات.

�ملركزية،  �النتخابات  جلنة  بالفعل   
147

غزة، يف  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  حما�ص،  ��صتقبلت  وقد 

�لت�رشيعي و�لرئا�صة  �ملتعددة لكل من  �ل�صابقة بتز�من �النتخابات  وتنازلت �حلركة عن �رشوطها 

وطني  للقاء  دعت  قد  �أخرى،  فل�صطينية  ف�صائل  ومعها  حما�ص،  كانت  و�إذ�   
148

�لوطني، و�ملجل�ص 

 فاإنّ حما�ص �أبدت ��صتعد�د�ً للتنازل عن ذلك �أي�صاً، كما 
149

ي�صبق �النتخابات وهو ما �نتقدته فتح،

قبلت باأن تكون �النتخابات وفقاً للقانون �لن�صبي ب�صورة كاملة، و�أبدت �حلركة ��صتعد�دها لتقدمي 

150
�ملزيد من �لتنازالت و�ملرونة الإجناح هذه �النتخابات.

يدور �صجال يف �الأو�صاط �لفل�صطينية �إن كان �لرئي�ص عبا�ص جاد�ً يف مقرتحه، �أم ال، ويجدر هنا 

�مل�صاحلة  خطو�ت  من  بدالً  �النق�صام  الإنهاء  ثابتاً  فتحاوياً  مقرتحاً  ظلّت  �النتخابات  باأّن  �لتذكري 

�لتقليدية. ويبدو �أنّه مقرتح كان يعوّل با�صتمر�ر على رف�ص حركة حما�ص، بعد جتربة �صنة 2006، 

بند�ً  ظلّت  �النتخابات  �أّن  كما  �لغربية،  �ل�صفة  يف  تنظيماتها  وتفكيك  تعبها،  �لتي  �حلكم  و�أزمات 

 مدرجاً يف �التفاقيات �لعديدة �ملوقّعة بني �لطرفني، وهي بند يف خطّة �لف�صائل �لتي جتاهلتها فتح.

�شاد�شًا: اخلـروج من املـاأزق بني 

              امل�شاحلة واالنتخابـات
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بيد �أّنه بند �صمن رزمة وجدولة متفق عليها، �صو�ء يف �التفاقات �ملوّقعة �أم يف مبادرة �لف�صائل، كما 

�أنّ قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية يخاطب �لرئي�ص عبا�ص بالدعوة النتخابات ت�رشيعية بعد �صتة �صهور 

151
على �لقر�ر، وت�صمن كتاب تكليف حكومة ��صتية �لعمل على تنظيم �نتخابات ت�رشيعية.

�أو مت�صكها  �لرئي�ص عبا�ص، ومعه قيادة فتح، قد ر�هنو� على رف�ص حما�ص،  �أن  ثمة من يعتقد 

و�إ�صغال  �لف�صائل،  مبادرة  من  و�لهروب  �مل�صاحلة،  من  �لتن�ّصل  وبالتايل  �لتقليدية،  ب�رشوطها 

�ل�صيا�صي، وغياب  �ل�صيا�صية، يف ظّل حتّطم م�رشوع �ل�صلطة  “�لفقاعة”  �لفل�صطيني بهذه  �ل�صارع 

�ملتاآكلة  �ل�رشعية  جتدد  جمزوءة  �نتخابات  يف  �لذهاب  ورمبا  �الحتالل،  مع  �ل�رش�ع  يف  فاعليتها 

 وت�صتجيب ملطالب دول �الحتاد �الأوروبي European Union ب�رشورة وجود جمل�ص 
152

لل�صلطة،

ت�رشيعي منتخب، رمبا ت�صحب به “�ل�رشعية” عن حركة حما�ص، يف حال مقاطعتها، ال �صيّما و�أن 

153
�لتهديد باإعالن غزة �إقليماً متمرد�ً مل يغب عن �الأفق.

مطالبهم  لكل  با�صتجابتها  فتح  وحركة  عبا�ص  �لرئي�ص  الإحر�ج  �ملقابل  يف  حما�ص  وت�صعى 

بخ�صو�ص �النتخابات، مما ينحها �أف�صلية �إعالمية، ويعرقل خمططات �ل�صلطة ب�صحب �ل�رشعية 

حممود  مع  �ملكان  يف  �ملر�وحة  �أن  ترى  �النتخابات،  نتائج  كانت  ومهما  حما�ص،  الأنّ  ورمبا  عنها. 

�ال�صتع�صاء  �إىل  بالنظر  متدنياً  عقدها،  �حتمال  يظّل  �لتي  �النتخابات،  �إجر�ء  من  �أخطر  عبا�ص 

حال  ويف  �لقد�ص.  يف  �النتخابات  �إجر�ء  �الأخرية  رف�ص  و�حتماالت  “�إ�رش�ئيل”  د�خل  �ل�صيا�صي 

�أن خ�صمها  �ل�صيا�صي وبن�صبة حمرتمة. كما  �أجريت �النتخابات فاإّن �حلركة �صتظّل د�خل �لنظام 

�ل�صيا�صي حركة فتح �صوف يعاين كثري�ً يف ت�صكيل قائمته، نتيجة �ال�صتقطاب �ملتعاظم د�خل �حلركة 

 و�إذ� كانت �النتخابات 
154

و�ل�رش�ع على خالفة �لرئي�ص عبا�ص، وف�صل م�رشوع �حلركة �ل�صيا�صي.

 �صوف جتري يف ظّل �لقمع �ل�صيا�صي يف �ل�صفة، فاإّن �حلركة لن تدخلها �إال وهي حمتفظة ب�صالحها 

يف غزة.

مل يكن ممكناً �جلزم يف نهايات �صنة 2019، بعقد �نتخابات بالفعل، وبالرغم من رهان �لطرفني 

على �لزمن، فاإّن نتائج هذه �النتخابات �صوف تعيد تدوير خطاب �النق�صام، لي�ص فقط الأّن جتربة 

2018-2019 كان �صلوكاً متمركز�ً  2006 ما تز�ل ماثلة، ولكن الأنّ �صلوك فتح طو�ل �صنتي  �صنة 

وجودها  �رشط  متاماً  تدرك  نافذة،  لنخبة  ذ�ته  حّد  يف  هدفاً  �صار  �لذي  �ل�صلطة،  م�رشوع  حول 

وت�صكيل  �لت�رشيعي،  حّل  من  بيانه،  �صبق  ما  كل  يف  تفّردها  فهم  يكن  هنا  ومن  و��صتمر�رها. 

ترتيب  �إعادة  من  عنهما  �أف�صى  وما  و�ملركزي،  �لوطني  �ملجل�َصني  ودعوة  فتح،  من  بر�أ�ص  حكومة 

ملنظمة �لتحرير، مبعزل عن كل �لتفاهمات، و�لتو�ّصع يف م�صادرة �حلريات، و�ال�صتمر�ر يف �صيا�صة 

�لتن�صيق �الأمني، بالرغم من خطابات وقفها، وخطابات �نتهاج �ملقاومة �ل�صعبية، �لتي مل تنعك�ص يف 

�لو�قع، وتزعم �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية �أن �ل�صلطة متنعها بالفعل.
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و�حلا�صل �أنّه ويف حال فوز فتح، ومهما كان ح�صور حما�ص يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، 

فاإنّ �صالح حما�ص يف غزة �صيعود ليُتّخذ �صبباً لالأزمة من جديد، حتى لو �نحازت حلما�ص �لف�صائل، 

فاإّن  حما�ص  فوز  حال  ويف  فتح،  عن  تدريجياً  �البتعاد  يف  �الآخذ  �لف�صائل  هذه  �صلوك  يف  يبدو  كما 

فر�صتها الإد�رة �ل�صفة منعدمة، �إال �إذ� قّدمت تنازالت مت�ّص جوهر مبادئها �ل�صيا�صية. 

مر�ّصحة   ،2019-2018 �صنتي  غّطت  �لتي  �ل�صورة  فاإّن  �النتخابات،  هذه  جتَر  مل  حال  ويف 

لال�صتمر�ر، ولن ينع ذلك، �إال حتوالت �إقليمية، جتمع �لطرفني جمدد�ً، �أو تخدم �أحدهما �أكرث من 

�الآخر، مما يغرّي يف �لتو�زنات �لد�خلية.

لت�صكيل  �ل�صلبي  �النعكا�ص  �إىل  �الإ�صارة  �صبقت 

�لفل�صطيني  �لي�صار  قوى  �صعي  ��صتية  حكومة 

بالتجمع  دعته  بينها،  فيما  �ئتالف  الإن�صاء 

�لديقر�طي �لفل�صطيني، و�أعلنت عنه ر�صمياً، يف 2019/1/3، مبيّنة يف حديثها عن مّبر�ت وجوده 

و�لذي  �لد�خلي،  �ال�صتبد�د  �إنهاء  �أجل  من  �ل�صلطة،  قطبَي  على  ت�صغط  عمل  كتلة  وجود  �رشورَة 

منظمة  وتاآكل  �الأمنية؛  �الأجهزة  وهيمنة  �لرئا�صية  باملر��صيم  �حلكم  �الإعالن،  بح�صب  �صماته،  من 

�إىل �صّل �ملنظمة، و�ال�صتهتار  �أدى  �لتحرير وتهمي�صها ل�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أجهزتها، مما 

 Oslo �أو�صلو  �تفاقية  من  للخروج  بقر�ر�تها  يتعلق  ما  وخ�صو�صاً  �لتمثيلية،  ومكانتها  بقر�ر�تها 

لل�صقني  وباالإ�صافة  وترميمها،  �ملنظمة  الإحياء  حماوالت  �أّي  �أمام  �الأبو�ب  و�إغالق   ،Accords

�لن�صايل و�لوطني �لد�خلي، دعا �الإعالن العتماد برنامج �قت�صادي يقوم على �لعد�لة �الجتماعية، 

و�الهتمام بحقوق �لعمال، و�لدعوة �إىل توزيع عادل للعبء �ل�رشيبي، وتخفي�ص �الإنفاق على �الأمن 

�لقد�ص وغريها من  و�ل�صهد�ء، وتعزيز �صمود  �الأ�رشى  �لتعليم و�ل�صحة، وتاأمني حقوق  ل�صالح 

حمّل  تكون  قد  �لتي  �لي�صار  �هتمامات  من  نابعة  �جتماعية  مو�قف  �إىل  باالإ�صافة  �ملهّددة،  �ملناطق 

�لق�صاء  �تفاقية  �أحكام  مع  ين�صجم  مبا  �لت�رشيعات  مو�ءمة  �إىل  كدعوته  �لوطنية،  �لبيئة  يف  �إ�صكال 

The Convention on the Elimination of all )�صيد�و(  �ملر�أة  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع   على 

155
.Forms of Discrimination Against Women )CEDAW(
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وبالرغم من �صعي �لتجمع، الإبر�ز نف�صه من خالل �لفعاليات يف �ل�صارع، و�لوحدة يف �ملو�قف،

 دون 
157

فاإّن تكوينه �فتقر لالآليات �ملن�صبطة، و�قت�رش على �آليات ف�صفا�صة حتت عنو�ن �حلو�ر،

�آليات عملية، كاإطار قيادي م�صتقل بذ�ته، و�صياغة نظام د�خلي ينّظم عمل �الأطر �لقيادية �ملن�صوية 

 ويحول دون خ�صوع �لتجمع للتجاذبات �لف�صائلية و�ل�صخ�صية �لتي فيه. وهي �الإ�صكالية 
158

فيه،

�ملكّونة ب�صبب �الختالف على �ملوقف من  �لتجمع بالفعل، كما م�ّصت وحدة عنا�رشه  �لتي فّجرت 

�شابعًا: اأو�شــــــاع الف�شــائــل 

             الداخلية و�شعبيتهـا
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حكومة ��صتية و�مل�صاركة فيها، فقد �صارك حزبا فد� و�ل�صعب يف �حلكومة بخالف �إعالن �لتجّمع.

ب�صبب  بع�صها  با�صتقاالتها،  تقّدمت  قد  �ملذكورين  �حلزبني  يف  �الأول  �ل�صف  من  قياد�ت  وكانت 

�عرت�ها من  بامل�صاركة وما  �لقر�ر  �تخاذ  �آليات  ب�صبب  �مل�صاركة يف �حلكومة، وبع�صها  �ملوقف من 

 وبهذ� ف�صلت جتربة �أخرى للي�صار �لفل�صطيني لتوحيد 
160

خلل، و�صل حّد �لتزوير بح�صب بع�صهم.

نف�صه، �أو الإيجاد كتلة ثالثة، وجنم ف�صله �ملبا�رش هذه �ملرة �إىل حّد ما عن وجود �ل�صلطة و�إكر�هاتها، 

مبا يتمّدد �إىل حماولة تاأميم �ملجال �لعام، وح�صاره، ل�صالح �ل�صلطة، ونخبتها، وتوظيفه يف معاركها 

�لد�خلية �خلا�صة، وال �صيّما معركتها مع مناف�صيها �ل�صيا�صيني.

ومل تكن �إكر�هات �ل�صلطة بعيدة عن فتح نف�صها، دون �أن يظهر ذلك يف �نق�صامات فعلية يف تيارها 

�لر�صمي، فال�صوت �لنقدي، وتيار�ت �لعمل �ملتباينة، و�لتي �صكّلت ظاهرة تاريخية يف فتح، �نتهت 

�لنفوذ د�خل  �أّن مر�كز  بيد  للحركة،  �آخر موؤمترين  �لرئي�ص عبا�ص، وجرى تر�صيمها يف  قيادة  مع 

فقد  عنه.  �حلديث  �صبق  مما  �مللفات،  بع�ص  �إز�ء  ��صتية  عجز حكومة  يف  ظهر  كما  و��صحة  �ل�صلطة 

�أفادت م�صادر متعدِّدة عن وجود مر�كز نفوذ تت�صدرها �لقوى �الأمنية، وبع�ص �ل�صخ�صيات �ملكلّفة 

بالتن�صيق مع �الحتالل، تقود �أد�ء �ل�صلطة مبا يعاك�ص �صعار�ت حركة فتح �لوطنية، هذ� باالإ�صافة 

��صتية، وغريها مما يت�صل بظروف  �لد�خلية و�الأوقاف حلكومة  �إىل عجز فتح عن ح�صم وزيري 

ت�صكيل حكومة ��صتية، و�إقالة �حلمد �هلل. 

عن  �حلديث  عن  تكّف  مل  منها،  �الإ�رش�ئيلية  �صيّما  ال  �الإعالمية،  �مل�صادر  فاإّن  ذلك،  من  بالرغم 

�رش�عات مكتومة د�خل حركة فتح، على خالفة �لرئي�ص عبا�ص، كما �أن �لتحليالت �لتي ت�صع هذ� 

وت�صكل  �لتحرير،  منظمة  ترتيب  �إعادة  بخ�صو�ص  فتح  �إجر�ء�ت  تقر�أ  �العتبار،  عني  يف  �ل�رش�ع 

حكومة ��صتية، �صمن �صياقات خالفات فتح �لد�خلية، وترتيباتها ملا بعد عبا�ص، باالإ�صافة ل�صياقاتها 

�الأخرى.

متنامية،  عبا�ص  �لرئي�ص  بعد  ملا  فتح  �أقطاب  ��صتعد�د�ت  عن  �لفل�صطيني  �ل�صارع  يف  �الأحاديث 

و�إن�صاء  �ل�صالح  جمع  عن  تتحدث  �لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �الإعالمية  �مل�صادر  ت�رشيبات  تعّززه  ما  وهو 

 وُيذكر 
161

ميلي�صيات م�صلحة، ��صتعد�د�ً خلالفة عبا�ص، وحتّوطاً من �حتماالت �لفو�صى و�ل�رش�ع.

�ملركزية  �للجنة  ع�صو  �أبرزها  و�ل�صلطوية،  �لفتحاوية  �لقياد�ت  من  عدد  عبا�ص  خالفة  �صياق  يف 

�أي�صاً  وهو  �لطري�وي  وتوفيق  �لرجوب،  جبيل  �ل�صابق  �لوقائي  �الأمن  جهاز  ومدير  فتح  حلركة 

مدير �صابق جلهاز �ملخابر�ت �لعامة وع�صو يف مركزية فتح، وحممود �لعالول نائب رئي�ص �حلركة، 

 كما ظهر يف �الآونة �الأخرية، ��صم ح�صني �ل�صيخ 
162

وماجد فرج �ملدير �حلايل جلهاز �ملخابر�ت �لعامة.

�لنافذين يف  �أحد  �لعامة لل�صوؤون �ملدنية، ب�صفته  �لهيئة  �للجنة �ملركزية حلركة فتح ورئي�ص  ع�صو 

163
�أروقة �صناعة �لقر�ر د�خل �ل�صلطة �لفل�صطينية.
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ولعلّ يف هذ� �ال�صتقطاب �لد�خلي يف فتح، ما يدفع قو�ها �ملتعّددة للتم�صك بالرئي�ص عبا�ص يف هذه 

�لفرتة، جتنّباً لل�صد�م �ملبكر، �أو هروباً من �مل�صكلة، مبا يف ذلك �إعالنه مر�صحاً وحيد�ً للحركة يف �أي 

ُيجمع  ويكاد   .2019 �صنة  نهاية  مع  عاماً   84 بلوغه  من  �لرغم  على   
164

حمتملة، رئا�صية  �نتخابات 

بغيابه  �لتاريخية  �لقياد�ت  لغياب  �لرئي�ص عبا�ص،  بعد  تو�فقي  قيادي  �ملر�قبون على �صعوبة فرز 

 ومع ذلك، فاإّن طبيعة �ل�صلطة ووظيفتها، 
165

باعتباره �آخرها، ولتوقف �حلركة عن تد�فع �الأجيال.

�الإ�صكالية، من خالل قدرة  ي�صاعد يف ح�صم هذه  �أن  �صاأنه  بها، من  �لع�صوّي  و�رتباط حركة فتح 

�لقوى �خلارجية �لنافذة على �ل�صلطة فر�ص مر�صحها.

من جهة �أخرى، ويف �ملو�صوع نف�صه، مثّل �لقيادي �لفتحاوي �الأ�صري، مرو�ن �لبغوثي، حالة 

يف حركة فتح، يجتمع حولها عدد من �ل�صخ�صيات، �إال �أّن تياره �صعيف �صمن معادالت �الحتكام 

�إىل �ل�صلطة وعو�مل �لقوة فيها. وهو ما تبنّي يف جهود �ل�صلطة �لفل�صطينية الإ�صعاف نادي �الأ�صري، 

 يف �صهَري 
166

�أو �إحلاقه بهيئة �صوؤون �الأ�رشى، بعد دعمه �إ�رش�باً لالأ�رشى قاده مرو�ن �لبغوثي

 
167

ني�صان/ �أبريل و�أيار/ مايو 2017، وهو �الإ�رش�ب �لذي �نق�صمت حوله فتح د�خل �ل�صجون.

ال يغيب عن �صورة �ل�رش�ع �لد�خلي يف حركة فتح، ح�صور �لقيادي �ل�صابق فيها حممد دحالن، 

دحالن،  يلك  �إذ  �الإ�صالحي.  بالتيار  نف�صه  يدعو  �حلركة،  من  معه  فُ�صل  تيار  به  يحيط  و�لذي 

عالقات �إقليمية ودولية، ال �صيّما مع دولتَي �الإمار�ت وم�رش؛ و�إن كانت حركته قد حو�رشت �أخري�ً 

 غري �أن دحالن يبقى متحّكماً باإمكانات ب�رشية، و�إعالمية، 
168

باإدر�ج تركيا له على الئحة �الإرهاب.

وقد �أثبت ح�صوره د�خل قطاع غزة، كما بيّنته جملة من �الأحد�ث، منها فوز كتلته مقابل كتلة فتح 

 و�إبر�ز �صعبيته من خالل �لفعاليات 
169

�لر�صمية يف �نتخابات نقابة �لعاملني يف جامعة �الأزهر يف غزة،

وتاأكيده  عرفات،  يا�رش  �ل�صابق  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  رحيل  �أو   
170

فتح �نطالقة  كذكرى  �حلا�صدة 

�إذ  �أ�صالة عالقته بفتح بدفع عنا�رشه للم�صاركة يف �لفعاليات �لر�صمية للحركة يف هذه �ملنا�صبات. 

يحر�ص دحالن على نفي فكرة �الن�صقاق متاماً، ورف�ص �لف�صل و�تهامات �لتجنّح، و�لتاأكيد على �أّن 

171
�نتماءه لفتح ال يتعلق ب�صخ�ص و�حد.

�لتمّدد يف  �لتنظيمي،  �لتي يجري �حلديث عنها، باالإ�صافة للح�صور  ومن عنا�رش قوّة دحالن 

�ل�صاحات �خلارجية، و�أبرزها �صاحة لبنان من خالل �لن�صاطات �الجتماعية و�خلريية، و��صتجالب 

 باالإ�صافة �إىل متّدده 
172

والء قطاعات ع�صكرية من فتح يف خميمات لبنان، باالإ�صافة ل�صاحة �الأردن؛

د�خل خميمات �ل�صفة، وهو ما ينعك�ص يف مو�جهات م�صتمّرة بني �أجهزة �ل�صلطة وم�صلّحني من تلك 

 هذ� باالإ�صافة لعالقات دحالن �خلا�صة ببع�ص �أع�صاء �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ال 
173

�ملخيمات.

�صيّما توفيق �لطري�وي، �لذي قيل �إنّه �لتقى دحالن �صخ�صياً عدة مر�ت. كما �أّن �لطري�وي �أحد �لذين 

174
يقال �إنهم يجمعون �الأ�صلحة ��صتعد�د�ً ملرحلة ما بعد �لرئي�ص عبا�ص.
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�الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أجنزت  �لد�خلي،  �لوطني  بالظرف  يتعلق  وفيما  �أخرى،  جهة  من 

عاماً  �أميناً  �نتخاب زياد نخالة  2018، عن  �أيلول/ �صبتمب  و�أعلنت �حلركة يف  �لد�خلية؛  �نتخاباتها 

 خلفاً للدكتور رم�صان عبد �هلل �صلّح، �لذي تبنّي يف ني�صان/ �أبريل 2018 �أّنه دخل يف
175

 جديد�ً للحركة،

غيبوبة، ومل يعد قادرً� على �إد�رة �حلركة، وقد �صملت �النتخابات، �نتخاب �أع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي 

�صيا�صياً  معروفة  �صخ�صيات  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �صمّ  وقد   
176

�أخرى. ل�صاحات  وقياد�ت  للحركة، 

177
و�إعالمياً، كمحمد �لهندي، ونافذ عز�م، وخالد �لبط�ص، و�أنور �أبو طه، و�أخرى غري معروفة.

ل  ال يكن، و�حلال �لفل�صطينية على هذ� �النق�صام، وتعطُّ

�صيّما  وال  �لوطنية،  �حلركة  و�صلل  �ل�صيا�صية،  �حلياة 

و�صعبيتها؛  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  الأوز�ن  موثوقة،  قيا�ص  �أدو�ت  عن  �حلديُث  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

و�إن كانت �ملوؤ�رش�ت تُبنيِّ �أنَّ حركتَي حما�ص وفتح تقت�صمان �ل�صارع �لفل�صطيني، من جهة �لتاأييد 

�ل�صعبي.

ومع �نعد�م �أي �نتخابات �صيا�صية عامة، �أو حملية ت�صارك فيها حركة حما�ص، تتّجه �الأنظار �إىل 

�أّن هذه �النتخابات، ومنذ �النق�صام �لفل�صطيني، فقدت قيمتها �لتمثيلية،  �النتخابات �لطالبية، بيد 

�إد�ر�ت  �صيا�صات  على  �نعك�ص  مما  �جلامعي،  �ملجال  �إخ�صاع  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لقدرة 

�ل�صلطة  مالحقة  �إىل  باالإ�صافة  �لطالبي،  �لن�صاط  ح�صار  يف  �أمنياً  خطاً  �نتهجت  �لتي  �جلامعات 

�أ�صا�صاً غري �ملناف�صة  �لطالبية، مما يجعل  �لكتل  لبع�ص  �ملناف�صة، وحظر �الحتالل  �لطالبية   للكتل 

178
متكافئة.

حلركة  �لطالبي  �الإطار   
179

�الإ�صالمية، �لكتلة  ن�صاط  حظر  �إىل  �لنجاح  جامعة  �إد�رة  عَمِدَت  فقد 

حما�ص، كما ظلّت �النتخابات �لطالبية ممنوعة ل�صنو�ت متتالية يف جامعة �خلليل �لتي كانت ت�صرتط 

 وُمنَِعت �لكتلة �الإ�صالمية يف جامعة 
180

فر�ص �لنظام �لفردي، مما يعني �إلغاًء عملياً للكتل �لطالبية،

��صتيفاء  �أجرتها بحّجة عدم  �لتي  �مل�صاركة يف �النتخابات �لطالبية �الأخرية  )�أبو دي�ص( من  �لقد�ص 

181
�ل�رشوط.

و�إذ� كان ذلك هو �حلال يف جامعات �ل�صفة، فاإّن جامعات غزة تخ�صع النق�صام من نوع �آخر، 

فبينما تُ�صيطر حركة حما�ص على �جلامعة �الإ�صالمية، تُ�صيطر حركة فتح على جامعة �الأزهر، ويف 

حني جتري �نتخابات ال حتتكم �إىل نظام �لتمثيل �لن�صبي يف �جلامعة �الإ�صالمية، وبالتايل ُتقاطعها عدد 

 وذلك ب�صبب 
183

 فاإنّ جامعة �الأزهر حتظر �إجر�ء �النتخابات �لطالبية فيها،
182

من �لكتل �لطالبية،

�نق�صام حركة فتح بني تيارها �لر�صمي بزعامة �لرئي�ص حممود عبا�ص، وتيار �لقيادي �ل�صابق فيها 

184
حممد دحالن، و�لذي فاز بدوره يف �آخر �نتخابات نقابية ملوظفي �جلامعة.

ثامنًا: موؤ�شرات ال�شعبية
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ذلك،  من  ��صتثناء  �هلل،  ر�م  مدينة  من  وبالقرب  �لغربية،  �ل�صفة  و�صط  بريزيت،  جامعة  ظلّت 

جمل�ص  موؤمتر  بانتخابات  �لفوز  من  حما�ص،  حلركة  �لطالبي  �الإطار  �الإ�صالمية،  �لكتلة  فتمكّنت 

�أ�صا�صيني،  �صببني  �إىل  ذلك  ويرجع   
185

،2018–2014 �لفرتة  خالل  متتالية  دور�ت  �أربع  �لطلبة، 

�الأول ن�صال �لكتلة �الإ�صالمية، من بعد �النق�صام، يف هذه �جلامعة حتديد�ً للحفاظ على وجودها، ثم 

ال�صتئناف ح�صورها ودورها، و�لثاين حر�ص �إد�رة �جلامعة على �ال�صتقالل باجلامعة قدر �الإمكان 

عن هيمنة �ل�صلطة �ل�صيا�صية، وفتح �ملجال للفاعلية �لطالبية وبالتايل �إجر�ء �نتخابات نزيهة، مّكنت 

�لكتلة �الإ�صالمية من �لفوز تلك �ل�صنو�ت، ثم خ�صارتها جمل�ص �لطلبة يف �صنة 2019.

فازت حركة �ل�صبيبة �لطالبية، �الإطار �لطالبي حلركة فتح، يف �نتخابات موؤمتر جمل�ص �لطلبة 

وهي  �ملقاعد،  عدد  يف  ت�صاويهما  مع  �الإ�صالمية،  �لكتلة  عن  �صوتاً   67 بفارق   
186

،2019 �صنة  يف 

وفتح  حما�ص  �قت�صام  نف�صه،  �لوقت  يف  توؤكد  ولكنها  بريزيت،  جامعة  خ�صو�صية  توؤكد  نتيجة 

و�زنة  كتلة  ت�صكيل  على  �الأخرى  �لقوى  قدرة  دون  متقارب،  نحو  على  �لفل�صطيني،  لل�صارع 

بينهما، �أو �ال�صتفادة من �رش�ع �حلركتني، وهو ما يعني بدوره ثبات ن�صب �حلركتني يف �ل�صارع 

يف  منهما  كل  نتائج  بح�صب   ،2006 �صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  �حلال  عليه  كان   كما 

نظام �لقائمة.

تتمتّع جامعة بريزيت بقدرة متثيلية، لي�ص فقط الأجل حتّرر جمالها �جلامعي ن�صبياً من هيمنة 

حركة  مع  متعاطفة  عّدها  يكن  فال  �لليب�لية،  طبيعتها  ب�صبب  �أي�صاً  ولكن  �لتنفيذية،  �ل�صلطة 

حما�ص، وقد �أ�ّص�صتها يف �الأ�صل �أ�رشة م�صيحية، ويكن �أن ي�صاف �إىل ذلك، باالإ�صافة �إىل �صمعتها 

 �الأكاديية �جليدة، موقعها �ملتميّز و�صط �ل�صفة، مما يجعلها نقطة �لتقاء بني عموم �لفل�صطينيني يف 

187
�ل�صفة �لغربية.

�جلماهري  الأ�صو�ت  وفتح  حما�ص  حركتَي  �قت�صام  من  �إليه  �الإ�صارة  �صبقت  مما  وبالرغم 

عن  ك�صفت  قد   ،2017 �صنة  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أجريت  حملية  �نتخابات  �آخر  فاإن  �لفل�صطينية، 

تر�جع مكانة حركة فتح �ل�صعبية، وتر�جع قدرتها على �لنفوذ �إىل �ملجتمعات �ملحلية، فقد فازت قو�ئم 

�مل�صتقلني يف تلك �النتخابات، بن�صبة 65% مقابل 27.6% حلركة فتح، يف حني قاطعت حما�ص هذه 

�النتخابات ر�صمياً، بعد ذلك، مل جتَر �أي �نتخابات حملية يف �ل�صفة، �صوى �نتخابات �إعادة جزئية 

2018 و2019، و�لالفت باملقارنة مع �آخر �نتخابات  يف عدد حمدود من �لقرى و�لبلد�ت، يف �صنتي 

82.5% يف  2017، مقابل  53.4% يف �صنة  �ل�صعبية فقد بلغت  �مل�صاركة  تدين ن�صبة  �أوالً  حملية هو 

�صنة 2005. وباملقارنة مع �النتخابات �لطالبية �لتي ُمنعت فيها �لكتلة �الإ�صالمية يف جامعة �لقد�ص 

)�أبو دي�ص(، جند �أّن ن�صبة �القرت�ع تر�وحت بني 28–45% بح�صب �ملباين و�ملر�كز �لتي مثلت نقاطاً 
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 بينما بلغت يف �نتخابات جامعة 
188

�نتخابية، وبح�صب نوع �لدر��صة بكالوريو�ص �أو در��صات عليا،

 وهو ما ي�صري �إىل �أثر �صيا�صات �ل�صلطة، على 
189

بريزيت �لتي �صاركت فيها �لكتلة �الإ�صالمية %78،

�لفعالية �ل�صيا�صية للجماهري �لفل�صطينية.

يف �ل�صياق نف�صه، ياأتي �حلديث عن نقابة �الأطباء �لفل�صطينيني يف حمافظات �ل�صفة �لغربية )نقابة 

2019، وخ�رشت فيها فتح من�صب  �آذ�ر/ مار�ص  �الأطباء �الأردنيني - مركز �لقد�ص(، �لتي جرت يف 

�لنقيب �لعام، ويكن مقارنة هذه �النتخابات مبا �صبق من �نتخابات حملية، فقد ناف�صت فيها فتح 

�مل�صتقل  �لنقيب  ومر�صح  �مل�صتقلني،  كتلة  �ل�صعبية  و�جلبهة  حما�ص  دعمت  بينما  �مل�صتقلني،  كتلة 

 و�إذ� كان ذلك ي�صري �إىل تر�جع �حلياة �ل�صيا�صية يف �ل�صفة، فاإّنه كذلك 
190

�ملف�صول من حركة فتح،

ينبثق عن �الأو�صاع �خلا�صة ملجمل �لف�صائل �لوطنية ب�صبب �صيا�صات �لقمع و�ملالحقة.

�لفل�صطيني  �ملركز  �أجر�ه  للر�أي  ��صتطالعاً  فاإّن  �لنحو،  �لو�قع على هذ�  �ملوؤ�رش�ت يف  و�إذ� كانت 

�مل�صتطلع  �لعينة  �أظهر، بح�صب   ،2019/12/14–11 ما بني  �لفرتة  �ل�صيا�صية و�مل�صحية يف  للبحوث 

ر�أيها، �أن 40% من �لفل�صطينيني )47% يف �ل�صفة، و30% يف قطاع غزة( يتوقعون فوز حركة فتح 

يف �النتخابات �لت�رشيعية �ملقبلة، مقابل 25% من �لفل�صطينيني )19% يف �ل�صفة، و35% يف �لقطاع( 

 %40 �إنّهم �صيختارون حما�ص، مقابل  32% قالو�  �أن  يتوقّعون فوز حركة حما�ص، وذلك يف حني 

قالو� �إنهم �صينتخبون فتح، ويبقى 10% لبقية �لقو�ئم، و20% مل يقّررو� ملن �صي�صوتون. وبح�صب 

�ال�صتطالع نف�صه، فاإن ن�صبة �لت�صويت حلما�ص يف غزة تبلغ 41%، ويف �ل�صفة 24%، علماً �أن من 

�إنّهم �صي�صوتون ملحمد دحالن، فتبلغ ن�صبة فتح  بني �مل�صوّتني لفتح يف هذ� �ال�صتطالع من قالو� 

 وهي نتيجة متقاربة جدً� مع حما�ص.
191

بخ�صمهم من �لت�صويت %35،

كاقت�صام  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  توّجهات  يف  ثابتة  عنا�رش  توؤّكد  �ال�صتطالع  نتيجة  كانت  و�إذ� 

بني  و�زنة  كتل  ت�صكيل  عن  �لقوى  بقية  وعجز  �لفل�صطينية،  للجماهري  وحما�ص  فتح  حركتَي 

َيك�صف بدقة عن  �ال�صتطالع قد ال  فاإّن  �لفتحاوي على �صعبية �حلركة،  �النق�صام  و�أثر  �حلركتني، 

توّجهات �ل�صارع، فبالرغم من �أّن �لبنية �لتنظيمية حلما�ص يف قطاع غزة �أكب منها يف �ل�صفة، فاإّن 

حما�ص على م�صتوى �لتاأييد �لعام �أثبتت يف �آخر �نتخابات ت�رشيعية وبلدية �صاركت فيها، �أنها حتظى 

بتاأييد �صعبي و��صع يف �ل�صفة �لغربية، وهو ما تُبيّنه �نتخابات جامعة بريزيت، وال �صيّما مع كون 

�صلباً  وتتاأثر  بالدعاية،  تاأثر�ً  �أ�صهل  وبالتايل  غزة،  يف  منها  للتنظيمات  �نت�صاباً  �أقل  �ل�صفة  جماهري 

�أّن  كما  فتح،  حركة  مكانة  على  ينعك�ص  مما  و�ل�صيا�صية  و�الأمنية  �القت�صادية  �ل�صلطة  ب�صيا�صات 

�إحجام �جلماهري يف �ل�صفة عن تعبريها عن ر�أيها �لدقيق يف ��صتطالعات �لر�أي يعك�ص بدوره تدين 

م�صتوى �حلريات فيها، و�ل�صطوة �الأمنية لل�صلطة.
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كما  �لفل�صطيني،  �ملركزي  �ملجل�ص  مقرر�ت  طالبت 

�أ�رشنا �صابقاً، عن وقف �لتن�صيق �الأمني، وكذلك عن 

م�رشوع متكامل مع جد�ول زمنية حمددة تت�صمن 

و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  للعالقات  �صامالً  حتديد�ً 

�ملقّرر�ت  هذه  تكن  ومل  “�إ�رش�ئيل”،  مع  و�الأمنية 

يف  نوعها  من  �الأوىل  هي  عر�صها،  �صبق  �لتي  و�ملركزي،  �لوطني  �ملجل�َصني  دور�ت  عن  �ل�صادرة 

تاريخ قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير، بل هو خطاب يجري تكر�ره با�صتمر�ر وكثافة 

�ملجل�ص قر�ر�ً  �تخذ   ،2015/3/5 �نعقدت يف  �لتي  �ملركزي  �ملجل�ص  �الأخرية. ففي دورة  �ل�صنو�ت  يف 

بوقف �لتن�صيق �الأمني باأ�صكاله كافة مع “�إ�رش�ئيل” يف �صوء عدم �لتز�مها باالتفاقيات �ملوقعة بني 

 وبناء عليه �رّشح حممود �لعالول، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح ونائب رئي�صها، 
192

�جلانبني.

وقف  قر�ر  فيها  مبا  حا�صمة،  قر�ر�ت  هي  و�إمّنا  تو�صيات  لي�صت  �ملركزي  �ملجل�ص  قر�ر�ت  باأنّ 

 و�أكد م�صت�صار 
193

�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، وطلب من �للجنة �لتنفيذية تطبيق هذه �لقر�ر�ت.

�لرئي�ص ل�صوؤون �ملحافظات يف حينه على جدية �لرئي�ص يف تطبيق تلك �لقر�ر�ت. و�أما �للجنة �لتنفيذية 

ملنظمة �لتحرير �لتي طولِبت بتنفيذ تلك �لقر�ر�ت فقد قررت تكليف �للجنة �ل�صيا�صية ومعها قادة 

�الأجهزة �الأمنية و�جلهات �ملعنية بو�صع خطة مف�صلة، لتطبيق وقف �لتن�صيق �الأمني مع موؤ�ص�صات 

194
�الحتالل.

وقف  على  �رشيح  ب�صكل  ون�ّصت   ،2015 �صنة  من  �الأول  �لربع  منذ  �لقر�ر�ت  هذه  كانت  لقد 

�لتن�صيق �الأمني، وك�صفت عن �أ�صكال متعددة لهذ� �لتن�صيق، وحتّدثت عن عالقات �أمنية باالحتالل، 

وذلك كله قبل �أكرث من ثالث �صنو�ت على دور�ت �ملجل�ص �لوطني و�ملركزي يف �صنة 2018، و�لتي 

عادت بدورها التخاذ �لقر�ر�ت نف�صها؛ مع رفع �أعلى لل�صقف ي�صمل �إعالن �نتهاء �لفرتة �النتقالية، 

مبا �نطوت عليه من �لتز�مات، وتعليق �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، وفّك �لعالقة �القت�صادية معها.

يعيد  �لذي  �الأمر  وهو  �لقر�ر�ت،  تلك  من  �صيء  �أي  فيها  ُينّفذ  مل  �لتالية  �ل�صنو�ت  هذه  �أّن  بيد 

�ل�صهرية  عبارته  يف  �الأمني  �لتن�صيق  يف  �ال�صتمر�ر  على  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �إ�رش�ر  �لذ�كرة  �إىل 

�إ�رش�ئيل  مع  �الأمني  �لتن�صيق  “�إن  قال  حينما  �صنة  من  باأقل   2015 �صنة  تو�صيات  �صبقت  و�لتي 

من  �صنو�ت  خم�ص  بعد  �لرئي�ص  عاد  وقد   
195

�ختلفنا”. �أو  �تفقنا  �صو�ء  ي�صتمر  و�صوف  مقّد�ص، 

على  بتاأكيده  نف�صها،  �لت�رشيحات  تكر�ر  �إىل   2019 �صنة  مطلع  ويف  �ل�صهرية،  �لت�رشيحات  هذه 

�ال�صتمر�ر يف �لتن�صيق �الأمني، وك�صفه عن توقيع �ل�صلطة �لفل�صطينية مئة �تفاق ملكافحة “�الإرهاب” 

 مع قوى عاملية. وقد جاءت ت�رشيحات عبا�ص هذه خالل �جتماع يف مقر �ملقاطعة يف مدينة ر�م �هلل 

196
بال�صفة �لغربية، بح�صور ن�صطاء “�صالم” فل�صطينيني و�آخرين �إ�رش�ئيليني.

تا�شعًا: التن�شيق االأمني بني

             العــالقـات الوطنيــة

             والعالقة مع االحتالل



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

56

�الأمني �لتن�صيق  ��صتمّر   ،2018 �صنة  وقر�ر�ته   2015 �صنة  �ملركزي  �ملجل�ص  قر�ر�ت  بني   فما 

بال �نقطاع بداللة ت�رشيحات �لرئي�ص عبا�ص يف مطلع �صنة 2019. وبالرغم من تاأكيد �لرئي�ص عبا�ص 

على �ال�صتمر�ر يف �لتن�صيق �الأمني، فاإّنه ويف متوز/ يوليو 2019، �أعلن عن وقف �لعمل باالتفاقات 

�ملوقَّعة مع “�إ�رش�ئيل”، و�لبدء بو�صع �آليات، ت�صكيل جلنة لتنفيذ ذلك، �بتد�ء من �ليوم �لتايل على 

كلمته، عمالً بقر�ر�ت �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني. وهو �الأمر �لذي ال معنى له �إال �أّن قر�ر�ت �ملجل�ص 

�ملركزي �لتي �ّتخذت يف �لعام �ملا�صي مل ُتطبق، و�أّن �إحالة �الأمر �إىل جلنة لو�صع �آليات لتنفيذها، هو 

197
تعطيل فعلي لها، باالإ�صافة �إىل �أن هناك جلنًة قد ُخ�ّص�صت لذلك منذ �صنة 2015.

�صائب  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  �أو�صح  عبا�ص،  �لرئي�ص  خطاب  بعد 

�أريحا غزة  و�تفاق   ،1993 �صنة  �أو�صلو  �تفاق  هي  بها  �لعمل  �صيوقف  �لتي  �التفاقات  �أن   عريقات، 

و�التفاق   ،1994 �صنة  �القت�صادي  باري�ص  و�تفاق   ،1994 �صنة   Gaza–Jericho Agreement
 Wye River Memorandum النتقايل �صنة 1995، و�تفاق �خلليل �صنة 1997، و�تفاق و�ي ريفر�

 وبع�ص هذه 
198

�صنة 1998، و�تفاق �رشم �ل�صيخ �صنة 1999، و�تفاق �ملرور و�حلركة �صنة 2005،

�التفاقيات، هو �ملوؤ�ص�ص لعملية �لتن�صيق �الأمني.

حتويل  ويف   ،2019 يوليو  متوز/  يف  �لرئي�ص  �أعلنه  ما  تنفيذ  عدم  عن  فعلي  �إعالن  �أول  ويف 

 2019 �صبتمب  �أيلول/  يف  �ملتحدة  �الأمم  يف  له  خطاب  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  قال  معلّق،  تهديد  �إىل  �لقر�ر 

منتهية  �صتكون  �لتز�مات،  من  عليها  ترتب  وما  �الحتالل  حكومة  مع  �ملوقعة  �التفاقات  جميع  �إنّ 

�ال�صتعمارية  و�مل�صتوطنات  �مليت  �لبحر  و�صمال  �الأردن  غور  ب�صمّ  “�إ�رش�ئيل”  قامت  حال  يف 

 وذلك رد�ً على تهديد�ت لبنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu ب�صّم 
199

 لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية.

 وعلى �إثر �ملوقف �الأمريكي �لذي عدَّ �مل�صتوطنات غري خمالفة للقانون �لدويل، جّدد 
200

غور �الأردن؛

�إد�نة �خلطوة  �لفل�صطينية على ذلك  �لقيادة   وكان رّد 
201

�الأردن، �إعالن نو�ياه ب�صمّ غور  نتنياهو 

�الأمريكية، و�الإعالن عن �صل�صلة �جتماعات قادمة وحتركات حملية ودولية ملو�جهة هذه �خلطوة، 

 ويف حال ُجّدد �الإعالن عن وقف 
202

دون �لتطّرق لوقف �لعمل باالتفاقيات �أو وقف �لتن�صيق �الأمني.

�لعمل باالتفاقيات �أو وقف �لتن�صيق �الأمني، فاإّنه على �الأرجح لن يتجاوز �مل�صرية �إياها من �الإعالن 

دون �لتنفيذ.

وميد�نياً، ُوّجهت �التهامات لل�صلطة �لفل�صطينية يف عدد من �حلو�دث �لتي قيل �إّن �إ�صهامها فيها 

�أو�صلت قو�ت �الحتالل �إىل مقاومني فل�صطينيني، �أو �أحبطت عمليات كان �ملقاومون �لفل�صطينيون 

�الأمنية  �الأجهزة  باأن  ر�صمياً  �أعلن  �حلو�دث  تلك  وبع�ص  بها  �الحتالل  ��صتهد�ف  يخّططون 

�أبو ليلى. وبع�ص  �ل�صهيد با�صل �الأعرج و�ل�صهيد  �لتي �صاعدت عليها مثل ق�صية  �لفل�صطينية هي 

هذه �ملعلومات عن �لتن�صيق �الأمني �رشبتها �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية، كما يف �غتيال �ل�صهيد �أحمد ن�رش 

 وكان حمافظ نابل�ص قد �رشح بعد هذه �حلادثة باأّن �ل�صلطة ملتزمة مببد�أ �لتن�صيق 
203

جر�ر يف جنني.
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�الأمنية ملكاملات  �ل�صلطة  �أجهزة  �لوقت نف�صه ت�رشيبات تتحدث عن مر�قبة   وُن�رِشت يف 
204

�الأمني.

 كما َن�رشت �صحف �الحتالل تقارير تفيد باأّن �لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية 
205

�ملو�طنني.

بالده  �عرت�ف  تر�مب  �إعالن  بعد  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  عمّت  �لتي  �الحتجاجات  �إحباط  يف  �أ�صهم 

 وقد �صبق ملحمود عبا�ص �أن �أعلن بال مو�ربة �أنه لن ي�صمح باندالع 
206

بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”.

�نتفا�صة يف �ل�صفة �لغربية �صّد �الحتالل. ويف مطلع �أيار/ مايو ن�رشت �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية �أّن �أمن 

 وبالرغم من قطع �لواليات �ملتحدة م�صاعد�تها 
207

�ل�صلطة �أحبط 40% من �لعمليات �صدّ “�إ�رش�ئيل”.

61 مليون دوالر لدعم مو��صلة �لتن�صيق  لل�صلطة، فاإنّها منحت �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية مبلغ 

 كما �تُّهمت �ل�صلطة بامل�صاركة يف �لبحث عن �ملطارد �أ�رشف نعالوة �لذي 
208

�الأمني مع “�إ�رش�ئيل”.

209
��صت�صهد بعد ذلك.

هذه  من  جزء  هو  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  عديدة  �إ�رش�ئيلية  وع�صكرية  �أمنية  م�صادر  وذكرت 

حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  �إىل  م�صرية  بال�صفة،  حما�ص  خاليا  مو�جهة  يف  �لنجاحات 

 وهو ما �أكده عبا�ص، يف 
210

عبا�ص هدد بوقف �لتن�صيق �الأمني، لكن عملياً �لتن�صيق �الأمني مل يتوقف.

منا�صبات متعددة خالل لقائه مع وفود �إ�رش�ئيلية، على �أن �لتن�صيق �الأمني ما ز�ل م�صتمر�ً، وذكر �أنه 

و“رئي�ص �ل�صاباك نلتقي ب�صورة د�ئمة، ونتفق على 99% من �ملو��صيع”، و�أن �أجهزة �أمن �ل�صلطة 

“يفعلون كل ما  �أمن �ل�صلطة  �أفر�د  �أمنياً يومياً مع جهاز �الأمن �الإ�رش�ئيلي”، و�أن  “جتري تن�صيقاً 
بو�صعهم كي ال ي�صاب �أي �إ�رش�ئيلي باأذى”؛ وقد �أكد هذ� �مل�صوؤولون �لفل�صطينيون و�الإ�رش�ئيليون 

211
يف منا�صبات عدة.

منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �الأمني  بالتن�صيق  ت�صيد  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لت�رشيحات  وجتّددت 

 و�صمح �الحتالل يف هذه �ل�صنة بدخول �آليات م�صّفحة ل�صالح �ل�صلطة بطلب 
212

مطلع �صنة 2019.

 وقد د�ر �حلديث عن دور �لتن�صيق �الأمني يف �لو�صول للمطارد عمر �أبو ليلى منفذ �إحدى 
213

�أمريكي،

�الأمني،  �لتن�صيق  تو��صل  عن  تتحدث  �الإ�رش�ئيلية  �لتقارير  و��صتمّرت   
214

و��صت�صهاده. �لعمليات 

حتّى بعد خطاب �لرئي�ص عبا�ص يف متوز/ يوليو 2019 �لذي �أعلن فيه عن وقف �لعمل باالتفاقيات 

“�لتن�صيق �الأمني بني �جلانبني مل يلحق  �أّن  �أّكدت �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية   وعليه 
215

“�إ�رش�ئيل”. مع 

يف  �مليد�نية،  �الأو�صاع  من  حما�ص  ��صتفادة  من  �ل�صلطة  بتخوّف  ذلك  وعلّلت  جوهري”،  �رشر  به 

�أ�صهمت يف �لو�صول  �أّن �ل�صلطة   كما زعمت �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية 
216

حال تر�خت قب�صتها �الأمنية.

 و�لذين ينتمون خللية تتبع �جلبهة �ل�صعبية 
217

�إىل منفّذي عملية “عني بوبني” بالقرب من ر�م �هلل،

لتحرير فل�صطني.

يف  �لتن�صيقية  �للقاء�ت  فاإّن  �الأمني،  بالتن�صيق  يتعلّق  فما  �مليد�نية  �ل�صورة  هذه  كانت  وبينما 

�ل�صيا�صي و�القت�صادي  �لتن�صيق  �لفل�صطينية جلان  �ل�صلطة  �أحيت  �ملجاالت كافة، مل تتوقف، فقد 
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 يف تر�جع و��صح عمّا �أعلنه �لرئي�ص عبا�ص 
218

مع “�إ�رش�ئيل” يف �أو�ئل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019؛

�للقاء�ت يف م�صتوياتها  �أّن  2019. كما  �أيلول/ �صبتمب  به يف  �لتهديد  و�أعاد   ،2019 يوليو  يف متوز/ 

وقد   
219

�هلل. �حلمد  ر�مي  حكومة  فرتة  يف  �لوزر�ء  رئا�صة  م�صتوى  على  حتّى  تنقطع  مل  �ل�صيا�صية 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أّن  كما   
220

،2019 �صنة  يف  �إ�رش�ئيليني  مع  فل�صطينيني  وزر�ء  لقاء�ت  جتّددت 

�إال  “�إ�رش�ئيل”  من  �ملقا�صة  �أمو�ل  ��صتالم  بعدم  قر�رها  عن  تر�جعت  قد  كانت  بيانه،  �صبق  وكما 

�ل�صلطة  �صبق عدول  لدفع رو�تب جمزوءة ملوظفيها، وقد  فيها  ��صطرت  بعد �صهور  كاملة، وذلك 

خو�تيم  يف  �رشح  عبا�ص  �لرئي�ص  �إّن  بل  �الإ�رش�ئيليني،  مع  �مل�صتوى  عالية  �جتماعات  قر�رها  عن 

 
221

يرف�ص. كان  �الأخري  لكن  معه،  �جللو�ص  مرة   20 من  �أكرث  نتنياهو  من  طلب  �أنّه   2019 �صنة 

)�ل�صاباك( �لعام  �الأمن  جهاز  برئي�ص  جتمعه  دورية  لقاء�ت  عن   2018 �صنة  يف  عبا�ص  ك�صف   كما 

)Israel Security Agency—ISA )Shabak، و�أّن نتائج �الجتماع تف�صي �إىل �تفاق بن�صبة %99 

�لوطني  �ملجل�صَني  �جتماعات  بعد  هذه  عبا�ص  �لرئي�ص  ت�رشيحات  جاءت  وقد   
222

�ملو��صيع، من 

و�ملركزي �لتي �ّتخذت فيها �لقر�ر�ت بوقف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل”، �أي فاإّن �لرئي�ص عبا�ص 

223
عاد لالجتماع برئي�ص جهاز �ل�صاباك �صنة 2019.

هذه  توّتر  هو  �الأول  �الإ�رش�ئيلية،  باملوؤ�ص�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عالقات  يف  عن�رش�ن  ثّمة 

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  يف  �الأوىل  بالدرجة  ممثالً  �حلاكم،  �ملتطرف  �ليميني  �لتيار  مع   �لعالقة 

بنيامني نتنياهو، و�إن كان توّتر هذه �لعالقة ياأتي من �لطرف �الإ�رش�ئيلي، دون �أن يكون لل�صلطة 

�الأمريكية  �الإد�رة  خطو�ت  �تخاذ  �أو  �الإ�رش�ئيلي،  �ليمني  �صيا�صات  ينا�صب  موقف  �ّتخاذ  يف  فاعلية 

�لد�عمة لها، با�صتثناء تهديد�ت وقر�ر�ت ال ُتنّفذ، وال متلك �أهلية للتنفيذ �صمن �ل�رشوط �ملو�صوعية 

�الأمنية  باملوؤ�ص�صة  جيدة  بعالقات  �ل�صلطة  متتّع  فهو  �لثاين  �لعن�رش  �أما  �ل�صلطة.  فيها  توجد  �لتي 

 Benny و�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، �إىل درجة �أن قيادة �ل�صلطة تف�صّل �جلرن�ل بني )بنيامني( جانت�ص

Gantz زعيم حزب �أزرق �أبي�ص Blue and White، رئي�ص �الأركان �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، يف �رش�عه 

 ومن غري �مل�صتبعد �أن تكون تو�صية �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة بجانت�ص 
224

�النتخابي مع نتنياهو.

 قد جاءت بتدخل من �ل�صلطة �لفل�صطينية.
225

لرئا�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية

�ملوقف  قر�ءة  يف  تناق�ص  وجود  للمر�قب  يت�صح  �لد�خلي،  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صجال  �إىل  وبالنظر 

وتقدير �ل�صيا�صات بني �ملوؤ�ص�صة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية و�صيا�صات حكومة نتنياهو، فقد �أبدى �الأمن 

�الإ�رش�ئيلي �أكرث من مرة معار�صة للقو�نني و�ل�صيا�صات �لتي تدفع نحوها حكومة نتنياهو و�أحز�ب 

�أو ت�صعف  �أمام �جلماهري �لفل�صطينية،  �ليمني �ملتطرف ومن �صاأنها �أن حترج �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�إذ  �ل�رشيبية،  �الأمو�ل  من  و�ل�صهد�ء  �الأ�رشى  خم�ص�صات  قيمة  م�صادرة  كقانون   
226

�صيطرتها،

وبينما يالحظ �الأمن �الإ�رش�ئيلي �لوظيفة �الأمنية لل�صلطة، فاإّن �ملنظومة �ل�صهيونية �حلاكمة تنطلق 
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وتو�صيع  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لتمثيل  م�صتوى  تقلي�ص  يف  رغبتها  ومن  د�خلية،  مز�يد�ت  من 

�لهيمنة �ال�صتيطانية و�الأمنية يف �ل�صفة �لغربية و�لتي بال�رشورة تخ�صم من �حل�صور �ل�صيا�صي 

لل�صلطة وتف�صي �إىل �صّم و��صع يف �ل�صفة.

�أن �ل�صلطة مدركة ل�رشط وجودها و��صتمر�رها  �لفل�صطينية،  �لنتيجة، من �جلهة  يعني ذلك يف 

وهو ما يت�صح من تعويلها على �ملوؤ�ص�صة �الأمنية و�لع�صكرية، وبالتايل خوفها من وقف �لتن�صيق 

�لب�جمي، و�لتباين  على �الختالف  �أ�صا�صاً  �ملبني  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  �لتوّتر  �الأمني، و��صتمر�ر 

من مو�صوعات وظيفة �ل�صلطة و�صالح �ملقاومة وطبيعة �لعالقة مع �الحتالل. كما �أّن وقف �لعمل 

باالتفاقيات، �أو فّك �القت�صاد �لفل�صطيني عن “�إ�رش�ئيل” م�صتحيل، بالنظر �إىل �لهيمنة �الإ�رش�ئيلية 

عن  منف�صل  �ت�صال  �أي  �إىل  �لفل�صطينيني  و�فتقاد  ومنافذها،  �لغربية  �ل�صفة  كل  على  �ملطبقة 

“�إ�رش�ئيل” مع �لعامل �خلارجي، ولتنفيذ قر�ر�ت كهذه فاإّنه ال بّد من �خلروج من م�صار �لت�صوية 
ووظيفتها،  �ل�صلطة  و�قع  معاجلة  برنامج  عليها  ينه�ص  وطنية  وحدة  �إىل  �أ�صا�صاً  و�ال�صتناد  �أوالً، 

على  تز�ل  ما  �ل�صلطة  �صيا�صات  �أّن  ومبا  �جلميع،  ثمنه  ويدفع  �جلميع،  به  يقوم  ن�صايل،  وبرنامج 

�لنقي�ص من ذلك، فاإّنه ال ُيتوّقع منها تنفيذ مثل هذه �لقر�ر�ت �أو �لتهديد�ت.

“خطة  با�صم  معلن  و��صح،  ت�صفوي  ملخطط  �لفل�صطينية  �لق�صية  تتعّر�ص  حني  يف 

�لقرن”، تدعمه دول عربية مركزية، وبينما تو�صعت �حلكومات �الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة 

يف فر�ص �لوقائع على �الأر�ص مبا يجعل من �إقامة دولة فل�صطينية على كامل �أر��صي �ل�صفة �لغربية 

مهمة م�صتحيلة �صمن �لوقائع �لقائمة ومو�زين �لقوى �ملوجودة، وبينما دعمت �إد�رة تر�مب ذلك 

كلّه يف �إجر�ء�ت تعرتف بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية على �لقد�ص و�مل�صتوطنات، فاإّن رّد �لفعل �لفل�صطيني 

�ل�صلطة دون  �لتز�مات  �أد�ء  �إز�ء ذلك، و�ال�صتمر�ر يف �لوقت نف�صه يف  �لر�صمي، كان يت�صم بالعجز 

تنفيذ الأي من قر�ر�ت موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير وتو�صيات �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح وتهديد�ت 

�لرئي�ص عبا�ص، ويف �ملقابل تركّز �ن�صغال �ل�صلطة يف �لت�صعيد �خلطابي و�لفعلي مع حركة حما�ص، 

و�جرت�ح �صيا�صات و�ّصعت من �لهّوة مع بقية �لفرقاء �لفل�صطينيني.

فقد �تّ�صمت �لعالقات �لوطنية �لد�خلية بـ“�ل�رش�عية”، وال �صيّما عالقات حركتَي حما�ص وفتح، 

2018-2019، قد �صهد� ت�صعيد�ً غري م�صبوق يف �ل�رش�ع بني �حلركتني،  �إّن �صنتي  �لقول  ويكن 

�لوطني  �لوفاق  حكومة  وزر�ء  رئي�ص  موكب  كتفجري  �صيا�صية،  الأغر��ص  �أمنية  تكتيكات  ت�صمّن 

�آخر �تفاقيات �مل�صاحلة، وتبادلت  �لعامة، يف غزة، وهو �لتفجري �لذي فّجر  برفقة مدير �ملخابر�ت 

�حلركتان ب�صاأنه �التهامات حول �لطرف �لذي يقف خلفه.

خال�شة
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باإعادة  و�الإد�ري،  �ل�صيا�صي  �لتفجري  �صخب  على  ليزيد  يكن  مل  �ملادي،  �لتفجري  �صخب 

جملة  وبخالف  وطني،  تفاهم  �أي  خارج  منفردة،  �لوطنية  للموؤ�ص�صات  فتح  حركة  ت�صكيل 

متثل  ما  وهو  �لوطني،  �ملجموع  �أطر�ف  خمتلف  وبني  حما�ص،  حركة  وبني  بينها  طويلة  تفاهمات 

بال�صعي الإعادة ت�صكيل موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير، وتوظيفها، كما ح�صل يف �جتماعات �ملجل�َصني 

للجنة  جدد  �أع�صاء  وتعيني  للمركزي،  جدد  �أع�صاء  كتن�صيب  عنهما،  �نبثق  وما  و�ملركزي  �لوطني 

لدولة فل�صطني من  �للجنة، و�نتخابه رئي�صاً  لهذه  �لرئي�ص عبا�ص رئي�صاً   �لتنفيذية، و�إعادة �نتخاب 

�ملجل�ص �لوطني.

وت�صكيل  �لوطني،  �لوفاق  حكومة  و�إقالة  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  حلّ  �لت�صعيد،  هذ�  �صمل  وقد 

باإد�رة  �لتنفيذية  �ل�صلطة  وتفّرد  �الأعلى،  �لق�صاء  جمل�ص  وحلّ  فتحاوية،  برئا�صة  جديدة  حكومة 

�مل�صهد، دون �أدنى حّد من �لتو�زنات، مع �نعد�م �ل�صلطات �الأخرى، وهيمنة �ل�صلطة �لتنفيذية على 

�ل�صلطة �لق�صائية، وتعاظم هيمنة �الأجهزة �الأمنية، و�زدياد �ملخاوف من حتّول �ملجتمع �لفل�صطيني 

�إىل جمتمع �أمني بولي�صي، يت�صم باخلوف وم�صادرة �حلريات حتى يف �لف�صاء �الإلكرتوين، وذلك 

و��صت�صهاد  �عتقال  �إىل  �لت�رشيبات  بح�صب  �أف�صى  �لذي  �الأمني،  �لتن�صيق  ��صتمر�ر  مبو�ز�ة  كلّه 

وت�صّكك  بال�صلطة،  تع�صف  �قت�صادية  �أزمات  مع  �ملتتالية،  �ل�صعبية  �لهبّات  و�حتو�ء  مطاردين، 

بقدرتها على �ال�صتمر�ر، وتطرح عالمات ��صتفهام و��صعة حول مدى حتررها من هيمنة �الحتالل 

و�ل�صهد�ء،  �الأ�رشى  م�صتحقات  بتقلي�ص  يتعلق  فيما  �لن�صبية  ��صتجابتها  مع  �صيّما  ال  �ملبا�رشة، 

وعجزها �لتام عن وقف �لتن�صيق �الأمني، �أو فك �الرتباط �القت�صادي باالحتالل، �أو تنفيذ �أّي من 

قر�ر�تها بهذ� �الجتاه.

قوى  بقية  مع  �حلال،  بطبيعة  و�ل�صلطة  فتح،  حركة  عالقات  على  �ل�رش�عية،  �نعك�صت   وقد 

من  و�ملركزي  �لوطني  �ملجل�صَني  الجتماعات  �مل�صتمرة  �ملقاطعة  يف  ح�صل  كما  �لتحرير،  منظمة 

�رش�عية،  �صياقات  يف  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  و�إد�رة  �مل�صهد،  �إد�رة  يف  �لتفّرد  طال  كما  و�زنة،  ف�صائل 

قوى �لي�صار �لفل�صطيني، �لتي �أدّى ت�صكيل حكومة ��صتية �إىل �نق�صامات بني �أحز�بها، ود�خل هذه 

�الأحز�ب نف�صها، و�صّب يف �إف�صال م�رشوع �ئتاليف بينها.

هذ� وحديث �ل�صارع �لفل�صطيني ال يكّف عن ذكر ما يدور حتت �ل�صطح من �رش�عات بني �أقطاب 

�أو  �ل�صلطة ت�صتمد نفوذها من مركزها �الأمني  �إىل ظهور مر�كز قوى د�خل  حركة فتح، باالإ�صافة 

�حلركة  يف  �ل�صابق  �لقيادي  تيار  مع  �ل�رش�ع  �إىل  وباالإ�صافة  �الحتالل،  مع  �لتن�صيق  يف  وظيفتها 

حممد دحالن، و�صعي حما�ص للرتتيب مع �لقيادي �لفتحاوي �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي للتحالف يف 

�نتخابات ت�رشيعية ورئا�صية حمتملة.
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ثم  ت�رشيعية  بانتخابات  �ل�رش�عي  �مل�صهد  هذ�  من  �خلروج  باحتمالية  كثريون  تفاءل  وبينما 

يز�ل  ما  �آخر  بع�صاً  فاإن  �مل�صاحلة،  حماوالت  كّل  �نغالق  بعد  عبا�ص،  �لرئي�ص  �قرتحها  رئا�صية 

يرى �أّن �النتخابات �إعادة تدوير للم�صكلة، �أو ��صتثمار للوقت بانتظار حتوالت د�خلية �أو خارجية 

من  كالً  فاإن  �النتخابات،  تلك  تاأجيل  على   2019 �صنة  �نتهت  حني  ويف  �لفريقني،  من  �أياً  تخدم  قد 

 �حلركتني �لكبريتني ير�قب �لتحوالت يف �ملنطقة، �صو�ء لدى �الحتالل، حيث ترجو حركة فتح خروج 

بنيامني نتنياهو من �ل�صلطة يف “�إ�رش�ئيل”، وذلك يف �لوقت نف�صه �لذي ت�صعى فيه حما�ص لتطوير 

و�لع�صكرية  �ل�صعبية  و�ملناور�ت  �لتهدئة  جهود  خالل  من  �حل�صار  وك�رش  �الإقليمية  عالقاتها 

�ملحدودة. وما مل حت�صل تطور�ت جوهرية مفاجئة يف �مل�صهد �الإقليمي، �أو يف �لعالقة مع �الحتالل، 

فاإّنه من �ملرّجح �أن تظّل �حلالة �لوطنية على حالتها �لتي غّطت �صنتي 2019-2018.
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املوؤ�سرات ال�سكانية واالقت�سادية الفل�سطينية

و�رتباطه  �أر�صه،  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  �الإح�صائية  �لدر��صات  تعك�ص 

من  وبالرغم  �الإ�رش�ئيلي؛  �الحتالل  حتت  �ملعاناة  �أ�صكال  كافة  من  بالرغم  بها 

�لعي�ص  من  يعاين  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ن�صف  نحو  �أن  ومع  �ل�صتات.  يف  �لق�رشي  �للجوء  ظروف 

يوم  �إىل  متطلعني  لفل�صطني،  �ملجاورة  �لبلد�ن  يف  يقيمون  ز�لو�  ما  معظمهم  �أن  �إال  فل�صطني،   خارج 

عودتهم.

�لفل�صطينية  �إىل جانب �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية، �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية لل�صلطة  يدر�ص هذ� �لف�صل، 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث تتو�فر �ملعطيات و�لبيانات �لالزمة لهكذ� در��صات. وبالتاأكيد 

الأن  و�إمكاناته؛  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قدر�ت  حقيقة  تعك�ص  ال  �حلالية  �القت�صادية  �ملوؤ�رش�ت  فاإن 

�أو�صلو وبروتوكول  �تفاق  �الحتالل، ومغلول ب�رشوط وقيود  �ل�صلطة و�قع حتت هيمنة  �قت�صاد 

باري�ص. ولكن هذه �ملوؤ�رش�ت تتيح معرفة �لو�قع �القت�صادي �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع، ومدى 

�ال�صتغالل و�ل�صلوك �لب�صع �لذي يار�صه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صّد �الإن�صان �لفل�صطيني ومو�رده 

و�إمكاناته.

اأواًل: املوؤ�شرات ال�شكانية:

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل:

�أرقاماً  �ل�صابقة، وقدَّم  �إح�صائياته  قام �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، باإعادة �لنظر يف 

وقد  �لفل�صطيني؛  �لد�خل  يف  خ�صو�صاً  �لفل�صطينيني،  الأعد�د  تقدير�ته  خاللها  من  خف�ص  حمدَّثة، 

�أما تلك �لتي ال يوفرها �جلهاز، فقد  قمنا باعتماد �الإح�صائيات وفق �ملعطيات �لتي قدمها �جلهاز. 

بنينا �إح�صاء�تنا على ما يتوفر لدينا من معطيات. مع مالحظة �ل�صعوبة �ل�صديدة يف معرفة �أعد�د 

�لفل�صطينيني يف �خلارج، و�لت�صارب يف بياناتها.

نحو  2019 �صنة  نهاية  يف  بلغ  �لعامل  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  �ملتوفرة  �لتقدير�ت   ت�صري 

مقد�رها  زيادة  بن�صبة   ،2018 �صنة  نهاية  مليون   13.05 بنحو  مقارنة  فل�صطيني  مليون   13.35

2.3% )�نظر جدول 2/1(.

مقدمة
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فل�صطينيني  �إىل  �الإقامة  مكان  ح�صب  �لفل�صطينيون  يتوزع   ،2019 �صنة  تقدير�ت  ووفق 

نحو  ي�صكلون  ن�صمة  ماليني   6.637 بنحو  عددهم  يقدر  و�لذين  �لتاريخية،  فل�صطني  يف  يقيمون 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ن�صمة  ماليني   5.039 وبو�قع  �لعامل،  فل�صطينيي  من   %49.7

مليون   1.597 ونحو  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �إجمايل  من   %37.7 ن�صبته  ما  �أي   ،1967 �صنة 

 %12 �أي بن�صبة  “�إ�رش�ئيل”،   1948 �لتي �حتلت �صنة  �لفل�صطينية  �الأر��صي   فل�صطيني يقيمون يف 

)�نظر جدول 2/1(.

 ،2019 �صنة  نهاية  يف  ن�صمة  ماليني   6.713 بنحو  عددهم  فيقدر  �ل�صتات،  يف  �لفل�صطينيون  �أما 

�ملجاورة  �لعربية  �لدول  يف  معظمهم  ويرتكز  �لعامل،  فل�صطينيي  من   %50.3 نحو  ي�صكلون 

فيها  �الأردنية(  �جلن�صية  يحملون  )معظمهم  �لفل�صطينيني  عدد  يقدر  �لتي  �الأردن،  وخ�صو�صاً 

�لعربية  �لدول  �أما يف باقي  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  32.1% من  �أي بن�صبة  4.29 ماليني ن�صمة،  بنحو 

12.7%، يرتكز معظمهم يف �لدول  1.696 مليون فل�صطيني بن�صبة  فيقدر عدد �لفل�صطينيني بنحو 

�لعربية �ملجاورة: لبنان، و�صورية، وم�رش، ودول �خلليج �لعربي. يف حني يبلغ عدد �لفل�صطينيني 

�لعامل  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �إجمايل  من   %5.5 ن�صبته  ما  �أي  �ألفاً   727 نحو  �الأجنبية  �لدول   يف 

)�نظر جدول 2/1(. 

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

عمل �إح�صاء�ت دقيقة. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن تقدير �أعد�د �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية كان بناء 

على ن�صبة �لنمو �مل�صتخدمة يف بيانات �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني )1.5%(، مع مالحظة 

�أن ن�صبة زيادة �أعد�د �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية ُيفرت�ص �أال تقل عن %2.

فل�صطيني، منهم  13.05 مليون  �لعامل نحو  �لفل�صطينيني يف  فبلغ عدد   2018 �صنة  نهاية  �أما يف 

يف  يقيمون  فل�صطيني  مليون   1.568 ونحو  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  ن�صمة  ماليني   4.915

�خلارج،  يف  يقيمون  فل�صطيني  ماليني   6.567 بـ  مقارنة  “�إ�رش�ئيل”،   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني 

منهم 4.187 ماليني فل�صطيني يف �الأردن، و1.663 مليون يف باقي �لدول �لعربية. يف حني بلغ عدد 

�لفل�صطينيني نحو 717 �ألفاً يف �لدول �الأجنبية )�نظر جدول 2/1(. 
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جدول 2/1: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنتي 2018 و2019 )بالألف ن�شمة(

مكان الإقامة

20182019

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

الأرا�شي املحتلة �شنة 1967

2,95422.63,02022.6ال�شفة الغربية

1,961152,01915.1قطاع غزة

1,568121,597.512الأرا�شي املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”*

6,48349.66,636.549.7فل�شطينيو الداخل

**
4,18732.14,29032.1الأردن

1,66312.71,69612.7الدول العربية الأخرى

7175.5727.55.5الدول الأجنبية

6,56750.36,713.550.3فل�شطينيو اخلارج

13,05010013,350100املجموع الكلي

 بالن�صبة للمو�طنني �لفل�صطينيني يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، فهي ال ت�صمل �ملو�طنني يف �الأر��صي �لتي �حتلت �صنة 1967 
*

مبا فيها حمافظة �لقد�ص، وال ت�صمل �لعرب �ل�صوريني �أو �للبنانيني �أو �مل�صيحيني غري �لعرب �أو فئة �الآخرين. يف �ملقابل تن�رش 

�لفل�صطينيني  �أن عدد  �لفل�صطيني، حيث جند  �ملركزي لالإح�صاء  �أرقام �جلهاز  �أرقاماً تختلف عن  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صاء�ت 

�لعرب يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 بلغ نحو 1.918 مليون ن�صمة ل�صنة 2019، و�إذ� ما حذفنا عدد مو�طني �رشقي �لقد�ص 

25 �ألفاً تقريباً، فاإن �لعدد  2018( وعدد مو�طني �جلوالن �لذي يبلغ  �ألفاً )�عتماد�ً على �إح�صائيات �صنة   358 �لذي بلغ نحو 

ي�صبح نحو 1.535 مليون ن�صمة، بناء على �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية. 

 بالن�صبة لعدد �لفل�صطينيني يف �الأردن، فقد متّ تقديره باالعتماد على �أرقام �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �صنة 2009، 
**

حيث بلغ عددهم 3,240,473، وباالعتماد على معدالت �لنمو �ل�صنوي �ل�صادرة عن د�ئرة �الإح�صاء�ت �لعامة �الأردنية ل�صنة 

http://dosweb.dos.gov.jo/ar :2016 و�لتي تقدر بـ 2.47%. �نظر

ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2019 )%(



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

74

2. اخل�شائ�س الدميوجرافية للفل�شطينيني:

اأ. ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

يقدر عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 2019 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بنحو 5.039 ماليني 

 )%40.1( ن�صمة  مليون  و2.019   ،)%59.9( �لغربية  �ل�صفة  يف  ماليني   3.02 نحو  منهم  ن�صمة، 

�ل�صفة و�لقطاع  �لفل�صطينيني يف  2.5%، حيث بلغ عدد  �لنمو قد بلغت  �أن ن�صبة  �أي   يف قطاع غزة. 

نحو 4.915 مليون يف نهاية �صنة 2018.

42.2% من �لفل�صطينيني يف �ل�صفة  �أن ما يقارب  �إىل   2017 وت�صري �الإح�صاء�ت �ملتوفرة ل�صنة 

�لالجئني  ن�صبة  كانت  حيث   ،1948 �ملحتلة  فل�صطني  �أبناء  من  الجئون  هم  غزة  وقطاع  �لغربية 

غزة  قطاع  يف  �لالجئني  ن�صبة  بلغت  حني  يف  �ل�صفة،  �صكان  �إجمايل  من   %26.3 �لغربية  �ل�صفة  يف 

66.1% من �إجمايل �صكان �لقطاع. وباالعتماد على �لن�صب �ملتوفرة، يقدر عدد �لالجئني ل�صنة 2019 

 بنحو 2.129 مليون الجئ )نحو 794 �ألف الجئ يف �ل�صفة �لغربية، ونحو 1.335 مليون الجئ يف 

قطاع غزة(.

جدول 2/2: مقارنة بني جمموع املواطنني والالجئني الفل�شطينيني )من اأبناء 1948( يف كل من

2
ال�شفة والقطاع 2018–2019 )بالألف ن�شمة(

مكان الإقامةال�شنة
الالجئون )فل�شطينيو 1948(املواطنون

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

2018

2,95460.177726.3ال�شفة الغربية

1,96139.91,29666.1قطاع غزة

4,9151002,07342.2ال�شفة والقطاع

2019

3,02059.979426.3ال�شفة الغربية

2,01940.11,33566.1قطاع غزة

5,0391002,12942.2ال�شفة والقطاع

 مالحظة: �أعد�د �صنتي 2018 و2019 تقديرية باالعتماد على �لن�صب �ملئوية �لتي ن�رشها �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني 

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

فاإن   ،2019 ل�صنة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  حمافظات  على  �ملو�طنني  لتوزيع  وبالن�صبة 

�أو  ن�صمة  �ألف   752.8( �ملو�طنني  من  عدد  �أكب  على  حتتوي  �خلليل  حمافظة  �أن  �إىل  ت�صري  �لبيانات 

�ألف   687.3 �صجلت  �لتي  غزة  حمافظة  ثم  ومن  و�لقطاع(،  �ل�صفة  مو�طني  من   %14.9 ي�صكل  ما 

ن�صمة �أو 13.6% من مو�طني �ل�صفة و�لقطاع، ومن ثم حمافظة �لقد�ص �لتي بلغ عدد �لفل�صطينيني 

فيها 456.6 �ألف ن�صمة �أو ما يقارب 9.1% من مو�طني �ل�صفة و�لقطاع. كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن 
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حمافظة �أريحا و�الأغو�ر �صجلت �أدنى ن�صبة لعدد �ملو�طنني حيث بلغت 1% من �إجمايل فل�صطينيي 

�ل�صفة و�لقطاع. و�جلدول �لتايل يثل توزيع �ملو�طنني، ح�صب تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء 

�لفل�صطيني، يف حمافظات �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة:

 جدول 2/3: عدد املواطنني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب املحافظة 

3
ل�شنتي 2018 و2019 )بالألف ن�شمة(

املحافظة
20182019

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

2,953.960.13,019.959.9ال�شفة الغربية

3226.6328.76.5جنني

62.41.363.81.3طوبا�ص و�الأغو�ر �ل�صمالية

190.23.9193.63.8طولكرم

396.28.1403.98نابل�ص

115.22.3117.72.3قلقيلية

77.51.679.31.6�صلفيت

336.86.8344.16.8ر�م �هلل و�لبرية

50.9151.91�أريحا و�الأغو�ر

446.69.1456.69.1�لقد�ص

222.64.5227.54.5بيت حلم

733.514.9752.814.9�خلليل

1,961.439.92,01940.1قطاع غزة

383.87.8396.97.9�صمال غزة

670.113.6687.313.6غزة

2825.7290.25.8دير �لبلح

383.77.8395.67.9خانيون�ص

241.852494.9رفح

4,915.31005,038.9100ال�شفة والقطاع

ويكننا �أن ن�صف �ملجتمع �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة باأنه جمتمع فتي، حيث �إن 

15 عاماً، مع وجود �ختالف و��صح بني �ل�صفة  �أعمارهم عن  �أكرث من ثلث �الأفر�د )38.3%( تقل 

�لغربية وقطاع غزة؛ فقد بلغت �لن�صبة 36.3% يف �ل�صفة �لغربية مقابل 41.4% يف قطاع غزة )�نظر 

2/4(. وت�صري �الإح�صاء�ت �إىل �أن �لعمر �لو�صيط )�لعمر �لذي يق�صم �ل�صكان �إىل جمموعتني  جدول 

�لثاين  و�لن�صف  �لعمر،  هذ�  من  �أ�صغر  �ل�صكان  عدد  ن�صف  �أن  �أي  �لعدد،  ناحية  من  مت�صاويتني 
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�إىل  عاماً   16.4 من   2019-2000 �لفرتة  خالل  �رتفع  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  منه(  �أكب 

20.7 عاماً. وعند مقارنة �لبيانات بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة كل على حدة خالل �لفرتة نف�صها 

يالحظ �أن �لعمر �لو�صيط يف �ل�صفة �لغربية قد �زد�د من 17.4 عاماً يف �صنة 2000 �إىل 21.7 عاماً يف 

�صنة 2019، �أما يف قطاع غزة فقد �رتفع �لعمر �لو�صيط من 14.9 عاماً يف �صنة 2000 �إىل 19.2 عاماً 

 
4
يف �صنة 2019.

�لو�صيط  �لعمر  �أن  �إال  �لغربية،  �ل�صفة  �أقل منه يف  �لو�صيط يف قطاع غزة  �لعمر  �أن  وبالرغم من 

يف �لقطاع �رتفع خالل �لفرتة 2000-2019 بن�صبة 28.9%، بينما �رتفع �لعمر �لو�صيط يف �ل�صفة 

بن�صبة 24.7% فقط خالل �لفرتة نف�صها.

من جهة �أخرى، ال ت�صكل فئة كبار �ل�صن �أو �مل�صنني �صوى ن�صبة �صئيلة من �ملجتمع �لفل�صطيني، 

فقد بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين �أعمارهم 65 عاماً �أو �أكرث 3.3% من جممل �ل�صكان، بو�قع 3.6% يف 

�ل�صفة �لغربية و2.8% يف قطاع غزة �صنة 2019. وهنا �أي�صاً نالحظ �أن �ملجتمع �لفل�صطيني يف قطاع 

 
5
غزة �أكرث �صباباً من �ملجتمع يف �ل�صفة �لغربية.

و�أظهرت بيانات �صنة 2017 �أن 16% من �الأ�رش ير�أ�صها رّب �أ�رشة م�صن، بو�قع 17% يف �ل�صفة 

�لغربية و14% يف قطاع غزة، كما �أ�صارت �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رش �لتي ير�أ�صها م�صن يكون يف 

�لعادة �صغري�ً ن�صبياً، �إذ بلغ متو�صط حجم �الأ�رشة �لتي ير�أ�صها م�صن 3.7 �أفر�د )بو�قع 3.3 �أفر�د يف 

6
�ل�صفة �لغربية و4.3 �أفر�د يف قطاع غزة(، مقابل 5.4 �أفر�د لالأ�رش �لتي ير�أ�صها غري م�صن.

�أي  ينهو�  مل  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صن  كبار  من   %42 �أن  �إىل  �لبيانات  �أ�صارت  وقد 

�أنهو�  �لذين  �ل�صن  كبار  ن�صبة  تتجاوز  مل  حني  يف  لالإناث(،  و%56  للذكور   %26( تعليمية  مرحلة 

فاأكرث  عاماً   18 بلغو�  �لذين  �ل�صكان  جممل  من   %26 �أن  �لعلم  مع   .%15 فاأعلى  �ملتو�صط  مرحلة 

 
7
يحملون �لدبلوم �ملتو�صط فاأعلى )25% للذكور مقابل 27% لالإناث(.

�أما فيما يتعلق بتوزيع �الأفر�د ح�صب �جلن�ص، فقد بلغ عدد �لذكور نهاية �صنة 2019 يف �ل�صفة 

�لغربية وقطاع غزة نحو 2.56 مليون ذكر مقابل 2.48 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.2 

ذكور لكل مئة �أنثى. �أما يف قطاع غزة فقد بلغ عدد �لذكور نحو 1.02 مليون ذكر مقابل 996 �ألف 

�أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 102.4 ذكور لكل مئة �أنثى، يف حني بلغ عدد �لذكور يف �ل�صفة �لغربية 

 
8
نحو 1.54 مليون ذكر مقابل 1.48 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 104 ذكور لكل مئة �أنثى.

�لعمل  �صّن  يف  �صخ�ص  مئة  لكل  �ملعالني  �الأ�صخا�ص  )عدد  �الإعالة  ن�صبة  �أن  �إىل  �لبيانات  ت�صري 

يف   71.2 �إىل   2000 �صنة  يف   100.6 من  �نخف�صت  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  عاماً(   64–15

�صنة 2019. �أما على م�صتوى �ملنطقة فيالحظ �أن هناك فارقاً كبري�ً يف ن�صبة �الإعالة لكل من �ل�صفة 

يف  �أما   ،2019 �صنة   66.2 �إىل   2000 �صنة   94.3 من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �نخف�صت  حيث   و�لقطاع؛ 
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بيانات  ت�صري  كما   
9
.2019 �صنة   79.2 �إىل   2000 �صنة  يف   112.8 من  �نخف�صت  فقد  غزة   قطاع 

�صنة 2018 �إىل �أن 11% من �الأ�رش تر�أ�صها �إناث يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، بو�قع 12% يف �ل�صفة 

10
�لغربية و9% يف قطاع غزة.

�أما بالن�صبة للموؤ�رش�ت �ملتعلقة بالبقاء على قيد �حلياة، فت�صري �لبيانات �إىل �رتفاع �لعمر �ملتوقع 

 72.9 �إىل   2000 70.7 عاماً يف �صنة  عند �لوالدة للفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع؛ بحيث �رتفع من 

عاماً يف �صنة 2019 للذكور، ومن 72.2 عاماً يف �صنة 2000 �إىل 75.2 عاماً يف �صنة 2019 لالإناث، مع 

وجود �ختالف بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع �لبقاء على قيد �حلياة عند �لوالدة يف 

قطاع غزة 73.6 عاماً )بو�قع 72.5 عاماً للذكور، و74.7 عاماً لالإناث(، يف حني بلغ يف �ل�صفة �لغربية 

�لرئي�صية  �الأ�صباب  2019. ومن  لالإناث( �صنة  للذكور، و75.5 عاماً  73.2 عاماً  )بو�قع  74.3 عاماً 

معدالت  و�نخفا�ص  �ل�صحي،  �مل�صتوى  ن  حت�صُّ �لوالدة،  عند  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  فرتة  الرتفاع 

وفيات �لر�صع و�الأطفال )�نظر جدول 2/4(.

حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �خلام  �لوفيات  معدالت  �نخفا�ص  �إىل  �لبيانات  وت�صري 

�نخف�ص �ملعدل من 4.5 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2000 �إىل 3.7 حاالت لكل �ألف من 

�ملو�طنني �صنة 2019. �أما على م�صتوى �ملنطقة فيالحظ �أن هناك فرقاً �صئيالً يف معدل �لوفيات �خلام 

لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغ معدل �لوفيات �خلام �صنة 2019 يف �ل�صفة �لغربية 

)�نظر  �ملو�طنني يف قطاع غزة  �ألف من  لكل  3.5 حاالت  �ملو�طنني، مقابل  �ألف من  لكل  3.9 حاالت 

جدول 2/4(. 

ويالحظ �نخفا�ص يف معدل �لزيادة �لطبيعية للمو�طنني )�لفرق بني معدالت �ملو�ليد و�لوفيات( 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة من 3.6% �صنة 2000 �إىل 2.5% �صنة 2019. �أما على م�صتوى �ملنطقة، 

فيالحظ �أن معدل �لزيادة �لطبيعية لل�صكان يف قطاع غزة �نخف�ص �إىل 2.9% بينما �نخف�ص �إىل %2.2 

 
11

يف �ل�صفة �لغربية.

هنالك دالئل توؤكد على �أن معدل �خل�صوبة لدى �ملر�أة �لفل�صطينية بد�أ يف �النخفا�ص، خ�صو�صاً 

متعدد  �لعنقودي  �لفل�صطيني  �مل�صح  نتائج  �إىل  فا�صتناد�ً  �لع�رشين.  �لقرن  من  �الأخري  �لعقد  منذ 

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لكلية  �خل�صوبة  معدل  على  �نخفا�ص  طر�أ  فقد   ،2014 ل�صنة  �ملوؤ�رش�ت 

�أما عند مقارنة   .1999 5.9 مو�ليد يف �صنة  2011–2013 مقابل  4.1 مو�ليد للفرتة  غزة، حيث بلغ 

بال�صفة  مقارنة  غزة  قطاع  يف  �لكلية  �خل�صوبة  معدل  �رتفاع  ��صتمر�ر  فيالحظ  بالقطاع  �ل�صفة 

�لغربية  �ل�صفة  2011–2013 يف  للفرتة  مو�ليد   3.7 بلغ  حيث   ،2013–1999 �لفرتة  خالل  �لغربية 

مقابل 5.5 مو�ليد يف �صنة 1999. �أما يف قطاع غزة فقد بلغ هذ� �ملعدل 4.5 مو�ليد للفرتة 2011–2013 

12
مقابل 6.8 مو�ليد يف �صنة 1999.
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وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  يف  �نخفا�ص  �إىل   2019 �صنة  بيانات  وت�صري 

 2000 �صنة  �أفر�د   6.1 من  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  �نخف�ص  حيث   ،2000 �صنة  مع  مقارنة  غزة 

�أفر�د  5.7 من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  �نخف�ص  كما   .2019 �صنة  �أفر�د   5  �إىل 

�صنة 2000 �إىل 4.6 �أفر�د �صنة 2019، ومن 6.9 �أفر�د �صنة 2000 �إىل 5.7 �أفر�د يف قطاع غزة )�نظر 

جدول 2/4(. 

�إىل   2017 �صنة  بيانات  فت�صري  �لو�حدة(،  �لغرفة  يف  �الأفر�د  )عدد  �ل�صكن  كثافة  بخ�صو�ص  �أما 

 �أن كثافة �ل�صكن يف قطاع غزة مرتفعة مقارنة مع �ل�صفة �لغربية، حيث بلغ متو�صط كثافة �ل�صكن

�لكلي  �ملتو�صط  ويبلغ  �لغربية.  �ل�صفة  يف  غرفة  فرد�ً/   1.3 مقابل  غزة،  قطاع  يف  غرفة  فرد�ً/   1.6

لل�صفة و�لقطاع 1.4 فرد�ً/ غرفة )�نظر جدول 2/4(.

 ،%85 �أفر�د �الأ�رشة نحو  وبلغت ن�صبة �الأ�رش �لفل�صطينية �لتي تعود ملكية �مل�صكن فيها الأحد 

بو�قع 85% يف �ل�صفة �لغربية و83% يف قطاع غزة. وتفيد �لبيانات �إىل �أن 62% من �الأ�رش يف �ل�صفة 

و�لقطاع ي�صتخدمون مياه �ل�رشب �الآمنة، ح�صب تعريف موؤ�رش�ت �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة، حيث 

 وهو ما يعطي 
13

بلغت هذه �لن�صبة 95% يف �ل�صفة �لغربية و11% يف قطاع غزة، وذلك ل�صنة 2017.

موؤ�رش�ت مقلقة جد�ً حول �صحة �ملو�طنني يف �لقطاع.

�ملو�ليد  معدالت  يف  �نخفا�ص  �أي�صاً  �الأ�رشة،  حجم  متو�صط  �نخفا�ص  �إىل  باالإ�صافة  ويالحظ، 

�ألف من �ملو�طنني �صنة  40.9 مولود�ً لكل  �خلام يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث �نخف�ص من 

2000 �إىل 30.2 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2019. �أما على م�صتوى �ملنطقة فهناك تبايٌن يف 

معدل �ملو�ليد �خلام لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث ُقدر معدل �ملو�ليد �خلام �صنة 2019 

يف �ل�صفة �لغربية بنحو 27.7 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني مقابل 34 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني 

يف قطاع غزة لل�صنة نف�صها )�نظر جدول 2/4(. 

�لفل�صطينيني  من   %58.7 �أن  �إىل   2019 �صنة  بيانات  فت�صري  �لزو�ج،  خل�صائ�ص  بالن�صبة  �أما 

14 عاماً فاأكرث  57.8% من جممل �لذكور �لذين بلغو�  14 عاماً فاأكرث متزوجون، و�أن  �لذين بلغو� 

1.1% من جممل �ملو�طنني �لذين  59.6% من �الإناث. بينما بلغت ن�صبة �ملطلقني  متزوجون مقابل 

بلغت �أعمارهم 14 عاماً فاأكرث. وت�صري حاالت �لزو�ج �مل�صجلة يف �صنة 2018 �إىل �نخفا�ص عدد عقود 

�صنة  43,515 عقد�ً  �إىل   2017 �صنة  47,218 عقد�ً  2017، حيث �نخف�صت من  �لزو�ج مقارنة ب�صنة 

2018. و�نخف�ص معدل �لزو�ج �لعام �إىل 9 حاالت زو�ج لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2018 )بو�قع 

9.7 حاالت يف �ل�صفة، و7.8 حاالت يف قطاع غزة( مقارنة بـ 10 حاالت زو�ج لكل �ألف من �ملو�طنني 

 
14

�صنة 2017.
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2017 �إىل �أن ن�صبة �الأفر�د  وبالن�صبة خل�صائ�ص �ل�صكان �ملتعلقة بالتعليم، فت�صري بيانات �صنة 

)10 �صنو�ت فاأكرث( �لذين �أكملو� مرحلة �لتعليم �لثانوية بلغت 19.4% يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

و�أن ن�صبة �الأمية لالأفر�د �لذين بلغو� 10 �صنو�ت فاأكرث ت�صكل 2.9% من جمموع �ل�صكان. ويالحظ 

�أن ن�صبة �الأمية قد �نخف�صت لدى �الإناث و�لذكور، بالرغم من �أن ن�صبة �الأمية لدى �الإناث ظلّت �أعلى 

عند مقارنتها مع �لذكور، حيث بلغت 4.3% لدى �الإناث و1.5% لدى �لذكور يف �صنة 2017، مقارنة 

مدى على  كبري�ً  �نخفا�صاً  ي�صكل  مما   ،1997 �صنة  يف  �لذكور  عند  و%6.7  �الإناث  عند   %16.8  بـ 

�ل�صكان  بني  �الأمية  معدل  فبلغ  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما  �الإناث.  عند  وخ�صو�صاً  عاماً،   20

وذلك غزة،  قطاع  يف   %2.4 مقابل  �ل�صفة  يف   %3 فاأكرث  عاماً   15 يبلغون  �لذين   �لفل�صطينيني 

15
ل�صنة 2018.

16
جدول 2/4: ملخ�س لأهم املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة

ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة
قطاع غزة ال�شفة الغربية املوؤ�رش

836 5,533 534 الكثافة ال�شكانية )فرد/كم2( )2019(

2.5 2.9 2.2 معدل الزيادة الطبيعية )2019(

5 5.7 4.6 متو�شط حجم الأ�رشة )2019(

72.9 72.5 73.2 توقع البقاء على قيد احلياة )ذكور( )عاماً( )2019(

75.2 74.7 75.5 توقع البقاء على قيد احلياة )اإناث( )عاماً( )2019(

30.2 34 27.7 معدل املواليد اخلام )مولود لكل األف من ال�شكان( )2019(

3.7 3.5 3.9 معدل الوفيات اخلام )وفاة لكل األف من ال�شكان( )2019(

18.2 19.6 17 معدل وفيات الر�شع )حالة وفاة لكل األف مولود( )2014(

3.5 3.6 3.4 متو�شط عدد الغرف يف امل�شكن )2016(

38.3 41.4 36.6 ً 0–14 عاما

ن�شبة الأفراد )%( 

)2019(

28.8 29 28.9 ً ال�شباب 15–29 عاما

25.3 28.9 27.5 30–59 عاماً 

4.4 5.7 5.2 امل�شنني 60 عاماً فاأكرث

1.4 1.6 1.3 متو�شط كثافة امل�شكن )فرد/غرفة( )2017(
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ن�شبة الأفراد ح�شب الأعمار يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2019

ب. فل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”:

�ملحتلة  فل�صطني  يف   2019 �صنة  نهاية  يف  �ملقدر  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  �لتقدير�ت   ُت�صري 

1.568 مليون فل�صطيني  1.598 مليون فل�صطيني مقارنة بنحو  بلغ نحو  “�إ�رش�ئيل”   1948 �صنة 

“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينيني يف  لل�صكان  �لعمري  �ملتوفرة حول �لرتكيب  �لبيانات  2018. وتظهر  �صنة 

للذكور   %32.8 عاماً   15 �لـ  دون  �الأفر�د  ن�صبة  بلغت  حيث  فتي  جمتمع  �أنه   2018 �صنة  نهاية   يف 

و31.8% لالإناث، يف حني بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث نحو 4.4% للذكور 

و5.3% لالإناث )�نظر جدول 2/6(.

بلغت  1948 فل�صطينيات  لدى  �خل�صوبة  ن�صبة  فاإن   ،2018 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات   وح�صب 

وت�صري  �أ�رشة.  لكل  �أفر�د   4.5 �لفل�صطينية  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  وبلغ  �مر�أة،  لكل  مو�ليد   3.04

�لبيانات �إىل �أن معدل �ملو�ليد �خلام بلغ نحو 23.3 مولود�ً لكل �ألف من �ل�صكان، �أما بالن�صبة ملعدل 

�لوفيات �خلام فقد بلغ 2.8 حالة وفاة لكل �ألف من �ل�صكان. وبلغ معدل وفيات �لر�صع 5.4 حاالت 

�جلوالن  ه�صبة  يف  �لعرب  �ملو�طنني  ت�صمل  ال  �لبيانات  وهذه  �الأحياء.  �ملو�ليد  من  �ألف  لكل  وفاة 

�ل�صورية، كما ال ت�صمل �ملو�طنني يف منطقة جي و�حد J1 من حمافظة �لقد�ص، كما ال ت�صمل �لعرب 

هذه  جميع  حت�صي  “�إ�رش�ئيل”  �إن  حيث  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �ملوؤقتة  لالإقامة  �نتقلو�  �لذين  �للبنانيني 

�لفئات �صمن �صكانها و�صمن �لعرب ككل )�نظر جدول 2/6(. 
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 Central Bureau of Statistics �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  معطيات  وبح�صب 

(CBS) يف نهاية �صنة 2018 )�لتي ت�صم �رشقي �لقد�ص و�جلوالن �أي�صاً( فاإن جممل عدد �مل�صلمني 
من فل�صطينيي 48 يبلغ نحو 1.598 مليون بن�صبة 85%، بينما هناك 143 �ألفاً من �لطائفة �لدرزية 

17
بن�صبة 7.6%، و135 �ألفاً من �مل�صيحيني بن�صبة %7.2.

ج. الأردن:

مع  مقارنة  ن�صمة،  ماليني   4.29 بنحو   2019 �صنة  نهاية  يف  �الأردن  يف  �لفل�صطينيني  عدد  يقدر 

4.187 ماليني ن�صمة نهاية �صنة 2018، ومعظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية )�أردنيون من �أ�صول 

فل�صطينية( )�نظر جدول 2/1(.

ويبلغ معدل �لنمو �ل�صنوي لل�صكان 2.47% يف �صنة 2016، وفق بيانات د�ئرة �الإح�صاء �الأردنية، 

�لبيانات  وت�صري  فل�صطينية.  �أ�صول  من  �الأردنيون  فيهم  مبن  �الأردنيني،  كافة  ت�صمل  ن�صبة  وهي 

2010 �أن معدل �خل�صوبة �لكلية للن�صاء  �ملتوفرة من �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني ل�صنة 

�لفل�صطينيات يف �الأردن بلغ 3.3 مو�ليد لكل �مر�أة، ومعدل �ملو�ليد �خلام 29.2 مولود�ً لكل �ألف من 

�ل�صكان. وبلغ معدل وفيات �لر�صع يف �ملخيمات �لفل�صطينية 22.6 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي، 

بينما بلغ معدل وفيات �الأطفال دون �خلام�صة من �لعمر 25.7 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي.

وت�صري در��صة �أعدتها موؤ�ص�صة فافوFAFO Foundation  حول �الأو�صاع �ملعي�صية يف �ملخيمات 

�لفل�صطينية يف �الأردن �صنة 2011، �أن 39.9% من �صكان �ملخيمات هم دون �لـ 15 عاماً من �لعمر، 

�الأ�رشة د�خل  بلغ متو�صط حجم  4.3%. كما  بلغت  فاأكرث  65 عاماً  بلغو�  �لذين  �الأفر�د  ن�صبة  و�أن 

18
�ملخيمات 5.1 �أفر�د لكل �أ�رشة.

وح�صب �إح�صاء�ت وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the )�الأونرو�(

Near East (UNRWA)، فاإن هناك 2,376,481 الجئاً م�صجالً، وذلك يف 2019/2/1، مقارنة مع 
2,327,540 الجئاً م�صجالً يف 2018/1/1. ويعي�ص نحو 17.3% منهم، �أي نحو 412 �ألفاً يف �ملخيمات 

19
�لفل�صطينية �لع�رش �ملوجودة يف �الأردن، وذلك وفق تقدير�ت مطلع �صنة 2019.

د. �شورية:

بلغ عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� يف �صورية 643,142 ن�صمة يف 2019/2/1، 

 
20

مقارنة بـ 631,111 ن�صمة يف 2018/1/1.
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وقد عانى فل�صطينيو �صورية من �نعكا�صات �الأزمة �ل�صورية و�ل�رش�ع �لد�خلي عليهم، ووثقت 

�لفل�صطينيني  �لالجئني  �نتهاكات ج�صدية كبرية بحق  فل�صطينيي �صورية  �أجل  �لعمل من  جمموعة 

�أن وك�صفت   ،2019 يوليو  متوز/  وحتى   2011 �صنة  �صورية  على  �حلرب  بد�ية  منذ  �صورية،   يف 

5,258 فل�صطينياً تعر�صو� النتهاكات ج�صدية جر�ء �لعنف �ملتو��صل يف �صورية، عالوة على �آالف 
21

�جلرحى �لذين �أ�صيبو� الأ�صباب خمتلفة منذ بدء �أحد�ث �حلرب.

 ،2019 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  وك�صفت 

بلغ  2011 منذ  �صورية  يف  �ل�رش�ع  ب�صبب  ماتو�  �أو  قتلو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد   �أن 

من  �الأكب  و�لعدد  قنا�صة،  بر�صا�ص  ق�صو�  الجئاً   311 منهم  الجئة،   487 بينهم  الجئني،   4,006
22

�لالجئني �لذين ق�صو� كان يف خميم �لريموك لالجئني �لفل�صطينيني جنوب دم�صق.

وك�صف فريق �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، يف ت�رشين �الأول/ 

�أكتوبر 2019، عن توثيقه لوجود 329 الجئاً فل�صطينياً مفقود�ً منذ بدء �أحد�ث �حلرب يف �صورية، 

23
منهم 37 الجئة.

 2020 ل�صنة  �لطارئ  “�لند�ء  عنو�ن  حتت  �أ�صدرته  �لذي  تقريرها  يف  �الأونرو�  وكالة  و�أعلنت 

ب�صاأن �أزمة �صورية �الإقليمية”، �أن 438 �ألفاً من �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية ظلو� د�خل �لبالد. 

وقدَّرت �أن ثلثي �لالجئني �لفل�صطينيني قد نزحو� عن مناطقهم �الأ�صلية مرة و�حدة على �الأقل منذ 

بد�ية �لنز�ع، وما ز�ل نحو 40% منهم مهجرين د�خل �صورية يف نهاية �صنة 2019، و�أن 91% منهم 

يعانون من �لفقر. كما �أعلنت �لوكالة �أن 27,700 الجئاً فل�صطينياً من �صورية يُتوقع بقاوؤهم يف لبنان 

يف �صنة 2020، يقيم 45% منهم يف خميمات �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، و89% منهم يعي�صون 

24
يف فقر، و55% منهم ال يلكون م�صتند�ت �إقامة قانونية �صاحلة.

�لنز�ع،  �ندالع  للجوء خارج �صورية، منذ  �لذين ��صطرو�  �لفل�صطينيني  �لالجئني  بلغ عدد  وقد 

نحو 183 �ألف الجئ، وذلك بح�صب جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية يف �صباط/ فب�ير 

2020، موزعني كما يلي:

جدول 2/5: توزيع الالجئني الفل�شطينيني من �شورية يف اخلارج �شباط/ فرباير 252020

املجموعاأوروبااليونانتركياال�شودانغزةم�رشالأردنلبنانالبلد

27,70017,3433,50035050010,0004,000120,000183,393العدد
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وب�صبب �الأو�صاع �ل�صيا�صية �لر�هنة، و�حلرب يف �صورية، فاإن �لبيانات �ملتوفرة حول �الأو�صاع 

�أن  �إىل  �لبيانات  وت�صري   ،2010-2009 للفرتة  هي  �صورية  يف  للفل�صطينيني  و�الأ�رشية  �الجتماعية 

33.1%، يف  بلغت  15 عاماً  �لـ  �لفل�صطيني يف �صورية جمتمع فتي، و�أن ن�صبة �الأفر�د دون  �ملجتمع 

2009. و�أ�صارت بيانات  4.4%، وذلك ل�صنة  فاأكرث  65 عاماً  �أعمارهم  �لذين تبلغ  حني بلغت ن�صبة 

�صنة 2010 �إىل �أن معدل �خل�صوبة �لكلي للفل�صطينيني يف �صورية بلغ 2.5 مولود�ً لكل �مر�أة، وبلغ 

معدل �ملو�ليد �خلام 29.2 مولود�ً لكل �ألف، وبلغت ن�صبة �لنمو 1.6%. �أما بالن�صبة للوفيات، فقد بلغ 

�ألف مولود، بينما بلغ معدل  28.2 حالة وفاة لكل  معدل �لوفيات �لُر�ّصع للفل�صطينيني يف �صورية 

 
26

وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 31.5 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي.

لبنان: هـ. 

بلغ عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� يف 2019/2/1 يف لبنان 533,885 ن�صمة 

27
)يعي�ص 50.7% منهم يف �ملخيمات( مقارنة مع 524,340 ن�صمة يف 2018/1/1.

�لفل�صطينية يف  �ملخيمات و�لتجمعات  �لفل�صطينيني يف  �لعام لالجئني  �لتعد�د  نتائج  �أظهرت  وقد 

�لفل�صطينيني  �لالجئني  36% من  �أن   ،2019 2017، و�لتي �صدرت يف حزير�ن/ يونيو  ل�صنة  لبنان 

�صور،  منطقة  يف  و%15  �ل�صمال،  منطقة  يف  و%25  �صيد�،  منطقة  يف  يتمركزون  لبنان   يف 

و13% يف بريوت، و7% يف منطقة �ل�صوف، و4% يف منطقة �لبقاع. و�أ�صارت �لنتائج �إىل �أن نحو %5 

28
من �لالجئني �لفل�صطينيني يلكون جن�صية غري �جلن�صية �لفل�صطينية.

�لو�فدة” يف  “�لعمالة  2019/6/6 على  �للبنانية يف  �لعمل  �أطلقتها وز�رة  �لتي  �أثارت �حلملة  وقد 

�أنه مّت ��صتهد�فهم �صمن  �أو�صاط �لالجئني �لفل�صطينيني، �لذين �صعرو�  لبنان، ردود فعل كبرية يف 

مل  �لذين  �لفل�صطينيني،  لالجئني  �ملختلف  و�لقانوين  �ل�صيا�صي  �لو�صع  من  بالرغم  �حلملة،  هذه 

ياأتو� للبنان �أ�صالً بحثاً عن فر�ص عمل، و�إمنا كان قدومهم ب�صبب عملية تهجري ق�رشي قامت بها 

�لع�صابات �ل�صهيونية يف حرب 1948. وقد �حتج �لفل�صطينيون على قر�ر وز�رة �لعمل �للبنانية مبنع 

عمل �لفل�صطينيني دون حيازة �إجاز�ت عمل، من خالل �ملظاهر�ت و�العت�صامات د�خل �ملخيمات، 

�لتي �صهدت غالبيتها �إ�رش�باً �صبه تام �صلَّ �حلركة متاماً يف �ل�صو�رع. وقد ��صتمرت �الحتجاجات 

�أكرث من �صهرين؛ �نتهت بوعود من رئي�ص �حلكومة �للبنانية �صعد �حلريري باإعادة �لنظر يف قر�ر 

�لوز�رة فيما يتعلق بالفل�صطينيني، و�لتاأكيد على �ال�صتناد �إىل �لوثيقة �لتي تو�فقت عليها �الأحز�ب 

�للبنانية، ون�رشت يف كانون �لثاين/ يناير 2017، و�لتي ُتن�صف �إىل حد كبري �لفل�صطينيني يف لبنان، 

وت�صدد على حقهم يف �لعمل.
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يتهمونها  �لتي  �ل�صيا�صية  �لطبقة  �صّد  لبنان  يف  �صعبي  حر�ك  �نطلق   ،2019/10/17 ويف 

�لدولة  �أجهزة  ينخر  �لذي  �لف�صاد  تف�صي  وب�صبب  و�الجتماعي،  و�ل�صيا�صي  �القت�صادي  بالف�صل 

منه  عانى  �لذي  �القت�صادي،  �لتدهور  من  مزيد  �الأحد�ث،  تطور�ت  تبع  وقد  وموؤ�ص�صاتها. 

�لفل�صطينيني �ملعي�صية �صوء�ً. �أو�صاع  �للبنانيون، بينما ز�دت 

وح�صب بيانات �لتعد�د �لعام لالجئني �لفل�صطينيني يف �ملخيمات و�لتجمعات �لفل�صطينية يف لبنان 

ل�صنة 2017، فاإن ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً بلغت 29%، يف حني بلغت ن�صبة �لذين تبلغ �أعمارهم 

65 عاماً فاأكرث 6.4%. وبلغ متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية يف لبنان 4 �أفر�د، وبلغت ن�صبة �الأ�رش 

يف  �لفل�صطينيات  للن�صاء  �لكلي  �خل�صوبة  معدل  بلغ  �آخر  جانب  من   .%17.5 ن�صاء  تر�أ�صها  �لتي 

�ملخيمات و�لتجمعات �لفل�صطينية يف لبنان 2.7 مولود�ً لكل �مر�أة. 

و. مقارنات عامة بني الفل�شطينيني:

نود   ،2/6 جدول  يف  �مللخ�صة  �لرئي�صية،  �لديوجر�فية  �ملوؤ�رش�ت  بع�ص  نقارن  �أن  قبل 

�ملقارنة،  بعملية  ُيخّل  قد  مما  خمتلفة،  ل�صنو�ت  �أحياناً  تكون  �ملعطيات  بع�ص  �أن  �إىل  ن�صري  �أن 

�أبرز �أما  �ملتوفرة.  �الإح�صاء�ت  �أحدث  وفق  عامة،  كموؤ�رش�ت  مفيدة  تظل  حال  �أي  على   ولكنها 

�ملالحظات فهي: 

�أن ن�صبة �صغار �ل�صن للفل�صطينيني، �أقل من 15 عاماً، هي �أعلى ما تكون يف قطاع غزة و�أدناها يف  	·

لبنان.

�أن �أعلى ن�صبة لكبار �ل�صن �لذين يبلغون 65 عاماً فاأكرث تتو�جد يف لبنان ثم يف فل�صطني �ملحتلة  	·

1948 و�صورية، و�أدنى ن�صبة تتو�جد يف قطاع غزة. 

تليها و�صورية،  �الأردن  ثم  غزة،  قطاع  يف  تكون  ما  �أعلى  هي  �خلام  �ملو�ليد  معدالت  �أن  	·	

�ل�صفة �لغربية، ثم لبنان، و�أدناها يف فل�صطني �ملحتلة 1948 “�إ�رش�ئيل”. وبالتايل فاإن هذ� �ملعدل 

يت�صق مع �الجتاه �لعام للمو�ليد يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، حيث ظّل قطاع غزة يثل �ل�صد�رة من 

ناحية �ملو�ليد، وهو ما ي�صكل �صغوطاً �صكانية على �لقطاع �ملحدود �الإمكانيات و�لذي يعاين من 

ح�صار خانق. 

3.7 حاالت  �أن معدالت �لوفاة �خلام بقيت مرتفعة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغت  	·

وفاة �صنة 2019، ويعود ذلك ب�صورة �أ�صا�صية �إىل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�إجر�ء�ته و�صيا�صاته 

�لقمعية و�لعن�رشية �ملتعاقبة لعدة عقود، مبا يف ذلك عمليات �لقتل �لتي متار�صها.
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جدول 2/6: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني ح�شب مكان الإقامة

املوؤ�رش
ال�شفة الغربية 

2019
قطاع غزة

2019
جمموع ال�شفة 

والقطاع 2019

فل�شطني املحتلة 

1948 “اإ�رشائيل”
2018

الأردن

2011
�شورية

)2010–2009(
لبنان

2017

ن�شبة الأفراد 15 عاماً فاأقل 

 32.8 ذكور36.341.438.3)%(
31.839.933.129 �إناث

ن�شبة الأفراد 65 عاماً فاأكرث 

4.4 ذكور3.62.83.3)%(
5.34.34.46.4 �إناث

 ن�شبة اجلن�س 

)ذكر لكل مئة اأنثى(
104102.4103.2102.7

(2015)–100.4102

 معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من ال�شكان(
27.73430.223.329.2

(2010)29.225.8
(2010)

 معدل الوفاة اخلام 

)حالة وفاة لكل األف من 

ال�شكان(

3.93.53.72.8–2.8
(2006)–

 معدل اخل�شوبة الكلي 

)مولود لكل امراأة(

3.7
(2013–2011)

4.5
(2013–2011)

4.1
(2013–2011)3.043.3

(2010)2.52.7

 متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية(

4.8
(2017)

5.6
(2017)

5.1
(2017)4.55.14.1

(2010)4

3. الالجئون الفل�شطينيون:

ي�صكل �لالجئون �لفل�صطينيون حمور�ً رئي�صياً يف �لق�صية �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً فيما يخ�ص 

�صنة  نهاية  مع  الجئ  ماليني   8.7 يقارب  ما  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  و�صل  وقد  �لعودة.  حّق 

 ونود �أن ن�صري هنا �إىل 
30

2018، وهذ� �لعدد ي�صكل ما يقارب ثلثي �لفل�صطينيني يف �لعامل )%66.9(.

�أن �لعدد �ملقدر لالجئني �لفل�صطينيني يختلف عن تقدير�ت وكالة �الأونرو�، وهذ� الأن �لوكالة حت�رش 

عدد �لالجئني يف �الأعد�د �مل�صجلة يف مناطق عملياتها �خلم�ص: �ل�صفة �لغربية، وقطاع غزة، و�الأردن، 

و�صورية، ولبنان. 

من  �الأكب  و�لعدد  �لتاريخية،  فل�صطني  حدود  خارج  يعي�صون  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �أغلب  �إن 

جمموع  يبلغ  بديل  مركز  تقدير�ت  ووفق   ،1948 �صنة  �لنكبة  نتيجة  جلاأو�  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

�لالجئني نحو 6.7 مليون الجئ، منهم 5.55 ماليني م�صجلون لدى وكالة �الأونرو�. وثاين �أكب فئة 

من �لالجئني جلاأو� نتيجة �لنك�صة �صنة 1967، ويقدر عددهم بنحو 1.237 مليون الجئ. ومن �ملهم 

42.4% )2,603,174 الجئ( من �لالجئني �مل�صجلني لدى �الأونرو� يقيمون يف  �الإ�صارة �إىل �أن نحو 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، باالإ�صافة �إىل نحو 415 �ألف نازح د�خل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 

 و�لدولة �لتي جند فيها �أكب عدد من �لالجئني خارج حدود فل�صطني �لتاريخية هي 
31

يف �صنة 2019.

 
32

�الأردن، بنحو 2,376,481 الجئ �صنة 2019.
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جدول 2/7: توزيع الالجئني والنازحني الفل�شطينيني ح�شب حالة النزوح نهاية 332018

النسبة )%(العدد

5,545,54063.7لجئو �شنة 1948 امل�شجلون لدى الأونروا

1,161,81213.3لجئو �شنة 1948 غري امل�شجلني لدى الأونروا

1,237,46214.2لجئو �شنة 1967

415,8764.8نازحون داخل الأرا�شي املحتلة �شنة 1948

344,5994نازحون داخل الأرا�شي املحتلة �شنة 1967

8,705,289100املجموع

وتظل �أعد�د �لالجئني �أعد�د�ً تقديرية، خ�صو�صاً عندما يتعلق �الأمر بفل�صطينيي �خلارج، خارج 

�ملناطق �لتي تعمل فيها �الأونرو�؛ حيث ال توجد �إح�صاء�ت ر�صمية، وال معرفة دقيقة بن�صب �لنمو، 

�أماكن عمل و��صتقر�ر جديدة بينما هو  �إىل  �إ�صكاليات �لتكر�ر حيث ينتقل �لالجئ  مع �صعوبة حّل 

و�أبناء  و�صورية،  ولبنان  �الأردن  فل�صطينيي  مع  يحدث  كما  �الأ�صلي  مكانه  يف  حمت�صب  �أو  م�صجل 

�لد�خل �ملقيمني يف �خلارج.

لالجئني  �لكلي  �لعدد  عن  تختلف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلة  �الأعد�د  �أن   2/8 �جلدول  من  ويالحظ 

و�لنازحني �لفل�صطينيني. كما جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �إح�صاء�ت �الأونرو� �قت�رشت على �لفل�صطينيني 

غزة،  وقطاع  �لغربية،  �ل�صفة  وهي:  �خلم�ص،  عملياتها  مناطق  يف  كالجئني  �أنف�صهم  �صجلو�  �لذين 

�أعد�د  بدقة  �الإح�صاء�ت ال تعك�ص  �أن هذه  �إىل  �النتباه  و�الأردن، و�صورية، ولبنان. وبالتايل، يجب 

مناطق  غري  يف  �أقامو�  كثريين  فل�صطينيني  الجئني  ��صتثنت  الأنها  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

عملها، كما مل ت�صمل كثريين من �ملقيمني يف مناطق عملها، الأنهم مل ي�صجلو� لديها، لعدم حاجتهم 

مّت  حيث   ،1967 حرب  �إثر  جلاأو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �إح�صاء�تها  وت�صتثني  خلدماتها. 

تهجري نحو 330 �ألف فل�صطيني من �أر�صهم، كما �أن هناك الجئني ��صطرو� للخروج من فل�صطني 

�إح�صاء�ت  �أن  �إىل  �النتباه  يجب  وبالتايل  �لعودة.  من  ومنعو�  �حلرب(  )غري  خمتلفة  ظروف  حتت 

�الأونرو� بخ�صو�ص �لالجئني هي �إح�صاء�ت منقو�صة. وال يكن �لتعامل مع �أرقام �الأونرو� كاأرقام 

حقيقية تعبّ عن �أعد�د �لالجئني �صنة 1948 )با�صتثناء حالة �صورية ولبنان �إىل حّد ما(، فهي فقط 

�الأونرو� ولي�ص كل  يتلقو� م�صاعد�ت وخدمات من  �أن  �أنف�صهم ويكن  �أرقام من �صجلو�  تعّب عن 

�لالجئني �لفل�صطينيني.
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ثلث  من  �أقل  ي�صكلون   58 �لـ  �ملخيمات  يف  �مل�صجلني  �الأ�صخا�ص  ن�صبة  �أن  �أي�صاً  �ملالحظ  ومن 

ن�صبة  �أعلى  �أن  �إىل  �لبيانات  ت�صري  حيث  �الأونرو�.  �إح�صائيات وكالة  بناء على  �مل�صجلني،  �لالجئني 

من �الأ�صخا�ص �مل�صجلني يف �ملخيمات هي يف لبنان، وت�صل نحو 50.7% من �لالجئني �مل�صجلني، ثم 

قطاع غزة حيث ي�صكلون 37.8% من �لالجئني �مل�صجلني. 

 جدول 2/8: عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت الأونروا 

ح�شب مناطق عملها يف 342019/2/1

املجموعلبنان�شوريةالأردنقطاع غزةال�شفة الغربية

846,4651,421,2822,242,579560,139475,0755,545,540الالجئون امل�شجلون

201,525149,013133,90283,00358,810626,253اأ�شخا�س  م�شجلون اآخرون

1,047,9901,570,2952,376,481643,142533,8856,171,793جمموع الأ�شخا�س امل�شجلني

ن�شبة الزيادة يف تعداد 

الأ�شخا�س امل�شجلني خالل 

ال�شنة املا�شية )%(

2.53.62.11.91.82.5

1981091258عدد املخيمات الر�شمية

الأ�شخا�س امل�شجلون يف 

املخيمات 
256,758593,990412,054194,993270,6141,728,409

ن�شبة الأ�شخا�س امل�شجلني يف 

املخيمات اإىل جمموع الأ�شخا�س 

امل�شجلني )%(

24.537.817.330.350.728

الفل�شطينيون امل�شجلون يف �شجالت الأونروا يف 2019/2/1
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عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة يف 2019/2/1

وكانت وكالة �الأونرو� قد قامت يف �صنة 2013 باإعطاء بيانات جديدة الأعد�د �لالجئني يف مناطق 

�صجالتها  بتحويل  قيامها  �أن  ذكرت  حيث  �ل�صابقة؛  �إح�صائياتها  عن  خمتلفة  بيانات  وهي  عملها، 

لديها  �مل�صجلني  �أكرث تف�صيالً. وقامت بت�صنيف  �إح�صاء�ت  �إىل �صيغة رقمية، قد مّكنها من تقدمي 

�مل�صجلني �الآخرين ي�صملون  �إن  �آخرين”. وقالت  “�أ�صخا�ص م�صجلني  “الجئني م�صجلني” و�إىل  �إىل 

�الإلكرتوين بدقة. وقد  �أن تو�صح معنى ذلك على موقعها  �مل�صتحقني لتلقي خدماتها، دون  �أولئك 

ي�صمل ذلك �مل�صتفيدين ممن ال ينطبق عليهم تعريف �لوكالة لالجئ �لفل�صطيني، وهو تعريف قا�رش 

�أ�صالً، ال يغطي كافة فئات �لالجئني.

وت�صري �لبيانات يف �جلدول 2/9 �إىل �أن جمتمعات �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� 

�لالجئني  من   %30.8 �إن  حيث  عام،  ب�صكل  للفل�صطينيني  مماثل  نحو  على  فتية،  جمتمعات  هي 

�مل�صجلني لديها �أطفال دون �صِنّ 18 عاماً، �أعالها يف قطاع غزة )42.5%( و�أدناها يف لبنان )%22.7(.

�لغربية وقطاع غزة هي  �ل�صفة  �لالجئني يف  �أن معدالت �خل�صوبة بني  �إىل  �لبيانات  كما ت�صري 

�الأعلى مقارنة مع باقي مناطق عمل �لوكالة �خلم�ص )3.6 مولود لكل �مر�أة(، كما هو �حلال بالن�صبة 

�أما   .2018 ل�صنة  وذلك  معي�صية(،  �أ�رشة  لكل  فرد   5.6( و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  ملتو�صط 

بالن�صبة ملعدل �الإعالة )عدد �الأ�صخا�ص �ملعالني لكل مئة �صخ�ص يف �صّن �لعمل 15–64( لدى �لالجئني 

بن�صبة  �أ�صا�صي  ب�صكل  مرتبط  وهذ�   ،)91.2( غزة  قطاع  يف  كبري  ب�صكل  مرتفعة  فهي  �مل�صجلني 

�لبطالة  ظّل  يف  حتدياً  ت�صكل  قد  �لن�صبة  هذه  �أن  �إىل  �الإ�صارة  �ملهم  ومن  عاماً،   15 دون  �الأ�صخا�ص 

�ملرتفعة و�الأو�صاع �القت�صادية �ملتدهورة.  
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جدول 2/9: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الجتماعية لالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت 

الأونروا ح�شب مناطق عملها 352018

املجموعلبنان�شوريةالأردنال�شفة الغربيةقطاع غزة

42.528.426.329.222.730.8ن�شبة الأفراد دون 18 عاماً )%(

 متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية(
5.65.65.24.84.75.3

 معدل اخل�شوبة 

)مولود لكل امراأة(
3.63.63.22.72.73.2

91.273.152.363.457.965.6معدل الإعالة

�أما بالن�صبة للخ�صائ�ص �ملعي�صية لدى �لالجئني �لفل�صطينيني، فت�صري �لبيانات �ملتوفرة من قبل 

 �إىل �أن �لالجئني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 
�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني يف منت�صف 362019

�لالجئني �الأفر�د  لدى  �لبطالة  ن�صبة  بلغت  حيث  غريهم،  من  �أكب  ب�صكل  للبطالة  معر�صني   غزة 

فيالحظ  �ملنطقة،  م�صتوى  على  �أما  �لالجئني.  لغري   %24 مقابل   %40 نحو  فاأكرث(  عاماً   15(

يف �لن�صبة  ت�صل  حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  �لالجئني يف  �لبطالة بني  يف معدالت  كبري   فرق 

 �أما يف لبنان، بلغت ن�صبة �لبطالة 
37

�ل�صفة �لغربية �إىل نحو 19% مقابل 54% لالجئني يف قطاع غزة.

�لعاملة، كما تزيد  �لقوى  �مل�صاركني يف  55% من  فاأكرث( نحو  �لفل�صطينني )15 عاماً  لدى �لالجئني 

�أو�خر �صنة  لبنان  �الأحو�ل �القت�صادية يف  65%؛ وهي ن�صبة ز�دت نتيجة تدهور  �لفقر عن  ن�صبة 

�أن ن�صبة �لفقر لدى  �إىل   كما ت�صري �لبيانات 
38

.)2015 2019 )وفق در��صة �جلامعة �الأمريكية �صنة 

 %45.4 �إىل  ت�صل  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  د�خل  �ملخيمات  يف  �ملقيمني  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

 
39

مقابل 29.4% يف �ملدن و18.7% يف �لريف.

�أما بخ�صو�ص �لتح�صيل �لعلمي، فت�صري �لبيانات �إىل �أن �لالجئني يتقدمون على غري �لالجئني 

يف �لتعليم يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة؛ حيث ي�صل معدل �الأمية �إىل 2.5% بني �لالجئني )15 عاماً 

فاأكرث( مقابل 3% عند غري �لالجئني، كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن ن�صبة �لالجئني �حلا�صلني على درجة 

 
40

�لبكالوري�ص فاأعلى نحو 16% مقابل 14% عند غري �لالجئني.

4. اجتاهات النمو ال�شكاين:

�إال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أو�صاط  يف  �لطبيعية  �لزيادة  ملعدالت  �لن�صبي  �لرت�جع  من  �لرغم  على 

�أن هذه �لزيادة تظّل مرتفعة مقارنة بغريه من �ل�صعوب، ومقارنة باملجتمع �ليهودي �ال�صتيطاين 

�ملعّدلة  �لتقدير�ت  ح�صب  �لتاريخية،  فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  وباالإ�صارة  فل�صطني.  يف 

للجهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، بلغ نحو 6.64 ماليني ن�صمة يف نهاية �صنة 2019، يف حني 
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بلغ عدد �ليهود 6.78 ماليني ن�صمة بناء على تقدير�ت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، وبناء 

على معدالت �لنمو �ل�صنوية، فمن �ملتوقع �أن يزيد عدد �لفل�صطينيني عن عدد �ليهود، بحيث ي�صبح 

ي�صتمر  �أن  �ملتوقع  ومن   ،2022 �صنة  يف  فل�صطيني  ماليني   7.14 مقابل  ماليني   7.13 �ليهود  عدد 

�لتز�يد عب �ل�صنو�ت �لقادمة.

41
جدول 2/10: عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2019-2027 )بالألف ن�شمة(

عدد اليهودعدد الفل�شطينيني يف فل�شطني التاريخيةال�شنة

20196,6366,778

20206,7996,893

20216,9667,010

20227,1377,129

20237,3127,250

20247,4917,374

20257,6757,499

20267,8637,627

20278,0567,756

عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2019-2027 )بالألف ن�شمة(
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5. فل�شطينيو اخلارج وحق العودة:

“�صفقة  خالل  من  ق�صيته،  ت�صفية  ملحاوالت  مقاومته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  و��صل 

ومقد�صاته،  �أر�صه  يف  حقه  لتاأكيد  و�خلارج،  �لد�خل  يف  فعالياته  وو��صل  وغريها.  �لقرن” 

تابع  وقد  خدماتها.  و�إنهاء  �الأونرو�  وكالة  ت�صفية  حماوالت  و�جه  كما  �لعودة،  حقّ  وخ�صو�صاً 

خالل �لفل�صطيني،  �ل�صعب  تعد�د  ن�صف  ي�صكلون  �لذين  �ل�صتات،  يف  �لفل�صطينيون   �لالجئون 

وحقوقهم  بفل�صطني  �رتباطهم  على  توؤكد  �لتي  و�الأن�صطة  �لفعاليات  �إقامة   ،2019–2018 �صنتي   

�لتاريخية �لثابتة فيها، وتذكري �الأجيال �لفل�صطينية �لنا�صئة باأهمية �لعودة و�لتم�صك باالأر�ص.

وقد عقد موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا �ل�صنوي �لـ 16، حتت �صعار “�صبعون عاماً و�إننا لعائدون”، 

�ل�صنوي موؤمترهم  �أوروبا  فل�صطينيو  عقد  كما  �الإيطالية،  ميالنو  مدينة  يف   ،2018/4/29  يف 

و�ل�صمود “بالوحدة  �صعار  حتت  �لدمناركية،  كوبنهاغن  مدينة  يف   ،2019/4/27 يف   17  �لـ 

�لذين  �لعامل،  و�أحر�ر  و�لعرب  �لفل�صطينيني  �آالف  �ملوؤمتَرين  �أعمال  يف  �صارك  �صنعود”. وقد  حتماً 

�الأوروبية وخارجها يف ذكرى  �لقارة  �أرجاء  توّزعو� على وفود وجماهري غفرية جاءت من �صتى 

وخارجه،  �ملحتل  �لوطن  من  وفاعلة  بارزة  فل�صطينية  و�صخ�صيات  قياد�ت  وبح�صور  �لنكبة، 

�ملوؤ�ص�صات  وممثلي  و�الأوروبية،  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لعامة  �ل�صخ�صيات  من  ح�صد  على  عالوة 

موؤ�ص�صة  �ل�صنتني  هاتني  خالل  �ملوؤمتر  هذ�  نّظم  وقد  فل�صطني.  مع  �ملت�صامنني  وقطاعات 

فل�صطينية  موؤ�ص�صات  مع  باال�صرت�ك  �لفل�صطيني،  �لعودة  ومركز  �أوروبا،  فل�صطينيي   موؤمتر 

42
�أوروبية.

ويف كانون �لثاين/ يناير 2018، �أطلق �ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج حملة �إلكرتونية بعنو�ن 

مدينة  ن�رشة  بهدف  #�لقد�ص_توحدنا،  بو�صم  تغريد  حملة  يف  وذلك  �الإلكرتوين”،  �لقد�ص  “يوم 
�لقد�ص �ملحتلة، ورف�ص قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب باعتبار �ملدينة عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، 

43
ودعت �حلملة ال�صتمر�ر �حلر�ك �لعربي و�الإ�صالمي و�لعاملي الأجل �لقد�ص وفل�صطني.

“�صبعينية �لنكبة”  2018/3/14 فعاليات وطنية و�صعبية مبنا�صبة  كما �أطلق �ملوؤمتر �ل�صعبي يف 

�لفل�صطينية، حتت عنو�ن “عائدون”، وذلك بال�رش�كة مع موؤ�ص�صات فل�صطينية عديدة، بهدف جمع 

�جلهود و�لتكاتف بني �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية �لد�عمة لفل�صطني، وتفعيل دور فل�صطينيي �خلارج، 

 ويف �إطار 
44

وح�صد �لطاقات �ملنا�رشة للق�صية، وت�صليط �ل�صوء على معاناة �لالجئني يف �ملخيمات.

هذه �لفعاليات، نظَّم �ملوؤمتر بال�رش�كة مع �جلمعية �لرتكية للت�صامن مع فل�صطني - فيد�ر مهرجاناً 

�إىل  نف�صه  �ل�صهر  يف  �ملوؤمتر  دعا  كما   
45

،2018 �أبريل  ني�صان/  يف  �إ�صطنبول  مدينة  يف  وفنياً  خطابياً 

تنظيم مظاهر�ت �أيام �جُلمع يف جميع �أماكن �لتو�جد �لفل�صطيني وحيثما �أمكن، دعماً مل�صرية �لعودة 

46
�لكبى يف غزة.
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وقام �ملوؤمتر بالعديد من �لزيار�ت �لدولية �لتي تهدف �إىل فتح عالقات دولية جديدة و�لتعريف 

 ،2018 �أبريل  ني�صان/  يف  �لهند  زيارة  منها  �لفل�صطينية،  للق�صية  دعماً  �جلهود  وح�صد  باملوؤمتر 

�ملتعلقة  �لفعاليات  من  �لعديد  �ملوؤمتر  ونظم   .2020/12/19 ويف  نف�صه،  �ل�صهر  يف  لرتكيا  و�أخرى 

بالقد�ص؛ و�لالجئني وحق �لعودة، ومبو�جهة قانون “�لقومية �ليهودية”، و�الأو�صاع يف قطاع غزة، 

47
ومو�جهة �لتطبيع.

�لفل�صطينيون  �لفل�صطيني، وُي�صكل  �لالتينية و�لكاريبي منا�رشة للحّق  �أمريكا  وما ز�لت دول 

فيها كتلة ب�رشية و�قت�صادية ذ�ت وزن مهم. ففي �لفرتة 13-2019/6/16، دعت �لقياد�ت �لفاعلة 

للجاليات لعقد �ملوؤمتر �لتاأ�صي�صي �الأول للجاليات يف �أمريكا �لالتينية و�لكاريبي يف �صان �صلفادور 

لتمثيل  “�أوبال”  �لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطيني  �الحتاد  تاأ�صي�ص  عن  �أعلنو�  حيث  بال�صلفادور؛ 

�لبيئة �ل�صيا�صية هناك؛  �جلاليات �لفل�صطينية. وقدم هذ� �الحتاد خطاباً وطنياً متزناً، متنا�صباً مع 

�رشعياً  ممثالً  �لتحرير  مبنظمة  و�العرت�ف  �النق�صام،  ورف�ص  �لوطنية،  �لوحدة  على  �أكد  حيث 

�لعودة،  و�أكد على حّق  �أو�صلو،  �تفاقات  �لفل�صطينية، وطالب باخلروج من  �لثو�بت  وحيد�ً، وعلى 

48
وعلى دعم �ملقاومة على �أ�ص�ص �لقانون �لدويل.

ثانيًا: الو�شع االقت�شادي يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

1. الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية )ال�شفة والقطاع(:

ودولياً،  و�إقليمياً  حملياً  �ملهمة  �القت�صادي  �لنمو  موؤ�رش�ت  �أحد  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يثل 

وهو موؤ�رش و��صع �النت�صار يعك�ص تباعاً حركة �لتطور �الإنتاجي، ويعب عنه بالقيم �حلقيقية بعد 

��صتبعاد تغري�ت �الأ�صعار. والأهمية هذ� �ملوؤ�رش حتر�ص خمتلف بلد�ن �لعامل على قيا�صه حتى تكون 

بياناته متاحة للباحثني وملتخذي �لقر�ر، وينتظم �الإح�صاء �لفل�صطيني يف �إ�صد�ر بيانات هذ� �لناجت 

وتطوره �لر�هن وتنبوؤ�ته �مل�صتقبلية.

اأ. معدل منو الناجت املحلي الإجمايل:

�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �جتاه  يت�صح  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  بيانات  ح�صب 

�إىل  �لنمو  معدل  تر�جع  حني  ففي   ،2018-2013 �لفرتة  خالل  للتذبذب  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

لل�صنو�ت �الرتفاع مب�صتوى ملحوظ  فاإنه عاود  �الإ�رش�ئيلية  للحرب  كانعكا�ص   2014 �صنة   %0.2 

2015-2017 ومبتو�صط 4.7%، ثم تر�جع مرة �أخرى �صنة 2018 �إىل 1.2%، نظر�ً للتدهور �حلاد 

يف �قت�صاد غزة ومنو �قت�صاد �ل�صفة بوترية �أبطاأ.
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وعلى �مل�صتوى �لدويل و�الإقليمي �نعك�صت �لتطور�ت �لتي حدثت بها �صلبياً على �الأد�ء �ملحلي يف 

49
ظّل هبوط يف مناطق خمتلفة من �لعامل مبا يف ذلك �لدول �ملتقدمة و�ل�صناعية.

�أعقبه  �صنوي  �أ�صا�ص  على  �الأول  �لربع  يف   %4.1 بلغ  للنمو  حت�صن  بد�ية   2019 �صنة  و�صهدت 

تر�جع يف �لربع �لثاين �إىل 2.3% يف �صوء �أزمة �ملقا�صة وتقل�ص �ملنح، ثم تر�جع �أكرث حدة يف �لنمو 

�لنمو  �ل�صائدة. و��صتمر  �ملالية  �لكلي باالأزمات  �لطلب  لتتاأثر مكونات  �لثالث  �لربع  0.6% يف  لنحو 

50
عند م�صتوى متدٍن �أي�صاً يف �لربع �الأخري بلغ 0.9% لتكون حم�صلة �لنمو ل�صنة 2019 هي %1.2.

 وعليه فاإن متو�صط �لنمو ل�صنتي 2018-2019 ظّل منخف�صاً، و��صتقر عند 1.2%؛ مبا يعك�ص 

دون  وحتول  مو�ردهم،  ��صتغالل  من  �لفل�صطينيني  متنع  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  ��صتمر�ر 

�تخاذ قر�رهم �مل�صتقل، هذ� بجانب تد�عيات �النق�صام �لفل�صطيني.

�لنقد  ل�صلطة  �الأ�صا�ص  ل�صيناريو  �مل�صرتكة  بالتنبوؤ�ت  �الأخذ  �إىل  فنميل   2020 �صنة  عن  �أما 

 %3.9 مقد�ره  منو�ً  فنتوقع   2021 �صنة  عن  و�أما   ،%2.4 بنحو  لنمو  �لفل�صطيني  و�الإح�صاء 

�لتي  �لظروف  خمتلف  يعك�ص  مبا  2013-2020؛  لل�صنو�ت  �لعام  �الجتاه  خّط  حدود  يف  وهو 

�لنمو متو�صط  يقدر  وبالتايل  �ملذكورة،  �لفرتة  خالل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  بها   مرت 

ل�صنتي 2020-2021 بنحو 3.15%، وهو بالكاد يغطي معدل �لنمو �ل�صكاين.

 جدول 2/11: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2013-2021 بالأ�شعار الثابتة 

51
)باملليون دولر(

توقعاتفعلي

2021*20132014201520162017201820192020البيان

الناجت املحلي 

الإجمايل
13,492.413,471.113,972.415,21115,426.915,616.215,803.616,182.916,806.5

معدل النمو 

ال�شنوي )%(
4.7+0.2–3.7+8.9+1.4+1.2+1.2+2.4+3.9+

 ُح�صبت �صنة 2021 من خط �الجتاه �لعام لل�صنو�ت 2013-2020 �لبالغة %2.5.
*

   مالحظة: �الأرقام �لو�ردة بناءً على �إح�صاء�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �لتي ال ت�صمل ذلك �جلزء من حمافظة 

�لقد�ص �لذي �صّمته “�إ�رش�ئيل” عنوة بعيد �حتاللها لل�صفة �لغربية �صنة 1967. كما �أن �صنة �الأ�صا�ص هي 2015، 

و�صوف ينطبق هذ� على كافة �جلد�ول �لتالية.
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الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2021 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ب. معدل منو الناجت يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

كان هناك تباين ملحوظ يف معدل �لنمو بني �ل�صفة و�لقطاع يف �صنتي 2018 و2019، ففي �لقطاع 

�ملعطيات،  على  بناء   ،2019 �صنة   %1.6 مبعدل  و�رتفع   ،2018 �صنة   %3.5 بن�صبة  �ملعدل  �نخف�ص 

�إ�صهام  �أما عن  �لتو�يل.  �ملذكورتني على  لل�صنتني  2.3% و%1.1  �ل�صفة قدره  �إيجابي يف  مقابل منو 

كل من �ل�صفة و�لقطاع يف تكوين �لناجت �ملحلي، فهناك تر�جع و��صح يف ح�صة غزة منذ �صنة 2014 

وتدين  �صعف  على  يدلُّ  مما   ،2019-2018 ل�صنتي   %18.1 �إىل   2013 �صنة   %24.6 من  لتنخف�ص 

منو �لناجت �ملحلي يف �لقطاع، لذ� فاحلاجة ما�صة لبذل جهد كبري لزيادة معدل �لنمو �لفل�صطيني زيادة 

ملمو�صة كمح�صلة لزيادة �لنمو �ملت�صارع يف �ل�صفة و�لقطاع. يف �ملقابل مثلت ح�صة �ل�صفة %81.9 

 من جمموع �لناجت ل�صنة 2019، بالرغم من �أن ح�صتها من جمموع �ل�صكان تقدر بنحو 60% �إىل %40

لقطاع غزة.
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جدول 2/12: الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2013–2019 

52
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ال�شنة

ال�شفة والقطاعقطاع غزةال�شفة الغربية

الن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمة

201310,171.975.43,320.524.613,492.4100

201410,610.478.82,860.721.213,471.1100

201511,072.379.22,900.120.813,972.4100

201612,046.179.23,164.920.815,211100

201712,505.581.12,921.418.915,426.9100

201812,797.381.92,818.918.115,616.2100

*201912,938.681.92,86518.115,803.6100

 ال توجد بيانات تف�صيلية لكّل من �ل�صفة و�لقطاع، وبناء على ذلك فقد جرى تقديرهما بناء على �ملعطيات �ملتاحة، �لتي روعي 
*

فيها ناجت �الأرباع �لثالث �الأوىل ومعدل منو �لناجت �لفل�صطيني.

الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2013–2019 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(
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 جدول 2/13: معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2013–2019

53
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

تقديريفعلي

2019*201320142015201620172018ال�شنة

ال�شفة 

الغربية

10,171.910,610.411,072.312,046.112,505.512,797.312,938.6القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع  

+1.1+2.3+3.8+8.8+4.4+4.3+3.7ال�شنوي )%(

قطاع غزة

3,320.52,860.72,900.13,164.92,921.42,818.92,865القيمة

 معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
8.9+13.8–1.4+9.1+7.7–3.5–1.6+

 ال توجد بيانات تف�صيلية لكّل من �ل�صفة و�لقطاع، وبناء على ذلك فقد جرى تقديرهما بناء على �ملعطيات �ملتاحة، �لتي روعي 
*

فيها ناجت �الأرباع �لثالث �الأوىل، ومعدل منو �لناجت �لفل�صطيني وتعد�د �ل�صكان.

ج. مقارنة الناجت املحلي الإجمايل بني ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”:

عند �الطالع على �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي ح�صب �الأ�صعار �جلارية، و�لذي بلغ 369.924 مليار 

390.166 مليار دوالر بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل ل�صنة  2018، كما بلغ  دوالر �صنة 

2019، فاإننا نالحظ �أن هذ� �لناجت يزيد عن نظريه �لفل�صطيني بنحو 23 �صعفاً )2,273% و%2,319 

لالحتالل  �لب�صع  �النعكا�ص  مدى  على  و��صح  موؤ�رش  وهو  �لتو�يل(.  على  و2019   2018 ل�صنتي 

�الإ�رش�ئيلي على �القت�صاد �لفل�صطيني، وعلى مدى ��صتغالل �الحتالل للمو�رد �لفل�صطينية، ومنعه 

�لفل�صطينيني من ��صتخد�م طاقاتهم و�إمكاناتهم بحرية وكفاءة.

جدول 2/14: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 2013–2019

54
بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

ن�شبة الناجت الفل�شطيني اإىل الناجت الإ�رشائيلي )%(“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة

201313,515.5292,7464.6

201413,989.7309,6044.5

201513,972.4300,0404.7

201615,405.4318,9484.8

201716,128353,2394.6

201816,276.6369,9244.4
*201916,822.9390,1664.3

 بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2019.
*
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الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 2013–2019

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

2. ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل:

�أو �ملتوقع حدوثه، ويرتبط  يعك�ص هذ� �ملوؤ�رش متو�صط ح�صة �لفرد �لو�حد من �لناجت �ملتحقق 

�حلقيقي.  �لفرد  لدخل  مهم  مقيا�ص  وهو  �ل�صكان؛  بنمو  وعك�صياً  للناجت  �الإجمايل  بالنمو  طردياً 

�الأغنياء  بني  �لكبرية  و�لفجوة  �الأفر�د،  دخول  بني  �لفروق  حقيقة  يخفي  فاإنه  �أهميته  من  وبالرغم 

و�لفقر�ء، ومن حمافظة الأخرى.

اأ. املتو�شط العام لن�شيب الفرد:

بلغ ن�صيب �لفرد يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية 3,373 دوالر�ً يف �صنة 2019 مقابل 3,418 دوالر�ً 

لنحو  فل�صطينياً  تر�جع  قد  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  �أن   2/15 �جلدول  من  ويت�صح   .2018 �صنة  يف 

1.3% ل�صنتي 2018 و2019، وذلك ل�صعف �لنمو �الإجمايل مع ��صتمر�ر �لنمو �ل�صكاين �ملرتفع. �أما 

عند مقارنة دخل �لفرد بني �ل�صفة وغزة، فالتفاوت كبري و�لفروق عالية ل�صالح �ل�صفة، بالرغم من 

�لفرد  �لذي ر�فقه تر�جع ملحوظ يف غزة بحيث مثلت ح�صة  �ملذكورة،  �لفرتة  منوها �ملحدود عب 

�لتو�يل. وهي فروق  2013 و2019 على  46.3% و29.6% من نظريه يف �ل�صفة ل�صنتي  �لقطاع  يف 

نا�صئة يف جوهرها عن حالتي �حل�صار و��صتمر�ر �النق�صام و�نعد�م �تباع �صيا�صات �إنتاجية حمددة 

يف مو�جهة هذه �حلالة )�نظر جدول 2/16(.
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و�أما عن �صنة 2020 فمن �ملتوقع �أن يكون منوها �صالباً بنحو 0.1%، مقابل توقع منو قدره %2.3 

ل�صنة 2021 ومبتو�صط 1.1% ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام مع تر�جع ملحوظ يف غزة وحت�صن ن�صبي 

يف �ل�صفة مما يدلل على ��صتمر�ر �ت�صاع �لفجوة يف ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي بني �ملنطقتني. 

جدول 2/15: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2021-2013 

55
بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

البيان

توقعاتفعلي

201320142015201620172018 20192020*2021

3,314.53,2333,277.93,489.83,463.13,417.73,373.33,370.23,446.9القيمة

معدل النمو اأو 

الرتاجع ال�شنوي )%(
2.2+2.5-1.4+6.5+0.8-1.3-1.3-0.1-2.3+

 �صنة 2021 ُح�صبت من خط �الجتاه �لعام لل�صنو�ت 2013-2020 �لبالغة %0.5.
*

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2013–2021

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

ب. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شفة والقطاع:

بالقطاع  مقارنة  �ل�صفة  م�صتوى  على  مرتفعاً  كان  �ملحلي  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  �أن  يالحظ 

�صنة 2018، حيث بلغ يف �ل�صفة نحو 4,854 دوالر�ً، مقابل نحو 1,458 دوالر�ً يف �لقطاع، مع فارق 

�نخفا�ص يف ن�صيب  �لتقدير�ت فهناك  �ل�صابقة. وح�صب  بال�صنة  لكل منهما مقارنة  �لنمو  يف معدل 

�لفرد يف �ل�صفة �صنة 2019 �إىل نحو 4,812 دوالر�ً بن�صبة 0.9% عن �صنة 2018، و�نخفا�ص �إىل نحو 

1,439 دوالر�ً يف غزة بن�صبة 1.3% )�نظر جدول 2/16(. 

علماً  �لغربية،  �ل�صفة  يف  مثيله  ثلث  نحو  غزة  قطاع  يف  حالياً  �لفردي  �لدخل  متو�صط  وي�صكل 

مبا�رشة  نتيجة  وذلك   
56

.2000-1994 �ل�صنو�ت  خالل  �ملتو�صط  يف   %85 نحو  ي�صاوي  كان  باأنه 
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للتفاوت �الإنتاجي و�ل�ّصخ �ملايل بني �ملنطقتني، �إ�صافة �إىل �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �مل�صدَّد على �لقطاع، 

ومما يعو�ص جزئياً هذ�  �لقطاع.  مع  �حلدود  على  �مل�رشية  �ل�صلطات  قبل  من  �ملتخذة  و�الإجر�ء�ت 

�لرت�جع على م�صتوى �ل�صفة و�لقطاع، �أن ن�صيب �لفرد من �لدخل �لقومي �ملتاح �الإجمايل حقق حت�صناً 

57
جزئياً يف �ل�صنو�ت �لالحقة و�صل �إىل 3,784.5 دوالر�ً �صنة 2018.

تركز  مدى  على  و�لتعرف  �لفجوة  هذه  �أ�صباب  على  �أكب  ب�صكل  للوقوف  مدعاة  �صبق  ما  �إن 

مب�صتوى  للنهو�ص  �ملالئمة  �القت�صادية  �ل�صيا�صات  �نتهاج  و�رشورة  توزيعها،  وعد�لة  �لرثو�ت 

�النتاجية و�الأد�ء وت�صويب �الأو�صاع �لر�هنة.

جدول 2/16: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

58
2013–2019 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

ال�شنة
تقديريفعلي

2013201420152016201720182019

ال�شفة 

الغربية

4,262.34,358.74,460.84,761.14,8514,854.44,811.8القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
1.6+2.3+2.3+6.7+1.9+0.1+0.9–

قطاع غزة

1,971.51,651.31,628.91,730.81,556.61,458.31,438.9القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
4.9-16.2–1.4–6.3+10.1–6.3–1.3–

 مالحظة: ال توجد بيانات تف�صيلية لكّل من �ل�صفة و�لقطاع ل�صنة 2019، وبناء على ذلك فقد جرى تقديرهما بناء على �ملعطيات 

               �ملتاحة �لتي روعي فيها ناجت �الأرباع �لثالث �الأوىل، ومعدل منو �لناجت �لفل�صطيني وتعد�د �ل�صكان.

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

2013–2019 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(
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الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  متو�شط  مقارنة  ج. 

و“اإ�رشائيل”:

ن�صيب  مبتو�صط  يتعلق  فيما  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  بني  كبرية  فجوة  هناك 

�لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، �إذ بلغ )باالأ�صعار �جلارية( يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية 3,562 

�الإ�رش�ئيلي  �لفرد  بلغ ن�صيب  �لتو�يل، يف حني  2018 و2019 على  ل�صنتي  دوالر�ً و3,602 دوالر�ً 

للفرتة نف�صها.  41,654 دوالر�ً و43,218 دوالر�ً  �لناجت �ملحلي �الإجمايل )باالأ�صعار �جلارية(  من 

مما يجعل متو�صط ن�صيب �لفرد �الإ�رش�ئيلي يزيد عن نظريه �لفل�صطيني بنحو 12 �صعفاً. ويعود 

لالقت�صاد  �لطبيعي  �لنمو  متنع  �لتي  �لتع�صفية  و�صيا�صاته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إىل  �أ�صا�صاً  ذلك 

�إىل �نخفا�ص م�صتوى �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني، يف �لوقت �لذي يعي�ص فيه  �لفل�صطيني؛ مما يوؤدي 

�لفل�صطينيون معدالت �رتفاع �صكاين �أعلى مقارنة باجلانب �الإ�رش�ئيلي، وبيئات عمل قا�صية حتت 

�الحتالل، مما ينعك�ص �صلباً على م�صتويات �الأجور و�ملعي�صة و�الّدخار. ومن ثم فاإن هناك فجوة 

كبرية تف�صل بني �جلانبني، تتيح للفرد �الإ�رش�ئيلي �لتمتع مب�صتوى معي�صي مرتفع، مقابل م�صتوى 

معي�صي فل�صطيني متدٍن.

جدول 2/17: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”

59
2013–2019 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة
 ن�شبة ن�شيب الفرد الفل�شطيني

اإىل ن�شيب الفرد الإ�رشائيلي )%(

20133,320.236,3399.1

20143,357.537,7018.9

20153,277.935,8179.2

20163,534.437,3339.5

20173,620.540,5578.9

20183,562.341,6548.6

*20193,60243,2188.3

 بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2019.
*
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متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”

2013–2019 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

3. الدَّين العام:

حمددة  �أغر��ص  يف  ال�صتخد�مه  �ال�صتثنائية  �حلكومية  �الإير�د�ت  �أ�صكال  �أحد  �لعام  �لدين  يعدُّ 

متكن �جلهة �ملدينة من �صد�د �لدين و�أعبائه يف مو�عيد حمددة، كما يعدُّ �أحد �لق�صايا �ملهمة، الرتباطه 

بالعد�لة �الجتماعية ومب�صتوى �ملعي�صة حا�رش�ً وم�صتقبالً، خ�صو�صاً عند تر�كم �لدين ومتاأخر�ته 

�لتز�م  وعدم  �ل�صنوي  �ملايل  لدعمها  �ملتحدة  �لواليات  وقف  �أ�صبابها  �أهم  من  و�لتي  �مل�صتحقة، 

“�إ�رش�ئيل” بتحويل �أمو�ل �ملقا�صة بانتظام. و�لدين �لعام هو نتاج �ل�صيا�صة �ملالية لل�صلطة وعجز 
�لر�صيد �جلاري للمو�زنة و�لو�صع �ملايل �له�ص وغري �مل�صتد�م، �أما زيادته فرتجع لنمو �الإنفاق �لعام 

�ملحلية  �ملو�رد  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  و�صيطرة  لل�صلطة  �ملوؤ�ص�صاتي  و�لتو�صع  �صو�بط  دون 

ل�صنة   24 رقم  �لعام  �لدين  لقانون  �حلكومي  �القرت��ص  ويخ�صع  �ملقا�صة.  حتويالت  يف  و�لتحكم 

40% من  2005 ومبوجبه ال يجوز �أن يزيد ر�صيد �لدين �لعام �لقائم يف �أي وقت من �الأوقات عن 
60

�لناجت �ملحلي �الإجمايل.

وكانت �ل�صلطة �لفل�صطينية قد جلاأت دوماً �إىل �القرت��ص )خا�صة �ملحلي( لتغطية عجز مو�زناتها 

ل�صد�د  �ال�صتد�نة  تتجدد  �لعجز  فجوة  ��صتمر�ر  ومع  تطويرية.  �أو  �إنتاجية  مل�صاريع  ولي�ص  �لعامة 

�لتز�مات م�صتحقة، �أو للقيام بخدمات ت�صتد �حلاجة �إليها. 
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61
جدول 2/18: الدَّين العام حلكومة ال�شلطة الفل�شطينية 2013-2021 )باملليون دولر(

توقعات*فعلي

2021 20132014201520162017201820192020البيان

1,2681,1281,4671,4401,5011,3381,5771,5861,635الدين العام املحلي

1,1091,0891,0711,0441,0421,0321,2181,1131,119الدين العام اخلارجي

2,3772,2172,5382,4842,5432,3702,7952,6982,754اإجمايل الدين العام

معدل منو اإجمايل 

الدين العام
4.3–6.7–14.5 +2.1–2.4+6.8–17.9+3.5–2.1+

الناجت املحلي الجمايل

بالأ�شعار اجلارية
13,515.513,989.713,972.415,405.416,12816,276.616,822.917,53718,132

اإجمايل الدين اإىل الناجت 

املحلي الإجمايل )%(
17.615.818.216.115.814.616.615.415.2

 ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2019-2013.
*

الدَّين العام حلكومة ال�شلطة الفل�شطينية 2013-2021 )باملليون دولر(



103

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

 %17.9 مبعدل   2019 �صنة  متز�يد�ً  �جتاهاً  �أخذ  �ملحلي  �لدين  �أن  يت�صح   2/18 �جلدول  ومن 

%56.4 �إىل   2013 �صنة   %53.3 من  �لعام  �لدين  جمموع  �إىل  ح�صته  ولرتتفع  �صبقه  مبا   مقارنة 

�ملوؤ�ص�صات  تن�صيط  مببر�ت  �إجر�ء�ته،  وب�صاطة  عليه  �حل�صول  ل�صهولة  وذلك   ،2019 �صنة 

�الإقر��صية، و�أن �لفو�ئد �ملرتتبة عليه تعود �إيجابياً على �القت�صاد �لفل�صطيني.

�أما �لدين �خلارجي فقد ظّل م�صتقر�ً ن�صبياً عب �لفرتة �ملذكورة، مع تقلب ن�صبته �إىل �لناجت �ملحلي 

بال�صنة  2019 مقارنة  �صنة   %17.9 بن�صبة  �لدين ب�صكل ملحوظ  �رتفع جمموع  �الإجمايل، يف حني 

�لتي �صبقتها، وظلت ن�صبته �إىل �لناجت �الإجمايل م�صتقرة مع بع�ص �لتقلب علماً باأن جزء�ً من �لتغري�ت 

�حلا�صلة يف هذ� �لبند ترتبط �أ�صا�صاً بتغري�ت �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل، وبالتايل تختلف 

62
قيمة �لدين من وقت الآخر ح�صب �لعملة �مل�صتخدمة.

غري �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �صعيها الإخفاء خماطر �لدين �لعام ��صتحدثت م�صطلح “متاأخر�ت 

�أنه يف حدود ن�صب مقبولة  �لدين  �ل�صد�د الإظهار  �لد�خلي موؤجلة  �لدين  �لدين”؛ وهي �رشيحة من 

بحكم ما تتمتع به �حلكومة من نفوذ بالرغم من �أ�رش�ر هذه �خلطوة. وقد توزعت وتنوعت هذه 

دوالر�ً  مليون   3,900 نحو   2019 �لر�بع  �لربع  نهاية  �ملرت�كمة  قيمتها  �صايف  بلغ  بحيث  �ملتاأخر�ت 

�لر�بع  �لربع  14% مقارنة بنهاية  2019، وبنحو  �لثالث  �لربع  5% مقارنة بنهاية  منخف�صة بنحو 

 ومتثل هذه �لن�صبة �ملرتفعة من �ملتاأخر�ت 23.1% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل على �أ�صا�ص 
63

.2018

�صنوي، وباإ�صافتها �إىل جمموع �لدين �لعام ي�صبح �ملجموع �صامالً �ملتاأخر�ت 6,695 مليار دوالر، 

وبن�صبة 39.8% مبا يقارب �لن�صبة �مل�صموح بها وهي 40% فقط، وعليه يكون ن�صيب �لفرد �لو�حد 

من جمموع �لدين على �مل�صتوى �لفل�صطيني نحو 1,329 دوالر�ً. 

وبلغت �لفو�ئد �لربوية �مل�صتحقة على �لدين �حلكومي عن �صنة 2019، نحو 52.6 مليون دوالر 

دوالر مليون   46.9 نحو  بلغ  فقد  نف�صها  �لفرتة  عن  منها  دفعه  مّت  ما  �أما  �صيكل(،  مليون   187.9( 

و��صتنز�فاً  �لعامة  �خلزينة  على  �إ�صافية  �أعباًء  “�لفو�ئد”  هذه  وت�صكل  �صيكل(.  مليون   167.5(

64
ملو�ردها، مما يقت�صي �حلد منها قدر �ال�صتطاعة.

%2.1 بنحو  يتز�يد  ثم   ،%3.5 لنحو   2020 �صنة  �صيرت�جع  �لدين  جمموع  فاإن   وباملح�صلة، 

�صنة 2021 ومبتو�صط قدره 0.7% كموؤ�رش لتقلب �رتفاع �لدين وعمق �أزمة �ملديونية �لعامة، وذلك 

لكونه �رتفع ب�صدة �صنة 2019، مع توقع �رتفاعه �أي�صاً يف �صنة 2021 وفقاً خلط �الجتاه �لعام.
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4. املوازنة العامة لل�شلطة الفل�شطينية:

متثل �ملو�زنة �لعامة ذلك �ل�صق من �لن�صاط �ملايل �لذي ت�صطلع به �حلكومة يف مهامها �ل�صيادية، 

كم�صوؤوليات تتطلب حت�صيل �الأمو�ل يف �إطار �لت�رشيعات �ل�صارية. ويتم ترتيب هذ� �لن�صاط من خالل 

�ملو�زنة �لعامة كاأد�ة متكن �ل�صلطة �ملخت�صة من مز�ولة �أن�صطتها، ويف �ملح�صلة جتتهد وز�رة �ملالية 

و�لتخطيط بحكم �الخت�صا�ص بتقدمي مو�زنة �صنوية تن�صجم مع �ملو�رد �ملتاحة ومبر�عاة �ملتغري�ت 

 غري �أن 
65

�ل�صيا�صية و�لتطور�ت �لد�خلية �صمن �لتوجه نحو �العتماد على �لذ�ت يف زيادة �الإير�د�ت،

�ل�صلطة �لفل�صطينية مل تقم باإ�صد�ر مو�زنة 2019، و�أ�صدرت بديالً عنها مو�زنة للطو�رئ. 

 جدول 2/19: املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2013-2021 وفق الأ�شا�س النقدي

66
)باملليون دولر(

البيان

*فعلي
توقعات

201320142015201620172018201920202021

2,3202,7912,8913,5523,6523,4633,2803,5133,858�شافي الإيرادات العامة

8528759131,3171,2221,3461,214اإيرادات محلية

1,6912,0542,0472,3322,4832,2552,203اإيرادات المقا�شة

-138-138-53-97-69-138-223اإرجاعات �شريبية

3,2513,4463,4453,6623,7953,6543,9464,1164,163اإجمالي النفقات

1,8141,9001,7601,9271,9541,6581,862رواتب واأجور

1,2261,2591,3521,4211,5331,6821,693غير الأجور

211287301270266268319�شافي القرا�س

003244424673مخ�ش�شات مدفوعات

-305-603-666-191-143-110-554-655-931الر�شيد الجاري

168161176217258277199266281النفقات التطويرية

الر�شيد الكلي قبل الدعم 

)عجز(
1,099-816-730-327-401-468-865-869-586-

1,3581,230797766720664488444.4372.4مجموع الدعم

-214-425-25941467439319196377الر�شيد الكلي بعد الدعم

 ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2019-2013.
*
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 املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2021 وفق الأ�شا�س النقدي

)باملليون دولر(

ومقا�صة  حملية  �إير�د�ت  ي�صمل  �لذي  �لعامة  �الإير�د�ت  �صايف  �أن   2/19 �جلدول  من  ويت�صح 

��صتمر  كما  �ملقا�صة،  �أمو�ل  لهبوط  وذلك   %5.2 مبعدل   2018 �صنة  تر�جع  �رشيبية  و�إرجاعات 

تر�جع �صايف �الإير�د�ت �لعامة �صنة 2019 لنحو 5.3% ال�صتمر�ر تناق�ص �ملقا�صة وتر�جع �الإير�د�ت 

�ملحلية.

حتويلية  نفقات  غالبيتها  �لتي  �الأجور  وغري  و�لرو�تب،  �الأجور  �جلارية:  �لنفقات  وت�صمل 

كمخ�ص�صات �جتماعية و�أخرى ت�صغيلية لت�صيري �الأعمال، ثّم �صايف �لقرو�ص �مل�صتقطعة من جانب 

لهيئات  م�صتحقة  و�إير�د�ت  ك�رش�ئب  �أخرى  خم�ص�صات  ثم  متنوعة،  خدمات  مقابل  “�إ�رش�ئيل” 
�حلكم �ملحلي.

عجز�ً  �أحدث  مما   ،2019 �صنة   %8 مبعدل  تز�يدت  �جلارية  �لنفقات  فاإن  عامة،  ب�صورة 

�صنتي يف  متناق�صاً  �جتاهاً  �لعجز  هذ�  يتخذ  �أن  �ملتوقع  من  �أنه  �إال  �جلاري،  �لر�صيد  يف   كبري�ً 

2020-2021 باملقارنة مع �صنة 2019، وذلك على �صوء توقع زيادة �صايف �الإير�د�ت �لعامة باأعلى 

من زيادة جمموع �لنفقات �جلارية، مما �أحدث عجز�ً يف �لر�صيد �جلاري باجتاه متناق�ص ومتقلب، 

و�إيقاف  ق�رش�ً  �لتقاعد  �إىل  كبرية  �أعد�د  و�إحالة  غزة  موظفي  رو�تب  لتقل�ص  ر�جعاً  منه  جزء   وكان 

رو�تب �آخرين.

ملر�فق  �ملوجهة  �لتطويرية  �لنفقات  �إ�صافة  ح�صيلة  فهو  كعجز  �لدعم  قبل  �لكلي  �لر�صيد  �أما 

2018-2019 تدليالً على ��صتمر�ر  جديدة �أو تطوير مر�فق قائمة، فقد �جته نحو �الرتفاع �صنتي 
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�أزمة فجوة �لعجز لرتتفع لنحو 865 مليون دوالر �صنة 2019، �لذي �أمكن تغطية جزء كبري منه  من 

�لعادة  377 مليون دوالر، و�لذي يجري تغطيته يف  �لدعم لنحو  �لعجز بعد  ليتقل�ص  �لدعم،  �أمو�ل 

�إعادة جدولة  �أو حماولة  �ملتاأخر�ت  �أو تاأجيل �صد�د ديون  �لتمويل �مل�رشيف �ملحلي، كاقرت��ص  عب 

�ملو�زنة  عجز  مع  �لتعامل  يف  �ل�صيا�صات  لهذه  �أن  من  بالرغم  �خلارجية،  �لديون  بع�ص  م�صتحقات 

�لعامة �آثار �صلبية على حركة �لن�صاط �الإنتاجي و�لنمو �الإقت�صادي. ومع ذلك فيبقى للدعم �أهميته 

�لكبرية �صو�ء يف حتويل عجز �ملو�زنة �إىل فائ�ص يف كثري من �ل�صنو�ت �أو يف تقلي�ص �لعجز �إىل م�صتوى 

متدين قدر �ال�صتطاعة.

�ملو�زنة  عجز  حتديات  مو�جهة  يف  �الآخرين  جتارب  من  �ال�صتفادة  �حلاجة  ت�صتدعي  وعليه 

عامالً  جوهرية  �إ�صالحات  �إجر�ء  ويعد  �حلكومي،  �لدين  وتز�يد  �خلارجي  �لدعم  وتناق�ص 

ي�صمل  مبا  للكفاءة،  �ملفتقرة  �حلكومية  �خلدمات  ويف  �ملرتفع،  �لعام  �لدين  مع  �لتعامل  يف  �أ�صا�صياً 

مالية  و�أن  خ�صو�صاً   
67

ب�صلوكها. �لتنبوؤ  وزيادة  �لعامة  �ملالية  �صفافية  لتعزيز  �صيا�صات  �عتماد 

�لدعم  �أمو�ل  على  �الأجو�ء  هذه  ظّل  يف  معتمدة  �ليقني،  وعدم  �ملخاطر  ظّل  يف  تعي�ص  �حلكومة 

�أي  من  �أكرث  مهمة  باتت  �حلاجة  �أن  �إىل  �لتنبيه  مع  �أخرى.  جهة  من  �ملحلي  و�القرت��ص  جهة  من 

“كورونا  وباء  م�صتجد�ت  ح�صبانها  يف  تاأخذ  ��صتثنائية  طو�رئ  مو�زنة  الإعد�د  م�صى  وقت 

و�ملالية �ل�صحية  وتد�عياته   ”Novel Coronavirus )COVID-19( )كوفيد-19(   �مل�صتجد 

و�القت�صادية.

5. العمل والبطالة والفقر:

مب�صاركة  �الإنتاجي  �لعمل  تز�ول  �لتي  �القت�صادية  �ملو�رد  �أحد  �لب�رشي  �لعن�رش  يعد 

�لتخطيطية �لقر�ر�ت  �تخاذ  م�صوؤولية  يتوىل  �لذي  �الإد�رة  بعن�رش  ويتميز  �الأخرى،   �ملدخالت 

و�لتنفيذية.

وتزخر �الأر��صي �لفل�صطينية باأعد�د وفرية من �لقوى �لعاملة �لنا�صئة عن �لنمو �ل�صكاين �ملرتفع 

ونحو �ل�صفة  يف  ن�صمة  ماليني   3.020 منهم   ،2019 يف  ن�صمة  ماليني   5.039 جمموعه  بلغ   �لذي 

 
68

 2.019 مليون ن�صمة يف غزة.
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جدول 2/20: توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب القوى 

69
العاملة والبطالة 2013–2021 )بالألف(

البيان

توقعات*فعلي

201320142015201620172018201920202021

ال�شفة الغربية

732778788797824853886901924القوى العاملة

591642653653670702765762786العاملون

141136135144154151121139138املتعطلون

19.317.517.118.118.717.713.715.415ن�شبة البطالة )%(

قطاع غزة

395444468492502529488543560القوى العاملة

263250276287279254280279281العاملون

132194192205223275208264279املتعطلون

33.443.74141.744.45242.748.749.9ن�شبة البطالة )%(

ال�شفة والقطاع

1,1271,2221,2561,2891,3261,3821,3741,4441,484القوى العاملة

8548929299409499561,0451,0411,067العاملون

273330327349377426329403418املتعطلون

24.2272627.128.430.82427.928.1ن�شبة البطالة )%(

99.1101.8112.3116.8122127133139145العاملون يف “اإ�رشائيل” وامل�شتعمرات

--22.420.8212223--العاملون يف امل�شتعمرات

 ��صتناد�ً �إىل خط �الجتاه �لعام 2013–2019.
*

 توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب القوى 

العاملة والبطالة 2013–2021 )بالألف(
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املتعطلون الفل�شطينيون لل�شنوات 2021-2013

العاملون الفل�شطينيون لل�شنوات 2021-2013

2019 نتيجة  �لعاملة وتوزيعاتها يف فل�صطني خالل �صنة  �لقوى  لقد حدثت تغيري�ت هيكلية يف 

�عتماد تعريف �لبطالة �ملنقح �لذي يجعل عدد �ملتعطلني �أقل؛ مع �لتاأكيد على �رشورة عدم جتاهل 

�ملحبطني باحل�صول على فر�صة عمل لعدم �إدر�جهم �صمن �ملتعطلني. وبناء عليه، فاإن حجم �لقوى 

�لعاملة تناق�ص يف �صنة 2019 مقارنة ب�صنة 2018، كما تناق�صت كثري�ً �أعد�د �ملتعطلني، ويف �ملقابل 

�جته عدد �لعاملني نحو �لزيادة ب�صورة ملحوظة.



109

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

يعمل  كما  متقطعة،  �أو  جزئية  ب�صورة  يعمل  من  هناك  حيث  �لعاملني،  معاناة  �أ�صكال  وتتعدد 

ثلثهم تقريباً من  �ألفاً   40 �أجر. ويدخل �صوق �لعمل �صنوياً نحو  �أو بدون  �لكثريون باأجور متدنية 

 
70

�الأق�صى. �آالف فر�صة جديدة، باحلد   8 �لفل�صطيني نحو  �لعمل  بينما ي�صتوعب �صوق  �ل�صباب، 

�مل�صتعمر�ت  يف  �ألفاً   23 منهم   2019 �صنة  �ألفاً   133 نحو  و�مل�صتعمر�ت  “�إ�رش�ئيل”  د�خل   ويعمل 

)�نظر جدول 2/20(.

ومتثل عمالة �الأطفال ن�صبة مرتفعة تبلغ 3% يف �ل�صفة و�لقطاع؛ بو�قع 5% يف �ل�صفة ونحو %1 

 وبهذ� فاإن فئة عمالة �الأطفال قد 
71

يف غزة وذلك بفروق كبرية يف عمالة �الأطفال بني �ل�صفة وغزة،

فقدت حقها يف �حل�صول على �حلد �الأدنى من �لتعليم �الأ�صا�صي، وتظل غري ماهرة وقليلة �الإنتاجية، 

وهي عر�صة ملز�ولة مهام �صاقة و�صاعات عمل طويلة وباأجور منخف�صة.

�أو  جزئياً  �أعمالهم  مز�ولة  على  �لعمال  قدرة  على  توؤثر  �لتي  �الإعاقة  حاالت  يف  �رتفاع  وهناك 

كلياً، لفرتة د�ئمة �أو موؤقتة، وي�صكل �أغلبهم طاقة �إنتاجية مهدرة. ويعانون من حرمانهم من �لدخل 

�لالزم ملو�جهة �حتياجاتهم، مع عجزهم عن حتقيق �أمنهم �لغذ�ئي كغذ�ء كافٍ و�صليم ومفيد، لتلبية 

 
72

�حتياجاتهم.

وهناك حر�ص على �إقامة هيئات وموؤ�ص�صات جديدة �أو تفعيل هيئات قائمة كال�صندوق �لوطني 

للت�صغيل و�حلماية �الجتماعية كمظلة وطنية للت�صغيل من �أجل تعزيز وم�صاندة �ل�صباب و�خلريجني 

“�ملجل�ص  وهناك  �أجنبية.  موؤ�ص�صات  مع  بالتعاون   
73

�إليهم، �خلب�ت  ونقل  م�صاريعهم  متويل  يف 

�لتي تخ�ص  �ل�صيا�صات  للنقا�ص و�لت�صاور حول  �لفر�ص  �لذي يف�صح  �ملر�أة”  لق�صايا  �ال�صت�صاري 

 وهناك توجه نحو ت�صجيع �لعمل �حلر للخريجني عب �ل�صبكة 
74

�ملر�أة وتوجهات عملها �مل�صتقبلية.

�لعنكبوتية بعيد�ً عن �أجو�ء �حل�صار و�النق�صام، �إال �أن هذه �ملحاوالت تبقى حمدودة ويف حاجة �إىل 

دعمها و�لتو�صع فيها.

�أنه �نخف�ص ب�صكل  ويتز�يد معدل �لبطالة �لفل�صطيني ب�صكل كبري ويتقلب من حني الآخر، غري 

ملحوظ بدء�ً من �صنة 2019 ب�صبب ��صتبعاد �ملحبطني من �لبطالة. وعليه �نخف�ص معدل �لبطالة على 

م�صتوى �ل�صفة و�لقطاع من 30.8% �صنة 2018 �إىل 24% �صنة 2019. و�أما فيما بني �ل�صفة وغزة 

فالفروق هائلة، فبلغت 13.7% يف �ل�صفة فيما بلغت 42.7% يف قطاع غزة �صنة 2019. �أما �ملحبطون 

عن �لعمل فمعدالتهم يف قطاع غزة مرتفعة، مما ترتب على ��صتبعادهم يف �صنة 2019 �إىل هبوط يف 

معدل �لبطالة من 52% �صنة 2018 �إىل 42.7% �صنة 2019 )�نظر جدول 2/20(.

على  �لعالقة،  ذ�ت  �الأطر�ف  مع  بال�رش�كة  �حلثيث،  بالعمل  للحكومة  �لر�صمي  �ملوقف  ويتمثل 

�لربط بني �لتعليم �لعام و�صوق �لعمل، و��صت�رش�ف �جتاهات �لطالب �لتخ�ص�صية ملر�عاة رغباتهم، 

مقرونة بب�مج توعوية لتغيري نظرة �ملجتمع �إىل �لتدريب �ملهني و�لتقني ثم ت�صنيف �جلامعات مبا 
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 وبطبيعة �حلال فاإن مردود 
75

يتالءم مع �صوق �لعمل ووقف تكر�ر تخ�ص�صات و�إغالق بع�صها.

هذ� �ملوقف و�ل�صيا�صات �ملرتبطة ال ترتقي �إىل م�صتوى حجم �مل�صكلة �حلقيقية.

�ملدقع،  للفقر   %42.3 مقابل   2017 بنهاية   %59.8 �إىل  غزة  يف  �لعام  �لفقر  معدالت  بلغت  وقد 

 
76

وتنعك�ص ب�صكل كبري على حالة �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي.

�أو كبح جماح �رتفاعها، ومل يتم  �لعالية  �لبطالة  �لفل�صطينية يف �حلد من  �ل�صيا�صات  ومل تنجح 

�ال�صتقر�ر  حتقق  �أو  �إ�صافية  عمل  فر�ص  توفر  �إنتاجية  م�صاريع  نحو  �لدعم  من  كافٍ  قدر  توجيه 

تتخذ   2021-2020 ل�صنتي  �لبطالة  توقعات  �أن  �إذ  �لعالية.  �لفقر  حلاالت  �الأمر  وكذلك  �لوظيفي 

�جتاهاً متز�يد�ً مع زيادة فجوة �لفروق بني �ل�صفة و�لقطاع، مما يتطلب �نتهاج �صيا�صات تتنا�صب 

مع حجم �مل�صكلة �حلقيقية للبطالة، �الآخذة يف �لتز�يد من حيث �الأعد�د و�لن�صب، بالرغم من وجود 

“�إ�رش�ئيل” و�مل�صتعمر�ت؛ وال  �لغربية، ما تز�ل تعمل يف  �ل�صفة  �أعد�د كبرية خ�صو�صاً من عمال 

يتوفر جلزء كبري منهم �ال�صتقر�ر �لوظيفي و�صمان �حلقوق �مل�صتحقة. 

6. الن�شاط ال�شناعي:

خ�صو�صاً  كبرية  و�أهميته  �ل�صلعية،  �الإنتاجية  �الأن�صطة  �أبرز  �أحد  �ل�صناعي  �لن�صاط  يثل 

و��صتخر�جها  �لكامنة  �لرثو�ت  عن  �لتنقيب  �هتماماته  ومن  �ل�صاعدة.  و�لدول  �ملتقدم  �لعامل  لدى 

وجتهيزها لال�صتخد�م �ملحلي و�لت�صدير، و�لتو�صع يف �لطاقة �ملحركة، وتوفري مدخالت �لت�صنيع 

ومعاجلة �ملخلفات، ويف �إمد�د �ل�صوق �ملحلي باحتياجاته وت�صدير �لفائ�ص منها، كاإحالل للو�رد�ت 

وتقلي�ص �لعجز �لتجاري. 

 جدول 2/21: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2019-2013
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بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

2019*201320142015201620172018البيان

65.559.348.746.44366.766.8التعدين وا�شتغالل املحاجر

1,582.11,437.91,302.41,499.61,756.81,762.81,766.3ال�شناعات التحويلية

اإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 

الهواء
89.6123.6158.2158.6171.2165.9166.2

اإمدادات املياه واأن�شطة ال�رشف ال�شحي 

واإدارة النفايات
103.199.9120.4124.8123.261.261.4

1,840.41,720.71,629.71,829.42,094.22,056.62,060.7املجموع

13.612.811.71213.613.213املجموع اإىل الناجت املحلي الإجمايل )%(

+0.2-1.8+14.5+12.3-5.3-6.5+4.8معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

 ُح�صب �ملجموع من قيمة معدل �لنمو �ل�صنوي، وح�صبت فروع �ل�صناعة وفق ن�صبة معدل منو �لن�صاطات.
*
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مقارنة التوزيع الن�شبي لأن�شطة الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي 2013 و2019 )%(

20132019

الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

 ،%1.8 2018 بنحو  �لن�صاط �ل�صناعي تر�جع يف جمموعه �صنة  �أن   2/21 ويت�صح من �جلدول 

�إىل  �لن�صبي كن�صبة  0.2% مع �الجتاه نحو �ال�صتقر�ر  2019 بنحو  ثم حت�صن ب�صكل حمدود �صنة 

�لناجت �ملحلي �الإجمايل. و�أن �ل�صناعات �لتحويلية هي �ملهيمنة على غالبية �لن�صاط �ل�صناعي بالرغم 

2018، وكذلك  من �أهمية �لفروع �ل�صناعية �الأخرى. كما حقق قطاع �لتعدين تعافياً ملمو�صاً �صنة 

حّققت �ل�صناعات �لتحويلية زيادة حمدودة، مع ثبات وحت�صن طفيف لهما �صنة 2019. وياأتي حجر 

 �لبناء كاأعلى �الأ�صناف �لت�صديرية بقيمة 150.7 مليون دوالر وبن�صبة 13% من �إجمايل �ل�صادر�ت

 
78

ل�صنة 2018.
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وتر�جعت �إمد�د�ت �لكهرباء �صنة 2018 بنحو 3.1%، ثم حت�صنت ب�صكل �صئيل يف �صنة 2019. 

كما تر�جع �لن�صاط �ملرتبط باملاء و�ل�رشف �ل�صحي، وعانى من هبوطٍ عالٍ جد�ً بنحو 50.3% دون 

�حل�صول �أو �لو�صول �إىل تف�صري لهذ� �لهبوط �لكبري، بالرغم من زيادة �لطلب على �ملياه و�ل�رشف، 

وزيادة �لنفايات �لنا�صئة عن �لنمو �ل�صكاين.

�لن�صاط  جمموع  يف  منو  حتقيق  �إمكانية  �إىل   2020-2013 لل�صنو�ت  �لعام  �الجتاه  خط  وي�صري 

�ل�صناعي لنحو 3.7% �صنة 2021، ومبتو�صط 3.3% ل�صنتي 2021-2020.

وحول �ال�صرت�تيجيات و�ل�صيا�صات �ل�صناعية �لر�هنة يالحظ:

�أن �عتماد �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صكل كبري على �أمو�ل �ملقا�صة، كاأبرز م�صادر �الإير�د�ت �لعامة،  �أ. 

�ل�صناعة  وت�صجيع  تطوير  ح�صاب  على  �ل�صادر�ت،  منو  يفوق  مبا  �لو�رد�ت  زيادة  يف  �أ�صهم 

�لوطنية. 

ب.  هناك �هتمام باملدن �ل�صناعية و�ملناطق �ل�صناعية �جلديدة كرتقوميا �لتي جرى �إعد�د خمططاتها 

بي�رش  �ملعامالت  الإمتام  �ال�صتثمارية  �لنافذة  �عتماد  مع   .2020 يف  تنفيذها  مر�حل  �أوىل  لتبد�أ 

 وكذ� �إطالق م�صاريع للتطوير با�صتخد�م �لطاقة �لبديلة.
79

و�صهولة.

�لتعليم  م�صتوى  وتدين  و�خلب�ت،  �ملهار�ت  �صعف  �ل�صناعية  �ملوؤ�ص�صات  حتديات  من  ج.  

�إعادة  يتطلب  مما  �ملتطورة،  �الإنتاج  تقنيات  مو�كبة  عن  يعجزون  �لذين  �لفنيني،  معظم   لدى 

80
تاأهيلهم.

�صمن  مدرو�صة،  منهجيات  باتباع  مرهون  “�إ�رش�ئيل”  عن  �النفكاك  �صيا�صة  جناح  �إن  د. 

�صيناريوهات زيادة �ال�صتثمار�ت �لعامة و�خلا�صة، مع تنظيم وتطوير قطاع �ل�صناعة وحماية 

لل�صناعة  �لوطنية  �ال�صرت�تيجية  وتنفيذ  �الإغر�ق  ومكافحة  قانونه،  وتطبيق  �لوطني  �ملنتج 

لل�صنو�ت �لع�رشة �لقادمة. �إال �أن هذه �خلطو�ت مل حتقق غاياتها، با�صتثناء �لنمو �مللحوظ يف �صنة 

�أهمية كبرية، نحو  �لعربي  �لعمق  �لتوجه جمدد�ً نحو   وقد يثل 
81

2017 و�لذي تر�جع الحقاً.

�الحتادية.  رو�صيا  مع  وموؤخرً�  و�ل�صعودية،  وم�رش  و�لعر�ق  �الأردن  كحالة  �ل�صناعة  تطوير 

غري �أن هذ� مرهون بالتغلب على �ملمانعات �الإ�رش�ئيلية. 

7. الن�شاط الزراعي:

يثل �لن�صاط �لزر�عي عمالً �إنتاجياً يتاز بتوفري �الحتياجات �ل�رشورية من �ملحا�صيل �لغذ�ئية 

كاحلبوب و�لبقوليات و�خل�رش�و�ت و�لفو�كه ومنتجات �لرثوة �حليو�نية و�ل�صمكية، كما له �أهميته 

�لكبرية يف �ال�صتفادة من �الأر��صي �ل�صاحلة للزر�عة و�ال�صتزر�ع و�إيجاد فر�ص عمل كبرية، وكذ� 

لل�صناعات  كمدخالت  �لزر�عية  �ملنتجات  ��صتخد�م  مع  �لفائ�ص،  وت�صدير  �لغذ�ئي،  �الأمن  حتقيق 

�لتحويلية خ�صو�صاً �لغذ�ئية.
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وتلعب �لزر�عة دور�ً �قت�صادياً و�جتماعياً وثقافياً يف حياة �لفل�صطينيني، من حيث �حلفاظ على 

�لهوية، و�الرتباط باالأر�ص �الآخذة م�صاحتها �ملزروعة بالتقل�ص �إىل نحو 1,627 مليون دومن )نحو 

 وذلك ل�رش��صة �ال�صتيطان وحرمان 
82

( متثل نحو �ُصد�ص ما كانت عليه �صنة 1967،
2
1.6 مليون كم

�لفل�صطينيني من زر�عة �أر��صيهم، وجني حما�صيلهم وفر�ص �صيا�صة �الأمر �لو�قع.

 جدول 2/22: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2019-2013

83
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

2013201420152016201720182019البيان

1,049.41,077.91,035.21,142.91,074.11,091.11,080.2القيمة

-1+1.6-6+10.4-4+2.7-3.4معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

7.887.47.5776.8املجموع اإىل الناجت املحلي الإجمايل )%(

الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ومن �جلدول 2/22 يت�صح �لتقلب �ل�صديد يف قيمة �لناجت �لزر�عي، مع حت�صن حمدود �صنة 2018 

وتر�جع بنحو 1% �صنة 2019، ليعك�ص �صعف عالقة �لت�صبيك مع �ل�صناعات �لتحويلية خ�صو�صاً 

�لغذ�ئية. �إذ ظّل �القت�صاد �لفل�صطيني منذ ربع قرن يعاين من ت�صوهات هيكلية يف �لرت�جع �لزر�عي 

 مع ��صتمر�ر �العتماد على “�إ�رش�ئيل” يف ��صتري�د غالبية 
84

كم�صدر للدخل و�لعمل و�الأمن �لغذ�ئي،

�لن�صاط  �إعاقة  “�إ�رش�ئيل” على  �لنباتية و�حليو�نية، يف ظّل مناف�صة �صديدة، مع حر�ص  �ملحا�صيل 

�لزر�عي و�ال�صتيالء على مزيد من �الأر��صي.
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ويعك�ص �صعف �لنمو �القت�صادي تر�جع ح�صة �لزر�عة يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل لنحو %6.9 

كمتو�صط ل�صنتي 2018–2019 باملقارنة مبتو�صط �لنمو لل�صنو�ت 2013-2017؛ �لبالغة %7.5.

�أما عن �صنة 2020 فيتوقع �أن يتحقق منو زر�عي بنحو 2.2% ��صتناد�ً للتنبوؤ�ت �مل�صرتكة ل�صلطة 

�لنقد و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني؛ مع �إمكانية لزيادة حمدودة �لنمو يف �صنة 2021 لنحو 

0.4%، ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام، مع متو�صط حمدود للنمو قدره 1.3% ل�صنتي 2021-2020، 

�لر�مية لتح�صني  �لزر�عي من جهة، و�ملحاوالت  �لن�صاط  �لتي تو�جه  �لكبرية  �لتحديات  هذ� يف ظّل 

كفاءة �ملدخالت و�العتماد على �لذ�ت من جهة �أخرى.

جهة،  من  خل�صو�صيته  �لزر�عي  بالن�صاط  �ملتعلقة  �ل�صيا�صات  يف  �لنظر  يعاد  �أن  �ملاأمول  ولكن 

ولالأو�صاع �ل�صيا�صية �ملرتبطة به من جهة �أخرى؛ من �أجل �أن يتبو�أ هذ� �لن�صاط �ملكانة �ملتميزة �لتي 

ت�صهم يف حتقيق زيادة �أكب يف �لناجت، يف ظّل �حلفاظ على �الأر��صي و�ل�صمود عليها.

8. التبادل التجاري:

حلاجة  �نت�صار�ً  و�أكرثها  �لدولية  �القت�صادية  �لعالقات  �أبرز  �أحد  �لتجاري  �لتبادل  ي�صكل 

معايري  �صمن  �ملو��صفات،  باأعلى  �ل�صلع  خمتلف  على  �حل�صول  كاإمكانية  �إليه،  �ملا�صة  �ملجتمعات 

منظمة �لتجارة �لعاملية، �لتي ت�صعى لتحرير �لتجارة وت�رشيع �ن�صيابها بي�رش و�صهولة. 

جدول 2/23: امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2021 بالأ�شعار اجلارية 

85
)باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

20132014201520162017201820192020*2021

6,0656,6276,1836,2916,9197,6956,8447,1937,485حجم التبادل التجاري

9019449589271,0651,1551,0681,1601,192ال�شادرات

5,1645,6835,2255,3645,8546,5405,7766,0336,293الواردات

-5,101-4,873-4,708-5,385-4,789-4,437-4,268-4,740-4,263العجز

ن�شبة العجز من اإجمايل 

الواردات )%(
82.683.481.782.781.882.381.580.881.1

ن�شبة العجز من الناجت 

املحلي )%(
31.533.930.528.829.733.12827.828.1

 �صنة 2021 ُح�صبت ��صتناد�ً �إىل خط �الجتاه �لعام.
*
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موؤ�رشات التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية 2013-2021 )باملليون دولر(

ومن �جلدول 2/23 يت�صح حدوث زيادة يف حجم �لتبادل �لتجاري �صنة 2018 مبعدل %11.2 

ونق�ص يف �صنة 2019 بنحو 11%. كما يتوقع حدوث زيادة يف حجم �لتبادل �لتجاري بنحو %5.1 

�لدولية  �القت�صادية  �لعالقات  عمق  على  يوؤكد  مما  �لتو�يل،  على   2021-2020 �صنتي  و%4.1 

لفل�صطني، بالرغم من تقلب حجم �لتبادل �لتجاري من عام الآخر. 

�ل�صنة  عن   %12.6 قدره  بنق�ص  دوالر  ماليني   4,708 نحو   2019 �صنة  �لتجاري  �لعجز  وبلغ 

�ل�صابقة، م�صكالً ن�صبة 28% من �لناجت �ملحلي. �إال �أن هذ� �لعجز �صريتفع بن�صبة 3.5% �صنة 2020 

��صتناد�ً �إىل �صيناريو �الأ�صا�ص لتنبوؤ�ت �صلطة �لنقد و�الإح�صاء �لفل�صطيني.

وياأتي حجر �لبناء و�أكيا�ص �لبال�صتيك وزيت �لزيتون و�حلديد �خلردة و�ل�صجائر �صمن �أعلى 

2018، وتاأتي �لطاقة �لكهربائية و�لديزل و�إ�صمنت بورتالند و�لبنزين  ع�رش �صلع ت�صديرية �صنة 

86
و�ل�صجائر �صمن �ل�صلع �لع�رش �الأعلى ��صتري�د�ً لل�صنة نف�صها.

 %55.3 مبعدل  �لو�رد�ت  من  �الأكب  بالن�صيب  “�إ�رش�ئيل”  ت�صتاأثر  �جلغر�يف  �مل�صتوى  وعلى 

ثّم   ،%10 بن�صبة  �لثانية  �ملرتبة  يف  تركيا  وجاءت  �لتو�يل،  على   2018–2017 ل�صنتي  و%55.5 

تز�ل  فما  �لفل�صطينية  �ل�صادر�ت  م�صتوى  وعلى  �لتو�يل.  على  و%10   %7.3 بن�صبة  �ل�صني 

2017–2018 على  82.5% و83.7% ل�صنتي  �أي�صاً ت�صتحوذ على غالبيتها �لتي مثلت  “�إ�رش�ئيل” 
لها  تابعني  و�إبقائهم  �خلارج  عن  �لفل�صطينيني  عزل  على  “�إ�رش�ئيل”  حر�ص  يعني  مما   �لتو�يل، 

)�نظر جدول 2/24(.
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عن  �لتدريجي  �النفكاك  حماولة  نحو  �ل�صلطة  �جتهت  �لكبري،  �لتجاري  �لعجز  فجوة  ولتقليل 

�مل�صتقات  من  �ملحلية  �ل�صوق  �حتياجات  وترتيب  �ال�صتري�د،  م�صادر  تنويع  الأغر��ص  “�إ�رش�ئيل” 
�الأردنية  �لكهربائية  �الإمد�د�ت  وزيادة  �ملرخ�صة،  �الأردنية  �ل�رشكات  من  وتوريدها  �لنفطية، 

بلد�ن كالعر�ق، وم�رش، ورو�صيا �الحتادية، وتركيا مما  �إىل  �لتنويع   ومتتد عملية 
87

�أقل. وبتكلفة 

عامة،  ب�صورة  لكن   
88

“�إ�رش�ئيل”. ل�صالح  مرتفعاً  ز�ل  ما  �لذي  �لتجاري  �لعجز  خف�ص  يف  ي�صهم 

دخول  ت�صهيل  يف  ت�صهم  مل  �لدول  من  عدد  مع  �ل�صلطة  بها  حظيت  �لتي  �لتف�صيلية  �ملعامالت  فاإن 

 مع مالحظة �أن هناك جتارة غري مر�صودة ال يغّطيها 
89

�ملنتجات �لفل�صطينية �إىل �الأ�صو�ق �خلارجية.

�لر�صمية معبة  �ل�صادرة عن �جلهات  �لبيانات  �لفل�صطيني، ويجب ر�صدها لكي تكون  �الإح�صاء 

�القت�صادية  �ل�صيا�صات  ر�صم  يف  فاعالً  عامالً  �لبيانات  هذه  ولتكون  �لتجاري،  �لتبادل  كامل   عن 

�لناجحة.

وو�رد�تها  �ل�صلطة  �صادر�ت  عن  تف�صيلية  بيانات  �لتقرير  هذ�  كتابة  حتى  تتوفر  وال 

ل�صهر لل�صلع  �ملر�صودة  �خلارجية  للتجارة  �الأولية  �لنتائج  ح�صب  �أنه  غري  2019؛  ل�صنة   �ل�صلعية 

�صكلت  فقد  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أ�صدرها  �لتي   2019 دي�صمب  �الأول/  كانون 

دي�صمب  �الأول/  كانون  ل�صهر  �ل�صلطة  و�رد�ت  قيمة  �إجمايل  من   %56 “�إ�رش�ئيل”  من  �لو�رد�ت 

�صادر�ت  غالبية  على  ت�صتحوذ  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل”  تز�ل  فما  �ل�صادر�ت،  م�صتوى  وعلى   .2019

 
90

�ل�صلطة، حيث بلغت 83% من �إجمايل قيمة �ل�صادر�ت ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2019.

ومن �جلدير بالذكر، �أن د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية تقدم �أرقاماً خمتلفة �إىل حّد ما حول 

�لفل�صطينية  �لو�رد�ت  �أن قيمة  �إىل  �إذ ت�صري  2018؛  ل�صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لتجاري مع  �لتبادل 

�لفل�صطيني بنحو �لر�صمي  �لرقم  �أعلى من  3,994 مليون دوالر، وهي  “�إ�رش�ئيل” بلغت نحو   من 

362 مليون دوالر؛ �أما جمموع �ل�صادر�ت �لفل�صطينية �إىل “�إ�رش�ئيل” فبلغ 859 مليون دوالر، وهي 
91

�أقل من �لرقم �لر�صمي �لفل�صطيني بـ 108 ماليني دوالر.
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جدول 2/24: ال�شادرات والواردات ال�شلعية وحجم التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية

92
مع دول خمتارة 2017–2018 )بالألف دولر(

البلدان

حجم التبادل التجاري
ال�شادرات الفل�شطينية 

اإىل:

الواردات الفل�شطينية 

من:

201820172018201720182017

4,599,4324,113,402967,462878,6173,631,9703,234,784“اإ�رشائيل”

665,572587,0557,7607,846657,812579,208تركيا

425,407428,69848919424,918428,680ال�شني

262,561230,40573,95377,197188,608153,208الأردن

211,409216,2802,0901,635209,320214,645اأملانيا

111,415108,4161,1081,410110,308107,006اإيطاليا

111,12481,7838782,450110,24679,333فرن�شا

108,65592,51321,00915,24787,64777,266اململكة العربية ال�شعودية

93,79969,587911993,78969,469م�رش

88,59466,360--88,59466,360اأوكرانيا

82,66575,49814,53213,87168,13461,627اأمريكا

82,03670,82812732981,90970,499اإ�شبانيا

66,65846,20744415366,21446,054الهند

60,26765,15226,41326,70133,85438,451الإمارات

725,630666,55039,36039,290686,267627,260باقي دول العامل

7,695,2246,918,7341,155,6341,064,8846,539,5905,853,850املجموع
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ال�شادرات ال�شلعية الفل�شطينية اإىل دول خمتارة 2018 )بالألف دولر(

الواردات ال�شلعية الفل�شطينية من دول خمتارة 2018 )بالألف دولر(

9. امل�شاعدات الأجنبية وتاأثرياتها:

�لفل�صطينية، لدرجة حتويل عجز  �أ�صا�صياً من رو�فد �خلزينة  ظلت �مل�صاعد�ت �خلارجية ر�فد�ً 

تتعدد  كما  للفل�صطينيني  �لو�ردة  �الأجنبية  �مل�صاعد�ت  �أ�صكال  وتتنوع  �أحياناً.  فائ�ص  �إىل  مو�زناتها 

�أ�صكال  بخالف  بانتظامها،  �أو  با�صتمر�رها  �لقطع  �صعوبة  مع  ��صتخد�ماتها؛  و�أوجه  م�صادرها 

�أخرى لدعم م�صاريع �إن�صانية.
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ذروتها  و�صلت  �لتي  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  على  كبري  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   �عتمدت 

لل�صنو�ت دوالر  مليون   527.7 �صنوي  ومبتو�صط  دوالر  مليون   918 بلغت  حيث   2009  �صنة 

2008-2018. غري �أن �لدعم �الأمريكي مال �إىل �النخفا�ص، وممار�صة �ل�صغوط لتحقيق مزيد من 
93

�لتنازالت �ل�صيا�صية، �إىل �أن بلغت �أدناها �صنة 2018 بنحو 147 مليون دوالر�ً.

94
جدول 2/25: تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2019 )باملليون دولر(

2013201420152016201720182019البيان

1,2511,029707608545506497دعم املوازنة العامة

–9*10720190158175158دعم امل�شاريع التطويرية

1,3581,230797766720664488جمموع امل�شاعدات الأجنبية

معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي ملجموع 

امل�شاعدات )%(
29.7+9.4–35.2–3.9–6–7.8–26.5–

ح�شة امل�شاريع التطويرية من جمموع 

امل�شاعدات الأجنبية )%(
7.916.311.320.624.323.8-

 يرجع �إىل قيام وز�رة �ملالية باإرجاع ما قيمته 124.8 مليون دوالر �إىل �لقن�صلية �الأمريكية كرد فعل للخطو�ت �الأمريكية ب�صاأن 
*

�لقد�ص.

تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2019 )باملليون دولر(
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يت�صح من �جلدول 2/25 �أن جمموع �مل�صاعد�ت �الأجنبية تر�جع ب�صكل ملحوظ �إىل 488 مليون 

دوالر �صنة 2019 بنق�ص قدره 26.5% مقارنة ب�صنة 2018، وبنق�ص قدره 64.1% مقارنة ب�صنة 

ومتقلباً،  متدنياً  وظّل  �لكايف  �الهتمام  يلَق  مل  �لتطويرية  للم�صاريع  �ملوّجه  �لدعم  �أن  كما   .2013

دوالر  مليون   90 �إىل  لت�صل  �مل�صاريع  هذه  ح�صة  تدين  يف  حادة  �نعطافة   2015 �صنة  و�صكلَّت 

 منخف�صة مبعدل 55.2% عن �صنة 2014، و��صتمر هذ� �لرت�جع و�لتقلب، لي�صل �إىل م�صتوى �صلبي 

�صنة 2019.

باعتبار�ت م�صتجدة  �أنه حمكوم  2020–2021 فرنى  ل�صنتي  �لدعم �خلارجي  �أما عن م�صتقبل 

�لفل�صطينية؛  �ل�صلطة  على  تر�مب”  “�صفقة  لفر�ص  �ملتحدة  �لواليات  �صعي  �أبرزها  ومتقلبة 

و�لتطور�ت �ملتعلقة بتاأثري�ت وباء كورونا. وب�صكل عام، فاإن �لدعم �خلارجي غالباً ما يكون م�صي�صاً 

�ال�صتغناء  نحو  قدماً  �ل�صري  يتوجب  مما  �إن�صانية،  لدو�عي  �أو  جمانية  هبات  ولي�ص  فادحاً،  وثمنه 

�لتدريجي عن هذ� �لدعم باتباع ��صرت�تيجية حمكمة ليتوقف نهائياً، من خالل خف�ص فجوة عجز 

خالل  �ملو�زنة  لهذه  �لتام  �لتو�زن  لتحقيق  توطئة  ممكن،  م�صتوى  الأدنى  تدريجياً  �لعامة  �ملو�زنة 

�صنو�ت قليلة وفق �أجند�ت و�صيا�صات حمددة.

�لفل�صطينية  �الآلية  ت�صدرت  فقد   ،2019 �صنة  يف  �ملانحة  و�لدول  باجلهات  يتعلق  فيما  �أما 

مببلغ  �ل�صعودية  ثم  دوالر،  مليون   196.1 مببلغ  �مل�صاعد�ت  قائمة   )PEGASE( �الأوروبية 

�أما  دوالر.  مليون   64.9 مببلغ   The World Bank �لدويل  �لبنك  يليها  دوالر،  مليون   176.4

�الآلية  تلتها  دوالر،  مليون   222.4 مببلغ  �ملانحة  �لدول  �ل�صعودية  ت�صدرت  فقد   2018 �صنة 

دوالر  مليون   52.6 مببلغ  �لكويت  تبعتها  دوالر،  مليون   183.8 مببلغ  �الأوروبية   �لفل�صطينية 

)�نظر جدول 2/26(.  

�إىل  �نخف�ص  قد  كان  �أن  بعد   ،2019–2018 ل�صنتي  �لعربي  �لتمويل  �رتفاع  معاودة   ويالحظ 

2018؛  45.4% يف �صنة  �لدويل بنحو  �لتمويل  2016، حيث جتاوز جممل  213 مليون دوالر �صنة 

36.4% من  ي�صاوي  ما  �إىل  �أن كان قد و�صل  بعد   ،2019 �صنة  لل�صلطة متقارباً  بينما كان دعمهما 

�لدعم �لدويل �صنة 2017 )�نظر جدول 2/26(. 
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جدول 2/26: م�شادر التمويل والدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2016–2019 

95
)باملليون دولر(

2016201720182019امل�شدر
212.9145.2305.5267.9متويل الدول العربية

�ململكة �لعربية �ل�صعودية  –18392.1222.4176.4

�جلز�ئر  –26.75226.728.7

قطر  –---52

م�رش  –3.21.13.6-

�لكويت  –--52.6-

�لعر�ق  –---10.8
393.6399.3210.1275.3متويل املجتمع الدويل

�الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية   –205240.3183.8196.1

�لبنك �لدويل  –94.476.210.464.9

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية  –76.573.6--

فرن�صا  –17.79.29.59.4

تركيا  –--6.44.9

–9.4*153.9175160التمويل التطويري

760.4719.5675.6533.8املجموع

 يرجع �إىل قيام وز�رة �ملالية باإرجاع ما قيمته 124.8 مليون دوالر �إىل �لقن�صلية �الأمريكية كرد فعل للخطو�ت �الأمريكية ب�صاأن 
*

�لقد�ص.

يالحظ �ختالف باأرقام �لدعم �خلارجي و�لتمويل �لتطويري بني �جلدولني 2/25 و2/26، وذلك ب�صبب �ختالف  مالحظة: 

�صعر �رشف �ل�صيكل �ملعتمد كمعدل �صنوي بني �صلطة �لنقد ووز�رة �ملالية لل�صلطة. 

م�شادر متويل الدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2019 )باملليون دولر(
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النعكا�شات القت�شادية للح�شار على قطاع غزة:  .10

تركت حالة �حل�صار �لر�هنة على قطاع غزة تد�عيات �صلبية يف جميع مناحي �حلياة، وجعلت 

يف  وتر�جعاً  متز�يد�ً،  �إنتاجياً  تدهور�ً  �ملذكورة  �ل�صنة  �صهدت  �إذ  �قت�صادياً،  �الأ�صو�أ  �ل�صنة   2019

�ال�صتمر�رية،  النعد�م  و�رشكات  وموؤ�ص�صات  جتارية  ملحال  يومية  و�إغالقات  �لدخل  م�صتويات 

 وذكر �لنائب 
96

وقّدرت �خل�صائر �ل�صهرية �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة بنحو 100 مليون دوالر �صهرياً؛

�لفل�صطيني جمال �خل�رشي، رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، �أن 100% من م�صانع قطاع 

غلقت 
ُ
�أ غزة ت�رشرت ب�صكل كلي �أو جزئي ب�صبب �حل�صار �الإ�رش�ئيلي و�العتد�ء�ت �ملتتالية، فيما 

حتّكم  و��صتمر   
97

�لعّمال. �آالف  مئات  بت�رشيح  ت�صبب  مّما  �أبو�بها،  و�ملتاجر  �مل�صانع  من  �ملئات 

“�إ�رش�ئيل” يف مكونات �لو�رد�ت ويف تقنني �ل�صادر�ت بذر�ئع �أمنية، يف ظّل تر�كم �أحد�ث �أ�صهمت يف 
زيادة �ملعاناة، كاالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �ملتكررة و��صتهد�ف �لبنية �النتاجية و�لعمر�نية؛ فاأ�صارت 

�أبو �صامل �لتجاري، فيما  400 �صاحنة تدخل يومياً عب معب كرم  �أن  �إىل  وز�رة �ملالية بقطاع غزة 

 باالإ�صافة �إىل �صعي �الحتالل لتدمري قطاع �ل�صيد �لبحري �لذي 
98

يتم ت�صدير 20 �صاحنة �أخرى.

ي�صارك يف دعم �لناجت �الإجمايل و�صلة �ل�صكان �لغذ�ئية، بحيث �أ�صبح �لعاملون يف هذ� �لن�صاط �صمن 

 كما �نعك�صت �إجر�ء�ت �ل�صلطة يف ر�م �هلل �ملتخذة بحق 
99

�لفئات �الأ�صد فقر�ً يف �ملجتمع �لفل�صطيني.

 
100

موظفي غزة وما يف حكمها ب�صكل �صلبي على �الأد�ء.

�أن  على  و�صدد  �الأو�صاع”.  يف  مطرد�ً  تدهور�ً  “ي�صهد  �لقطاع  �أن  من  �لدويل  �لبنك  حذّر  كما 

�قت�صاد غزة “لن يتمكن من �ال�صتمر�ر من دون �الرتباط بالعامل �خلارجي”، م�صري�ً �إىل “�نكما�ص 

�أن   وك�صف �لبنك �لدويل 
101

�ل�صنو�ت �لع�رشين �ملا�صية”. 60% خالل  �أكرث من  �إىل  قطاع �لت�صنيع 

�القت�صاد يف قطاع غزة �آخذ يف �النهيار �ل�صديد حتت وطاأة �حل�صار �مل�صتمر، و�صّح �ل�صيولة، وذلك 

 وقال مدير مكتب منظمة �لعمل �لدولية 
102

على نحو مل تعد معه تدفقات �ملعونة كافية حلفز �لنمو.

International Labour Organization يف فل�صطني منري قليبو Mounir Kleibo: “�إن م�صتويات 

�لفقر و�حلرمان يف قطاع غزة ال مثيل لها يف تاريخ �لب�رشية �حلديث، و�ل�رشورة ملحة لتغيري نوعية 

103
وظروف �حلياة �لتي يعاين ويالتها �صكان قطاع غزة بعد 12 عاماً من �حل�صار”.

على  و%42.7   %52 �إىل  و2019   2018 ل�صنتي  �لبطالة  معدالت  يف  �رتفاعاً  �لقطاع  �صهد  وقد 

�لتو�يل؛ مع �لتفاوت �لكبري يف معدالتها و�أعد�دها بني �ل�صفة وغزة، ففي �لربع �لر�بع 2019 بلغ عدد 

�ملتعطلني 121 �آالف و208 �آالف يف �ل�صفة وغزة على �لتو�يل )�نظر جدول 2/20(. كما تر�جع �إ�صهام 

 ومثّل ن�صيب �لفرد من 
104

غزة يف �لناجت �الإجمايل من 34.7% �صنة 2004 �إىل 18.1% �صنة 2018.

�لناجت يف غزة �صنة 2019 نحو 29.2% من مثيله يف �ل�صفة، مما ي�صكل داللة و��صحة على �لفروق 

�إمد�د�ت �لكهرباء و�ل�رشف  �لتحتية مدمرة يف جمال  �لبنية  �لهائلة بني �ل�صفة و�لقطاع، كما بقيت 

�ل�صحي وملوحة �ملياه.
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76% لغزة 348 مليون دوالر منها  2019 خطة بنحو  �أطلقت �الأمم �ملتحدة يف نهاية   وباملقابل، 

 
105

وفاء باالحتياجات �الإن�صانية �مللحة للفل�صطينيني ل�صنة 2020، ملن هم يف �أم�ص �حلاجة للم�صاعدة.

كما حدثت �نفر�جة حمدودة على حركة �ال�صتري�د وتنقل �الأفر�د عب معب رفح بني غزة وم�رش 

�لبناء  �ملنزيل ومو�د  �لنفطية و�لغاز  �مل�صتقات  2019، مما �صمح بدخول كميات من  منذ بد�ية �صنة 

 مع زيادة �أعد�د �ملغادرين الأ�صباب �إن�صانية، هذ� بجانب تخفيف �الإجر�ء�ت على معب 
106

وغريها،

 .)Erez بيت حانون )�إيريز

وتد�عياتها  �جل�صيمة  �ل�صحية  للمخاطر  بل  لالأ�رش�ر،  عر�صة  �ملناطق  �أكرث  غزة  وتبقى 

تبقى فيه غزة يف حاجة ما�صة الندماجها  �لذي  �مل�صتجد،  �نت�صار وباء كورونا  �القت�صادية يف ظلّ 

جمدد�ً يف �لوطن �لفل�صطيني كو�صيلة وقائية يف مو�جهة �ملخاطر �ملتفجرة من حني الآخر.

التوقعات القت�شادية لأداء ال�شلطة الفل�شطينية 2021-2020:  .11

يحكم هذ� �الأد�ء حتديات عدم �ليقني و�لتقلبات �ل�صديدة و�رتفاع م�صتوى �ملخاطر و�لتي جتعل 

�الأد�ء متبايناً ب�صدة ��صتناد�ً لتطور�ت حملية وخارجية، �أهمها:

�القت�صاد  لتنمية  �لقطاعية  �ال�صرت�تيجية  بتطبيق  �لفل�صطينية  �حلكومة  �لتز�م  ب�صاأن  �ل�صكوك  �أ. 

جاذبة  �أعمال  بيئة  و�إقامة  �لتبعية  من  للحد  م�صتقل  �قت�صاد  وبناء   ،2022-2017 �لوطني 

�إنهاء �الحتالل وتعزيز �ملنتج   وكذ� 
107

لال�صتثمار، وتنظيم �ل�صوق �لد�خلي وحماية �مل�صتهلك.

�إيجاد فر�ص عمل وحماربة  �لوطني و�ملقاطعة وحتقيق تنمية م�صتد�مة ومتو�زنة، قادرة على 

�ال�صرت�تيجي،  �لهدف  خلدمة  وت�صخريها  �لوطنية  �ملقدر�ت  ��صتعادة  عب  و�لفقر،  �لبطالة 

108
خ�صو�صاً و�أنها تبنت �صيا�صة �لتنمية بالعناقيد.

يف  قدماً  �ل�صري  و�إمكانية  �لوطني،  �ملوقف  وتعزيز  �النق�صام  حالة  جتاوز  على  �لقدرة  مدى  ب. 

�النتخابات �لفل�صطينية �لت�رشيعية و�لرئا�صية.

على  �حلو�جز  كتكثيف  �لتنموية  �لنه�صة  �إعاقة  ب�صاأن  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  ��صتمر�رية  ج. 

�متد�د مدن وبلد�ت �ل�صفة. �إ�صافة لل�صيطرة �لتامة على حركة �ملعابر، وتهرب “�إ�رش�ئيل” من 

�لتز�ماتها، وقيامها باحتجاز ما يعادل �ملخ�ص�صات �ملالية لالأ�رشى و�جلرحى و�أ�رش �ل�صهد�ء 

دون تر�جع.

و�الأمر  و�ال�صتيطان  �ل�صّم  ل�صيا�صة  ور�ف�ص  للدولتني  كد�عم  �الأمريكي  �لقر�ر  تنفيذ  قابلية  د. 

�لو�قع، و�الإجر�ء�ت �الأحادية، و�الإقر�ر بطموحات �ل�صعب �لفل�صطيني يف �إقامة دولته �خلا�صة 

�لتي  �لقرن”  “�صفقة  عن  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إعالن  ظلّ  يف   
109

�لقر�ر، هذ�  ��صتثمار  ومدى  به، 

ط �أن تُ�صم �الأغو�ر �إىل “�إ�رش�ئيل”، وت�صتقطع �أجز�ء كبرية من �ل�صفة مع تقوي�ص  مبوجبها يُخطَّ

110
حّل �لدولتني.
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�إىل  �لو�صول  من  �لفل�صطينيني  كحرمان  �لكبرية  �الإ�رش�ئيلية  �ملعوقات  مع  �لتعامل  على  �لقدرة  هـ. 

ح�صب  �حلرمان  هذ�  عن  �لنا�صئة  �ل�صنوية  �خل�صائر  قدرت  �إذ  ج،  كاملنطقة  و��صتغاللها  �ملو�رد 

�ل�صلع  على  �لقيود  حدة  تخفيف  �أن  كما   
111

�صنوياً. دوالر  مليار�ت   4.3 بنحو  �لدويل  �لبنك 

6% يف �ل�صفة، و11% يف غزة بدء�ً  �إ�صايف يبلغ  مزدوجة �ال�صتخد�م �صيتولد عنه منو تر�كمي 

جر�ء  دوالر  مليار   1.1 بنحو  �لفل�صطينية  �ل�رشكات  خ�صائر  قدرت  كما   
112

.2025 �صنة  من 

 ويف �ملقابل، هناك �إ�صكاليات مرتبطة 
113

تو�صع عمل �صبكات �الت�صاالت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة.

�لدولية، وتو�صيات  بالتو�صيات  �الأخذ  يتعلق مبدى �جلدية يف  ما  نف�صها، خ�صو�صاً  بال�صلطة 

منظمة  وفق  ت�صنف  فل�صطني  و�أن  خ�صو�صاً  �أمان،   - و�مل�صاءلة  �لنز�هة  �أجل  من  �الئتالف 

�لف�صاد  حجم  مبقيا�ص  عالية  مرتبة  يف   Transparency International �لدولية   �ل�صفافية 

 
114

و�نت�صاره.

�إمكانية طرح مو�زنة عامة ��صتثنائية مو�زية حلالة �لطو�رئ �ملعلنة منذ �أو�ئل �آذ�ر/ مار�ص 2020  و. 

ملو�جهة �أخطار وتد�عيات �الأزمة �ل�صحية �لعاملية �ملرتبطة بانت�صار وباء كورونا.

�إن حم�صلة �لتد�عيات �مل�صار �إليها جتعل من �ل�صعوبة مبكان حدوث �خرت�ق ملمو�ص الأزماتنا 

�لر�هنة وما ي�صتجد من  �ليقني  �ملختلفة و��صتمر�ر حالة عدم  �ل�صيناريوهات  �لر�هنة. و�أمام خيار 

تطور�ت، خ�صو�صاً �الأزمة �لتي تعي�صها خمتلف بلد�ن �لعامل يف ظلّ �نت�صار وباء كورونا �مل�صتجد 

�لذي يجعل من �ل�صعوبة �العتماد على �صيناريو حمدد للحا�رش و�مل�صتقبل. ومع ذلك �أي�صاً منيل 

�إىل �الأخذ مب�صار بقاء فجو�ت �لعجز قائمة، يف ظّل تاأرجح �مل�صاعد�ت �خلارجية و�مليل نحو �لرت�جع 

ومن ثم �ال�صطر�ر للتو�صع يف �القرت��ص �ملحلي، و�إبقاء غالبيته كمتاأخر�ت موؤجلة �ل�صد�د، مقرونة 

ل�صنتي  كمتو�صط   %3.15 بنحو  �الإجمايل  للناجت  حمدود  منو  وترجيح  �الأد�ء،  على  �صلبية  باآثار 

2020–2021، مبا ال ي�صهم يف حت�صني م�صتوى �ملعي�صة �لر�هن بالقدر �لكايف. 

ما ز�ل ن�صف �ل�صعب �لفل�صطيني �صامد�ً يف �أر�صه �لتاريخية؛ وما ز�ل �أكرث من ثالثة 

�أرباع فل�صطينيي �ل�صتات يقيمون يف �لبلد�ن �ملحيطة بفل�صطني، مما يدل على �لت�صاق 

�لفل�صطينيني باأر�صهم وتطلعهم للعودة. وما ز�لت �أعد�د �لفل�صطينيني تتز�يد يف فل�صطني �لتاريخية، 

يف  �ال�صتيطاين  �الإحاليل  �ل�صهيوين  للم�رشوع  تهديد�ً  ذلك  لي�صبح  �ليهود،  �أعد�د  قريباً  لتتجاوز 

�ل�صميم.

“�لالجئني”، وبالرغم  �لفل�صطيني تنطبق عليهم �صفة  �ل�صعب  �أبناء  �أن نحو ثلثي  وبالرغم من 

على  و�إ�رش�رهم  �صمودهم  يو��صلون  فاإنهم  �ل�صتات؛  ويف  �الحتالل  حتت  �لقا�صية  معاناتهم  من 

حقوقهم يف �لعودة و�لتحرير و�إنهاء �الحتالل.

خال�شة
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�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتغالل  مدى  �إىل  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �القت�صادية  �ملعطيات  وت�صري 

�ل�صعب  يعي�صها  �لتي  و�ملعاناة  �حل�صار  مدى  و�إىل  �لفل�صطينية،  �لطبيعية  و�لرثو�ت  للمو�رد 

ومنافذها  وو�رد�تها  �ل�صلطة  �صادر�ت  على  �الحتالل  هيمنة  و�إىل  �الحتالل؛  حتت  �لفل�صطيني 

�حلدودية؛ وبالتايل تبعية �قت�صاد �ل�صلطة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي. ويت�صح ذلك يف �أن نحو 84% من 

�لناجت  �أن  يف  يت�صح  كما  �الإ�رش�ئيلي.  �لطرف  مع  هي  و�رد�تها  من   %56 ونحو  �ل�صلطة  �صادر�ت 

�ملحلي �الإ�رش�ئيلي يزيد بنحو 2.3 �صعفاً عن �لناجت �ملحلي لل�صلطة �لفل�صطينية؛ �إ�صافة �إىل �أن دخل 

�لفرد �الإ�رش�ئيلي يزيد بنحو 12 �صعفاً عن دخل �لفرد يف مناطق �ل�صلطة.

وما ز�لت ميز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية تعاين من �أزمات جوهرية الرتباط �إير�د�ت �ل�صلطة ب�صكل 

باملنح  وكذلك  منعها؛  �أو  ت�صليمها  يف  ويتحكم  �الحتالل  يجبيها  �لتي  �ل�رش�ئب  بعائد�ت  �أ�صا�صي 

و�لدعم �خلارجي �لتي عادًة ما تكون �أمو�الً “ُم�صيّ�صة” وم�رشوطة.

�قت�صاد  لبناء  و�ل�صعي  لالحتالل،  �القت�صادية  �لهيمنة  من  �النفكاك  على  �لعمل  من  بّد  ال  �إنه 

“مقاوم” ال يخ�صع ل�صغوط �الحتالل و��صرت�طاته.
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الثالث  الربع  العامة والدين احلكومي،  املالية  �لنقدية، تطورات  �الأبحاث و�ل�صيا�صات  د�ئرة  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة   
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�نظر:   ،2019 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �لو�صطى،  و�آ�صيا  �الأو�صط  �ل�رشق  �الإقليمي:  �القت�صاد  �آفاق  �لدويل،  �لنقد  �صندوق   
67

https://www.imf.org/ar/Publications/REO/MECA/Issues/2019/10/19/reo-menap-cca-1019#sum

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، د. عو�ص ت�صتعر�ص �أو�صاع �لفل�صطينيني يف نهاية عام 2019، 2019/12/31 �نظر:  
68

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3641

مالحظة: بدء�ً من �لربع �لثاين 2019 مل�صح �لقوى �لعاملة، والحقاً �لربع �لثالث، �أخذ �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني   
69

مبفهوم “�لبطالة �ملنقح”، ��صتناد�ً �إىل �أحدث �ملعايري �لدولية؛ �لتي �أو�صى بها �ملوؤمتر �لدويل خلب�ء �إح�صاء�ت �لعمل �لـ 19 

�ملت�صمن ��صتبعاد �ملحبطني عن �لعمل من �مل�صح؛ وبالتايل تناق�صت معدالت �لبطالة يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صكل 

للمفهوم �جلديد كاأرباع  2015-2018 وفقاً  ملحوظ خا�صة يف قطاع غزة، وقام �جلهاز الحقاً بت�صويب بيانات �ل�صنو�ت 

ملناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية ككل، ومل ت�صمل �ل�صفة و�لقطاع كل على حدة، ومل تتوفر بيانات منقحة عن �ل�صنو�ت 2014 وما 

قبلها.

القوى  م�شح  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2018-2013 لل�صنو�ت  و�لبطالة  �لعاملة  للقوى  بالن�صبة 

العاملة الفل�شطينية: التقرير ال�شنوي 2018 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �أيار/ مايو 2019(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf

�أما بالن�صبة ل�صنة 2019، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، م�شح القوى العاملة: دورة )ت�رشين اأول - كانون 

اأول 2019( الربع الرابع 2019 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �صباط/ فب�ير 2020(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-2-2020-LF4th-ar.pdf

وبالن�صبة للعاملني يف “�إ�رش�ئيل” و�مل�صتعمر�ت، �نظر: معهد ما�ص، و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، و�صلطة �لنقد 

�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  ما�ص،  معهد  �هلل:  )ر�م   2015 والجتماعي  القت�شادي  املراقب  �لفل�صطينية، 

7؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء �لفل�صطيني يعلن  41، �ص  2015(، �لعدد  و�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/ :لنتائج �الأ�صا�صية مل�صح �لقوى �لعاملة يف فل�صطني للعام 2016، 2017/2/16، يف�

LF-ar.pdf-12-PressRelease/Press_Ar_16-2017؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء �لفل�صطيني يعلن 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/ :لنتائج �الأ�صا�صية مل�صح �لقوى �لعاملة يف فل�صطني للعام 2018، 2019/2/13، يف�

�لفل�صطيني  �الإح�صاء  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  LF-y-ar.pdf-2-PressRelease/Press_Ar_13-2019؛ 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_ 2020/2/13، يف:   ،2019 للعام  �لعاملة  �لقوى  نتائج م�صح  بياناً �صحفياً حول  ي�صدر 

pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-2-2020-LF2019-ar.pdf

“�لفجوة بني �لتعليم و�صوق  �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء �لفل�صطيني يعقد ور�صة عمل وطنية حول   
70

http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3507 :لعمل”، 2019/7/14، �نظر�

الرابع  الربع   )2019 اأول  كانون   - اأول  )ت�رشين  دورة  العاملة:  القوى  م�شح  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
71

2019، �ص 8.

معهد ما�ص، ن�رشة الأمن الغذائي، �لعدد 19، �صتاء 2019، �ص 2، �نظر:  
72

http://www.mas.ps/files/server/20192104121225-2.pdf

القد�س، 2019/12/8.  
73

دنيا �لوطن، 2019/7/24.  
74

“�لفجوة بني �لتعليم و�صوق  �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء �لفل�صطيني يعقد ور�صة عمل وطنية حول   
75

�لعمل”، 2019/7/14.

موقع مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( – �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، 53% يف �ملائة من �لفل�صطينيني   
76

يف غزة يعي�صون يف د�ئرة �لفقر على �لرغم من �مل�صاعد�ت �الإن�صانية، 2018/6/5، �نظر: 

https://www.ochaopt.org/ar/content/53-cent-palestinians-gaza-live-poverty-despite-humanitarian-

 assistance-1
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املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

2004-2018 )�شل�شلة  القومية بالأ�شعار اجلارية والثابتة  �لفل�صطيني، احل�شابات  �ملركزي لالإح�صاء  �نظر: �جلهاز   
77

منقحة(، �ص 66؛ و�صلطة �لنقد و�الإح�صاء �لفل�صطيني ي�صتعر�صان �الأد�ء �القت�صادي �لفل�صطيني للعام 2019، و�لتنبوؤ�ت 

�القت�صادية لعام 2020، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2019/12/24.

 :2018 واخلدمات،  ال�شلع   - املر�شودة  اخلارجية  التجارة  اإح�شاءات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
78

�نظر: و152،   ،36 �ص   ،)2019 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م  اأ�شا�شية   نتائج 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2469.pdf

وفا، 2019/8/19.  
79

بالل فالح، نق�س املهارات وفجواتها يف القطاع ال�شناعي يف الأرا�شي الفل�شطينية املمثلة )�لقد�ص ور�م �هلل: معهد ما�ص،   
80

http://library.mas.ps/helper/files.ashx?id=1959 :2019(، �ص 51-52، �نظر

وز�رة �القت�صاد �لوطني، “�ال�صرت�تيجية �لقطاعية لتنمية �القت�صاد �لوطني )2017-2022(،” متوز/ يوليو 2017، �ص 32،   
81

http://www.mne.gov.ps/images/economicdevplan17-22.pdf :نظر�

�ملرجع نف�صه، �ص 24.  
82

اجلارية  بالأ�شعار  القومية  احل�شابات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2018–2013 لل�صنو�ت  بالن�صبة   
83

والثابتة 2004-2018 )�شل�شلة منقحة(، �ص 66.

�لفل�صطيني  �القت�صادي  �الأد�ء  ي�صتعر�صان  �لفل�صطيني  و�الإح�صاء  �لنقد  �صلطة  �نظر:   ،2020-2019 ل�صنتي  بالن�صبة  �أما 

للعام 2019، و�لتنبوؤ�ت �القت�صادية لعام 2020، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2019/12/24.

عبد �لفتاح ن�رش �هلل، “�لتحديات �لتي تو�جه تعزيز �لتنمية �مل�صتد�مة يف قطاع غزة،” در��صة مقدمة �إىل �ملوؤمتر �لعلمي �لدويل:   
84

�لتنمية �مل�صتد�مة يف ظل �ل�رش�عات و�الأزمات، كلية �حلقوق و�الإد�رة �لعامة، جامعة بريزيت، فل�صطني، 2019/4/24-23، 

�ص 6، �نظر:

http://www.birzeit.edu/sites/default/files/bd_lfth_nsrllh_lthdyt_lty_twjh_tzyz_ltnmy_lmstdm_fy_qt_gz.pdf

اخلارجية التجارة  اإح�شاءات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2018-2013 لل�صنو�ت  بالن�صبة   
85

 

املر�شودة - ال�شلع واخلدمات 2018: نتائج اأ�شا�شية، �ص 35.

علماً باأن هذه �الإح�صاء�ت ال ت�صمل �لتجارة غري �ملر�صودة وتعتمد على فو�تري �ملقا�صة ل�رشيبة �لقيمة �مل�صافة يف وز�رة 

�ملالية و�لتخطيط كم�صدر رئي�صي لبيانات �لتبادل �لتجاري مع “�إ�رش�ئيل”، و�العتماد على م�صادر �أخرى لبيانات �لتبادل 

�لتجاري مع بلد�ن �لعامل.

�ل�صلعية  و�لو�رد�ت  لل�صادر�ت  �الأولية  �لنتائج  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2019 ل�صنة  وبالن�صبة 

�لفل�صطينية �ملر�صودة و�صايف �مليز�ن �لتجاري ح�صب �ل�صهر و�لربع لعام 2019، يف:

http://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/A-Ftrade-2019.html

�أما بالن�صبة لعجز �صنة 2020، �نظر: �صلطة �لنقد و�الإح�صاء �لفل�صطيني ي�صتعر�صان �الأد�ء �القت�صادي �لفل�صطيني للعام 

2019، و�لتنبوؤ�ت �القت�صادية لعام 2020، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2019/12/24.

“مع مر�عاة فروق �لتقريب”.
نتائج   :2018 واخلدمات  ال�شلع   - املر�شودة  اخلارجية  التجارة  اإح�شاءات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   

86

اأ�شا�شية، �ص 153-152.

�صحيفة الأيام، ر�م �هلل، 2019/8/8، �نظر:   
87

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=135e8c1dy324963357Y135e8c1d

القد�س، 2020/1/11.  
88

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، التقرير ال�شنوي 2018، �ص 41.  
89

 ،2019 �الأول  كانون  ل�صهر  لل�صلع  �ملر�صودة  �خلارجية  للتجارة  �الأولية  �لنتائج  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
90

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3668 :2020/2/23، �نظر
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CBS, Statistical Abstract of Israel 2019, no. 70, table 13.2,  
91

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/13.shnatonimportsandexportsofgoodsandservices/

st13_02x.pdf

 :2018 واخلدمات  ال�شلع   - املر�شودة  اخلارجية  التجارة  اإح�شاءات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   
92

نتائج اأ�شا�شية.

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، التقرير ال�شنوي 2018، �ص 29-27.  
93

2013-2018 �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، الن�رشة الإح�شائية  بالن�صبة لل�صنو�ت   
94

الربعية، الربع الثالث 2019.

– �الإير�د�ت  2019، �لعمليات �ملالية  2019، �نظر: �لتقارير �ملالية �ل�صهرية ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب  �أما بالن�صبة ل�صنة 

و�لنفقات وم�صادر �لتمويل، �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة �ملالية.

�نظر: �لتقارير �ملالية �ل�صهرية ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب لل�صنو�ت 2016-2019، �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة   
95

http://www.pmof.ps/pmof/internal.php?var=11&tab=01 :ملالية، يف�

القد�س، 2019/12/24.  
96

http://www.alkhaleej.ae :صحيفة اخلليج، �ل�صارقة، 2019/10/5، �نظر�  
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�لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/9/22.  
98
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99

http://mezan.org/uploads/files/15794348181303.pdf :ملنطقة مقيدة �لو�صول بحر�ً خالل �لعام 2019، 2020/1/9، �نظر�

“و�قع �حلقوق �القت�صادية و�الجتماعية و�لثقافية يف  مركز �مليز�ن حلقوق �الن�صان، وحدة �الأبحاث و�مل�صاعد�ت �لفنية،   
100

http://mezan.org/uploads/files/15558431401565.pdf :قطاع غزة 2018،” �آذ�ر/ مار�ص 2019، �ص 4-5، �نظر

 . موقع �لبنك �لدويل، 2018/3/15  
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موقع �لبنك �لدويل، 2018/9/25.  
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وفا، 2019/3/18.  
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�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، احل�شابات القومية بالأ�شعار اجلارية والثابتة 2004-2018 )�شل�شلة منقحة(   
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�ص 65، و69.  

�أوت�صا، �إطالق خطة قدرها 348 مليون دوالر للوفاء باالحتياجات �الإن�صانية �ملُلِّحة للفل�صطينيني، 2019/12/11، �نظر:  
105
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�أوت�صا، حالة �لو�صع �لت�صغيلي ملعابر غزة: م�صتجد�ت �صهر �أيلول/ �صبتمب 2019، 2019/10/21، �نظر:  
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 االأر�س واملقد�شات

االأر�س واملقد�سات

يف  �لقد�ص  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  بنقل  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  �صكل 

نحو  بعد  �لقد�ص  م�صري  على  حا�صمة  معركة  فاحتة   ،2017 دي�صمب  �الأول/  كانون 

�مل�صبوق  غري  �الأمريكي  �لغطاء  وجاء  �حلديث.  �لغربي  �ال�صتعمار  يد  على  �حتاللها  من  عام  مئة 

ليمنح �الحتالل �ل�صهيوين فر�صة حل�صم هوية �ملدينة عب �ملزيد من �لعدو�ن وفر�ص �حلقائق على 

�الأر�ص وطرد �ملقد�صيني، فما مل يكن ممكناً قبله بات ممكناً بعده، وما كان ُيخ�صى رد �لفعل �لدويل 

عليه بات �ليوم متاحاً، �أو على �الأقل هكذ� كان �لتعويل.

و��صطبغت �ل�صنتان �لتاليتان لقر�ر تر�مب مبحاولة �حل�صم �ل�صهيوين حتت �لغطاء �الأمريكي 

من جهة، وجمابهتها �ل�صعبية بدعم ر�صمي حمدود �لتاأثري من �جلهة �الأخرى، وكانت حم�صلة هذ� 

�لتد�فع فر�ص �لرت�جع على �ل�صهاينة يف بع�ص �جلبهات، ومتكنهم من حتقيق �خرت�قات يف جبهات 

�أخرى.

اأواًل: املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية:

1. امل�شجد الأق�شى املبارك:

اأ. ال�شيطرة على اإدارة امل�شجد: 

�صكلت حماولة �ل�صيطرة على �إد�رة �مل�صجد �الأق�صى خطاً عاماً لل�صيا�صية �ل�صهيونية منذ �صنة 

2000، بد�أت بانتز�ع �صالحية �إدخال �ل�صياح من �الأوقاف �الإ�صالمية �لتابعة لالأردن يف �صنة 2001، 

�إذ �صكل رئي�ص �لوزر�ء �ل�صهيوين يف حينه �أريل �صارون Ariel Sharon جلنة وز�رية لدر��صة �إعادة 

 
1
�ل�صهيونية، لل�رشطة  �ملبا�رشة  �الإد�رة  حتت  بهم  �ل�صهاينة  �مل�صتوطنني  و�إحلاق  �ل�صياح  �إدخال 

�ل�صياح  �إدخال  �إىل جانب بدء  �ملبارك  �الأق�صى  للم�صجد  باقتحام م�صتوطنني �صهاينة  بال�صماح  ثم 

للتحكم  و�لكامري�ت  �حلر�رية  �ملج�صات  من  �صبكة  وتركيب   
2
،2003/8/20 يف  �ل�رشطة  باإ�رش�ف 

 و�لقر�ر �لق�صائي بال�صماح باالقتحامات �جلماعية للمتطرفني �ل�صهاينة 
3
مبحيط �مل�صجد يف 2005،

ب�رشط �أال تكون يف وقت �صالة �مل�صلمني يف �ل�صنة نف�صها، وت�صكيل قوة للتدخل �ل�رشيع يف �مل�صجد 

 و�صوالً �إىل عرقلة �أعمال �الإعمار ومنع 
4
�الأق�صى “قوة جبل �ملعبد” و�إجر�ئها �لتدريبات يف 2010،

دخول مو�د �لبناء �إال مبو�فقة م�صبقة من بلدية �الحتالل، عمالً بتو�صيات تقرير مر�قب عام “�لدولة 

مقدمة
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 وحماولة فر�ص �لتق�صيم �لزمني �لتام مبنع �مل�صلمني من 
5
�ل�صهيونية” �لتي قدمها يف �صنة 2010،

�الإلكرتونية  �لبو�بات  فر�ص  وحماولة   ،2015 �صبتمب  �أيلول/  يف  �ليهودية  �الأعياد  �أيام  يف  �لدخول 

لل�صيطرة على عملية �لدخول و�خلروج من و�إىل �الأق�صى يف متوز/ يوليو 2017.

يف  لالأوقاف  �حل�رشية  �ل�صالحية  �غت�صاب  ف�صهد  �خلط  هذ�  ��صتمر   2019-2018 �صنتي  يف 

ترميم �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك الأول مرة منذ �حتالله، كما �صهد حماوالت �أخرى ال�صتكمال م�صرية 

�ل�صيطرة على �إد�رته وذلك بال�صكل �لتايل:

1. حماولة ال�شتيالء على باب الرحمة:6

يف 2019/2/17 و�صعت �رشطة �الحتالل قفالً جديدً� على �لبو�بة �خلارجية ملبنى باب �لرحمة، 

وقد جاءت خطوتها تلك تتويجاً مل�صار عمره 16 عاماً لعزل باب �لرحمة وحميطه يف �جلهة �ل�رشقية 

من �مل�صجد �الأق�صى عن بقية �أجز�ء �مل�صجد، �إذ �أ�صدرت يف 2003/2/9 قر�ر�ً يق�صي بتجرمي جلنة 

لها  مقر�ً  �لرحمة  باب  مبنى  من  تتخذ  كانت  و�لتي  �الإ�صالمية،  لالأوقاف  �لتابعة  �الإ�صالمي  �لرت�ث 

وكانت تعمل يف م�رشوعات �لرتميم و�لوقف، وقررت بالتايل �إغالق مقرها �لو�قع يف �مل�صجد �الأق�صى 

 وكاأنها تغلق �أي مبنى يف �صارع �أو زقاق.
7
�ملبارك،

حتت �صغط هذ� �لقر�ر تعاملت �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص مع مبنى باب �لرحمة، و�لذي يعود 

بناوؤه للع�رش �الأموي، باعتباره “�صالة �رشف” كي ال يتكر�ص �إغالقه �لكامل، وحتى ال تقع يف ز�وية 

مو�جهة �رشطة �الحتالل يف �لوقت عينه، فبات يفتح مرتني يف �ل�صنة لتقدم فيه �الختبار�ت �لف�صلية 

8
ملد�ر�ص �الأق�صى �ل�رشعية، ويفتح ال�صتقبال �لوفود �لر�صمية �لقادمة من �الأردن ووفود �لزو�ر.

�جتماع  عليه،  �الأقفال  �الحتالل  �رشطة  ت�صع  �أن  قبل  �لرحمة  باب  ملبنى  ��صتخد�م  �آخر  وكان 

جمل�ص �الأوقاف �الإ�صالمية �جلديد، و�لذي كان قد مت �إعادة ت�صكيله وتو�صيعه يف 2019/2/14 لي�صم 

�صخ�صيات فل�صطينية مثل �ل�صيخ عكرمة �صبي رئي�ص �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا يف �لقد�ص، وحامت 

�لذي  �حل�صيني  وعدنان  فتح،  حركة  يف  �لقد�ص  ملف  وم�صوؤول  �ل�صابق  �لقد�ص  وزير  �لقادر  عبد 

كان ما ز�ل على ر�أ�ص عمله وزير�ً ل�صوؤون �لقد�ص، ومازن �صنقرط رجل �الأعمال �ملقد�صي ووزير 

 ،2006/3/29 يف  هنية  �إ�صماعيل  برئا�صة  �ُصكلت  �لتي  �الأوىل  حما�ص  حكومة  يف  �لوطني  �القت�صاد 

�الحتالل  �صلطات  �أن  ويبدو   
9
�لفل�صطينية. �ل�صلطة  من  �ملعني  �لقد�ص  مفتي  ح�صني  حممد  و�ل�صيخ 

قر�أت خطوة تو�صيع جمل�ص �الأوقاف لي�صم �صخ�صيات فل�صطينية بهذ� �لوزن و�الت�صاع باعتبارها 

تلك  على  ردها  فجاء  �لقد�ص،  جتاه  موحد  وفل�صطيني  �أردين  موقف  ببناء  وذلك  �صدها  موجهة 

�لذي  �لهدف  وهو  عليه،  �الإ�صتيالء  �إعالن  يعني  ما  �لرحمة  باب  بو�بة  على  �لقفل  بو�صع  �خلطوة 

كانت ترتقب �لفر�صة لتحقيقه.



137

 االأر�س واملقد�شات

 
10

مبا�رشة، �لرحمة  باب  الإغالق  �لتايل  �ليوم  يف  �أي   2019/2/18 يف  �ملقد�صي  �ل�صعبي  �لرد  جاء 

�جلمعة         يوم  يف  �جلماهري  بقوة  �لرحمة  باب  مبنى  فتح  من  وتتمكن  �لرحمة  باب  هبة  لتنطلق 

2019/2/22، وهي �لهبة �لتي �صيجري تناولها بالتف�صيل يف ثنايا هذ� �لف�صل.

بد�أ  �لذي  �لنف�ص  �ملكاين يف مقتل، فالتخطيط طويل  �لتق�صيم  �لرحمة م�رشوع  �رشبت هبة باب 

لالقتحامات  قبلة  �الأق�صى  من  �ل�رشقية  �جلهة  بجعل  و��صتمر   ،2003 �صنة  يف  �أمني  �إغالق  بقر�ر 

�ل�صهيونية وملحاوالت �أد�ء �لطقو�ص �لتلمودية يف �الأق�صى، ومن ثم م�رشوع �لتق�صيم �ملكاين �لذي 

�إىل �قتطاع مبنى باب �لرحمة وحميطه  2013، و�أ�صار �رش�حة  قدمه حزب �لليكود �حلاكم يف �صنة 

�لقريب لي�صبح مركز �لوجود �ليهودي يف �الأق�صى، و�إغالق م�صاحة جماورة له يف �الأعياد �ليهودية 

 و�صوالً �إىل �مل�رشوع �لذي قدمته منظمة ي�صاي 
11

لتخ�ص�ص ل�صالة وطقو�ص �ملتطرفني �ل�صهاينة؛

2013 كذلك لبناء كني�ص مقبب يف �جلهة �ل�رشقية من �الأق�صى �إىل  Yishai Organization يف �صنة 
 وحالة �حلظر �لتي فر�صتها �رشطة �الحتالل على �جلهة �ل�رشقية 

12
�جلنوب قليالً من باب �لرحمة،

 و��صتحد�ث نقطة ل�رشطة حر�ص �حلدود فوق مبنى 
13

لالأق�صى بدء�ً من �صهر متوز/ يوليو 2018،

14
باب �لرحمة رد�ً على �إعمار �ملقد�صيني ملحيطه يف رم�صان.

�الإ�صالمي  �حل�صور  با�صتعادة  �لرحمة  باب  هبة  بددته  �لنف�ص  وطويل  �لبطيء  �مل�صار  هذ�  كل 

�لرحمة وما حوله، وهو ما تعزز مع حلول �صهر رم�صان يف �صيف �صنة  باب  �لكثيف يف م�صلى 

2019 �إذ فر�ص �مل�صلى بال�صجاد، وو�صعت فيه خز�ئن �مل�صاحف، وفو��صل خ�صبية بني �صفوف 
�لرجال و�لن�صاء ما جعله م�صلى م�صرتكاً يتعزز �حل�صور و�لتو�فد �إليه، وو�صعت خز�ئن �الأحذية 

15
على �أبو�به.

مل تبتلع �صلطات �الحتالل فتح م�صلى باب �لرحمة بالقوة و�رشعت مبحاولة �لتحايل عليه لعلها 

تتمكن من عزله من جديد ومن �إعادة �إغالقه ويكن تق�صيم حماولة �اللتفاف هذه �إىل ثالثة مر�حل 

وذلك على �ل�صكل �الآتي:

م�صلى بقاء  تثبيت  منع  على  بالعمل  �الحتالل  �رشطة  بد�أت  اليومي:  فتحه  تثبيت  منع  	·	

بدء�ً  ب�صكٍل يومي  �لرحمة  باب  �لذين يفتحون  باعتقال �حلر��ص  فبد�أت  �لرحمة مفتوحاً،  باب 

2019/2/22 باعتبارهم يخالفون �أمر�ً ملحكمة �إ�رش�ئيلية، و�صعت يف �لوقت عينه �إىل �إعادة  من 

تثبيت �أمر �ملحكمة باإغالق م�صلى باب �لرحمة، وهو ما ح�صلت عليه بالفعل يف 2019/3/17 �إذ 

 
16

�أمرت حمكمة �الحتالل �ملركزية يف �لقد�ص باإغالق م�صلى باب �لرحمة مدة 60 يوماً �إ�صافية،

�لتعويل  وكان   
17

�الأردنية، و�حلكومة  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  جمل�ص  رف�صه  ما  وهو 

�الأق�صى  و�إبعادهم عن  �أفر�ده  باعتقال  �الأق�صى  �مل�صجد  ��صتنز�ف جهاز حر��صة  حينها على 

ب�صكل يومي. وقد وجه حر��ص �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك ند�ًء يف 2019/3/3 بعد �أن و�صل عدد 

�حلر��ص،  حول  بااللتفاف  �ملقد�صي  �ملجتمع  فا�صتجاب   
18

حار�صاً،  14 �إىل  �ملعتقلني  �حلر��ص 
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�صباحاً،  �لرحمة  باب  لفتح  متعددة  �أيام  يف  يح�رشون  و�لفتية  �ل�صباب  من  �ملتطوعون  وبد�أ 

 ما 
19

�أيام حمددة، �أن يتوىل �صباب كل منها فتح باب �لرحمة يف  �إىل  �إىل تعهد �لعائالت  و�صوالً 

��صطر �ل�رشطة يف نهاية �الأمر �إىل وقف هذه �ل�صيا�صة.

ل رم�صان عالمة فارقة يف �إعادة م�صلى باب �لرحمة �إىل  منع تثبيت ا�شتخدامه كم�شلى: �صكَّ 	·

�أ�صله كجزء ال يتجز�أ من �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وذلك بفر�صه وجتهيزه بكل ما يتطلبه �مل�صلى 

بات هدف �صلطات  للم�صلني يف رم�صان. بعد رم�صان  �لكثيف  �لب�رشي  حتت غطاء �حل�صور 

�الحتالل منع تثبيت وجهة ��صتخد�مه كم�صلى، فباتت ت�صتهدف �لرموز �لب�صيطة لذلك بدخول 

�أفر�د �رشطتها باالأحذية فوق �ل�صجاد، و�إخر�ج خز�ئن �مل�صاحف وخز�ئن �الأحذية من �مل�صلى 

�مل�صلون  كان  ذلك،  مقابل  يف  و�لن�صاء.  �لرجال  �صفوف  بني  �ل�صاتر  و�إز�لة   
20

متكرر، ب�صكل 

يعيدون �أثاث �مل�صلى �إىل مكانه يف كل جمعة م�صتثمرين �حل�صور �لب�رشي �لكثيف.

�الحتالل  ��صتثمرت �رشطة  الرحمة قبل حلول عام على فتحه:  اإغالق باب  اإعادة  حماولة  	·

�لغفر�ن  بعيد  مرور�ً  �لعبية  �ل�صنة  بر�أ�ص  عام  كل  يبد�أ  �لذي  �لطويل  �ليهودية  �الأعياد  مو�صم 

�القرت�ب  منع  فاأعلنت  وحميطه  �لرحمة  باب  عن  �مل�صلني  �إبعاد  ملحاولة  �لعر�ص،  بعيد  و�نتهاء 

ثلة  �إ�رش�ر  و�أمام   
21

عندها. �لقائمة  �لزيتون  �صجرة  ومن  �لرحمة  لباب  �ملقابلة  �مل�صطبة  من 

حتولت  هناك،  �لقر�آن  وقر�ءة  و�ل�صالة  �لرحمة  باب  �أمام  �حل�صور  على  �ملر�بطني  من  قليلة 

مقد�صيات  �إليها  تتد�عى  باتت   
22

متكررة، مو�جهة  بوؤرة  �إىل  �لرحمة  لباب  �ملقابلة  �مل�صطبة 

�إليها  ويتد�عى  و�إبعادهن،  باعتقالهن  �الحتالل  �صلطة  فرتد  �صباحاً،  عندها  لالإفطار  م�صنات 

فرتد  و�خلمي�ص،  �الإثنني  �أيام  ل�صائمي  جماعية  �إفطار�ت  الإقامة  و�لن�صاء  و�ل�صيوخ  �ل�صباب 

فريد   
23

و�عتقالهم، بال�رشب  �ل�صباب  على  و�العتد�ء  بالقوة،  بتفريقهم  �الحتالل  �رشطة 

�ل�صطور،  هذه  كتابة  ومع  و�لع�صاء.  �ملغرب  ب�صلو�ت  بكثافة  بالتو�جد  �لتايل  باليوم  �ل�صباب 

باإعادة  �ل�صهيونية  �ملحاولة  بني  ما  لال�صتعال  مر�صحة  مو�جهة  بوؤرة  �لرحمة  باب  يز�ل  ما 

�إغالقه وبني �ملحاولة �ل�صعبية للت�صدي لها، وقد �صكلت تلك �لبوؤرة �أحد �لعنا�رش �لتي �أ�ص�صت 

�آخذ  حر�ك  وهو   
24

،2020/1/10 يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  بد�أ  �لذي  �لعظيم  �لفجر  حر�ك 

�ل�صنتني يف  �الأق�صى  هوية  عن  للدفاع  �الأ�صا�صية  �لعناوين  �أحد  ليكون  ومر�صح   بالت�صاعد 

�ملقبلتني.    

2. اغت�شاب �شالحيات الرتميم:

�صكّل �لتدخل يف ترميم �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك خطاً عاماً يف �ل�صيا�صة �ل�صهيونية جتاه �لقد�ص 

منذ �صنة 2000، فقد بد�أت حماوالته �الأوىل مبنع ترميم �جلد�ر �جلنوبي لالأق�صى من جهة �ملدر�صة 

�خلثنية، و�جلد�ر �جلنوبي �ل�رشقي من جهة درج �لبو�بات �لعمالقة للم�صلى �ملرو�ين �لتي كانت 

�صنة  بحلول  �لنقطتني  هاتني  يف  ظهرت  قد  �لت�صققات  وكانت  قليلة.  �صنو�ت  قبل  �فتتاحها  �أعيد  قد 

2000 �لتي �صهدت �نطالق �نتفا�صة �الأق�صى بعد �قتحام �أريل �صارون للم�صجد، فتعمدت �صلطات 
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�الإ�صالمية  �الأوقاف  �أجرت  حيث   ،2003 �صنة  حتى  �النتفا�صة  ظل  يف  �لرتميم  تاأخري  �الحتالل 

�لرتميمات  هذه  �الحتالل  عرقل  وقد  �مل�صجد،  �صور  يف  �لت�صققات  وعاجلت  �ملطلوبة  �لرتميمات 

فا�صتغرق تنفيذها �أربع �صنو�ت. 

2003، تعمدت �صلطات �الحتالل تاأ�صي�ص مظالت قائمة على �أعمدة معدنية و�أ�صا�صات  يف �صنة 

�إ�صمنتية على ممر �ملغاربة �ل�صاعد �ملعروف بتلة �ملغاربة بينما متنع �أي ترميم �أو تدعيم لها، لتنهار 

تلك �لتلة حتت وطاأة عا�صفة ثلجية يف 2004/2/15، ولتبد�أ منذ ذلك �حلني حماولة �لتدخل �ل�صهيوين 

يف �إعمار مد�خل �مل�صجد �الأق�صى و�أ�صو�ره �نطالقاً من تلة �ملغاربة. �أقامت �صلطة �الحتالل ج�رش�ً 

�أو  حديدي  ج�رش  لبناء  م�رشوعاً  وقدمت   
25

�ملغاربة، باب  تلة  من  �الأتربة  فرغت  ثم  بديالً،  خ�صبياً 

حجري يف مكانه ي�صل �صاحة �لب�ق بامل�صجد �الأق�صى �ملبارك، يف تطلع و��صح الإدخال �أعد�د كبرية 

بالك�صف عن قناطر حجرية  �ملحاولة  �الأق�صى. وقد ��صطدمت هذه  �إىل  �ل�صهاينة  �مل�صتوطنني  من 

�أو  �حلجري  �جل�رش  م�رشوع  فبات  �ملغاربة،  تلة  عليه  تقوم  كانت  �لذي  �الأ�صا�ص  ت�صكل  �أيوبية 

�حلديدي �صعب �ملنال الأنه يتطلب �إز�لة هذه �الآثار �ملاثلة للعيان د�خل �أ�صو�ر �لبلدة �لقدية �ملدرجة 

على الئحة �الإرث �الإن�صاين �ملهدد باخلطر؛ لكن تلك �الأزمة يف �ملح�صلة �أ�ص�صت العتبار �أن �صلطات 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي طرفاً يوؤخذ بر�أيه يف �إعمار مد�خل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك بخروج �ليون�صكو 

الأول مرة عن �ملوقف �لدويل �لثابت من �الأق�صى كمقد�ص �إ�صالمي.

جماعات  �عرت��صات  خالل  من  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �إعمار  يف  �لتدخل  حماوالت  تو��صلت 

�لهيكل على �إعمار قبة �ل�صل�صلة وقبة �ل�صخرة، ومطالبتها �ملتتالية من �حلكومة �ل�صهيونية بوقفه 

 �صهد �لرتميم �لد�خلي لقبة 
26

ز�عمة �أنه ي�صكل “تخريباً �إ�صالمياً لالإرث �ليهودي يف جبل �لهيكل”.

�ل�صخرة م�صار�ً م�صابهاً من �عرت��صات جماعات �لهيكل، وقد �عرت�صته �صلطات �الحتالل و�عتقلت 

�لعاملني فيه ع�رش�ت �ملر�ت، فقد حاولت �صلطات �الحتالل تتويج هذ� �مل�صار بفر�ص �إ�رش�ف بلدية 

�الحتالل على جميع �أعمال �لرتميم يف �الأق�صى، وحماولة �إلز�م �الأوقاف بتقدمي خمططات �أعمالها 

 وهي ت�صتمر حتى �ليوم بتعطيل �أعمال 
27

ب�صكل م�صبق �إىل �لبلدية و�حل�صول على مو�فقتها عليه،

�لرتميم يف �الأق�صى بكونها مل تعر�ص عليها ومل حت�صل على مو�فقتها �مل�صبقة. و�أبرز �مل�صتجد�ت 

على هذ� �مل�صار خالل هذ� �لتقرير، كانت:

وّثقت   2018/7/23 يف  اخلارج:  من  الغربي  اجلنوبي  اجلدار  ترميم  �شالحية  اغت�شاب  	·

كامري�ت �الحتالل �ملن�صوبة �إىل �جلنوب من تلة �ملغاربة �ملهدومة �صقوط حجر �صخم من و�صط 

�ل�صور �جلنوبي �لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، يف �لنقطة �لتي �أ�ص�صت فيها �صلطات �الحتالل 

�ملعروف  �مل�رشوع  �صمن  و��صعة  حجرية  م�صطبة  لتاأ�صي�ص  متهيد�ً  موؤقتة  خ�صبية  من�صة 

مبخطط ناتان �صار�ن�صكي Natan Sharansky، و�لذي يهدف �إىل �إيجاد تلة كبرية من �مل�صلني 

28
�ليهود على جو�ر باب �ملغاربة وعلى �رتفاعه.
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��صتغلت �صلطات �الحتالل �صقوط هذ� �حلجر لتوؤ�ص�ص لتدخلها �ملبا�رش يف �إعمار �مل�صجد �الأق�صى 

ومنعت  �صقوطه،  مكان  ومعاينة  �حلجر  لنقل  مبا�رشة  �لهند�صية  طو�قمها  فتدخلت  �ملبارك، 

�لفريق �لهند�صي لالأوقاف للو�صول �إىل مكان �حلجر ومعاينته.

يف 2019/1/16، �أقامت بلدية �الحتالل �صقاالت من خم�ص طبقات و�أعادت ترميم مو�صع �صقوط 

�حلجر بنف�صها، وكان هذ� �أول عمل ترميم تنفذه �صلطة �الحتالل بنف�صها يف �مل�صجد �الأق�صى منذ 

�لرتميم، ويوؤ�ص�ص  �الأوقاف يف  �عتد�ء على �صالحيات  �أخطر  بالتايل  1967، وهو  �حتالله �صنة 

وحميط  �الأ�صو�ر  على  تقت�رش  ال  قد  �الأق�صى  �مل�صجد  ترميم  يف  �لبلدية  لتدخل  الحقة  الإمكانية 

 فاأ�صو�ر �مل�صجد �الأق�صى جزء ال يتجز�أ منه، و�ل�صكوت على �متد�د يد �الحتالل 
29

�مل�صجد فقط؛

�إد�نة من  �إىل �لد�خل. و�قت�رشت ردود فعل �الأردن على بيان  �إليها �صيغري هذه �ليد باالنتقال 

 ومن وز�رة �خلارجية.
30

وزير �الأوقاف �الأردنية عبد �لنا�رش �أبو �لب�صل،

ال�شقالت ذات امل�شتويات اخلم�شة التي ن�شبتها �شلطات الحتالل على ال�شور اجلنوبي الغربي 

للم�شجد الأق�شى من اخلارج يف 2019/1/16

�خللوة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �غت�صبت  اجلنبالطية:  اخللوة  ترميم  �شالحية  اغت�شاب  	·

�جلنبالطية �لو�قعة يف �صحن قبة �ل�صخرة، وحولتها �إىل مقرٍّ لها ي�صند قو�تها �ملقتحمة للم�صجد 

�الأق�صى، وي�صاعد يف مر�قبة حركة �ملر�بطني و�مل�صلني من �لد�خل، وقد تعر�صت تلك �خللوة �إىل 

تتمكن قو�ت �الحتالل  ومل   31
،2014/7/25 حريق كامل يف ليلة �لقدر من رم�صان �لتي و�فقت 

ذلك  يف  تولت  وقد  �حلادثة،  تلك  من  �صهر  بعد  �إال  لها  كمقر  ترميمها  و�إعادة  �إليها  �لعودة  من 
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�ل�رشطة  �أن تعيد  �الأق�صى، قبل  �مل�صجد  �الأوقاف ترميم �خللوة كونها جزءً� من  �لوقت طو�قم 

32
�الإ�رش�ئيلية �فتتاحها كمركز �رشطٍة لها يف 2015/5/19.

�أن  ويبدو   
33

،2019/3/12 يف  جديد  من  �جلنبالطية  �خللوة  حرق  �أعيد  �لرحمة  باب  هبة  خالل 

فاأغلقت  للهبة؛  �ل�صعبي  �لزخم  هذ�  حتت  �ملقر  هذ�  من  طردها  �إمكانية  خ�صيت  �الحتالل  قو�ت 

�مل�صجد �الأق�صى �أمام �مل�صلني بعد �حلريق مبا�رشة و�أدخلت �إىل �الأق�صى �صيار�ت نقل تابعة لها، 

�لتايل،  �ليوم  �صباح  �مل�صلني  �أمام  �الأق�صى  فتح  �أعادت  ثم  باإ�رش�فها،  مبا�رشة  �خللوة  ورممت 

لت�صكل بذلك �ل�صابقة �لثانية الغت�صاب �صالحيات �لرتميم من �لناحية �لزمنية، و�ل�صابقة �الأوىل 

�أجرت   2019/5/29 ويف  عينه.  �لوقت  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  د�خل  �لرتميم  �صالحية  الغت�صاب 

م�صاد�ً  نظاماً  ركبت  �إذ   
34

�جلنبالطية، �خللوة  يف  بيدها  نفذته  ثانياً  ترميماً  �الحتالل  �رشطة 

للحريق فيها ويف غرفة �لتخزين �ل�صفلية �مللحقة به.

تكرار اغت�شاب �شالحية الرتميم يف ال�شور اجلنوبي: يف 2020/1/5 تكرر �غت�صاب �صالحية  	·

وقد  �الأق�صى،  للم�صجد  �جلنوبي  �ل�صور  على  �صقاالت  �الحتالل  �صلطات  ن�صبت  �إذ  �الإعمار، 

بقيت هذه �ل�صقاالت من�صوبة ملدة ع�رشة �أيام قبل �إز�لتها، ومل تت�صح ظروف �إز�لتها وطبيعة 

 وقد علقت �أوقاف �لقد�ص على هذ� �حلدث بخب �صحفي 
35

�الأعمال �لتي �أجنزت خالل وجودها،

ُن�رش يوم ن�صب تلك �ل�صقاالت و�أد�ن ن�صبها.

تعطيل اأعمال الرتميم يف امل�شجد الأق�شى املبارك: خالل �صنتي 2018-2019 و��صلت �صلطات  	·

�الحتالل �صيا�صتها يف تعطيل �أعمال �لرتميم وحاولت �لو�صول بها ملنع �لرتميم بالكامل، ففي 

2018/1/16 �أبلغت �رشطة �الحتالل �ل�صهيوين م�صوؤول �الإعمار طه عوي�صة مبنع كافة �أعمال 
جنوب ترميم  باأعمال  �الإ�صالمية  �الأوقاف  بد�أت   2018/11/7 ويف   

36
�ل�صخرة. قبة  يف   �لرتميم 

 وقد �أوقفت �صلطات �الحتالل 
37

باب �لرحمة مبا�رشة ملعاجلة هبوط يف بالط �ملمر يف تلك �ملنطقة،

جنز هذ� �لرتميم يف ني�صان/ 
ُ
 وقد �أ

38
هذ� �لرتميم يف �ليوم �لتايل لبد�يته ومل ت�صمح باإعادة ��صتئنافه؛

�إىل عزل قبة  �إ�صافة  �ملمر  �ملر�بطني، �صملت هذ�  2019 مببادرة �صعبية من جمموعة من  �أبريل 

م�صلى باب �لرحمة. ويف 2019/9/25 د�همت �رشطة �الحتالل جلنة �الإعمار يف �مل�صجد �الأق�صى 

�ملبارك و�عتقلت رئي�ص �للجنة وعدد من مهند�صيها يف حماولة لوقف �أعمال ترميم قبة �ل�صخرة 

 و�أما يف 2019/6/13 فاعتقلت مدير جلنة �الإعمار وثالثة من مهند�صيها ال�صتبد�لهم 
39

من �لد�خل.

    
40

بالطة مك�صورة يف �لدرجات �ملوؤدية �إىل باب �لقطانني غرب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

3. تفريغ دور حرا�س امل�شجد الأق�شى املبارك: 

ي�صكّل جهاز حر��ص �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك �لكتلة �لب�رشية �مللت�صقة بامل�صجد و�ملتو�جدة فيه 

 1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  �الإ�صالمية يف  �لرباط و�حلركة  ب�صكل يومي، وبعد حظر موؤ�ص�صات 

به  ت�صطدم  �لذي  �ل�صد  حائط  وباتو�  �حلر��ص  الأولئك  �حليوية  �الأهمية  �زد�دت   2015/10/17 يف 



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

142

�حلقيقة  هذه  لالأردن  �لتابعة  �الإ�صالمية  �الأوقاف  �أدركت  وقد  �الأق�صى،  على  �الحتالل  �عتد�ء�ت 

عليها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صغوط  �زد�دت  �إذ  �صعب،  موقف  يف  باتت  لكنها  �حلر��ص  �أعد�د  من  فز�دت 

�لو�قع  �الحتالل. يف ظل هذ�  �أي مو�جهة مع دولة  �إىل جتنب  ت�صعى  �الأردنية  �ل�صيا�صة  فيما كانت 

�الأق�صى  �مل�صجد  �لرت�جعات يف دور �حلر��ص يف  متكنت �صلطات �الحتالل من فر�ص جمموعة من 

�ملجموعات  بجو�ر  �ل�صري  من  �حلر��ص  لتمنع   2018 �صبتمب  �أيلول/  يف  �إجر�ء�تها  عدلت  �إذ  �ملبارك 

�لتي مت�صي خلف �ملقتحمني  �لقو�ت �خلا�صة  �أمتار عن  �ل�صري متاأخرين ع�رشة  �ملقتحمة وتلزمهم 

من  خم�صة   2019/1/20 يف  �أبعدت  �إذ  �ملتتايل؛  و�الإبعاد  باالعتقال  ��صتهدفتهم  ثم   
41

حلمايتهم،

�الإبعاد بدء�ً من   ومن ثم تو�لت �العتقالت و�أو�مر 
42

4-6 �صهور، �مل�صجد ملدة ترت�وح بني  حر��ص 

2019/2/22 باعتقال و�إبعاد �لن�صطاء �لذين فتحو� باب �لرحمة، و2019/2/23 باعتقال و�إبعاد حار�ص 

 2019/2/24  وتطور �الأمر يف 
43

�الأق�صى �صامر �لقباين �لذي توىل فتح باب �لرحمة يف �ليوم �لتايل.

ناجح  �ل�صيخ  �الأوقاف  مدير  نائب  و�إبعاد  �صلهب  �لعظيم  عبد  �الأوقاف  جمل�ص  رئي�ص  �إبعاد  �إىل 

 
45

،2019/2/26  و�عتقال و�إبعاد م�صوؤول �لوعظ و�الإر�صاد يف حينه �ل�صيخ ر�ئد دعنا يف 
44

بكري�ت،

 2019/3/4 ويف   
46

�ل�صاحلي، حممد  �حلار�ص   2019/3/3 يف  لت�صمل  �حلر��ص  �إبعاد  حملة  وتو�لت 

حتى يومي  ب�صكل  �الإبعاد�ت  و��صتمرت  غز�لة،  �أبو  �إيهاب   2019/5/5 ويف   
47

قويدر، �أبو   �صامر 

ني�صان/ �أبريل 2019.

وقد ��صتثمرت �رشطة �الحتالل مو�صم �الأعياد �ليهودي �لطويل يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019 

 
48

لتفر�ص على �حلر��ص قيود�ً جديدة، �إذ منعتهم من مر�فقة �ملجموعات �ملقتحمة ومن ت�صويرها،

�أد�ء  ��صتثمروها يف  �أعطى للمتطرفني �ملقتحمني حرية حركة غري م�صبوقة د�خل �الأق�صى  وهو ما 

�لتور�تية ب�صكل علني د�خل �الأق�صى، فيما كانت �ل�صور و�ملقاطع �مل�صورة  �لطقو�ص و�ل�صلو�ت 

�لتي َتِرد من �الأق�صى ت�صور من م�صافات بعيدة جد�ً نتيجة هذ� �ملنع.    

4. اقتحام امل�شجد الأق�شى يف الأعياد الإ�شالمية: 

�ل�صنة  �إن  �إذ  �لهجري،  و�لتقومي  �لعبي  �لتقومي  بني  نادر�ً  تاريخياً  تز�مناً   2019 �صنة  �صهدت 

كل  �صهر  باإ�صافة  نف�صها  تعدل  لذلك  وهي  �صم�صية،  و�صنو�ت  قمرية  �أ�صهر  على  تقوم  �لعبية 

�الأول/  ت�رشين  بد�ية  يف  �نق�صت  �لتي  �لعبية  لل�صنة  �صهر  �إ�صافة  وبعد  تقريباً،  �صنو�ت  ثالثة 

تتخذ  �لتي  �لكبى  �الأعياد  من  �ثنني  �إن  �إذ  �لنادر،  �لتز�من  هذ�  وجود  �ت�صح   2018 �أكتوبر 

 ،2019 �ل�صنو�ت  مدى  على  �إ�صالمية  �أعياد  مع  يتز�منان  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  لتهويد   منطلقاً 

و2020، و2021.

�أو قومية  �أعياد دينية يهودية  �أربعة  د�أبت جماعات �ملعبد و�ملتطرفون �ل�صهاينة على ��صتثمار 

�صهيونية كذرو�ت لتهويد �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وهذه �الأعياد هي: عيد �لف�صح �ليهودي �لذي 
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يتحرك ما بني �آذ�ر/ مار�ص وني�صان/ �أبريل من �ل�صنة �مليالدية، وذكرى �حتالل كامل �لقد�ص �صنة 

وحزير�ن/  مايو  �أيار/  بني  ما  وتتحرك  �لقد�ص”،  “توحيد  بذكرى  �صهيونياً  تعرف  و�لتي   1967

يتحرك  و�لذي  �ملعبد”  “خر�ب  ذكرى  با�صم  �ملعروف  �ليهودي  و�لعيد  �مليالدية،  �ل�صنة  من  يونيو 

ما بني متوز/ يوليو و�آب/ �أغ�صط�ص من �ل�صنة �مليالدية، و�أخري�ً مو�صم �الأعياد �لطويل �لذي يبتدئ 

بر�أ�ص �ل�صنة �لعبية وينتهي بعيد �لعر�ص مرور�ً بعيد �لغفر�ن بينهما، وهذ� �ملو�صم �لذي يبلغ طوله 

ثالثة �أ�صابيع يتحرك بني �أيلول/ �صبتمب و ت�رشين �الأول/ �أكتوبر من �ل�صنة �مليالدية.

خالل �صنة 2019 تز�من يوم �لقد�ص �لعبي مع يوم 28 من رم�صان �ملو�فق 2019/6/2، وعلى 

�لرغم من �حل�صور �لكثيف يف يوم �جلمعة 26 من رم�صان �ملو�فق 2019/5/31 وليلة �ل�صبت �لتي 

�أن قلة قليلة من �ملر�بطني تو�جدت يف  �إال   ،2019/6/1 27 من رم�صان �ملو�فق  و�فقت ليلة �لقدر يف 

�الحتالل من  ما مّكن �رشطة  2019/6/2؛ وهو  �ملو�فق  28 من رم�صان  �الأحد  يوم  �مل�صجد �صباح 

تاأمني �قتحام طويل للمتطرفني �ل�صهاينة، جابو� فيه �مل�صجد بكل �أرجائه، ورددو� خالله �ل�صلو�ت 

وقد   
49

و�أطفاالً. ون�صاء  رجاالً  �ملر�بطني  على  �ل�رشطة  خالله  و�عتدت  �لدينية،  و�الأنا�صيد  �لعلنية 

2019 بفتح  �صكل هذ� �القتحام �رشبة معنوية للحر�ك �ل�صعبي �ملقد�صي �لذي كان قد �فتتح �صنة 

باب �لرحمة بالقوة.

�أما �ملنا�صبة �لثانية، فكانت “ذكرى خر�ب �ملعبد” �لتي تز�منت مع �أول �أيام عيد �الأ�صحى، وعلى 

 وعلى �لرغم من 
50

�لرغم من تو�فد نحو 100 �ألف من �مل�صلني بح�صب تقدير�ت �الأوقاف �الإ�صالمية،

�لند�ء�ت �الإعالمية �ملتكررة و�لتهديد�ت �لعلنية جلماعات �ملعبد ولوزير �الأمن �لد�خلي �ل�صهيوين 

جلعاد �أرد�ن Gilad Ardan بتنفيذ هذ� �القتحام، وعلى �لرغم من قر�ر �لهيئات �الإ�صالمية يف �لقد�ص 

و�أ�صهمت  �نف�ص؛  ما  �رشعان  �جلمع  هذ�  �أن  �إال   
51

�صباحاً،  7:30 �ل�صاعة  حتى  �لعيد  �صالة  تاأخري 

نقلته خمتلف و�صائل  ر�صمياً  نتنياهو مبا�رشة حني ن�رش خب�ً  �أد�رها مكتب  نف�صية  يف ذلك حرب 

�الإعالم �لعربية مفاده �أن نتنياهو قرر منع �القتحام يف ذلك �ليوم. ويبدو �أن متطريف �ملعبد كانو� على 

علم باأن هذ� �خلب يق�صد �لتمويه؛ �إذ مل يتحركو� عن �جل�رش �خل�صبي عند باب �ملغاربة وحافظو� 

على ��صطفافهم و��صتعد�دهم لالقتحام.

يوم  �صباح  �ل�صحى  �صالة  حتى  متاأخر،  وقت  حتى  ثبتو�  �لذين  �ملر�بطني  �أعد�د  ُقدِّرت 

عند  �ل�صهيونية  �ل�رشطة  قبالة  ووقفو�  جماعة،  �ل�صحى  �صالة  �أدو�  �صخ�ص   1,500 بنحو   �لعيد، 

�ل�صوتية  و�لقنابل  �لغاز  قنابل  مبئات  �الحتالل  �رشطة  هاجمتهم  ما  و�رشعان   
52

�ملغاربة، باب 

من بالدخول  �لهيكل  جماعات  ملتطريف  �أخري�ً  لت�صمح  �الإ�صابات،  من  عدد�ً  �صفوفهم  يف   و�أوقعت 

�القتحام  هذ�  كان  لقد   
53

60م. بينهما  �مل�صافة  وتبلغ  �ل�صل�صلة،  باب  من  و�خلروج  �ملغاربة  باب 

�لعزل،  �ملر�بطني  �إىل ر�صم �صورة ن�رش معنوي للحكومة و�ل�رشطة على  �ل�صغري يهدف  �لرمزي 
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1967، لكنه كان  �إ�صالمي منذ �الحتالل يف �صنة  �أول �قتحام �صهيوين لالأق�صى يف يوم عيد  فكان 

جتربة �صمود ��صطر �الحتالل خاللها �إىل ��صتخد�م مئات �لقنابل، ومل يتمكن من تاأمني �القتحام 

�إال مل�صافة 60م فقط. 

�إىل  �ل�صعبي �ملقد�صي، و�أعاد �حليوية  �صّكل �قتحام عيد �الأ�صحى �رشبة معنوية ثانية للحر�ك 

جماعات �لهيكل و�إىل حا�صنته �لر�صمية من حكومة و�رشطة بعد �خل�صارة و�لرت�جع �لنوعي �لذي 

فُر�ص عليهم يف هبة باب �لرحمة.

ُيتوقع لهذ� �مل�صار �أن ي�صتمر ل�صنة 2020 و�صنة 2021؛ ففي 2020 �صتتز�من ذكرى يوم �لقد�ص 

�ل�صهيونية مع �جلمعة �الأخرية من رم�صان �لتي يتوقع �أن ت�صادف �جلمعة 2020/5/22 وتو�فق 

ليلة 29 و�جلمعة �ليتيمة )�آخر جمعة( من رم�صان. �أما “ذكرى خر�ب �ملعبد” ف�صتاأتي يوم �خلمي�ص 

2020/7/30 و�صتتز�من مع وقفة عرفة �أو يوم �الأ�صحى، ويف 2021 �صتتز�من ذكرى يوم �لقد�ص مع 

2021/5/10 ويو�فق �الإثنني 28 رم�صان، �أما “ذكرى خر�ب �ملعبد” ف�صتاأتي يوم �الأحد 2021/7/18، 

ويتوقع �أن يو�فق يوم عرفة �أو �ليوم �ل�صابق له. 

5. اأداء الطقو�س التلمودية يف الأق�شى:

�لهيكل  وجماعات   ،2000 �صنة  لالأق�صى  �صارون  �قتحام  بعد  ما  �لتق�صيم  م�صار  �نطالق  منذ 

تتناغم مع �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية يف م�صار تدريجي لتغيري تف�صري قانون �الأماكن �ملقد�صة �لذي �صنَّه 

1967 عقب �حتالله �رشقي �لقد�ص، وجاء هذ� �لقانون بن�صٍّ ف�صفا�ص ترك  برملان �الحتالل �صنة 

للحكومة م�صاحة �لت�رشف �لتي تر�ها منا�صبة.

تغيري  كان  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  لتهويد  �لعملي  �صعيها  وبدء  �ملعبد  جماعات  �صعود  مع 

تف�صري هذ� �لقانون �مل�صاحة �الأ�صا�صية لعملها. ويف �صنة 2003، �صمحت حمكمة �صلح �الحتالل يف 

لتغيري مهمة �رشطة �الحتالل  �أ�ص�ص  �الأق�صى، وهو ما  �مل�صجد  �ليهود لدخول  للم�صتوطنني  حينه 

�أن  �رشط  �ليهود  للم�صتوطنني  �جلماعية  باالقتحامات  ي�صمح  حكم  �صدر   2005 يف  �الأق�صى.  يف 

ما  �الأمر  وهذ�  �ليهودية،  �لدينية  �لرموز  �رتد�ء  ت�صمل  و�أال  �مل�صلمني،  �صالة  وقت  غري  يف  تكون 

Knesset وقيادة �ل�رشطة بطلب من جماعات �ملعبد  �أن تغري يف جل�صات بني رئا�صة �لكني�صت  لبث 

خالله  من  �ملعبد  جماعات  وحاولت  �لق�صائي،  �لنظام  عب  �لعملية  هذه  ��صتمرت   .2013 �صنة  يف 

�لق�صية  هذه  من  خ�صيت  �ملحكمة  لكن  �لف�صح،  عيد  يف  �الأق�صى  د�خل  �لقر�بني  تقدمي   �رشعنة 

54
ورّدتها.

خالل �صنة 2018 عادت �حليوية �إىل هذ� �مل�صار، �إذ تقدمت جماعات �لهيكل بق�صية لل�صماح لها 

باأد�ء �صعائر �لف�صح على �أبو�ب �الأق�صى، وقد ق�صت �ملحكمة �ل�صهيونية ل�صالح تلك �جلماعات يف 
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 فبات �ملتطرفون �ل�صهاينة يوؤدون طقو�صهم على �أبو�ب �الأق�صى يف كل عيد، وبالذ�ت 
55

،2018/3/25

على باب �لغو�منة وباب �ل�صل�صلة و�ملغاربة يف عيد �لعر�ص، وباتو� ي�صعلون �صمعد�ناً ويوؤدون حوله 

�أما يف   
56

.2018/12/4 �الأ�صباط يف عيد �حلانوكاه يف  باب  �أمام  �لغز�يل  �صاحة  طقو�صاً ورق�صات يف 

للم�صتوطنني بال�صالة ب�صوت عاٍل، و�ل�رش�خ خالل  2018/4/17، فقد �صمحت حمكمة �الحتالل 

�أبلغت �رشطة �الحتالل حر��ص  2019/10/10 حني   وقد ُترجم ذلك عملياً يف 
57

�قتحامهم لالأق�صى،

�مل�صجد �الأق�صى باأنها باتت ت�صمح للمتطرفني �ل�صهاينة باأد�ء �ل�صلو�ت �جلماعية و�لعلنية د�خل 

 وهو ما ُوثِّق بال�صوت و�ل�صورة ع�رش�ت �ملر�ت منذ ذلك �حلني، وله �صو�هد قبل ذلك 
58

�الأق�صى،

�لتاريخ كذلك.  

الأق�شى ويف حميطه:  امل�شجد  الإن�شاءات واحلفريات حتت  ب. 

1. الإن�شاءات يف حميط امل�شجد:

�ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  حميط  يف  تاأ�صي�صها  على  �الحتالل  يعمل  �لتي  �الإن�صاء�ت  تتعدد 

و�أبرزها بيت �جلوهر �لذي يجري بناوؤه يف �أق�صى غرب �صاحة �لب�ق، وقد �أقرت �إ�صافة كني�ص 

�صاحة  وم�رشوع  �الأ�صا�صات،  مرحلة  يف  ز�ل  ما  �ليوم  و�لبناء   
59

.2019/2/10 يف  �صمنه  لل�صالة 

مكانه  ير�وح  ز�ل  ما  وهو  �صار�ن�صكي،  مب�رشوع  كذلك  يعرف  و�لذي  �جلديدة  �ملختلطة  �ل�صالة 

حول  �الإ�صالحيني  و�ليهود  �الأرثوذك�ص  �ليهود  بني  �ملتو��صل  �خلالف  نتيجة  �الإقر�ر  مر�حل  يف 

�إىل  يهدف  و�لذي  �لب�ق  و�صاحة  �ليهودي  �حلي  بني  �لر�بط  و�مل�صعد   
60

�ملختلطة. �ل�صالة  جو�ز 

ت�صهيل و�صول �أكب عدد من �ليهود �إىل �ل�صاحة من د�خل �لبلدة �لقدية، وقد بد�أ �لعمل به ويتوقع 

م�صافة  على  �ليهودي”  “�حلي  يف  �لو�قع  �إ�رش�ئيل”  “مفخرة  كني�ص  �أما   
61

.2022 �صنة  �فتتاحه 

�الإ�صكان  Uri Ariel، وزير  �آرئيل  �أوري  �أن  �لرغم من  �لغرب من �الأق�صى، فعلى  �إىل  200م  نحو 

�ملتطرف من حزب �لبيت �ليهودي، قد و�صع حجر �الأ�صا�ص مل�رشوع �إعادة تاأهيله يف 2014/5/27، 

�إال �أن �حتفاالً جديد�ً بو�صع “حجر �الأ�صا�ص” لهذ� �لكني�ص �أقيم يف 2018/12/31 مب�صاركة وزير 

Ze’ev Elkin، ووزير �الإ�صكان يف حينه  �صوؤون �لقد�ص من جماعات �ملعبد �ملتطرف زئيف �ألكني 

وقد   ،Moshe Lion ليئون  مو�صيه  �جلديد  �لقد�ص  بلدية  ورئي�ص   ،Yoav Galant جالنت  يو�آف 

�أن  �لذي يتوقع  �لكني�ص  بناء  )15 مليون دوالر( الإعادة  50 مليون �صيكل  �أعلنو� تخ�صي�ص مبلغ 

و�لتنقيب  �حلفريات  يف  توجهت  �ملا�صية  �لفرتة  �أعمال  �أن  ويبدو  25م،  �إىل  �رتفاعه  �إجمايل  ي�صل 

62
�الآثاري يف موقع �لكني�ص، �إذ �إن �أعمال بنائه مل تكن قد بد�أت طو�ل 4 �صنو�ت خلت.
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تطور العمل يف جممع بيت اجلوهر التوراتي

موقع م�رشوع من�شة ال�شالة املختلطة

م�صتوى  على  �أ�صا�صية  م�صتجد�ت  ثالثة   2019-2018 �صنتا  �صهد  �لتطور�ت،  هذه  جانب  �إىل 

�الإن�صاء�ت يف حميط �الأق�صى:

اإقرار م�رشوع تلفريك البلدة القدمية:

�لذي  “�لقد�ص �لقدية”  2007 يف م�رشوع  �لهو�ئي الأول مرة �صنة  �لقد�ص  ُطرح م�رشوع قطار 

هدف �إىل حتقيق تكامل بني حكومة �الحتالل ومنظمات �ال�صتيطان �ليمينية، وُطوِّر ليعر�ص �صنة 
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باعتباره  �صمح  قانوين  تعديل  الأجله  قر 
ُ
فاأ بامل�صادقة،  يحَظ  مل  لكنه  �لتخطيط  جلان  على   2013

م�رشوعاً ذ� �أولوية وطنية لتُقر مرحلته �الأوىل يف �صهر كانون �لثاين/ يناير 2019، ثم �أقرته �للجنة 

�لوز�رية لالإ�صكان يف 2019/11/4 بعد تاأخري فر�صته �الأزمة �ل�صيا�صية �ل�صهيونية. وبح�صب �ملخطط 

�إىل  �صينطلق �لقطار �لهو�ئي يف مرحلته �الأوىل من حمطة �لقطار�ت �لعثمانية غربي �لقد�ص و�صوالً 

مركز �لِقَدم )كيدم( Kedem Center �لتهويدي �لذي ت�رشف عليه جمعية مدينة د�وود �ال�صتيطانية 

بطول �صلو�ن،  يف  م�صادرة  �أر�صٍ  على  �ليمينية   Ir David Foundation )aka Elad(  )�إلعاد( 

1.4 كم وت�صري فيه 40 عربة معلقة على 15 عمود�ً، وتنح�رش �حتماالت تنفيذه بني �رشكتَي دوبلماير 

 
63

Doppelmayr �لنم�صاوية واليترن Leitner �الإيطالية.

و�أبنيتها  �صو�رعها  يف  �ملاثل  �لتاريخ  وتهمي�ص  �لقدية،  �لبلدة  �أفق  تخريب  �إىل  �مل�رشوع  ي�صعى 

ومقد�صاتها مل�صلحة �لرو�ية �لتاريخية �ل�صهيونية �مل�صنّعة يف �ملر�كز �لتهويدية و�الأنفاق، �إ�صافة 

�إىل ت�صكيل عن�رش طردٍ الأهل �صلو�ن، وهو �أخطر م�رشوعات تغيري هوية �ملدينة منذ �حتاللها، وعلى 

�لرغم من �أنه يحظى مبعار�صة د�خلية وخارجية و��صعة، �إال �أن حكومة ت�صيري �الأعمال �لتي يقودها 

نتنياهو م�صتعيناً باأحز�ب �ليمني �ملتطرف وجماعات �لهيكل �أقّرته وتبدو ما�صية يف تنفيذه، وهو ما 

يجعل هذ� �مل�رشوع مر�صحاً الأن يكون �أحد عناوين �ملو�جهة �ل�صيا�صية و�مليد�نية �الأ�صا�صية خالل 

�ل�صنتني �لقادمتني.

خريطة 3/1: امل�شار املقرتح لقطار البلدة القدمية الهوائي مبرحلتيه
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افتتاح مركز تراث يهود اليمن يف �شلوان:

�ليمن يف �صلو�ن يف �حتفالية كبرية �صاركت فيها وزيرة  �فتتح مركز تر�ث يهود   2018/8/1 يف 

�لثقافة مريي ريغف Miri Regev ووزير �صوؤون �لقد�ص زئيف �ألكني وعدد من �لد�عمني، وقد �أقيم 

هذ� �ملركز يف عقار ��صتوىل �الحتالل عليه �صنة 2015، ويهدف �إىل تخليد �الإرث �لثقايف �ملزعوم ليهود 

�ملجتمع  نتيجة رف�ص   1929-1881 ل�صلو�ن كالجئني ما بني �صنتي   خالل فرتة �صكنهم 
64

�ليمن،

�ال�صتيطاين �لنا�صئ لهم، �إذ �إن �ملهاجرين �الأو�ئل كانو� جميعاً من �لقادمني من �أوروبا.

الإن�شاءات الأمنية يف حميط باب العامود:

�صكل باب �لعامود و�ل�صاحة �ملقابلة له من �خلارج م�صاحة عامة مهمة للقاء بالن�صبة للمقد�صيني، 

ما جعلها �إحدى �مل�صاحات �لعامة �لتي تلعب دور�ً مهماً يف تقوية �لن�صيج �ملجتمعي �ملقد�صي و�لتعبري 

عن تطلعه نحو �لتحرر. وما ز�ل �لتناف�ص عليها وحماولة تهويدها يحتل جزء�ً من �ل�رش�ع �لرمزي 

على هوية �ملدينة. فمع �إعالن تر�مب �لقد�ص عا�صمة للكيان �ل�صهيوين كانت �صاحة باب �لعامود 

رم�صان  ويف  بالقوة،  وتفريقه  �إجها�صه  على  �الحتالل  عمل  �صعبي  حترك  لبناء  مهمة  م�صاحة 

�مل�صتوطنون  يعد  باملقابل  �مل�صاء.  وقت  يف  وبالذ�ت  ذ�تها  �ل�صاحة  يف  �ملقد�صيون  يتجمع  و�الأعياد 

ي�صمى ما  يف  تقام  �لتي  �ل�صنوية  �الأعالم  مل�صري�ت  �ملركزية  �للقاء  نقطة  �لعامود  باب   �صاحة 

بـ“يوم �لقد�ص” يف ذكرى �حتاللها بالتقومي �لعبي. 

�لعامود و�ل�صاحة  2018 على تعزيز قب�صتها على باب  عملت �صلطات �الحتالل يف مطلع �صنة 

�ملقابلة له، فاأقامت ثالث من�صاآت �أمنية �أ�صا�صية: غرفة مر�قبة �أمنية قائمة على من�صات حديدية عند 

بناوؤها  �كتمل  �لعامود  لباب  �ملقابلة  �ل�صاحة  �أبر�ج مر�قبة يف  2018/2/16، وثالثة  ُن�صبت يف  �لباب 

�أعلى �لقائمة  �ملر�قبة  نقطة  �إىل  �إ�صافة   ،2018/6/19 يف  ر�بع  برج  لها  �أ�صيف  وقد   ،2018/3/16  يف 

65
باب �لعامود.
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الإن�شاءات الأمنية امل�شتجدة يف حميط باب العامود �شنة 662018

2. احلفريات:

مل تعد �الأرقام كافية للتعبري عن طبيعة �حلفريات حتت �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، فمنذ �أن �نتقلت 

�أعمال �حلفريات من و�صاية �جلامعة �لعبية ك�صلطة �خت�صا�ص �رشيكة ل�صلطة �الآثار �الإ�رش�ئيلية 

من  �حلفريات  من  �لهدف  حتول   ،2001 �صنة  �ليهودي  �حلي  تطوير  و�رشكة  �ل�صياحة  وز�رة  �إىل 

كونها نقاط ت�صتخدم للو�صول �إىل �لعمق و�لتنقيب عن �الآثار، �إىل كونها مز�ر�ت يجري �لعمل على 

�ملد�خل و�ملخارج، حتكي  �إىل �صبكة متعددة  لتتحول  �لبع�ص  تاأهيلها بحد ذ�تها وو�صلها ببع�صها 

�لرو�ية �ل�صهيونية �ملزعومة لتاريخ �ملكان م�صتخدمة �صكل �حلجارة و�الإنفاق و�إيحاء�تها �لقدية، 

�أو م�صتخدمة جمموعة معرو�صات جديدة يجري حت�صريها للعر�ص يف تلك �الأنفاق مثل معر�ص 

�لزجاج و�ل�صوء �مل�صمى “�صل�صلة �الأجيال” يف �جلهة �لغربية من �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

�لتغيري �لثاين �لذي غرّي وجه توظيف تلك �حلفريات كان دخول جمعية �إلعاد �ليمينية �ملتطرفة، 

�الأذرع  كاأحد  �صلو�ن،  مكان  يف  �لتور�تي  �لت�صور  بح�صب  د�ود”  “مدينة  �إقامة  �إىل  ت�صعى  و�لتي 

�لتي  �لتهويدية  �ملر�كز  وتاأ�صي�ص  �حلفريات  تاأهيل  مناق�صات  تنفيذ  مبا�رشة  تتوىل  �لتي  �لتنفيذية 

ومقاطع  )كيدم(  �لقِدَم  مركز  تنفيذ  يف  �ليوم  مبا�رش  طرف  وهي  و�لبلدية،  �حلكومة  �أذرع  متولها 

متعددة من “�لطريق �لهريودياين Herodian Road”، �أبرزها طريق �حلجاج.
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يف �ملح�صلة هناك 47 موقع حفر معروف، بع�صها مق�صم لعدة مقاطع مثل �لطريق �لهريودياين 

و�صبكة  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �لغربي  �جلنوبي  باجلد�ر  �صلو�ن  بركة  و�صل  �إىل  يهدف  �لذي 

�أنفاق �حلائط �لغربي �ملكونة من ثالثة طبقات وتبد�أ عند �لز�وية �ل�صمالية �ل�رشقية ل�صاحة �لب�ق 

وتنتهي يف �أق�صى �ل�صمال �لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، وهي بدورها تتكون من عدة مقاطع، 

 معتبة كل مقطٍع �أعيد 
67

وهذ� ما يدعو بع�ص �مل�صادر �إىل �عتبار تلك �حلفريات تقارب 64 حفرية،

تاأهيله من تلك �الأنفاق حفرية منف�صلة، وهو تعبري �آخر عن �حلقيقة ذ�تها وهي ت�صعب تلك �الأنفاق 

وتر�بطها �صمن �صبكة متكاملة.

68
احلفريات حتت امل�شجد الأق�شى املبارك وحميطه
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�أبرز �لتطور�ت يف م�صار �حلفريات كانت �فتتاح حفرية طريق �حلجاج، �لتي ت�صكل مقطعاً من 

�لطريق �لهريودياين ي�صل بني بركة �صلو�ن جنوباً وحي و�دي حلوة �صماالً، وقد �فتتح هذ� �لنفق 

نتنياهو  �صارة  فيها  �صاركت  �إذ  �ل�صيا�صية،  �لرمزية  من  �لكثري  حملت  �حتفالية  يف   2019/6/30  يف 

 Jason غرينبالت  جاي�صون  جانب  �إىل  �ل�صهيوين  �لوزر�ء  رئي�ص  زوجة   Sara Netanyahu

�ل�صفري   David Friedman �الأو�صط وديفيد فريدمان  �ل�رشق  �إىل  �الأمريكي  �ملبعوث   Greenblatt

�الأمريكي يف �لقد�ص، و�ملليونري �الأمريكي �ليميني �صيلدون �أديل�صون Sheldon Adelson. وخالل 

69
�الحتفالية قال �ل�صفري �الأمريكي �إن هذ� �لنفق “لي�ص �إرثاً �إ�رش�ئيلياً فقط، بل هو �إرث �أمريكي”.

�ل�صهيونية  �لثقافة  لوزيرة  �صبق  �إذ  �لنفق،  هذ�  فيها  يفتتح  �لذي  �لثانية  �ملرة  هذه  كانت  وقد 

2016/12/31 موجهة �النتقاد للرئي�ص  �أن �فتتحت �ملقطع ذ�ته من �لنفق يف  �ملتطرفة مريي ريغف 

2334 يف جمل�ص �الأمن يف   بعد مترير �لقر�ر رقم 
70

،Barack Obama �أوباما  �ملنتهية واليته بار�ك 

 Veto �لفيتو  �لنق�ص  �أن ت�صتخدم �لواليات �ملتحدة حق  �أد�ن �ال�صتيطان، دون  �لذي   2016/12/23

جتاهه، وذلك بطلب من �لرئي�ص �ملو�صك على مغادرة مكتبه. ويبدو �أن جمعية �إلعاد وبلدية �لقد�ص 

ر�أو� يف �لنفق فر�صة �صيا�صية لتعزيز م�رشوعية �الأنفاق حتت �الأق�صى وحميطه بعد قر�ر تر�مب، 

فقررو� �إعادة �فتتاح �لنفق بح�صور �أمريكي عايل �مل�صتوى.

ويتطلب �لعمل ال�صتكمال نفق �لطريق �لهريودياين بكامله نحو 13 عاماً �أخرى بعد هذ� �الفتتاح، 

ويجري �لعمل حالياً على ��صتكمال مقطعه �لذي ير حتت حي و�دي حلوة وي�صل منه �إىل ما حتت 

�لعقار�ت  على  مدمرة  �آثار�ً  �لعمالق  �لنفق  هذ�  وتاأهيل  حفر  �أعمال  وترتك  �لقدية،  �لبلدة  �صور 

�لفل�صطينية فوقه، �إذ وثق مركز معلومات و�دي حلوة ت�رشر 70 منزالً يف �حلي خالل مو�صم �صتاء 

71
.2019-2018

2. املقد�شات الإ�شالمية يف القد�س:

�ملبارك وذلك العتبارين  �الأق�صى  �مل�صجد  �لقد�ص بعد  �لثاين لالحتالل يف  �لهدف  �ملقابر  ت�صكل 

ما  وهذ�  �ملدن،  �أطر�ف  على  تبنى  كانت  �ملقابر  فهذه  عقارية؛  كخز�نات  مكانتها  �الأول  �أ�صا�صيني: 

�لقد�ص ومتدد  �الأربع تقريباً، ومع تو�صع حدود  �لقدية للقد�ص من �جلهات  جعلها حتيط بالبلدة 

�لعمر�ن �حلديث من حول �لبلدة �لقدية، باتت �ملقابر �الإ�صالمية �لقدية تقع يف قلب مدينة �لقد�ص، 

وهذ� ينطبق على �أربع مقابر كبى ب�صكل �أ�صا�ص هي: مقبة ماأمن �هلل غرباً، ومقبة باب �لرحمة 

�رشقاً، و�لرتبة �ليو�صفية �إىل �ل�صمال منها، ومقبة �ملجاهدين قرب باب �ل�صاهرة �صماالً. �أما �ل�صبب 

�لتاريخ، ولذلك ي�صعى �الحتالل  �لثاين فهو كون هذه �ملقابر �صاهد�ً على هوية �صكان �ملدينة عب 

�الإ�صالمية  �ملقابر  �لزيتون مبو�ز�ة عمله على طم�ص  ��صتحد�ث مقبة يهودية كبرية على جبل  �إىل 

�ملجاورة، يف ممار�صة �إحاللية حتى على م�صتوى �لقبور و�ل�صو�هد. 
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اأ. مقربة باب الرحمة:

�صلطات  بد�أت  �إذ  �لرحمة  باب  مقبة  على   2017-2016 �ل�صنتني  خالل  �ال�صتهد�ف  تركز 

من  كبري  جزء  لق�صم   2017 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  ن�رشته  �لذي  �ملخطط  برتجمة  �الحتالل 

 
72

�ملقبة وحتويله �إىل حديقة وطنية. ففي 2018/3/15 بد�أت طو�قم �صلطة �لطبيعة باأخذ �لقيا�صات،

�ليوم   وخلعت يف 
73

�ل�صمالية من �ملقبة، �لعبا�صي يف �جلهة  لعائلة  2018/4/29 هدمت قب�ً  ثم يف 

تف�صل  حديدية  فو��صل  بو�صع  بد�أت   2018/5/2 يف  ثم   
74

�ملقبة، حميط  يف  زيتون  �أ�صجار  �لتايل 

يف  زو�رها  �أمام  �ملقبة  من  جزء  �إغالق  حماولة  �إىل  و�صوالً  �لبع�ص  بع�صها  عن  �ملقبة  �أجز�ء 

وجتديد  وتع�صيب  تنظيف  بحمالت  حتديد�ً  �صلو�ن  و�أهايل  �ملقد�صيون  ردّ  وقد   
75

.2018/5/9

 
76

،2018/5/11 �جلمعة  يوم  من  بدء�ً  جمعة  كل  يف  �حلديدية  �لفو��صل  وحتطيم  �لقبور،  ل�صو�هد 

وقد تر�جع �العتد�ء �الإ�رش�ئيلي على �ملقبة تدريجياً بعد �نطالق هذ� �لتحرك �ل�صعبي.

وللتحرك �ل�صهيوين �صدّ مقبة باب �لرحمة خ�صو�صية �إ�صافية عن بقية مقابر �ملدينة، �إذ �إن 

حماولة �ال�صتيالء عليها تاأتي يف �إطار �ملعركة على �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك وحماولة تق�صيمه مكانياً 

�نطالقاً من باب �لرحمة وحميطه، وقد �أ�صهم ��صتهد�ف مقبة باب �لرحمة يف لفت نظر �ملقد�صيني �إىل 

�أن �جلهة �ملقابلة لها من د�خل �الأق�صى هي حمل �ال�صتهد�ف، ويكن �أن يعد هذ� �أحد مقدمات هبة 

باب �لرحمة بعد هذه �لهجمة بت�صعة �صهور.

وقد دخل متطرفو جماعات �ملعبد على خط �ملو�جهة على باب �لرحمة وبدوؤو� يكر�صون �قتحامها 

و�أد�ء �لطقو�ص فيها كاأحد عناوين �الحتفال باأعيادهم كما ح�صل يف 2018/12/10، وتكرر الحقاً يف 

77
ني�صان/ �أبريل 2019، ويف 2019/11/29.

78
ب. مقربة ماأمن اهلل:

�الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  على  ون�صطاء  �إعالم  و�صائل  تد�ولت   ،2019/2/11 �الإثنني  يوم  يف 

�لقد�ص،  مدينة  يف  �هلل  ماأمن  مقبة  من  �ملتبقي  �لق�صم  يف  �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  و�صعته  �إعالناً 

مدتها لالعرت��ص  مهلة  كعادتها  معلنة  �ملقبة،  د�خل  �صارع  تو�صعة  نيتها  عن  فيه  �لبلدية   تف�صح 

60 يوماً من تاريخ 2019/1/11. و�ل�صارع �ملزمع تو�صيعه وحتويله �إىل طريق لل�صيار�ت هو �ليوم 

“مركز  متحف  الفتتاح  متهيد�ً  ياأتي  لل�صيار�ت  طريقاً  لي�صبح  وتو�صيعه  �ملقبة،  يف  للم�صاة  ممر 

�لذي بني فوق �ملقبة   ”Museum of Tolerance )MOT( لكر�مة �الإن�صانية - متحف �لت�صامح�

وُيتوقع �أن ُيفتتح خالل �صنة 2020.

وعلى �لرغم من �أن �مل�صادر �لعربية تتناقل �أن �مل�صاحة �ملتبقية من �ملقبة هي 20 دومناً فقط، 

�إال �أن خا�صية ح�صاب �مل�صاحة يف تطبيق جوجل �إيرث Google Earth، وبعد حتديد دقيق لزو�يا 
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 مبا ي�صمل بركة 
79

�ملقبة، تقول غري ذلك، �إذ ت�صري �إىل �أن �مل�صاحة �ملتبقية من �ملقبة تبلغ 42 دومناً،

ماميال Mamilla Pool مب�صاحة 6 دومنات وهي تقع د�خل نطاق �لوقف �ملخ�ص�ص للمقبة، هذه 

�إذ ت�صتمر نظرة �الحتالل لهذه �ملقبة كخز�ٍن  �ملتبقية �صتكون م�صاحًة لعدو�ٍن متكرر،  �لدومنات 

و�صياحية  وحكومية  جتارية  مر�فق  فيه  توجد  الأن  ت�صعى  ��صرت�تيجي،  موقٍع  يف  موجوٍد  عقاري 

مهمة، وال بد من و�صع روؤية و��صحة لكيفية حماية ما تبقى منها.

خريطة 3/2: اجلزء املتبقي من مقربة ماأمن اهلل مبا فيها بركة ماميال
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ج. مقربة املجاهدين:

تقع مقبة �ملجاهدين يف �لعادة يف درجة �أدنى من �ال�صتهد�ف من بقية مقابر �لقد�ص خ�صو�صاً يف 

�ل�صنو�ت �الأخرية، �إال �أنها تعر�صت العتد�ء يف 2018/3/12 حيث �قتحمتها قو�ت �الحتالل وحطمت 

�صو�هد قبور �صهد�ء �نتفا�صة �ل�صكاكني 2015، �صمن حملتها ملنع ترميز �أولئك �ل�صهد�ء و�حل�صار 

 
80

�ملتو��صل على عائالتهم وحميطهم �الجتماعي.

د. العتداء على امل�شاجد:

�مل�صاجد،  �مل�صتوطنون وقو�ت �الحتالل �العتد�ء على  �لتقرير، تابع  �لتي يغطيها  �لفرتة  خالل 

�ل�صيخ مكي يف  2019 على م�صجد  نهاية �صباط/ فب�ير  �مل�صتوطنني يف  �عتد�ء  وكان من مناذجها 

�لغاز  �أطلقت قو�ت �الحتالل   2019/9/12  ويف 
81

،2019/3/11 �عتد�ءهم يف  �لقدية، وكررو�  �لبلدة 

82
�مل�صيل للدموع د�خل م�صجد �الأربعني يف �لعي�صوية، ما �أدى �إىل �ختناق عدد من �مل�صلني.

3. املقد�شات الإ�شالمية يف باقي اأنحاء فل�شطني:

اأ. امل�شجد الإبراهيمي:

ينظر �الحتالل �إىل �مل�صجد �الإبر�هيمي باعتباره جتربة ناجحة للتق�صيم و�لنموذج �لذي ي�صعى 

�إىل حماكاته يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. وقد �أ�صهم �تفاق �خلليل �ملوقع يف 1997/1/17 بني �لقيادة 

�لتاريخية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�الحتالل �ل�صهيوين يف و�أد روح �ملو�جهة �ل�صعبية، وق�ّصم 

�ل�صيطرة  حتت   2 �أت�ص  �مل�صماة  �ملنطقة  تقع   .H2 �أو   2 و�أت�ص   H1 �أو   1 �أت�ص  منطقتني  �إىل  �خلليل 

و�مل�صجد  �لقدية،  و�لبلدة  �لرميدة،  وتل  و�حل�صبة،  �ل�صهد�ء،  �صارع  وت�صمل  �لتامة،  �الإ�رش�ئيلية 

 و�ملنطقة 
83

،Harsina وخار�صينا Kiryat Arbaʻ الإبر�هيمي، و�صوالً �إىل م�صتوطنتي كريات �أربع�

1 تقع حتت �الإد�رة �لفل�صطينية وت�صمل بقية �أحياء �ملدينة. وقد �صّكل هذ� �التفاق يف  �أت�ص  �مل�صماة 

و�قع �الأمر مكافاأة للم�صتوطنني بعد �ملجزرة �لتي �قرتفوها حني و�صع �مل�صجد على �لطرف �مللحق 

بهم من �ملدينة.

للمو�جهة  �الأ�صا�صية  �ملحاور  �أحد  �لقدية كانا  �الإبر�هيمي و�لبلدة  �مل�صجد  �أن  �لرغم من  وعلى 

�ل�صنو�ت  �صهدت  وقد   ،2019-2006 بني  ما  طويالً  هدوء�ً  �صهد  �أنه  �إال  �الأق�صى،  �نتفا�صة  خالل 

�الأخرية وحتديد�ً 2017 وحتى 2019 ن�صاطاً �إعالمياً وتركيز�ً على ما يجري يف �مل�صجد �الإبر�هيمي، 

و�لغفر�ن  �لف�صح  مثل  �ليهودية  �الأعياد  يف  به  �ل�صهاينة  �ملتطرفني  ��صتفر�د  �أوقات  يف  وخ�صو�صاً 

و�لعر�ص، وطرحت مبادرة �صعبية عنو�نها “قاوم ب�صالتك” تقام يف �صهر رم�صان من كل �صنة منذ 

�صنة 2012، لكنها مل تتحول �إىل حالة جماهريية عامة. ويف 2018/5/31 �صارك مركز بلدية �خلليل 
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�ل�صحوة �الإعالمية ن�صاأة حر�ك �صبابي يف ت�رشين   وقد تبع تلك 
84

�ملجتمعي يف تبني هذه �حلملة،

لل�صالة  �لتجمع  �إىل  �لنا�ص  بدعوة  بد�أ  �الإبر�هبمي”،  “حماة �حلرم  ��صم  �أكتوبر2019 حتت  �الأول/ 

�صباب  بوقوف  وذلك  بحقهم،  �ملجزرة  تكر�ر  ملنع  باإجر�ء�ت  �مل�صلني  ويطمئن  �جلمعة،  �أيام  فجر 

 وقد عرفت تلك �ملبادرة 
85

ذلك �حلر�ك حول �مل�صلني د�خل �مل�صجد وخارجه خالل �أد�ئهم �ل�صالة.

 
86

مببادرة �لفجر �لعظيم �لتي يكن �لتاأريخ النطالقها �جلماهريي من فجر �جلمعة 2019/11/22.

87
،2020/1/10 �لثامنة  جمعتها  يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �لعظيم  �لفجر  مبادرة  �نتقلت   وقد 

2020/1/24 �إىل م�صاجد �ل�صفة �لغربية، وبد�أت تنت�رش خارج  ومن ثم �نتقلت يف جمعتها �لعا�رشة 

 وما تز�ل حملة �لفجر �لعظيم تتفاعل خالل كتابة هذه �ل�صطور.
88

حدود فل�صطني كذلك.

 1,429 �الإبر�هيمي  �مل�صجد  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  عدد  بلغ   2019-2018 �صنتي  خالل 

89
�عتد�ء، مف�صلًة كاالآتي:

جدول 3/1: العتداءات الإ�رشائيلية على امل�شجد الإبراهيمي ل�شنتي 902019-2018

20182019العتداء

5743عرقلة دخول م�شلني

2827اقتحام واأداء طقو�س داخل امل�شجد

1520ن�شب اإن�شاءات وتغيري معامل حميطه وحفريات

1716اإغالق امل�شجد

124عمليات اعتقال من داخل امل�شجد

33اعتداء بال�رشب على امل�شلني

513اعتداءات على البنية التحتية

35تدّخل يف عمل الطواقم

5–منع فعاليات �شعبية

631522منع الأذان

771658املجموع

مالحظة: بيانات �العتد�ء�ت يف �صنة 2019 لغاية مطلع �صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2019.

ب. العتداءات يف باقي اأنحاء فل�شطني: 

ما ز�ل توثيق �الإح�صاء�ت �الإجمالية يف هذ� �ملجال ي�صطدم بحقيقة تغييب �الحتالل للموؤ�ص�صات 

�ملتخ�ص�صة يف هذ� �ملجال، وهي موؤ�ص�صة �لت�صامن �لدويل حلقوق �الإن�صان يف نابل�ص، و�لتي �أغلقت 

يف �صنة 2014، وموؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث �لتي �أغلقت �صنة 2015. 
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�إن عدد  �لفل�صطينية؛  �لبديلة �ملتوفرة �ليوم هي تلك �لتي ت�صدرها وز�رة �الأوقاف  �الإح�صائية 

�العتد�ء�ت على �ملقد�صات �الإ�صالمية يف غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص بلغ 1,300 �عتد�ء يف 

 ومل تكن �إح�صائيتها ل�صنة 2019 قد �صدرت حتى كتابة هذه �ل�صطور، وقد تركزت 
91

�صنة 2018،

�العتد�ء�ت خارج نطاق �لقد�ص و�مل�صجد �الإبر�هيمي على نقطتني �أ�صا�صيتني هما قب يو�صف �لو�قع 

يف بلدة بالطة، وقد تكرر �قتحامه و�أد�ء �لطقو�ص عنده عدة مر�ت يف كل �صنة، وم�صجد بالل بن رباح 

يف بيت حلم �لذي يزعم �ل�صهاينة �أنه قبة ر�حيل.

4. املقد�شات امل�شيحية يف القد�س وفل�شطني:

ت�صتمر �لق�صية �لتاريخية لالأرثوذك�ص �لعرب يف فل�صطني يف �لهيمنة على و�قع �لوجود �مل�صيحي 

�لدينية  وقيادتهم  �لوطنيني  �الأرثوذك�ص  بني  ما  �لقائم  �الغرت�ب  �أن  ذلك  �مل�صيحية،  و�ملقد�صات 

�الحتالل  يعتمد عليه  �لذي  �الأبرز  �لتناق�ص  ي�صكل  ما ز�ل  �ليونان  �لدين  يهيمن عليها رجال  �لتي 

�ل�صهيوين يف �حل�صول على �الأر��صي و�لعقار�ت �ملركزية من �أمالك تلك �لكني�صة يف خمتلف �أنحاء 

فل�صطني، كما �أن هذ� �لتناق�ص ي�صكل �أحد �لدو�فع �الأ�صا�صية لن�صوب �لوجود �مل�صيحي �لوطني يف 

�إىل �لهجرة هرباً من �الحتالل �ل�صهيوين  فل�صطني، فهو يدفع كثري�ً من �لفل�صطينيني �الأرثوذك�ص 

92
على �الأر�ص، و�لهيمنة �ليونانية يف �لبطركية.

اأ. احلكم النهائي يف ق�شية �شاحة عمر: 

يف 2019/5/29 و�صل �مل�صار �لق�صائي يف ق�صية ت�رشيب فندقي برت� Petra Hotel  و�الإمبرييال  

وجمموعة  �لقدية،  �لبلدة  غرب  �خلليل  باب  مقابل  عمر  �صاحة  يف  �لو�قعني   Imperial Hotel 

�لق�صية  �أور�ق  يف  �إليها  ي�صار  و�لتي  �لقدية،  �لبلدة  �صمال  عي�صى  �ملعظم  �مللك  �صارع  يف  �ملحالت 

با�صم “ق�رش �ملعظمية”، �إىل حمطته �لنهائية، وذلك ب�صدور قر�ر نهائي عن �ملحكمة �لعليا لالحتالل 

93
باأحقية �مل�صرتين �مل�صتوطنني بتلك �لعقار�ت.

�لثالث  ثيوفيلو�ص  و�لبطريرك  �لبطركية  جدية  حول  كثرية  �صكوكاً  �حلكم  هذ�  �أثار  وقد 

Theophilos III يف �إبطال تلك �ل�صفقة، �إذ �إن �حلر�ك �الأرثوذك�صي �لوطني لطاملا كان ي�صكك يف تلك 

�جلدية ويقول �إن �مل�صار �لق�صائي بالطريقة �لتي مت�صي بها �لبطركية حمكوم بالف�صل، يف ما كانت 

�لبطركية ترد بالنفي و�لت�صكيك بذلك �حلر�ك ونو�يا �أ�صحابه، حتى �أنها وظفت �رشكة عالقات عامة 

   
94

�إ�رش�ئيلية لتتوىل �لدفاع عنها �إعالمياً يف مو�جهة ذلك �حلر�ك.

يحذرون  �لوطنيني  �الأرثوذك�ص  �لن�صطاء  كان  �لتي  �لنهاية  �إىل  �الأمور  و�صلت  �ملح�صلة،  يف 

��صتغر�به  عن  �رش�حًة  عّب  باحلكم  نطق  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لقا�صي  �أن  و�لغريب  منها، 

وكيلها  توقيعات  يف  تطعن  مل  �أنها  �أو�صح  �إذ  �لق�صية،  هذه  �لبطركية  بها  �أد�رت  �لتي   للطريقة 
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نيكوال�ص باباديو�ص Nikolas Papadimos على �لرغم من �أنها تتهمه بتوقيع �ل�صفقة دون علمها 

�أو مو�فقتها، ومل تبادر �إىل �إعادة �ملبالغ �لتي ��صتلمتها من �ل�رشكات �لو�صيطة �لتي متثل �جلمعيات 

�ال�صتيطانية لقاء تاأجري هذه �لعقار�ت ملدة 99 �صنة. وهنا يت�صائل �لقا�صي يف ن�ّص قر�ره “ال ت�صتطيع 

�لبطريركية �أن مت�صك �حلبل بطرفيه فتدعي، من جهة، ببطالن �ل�صفقات، ومن جهة �أخرى حتتفظ 

  
95

لنف�صها باالأمو�ل”.

�لبطريرك ثيوفيلو�ص قد وقع على تعهد الإبطال �صفقة باب �خلليل ك�رشط لتوليه �صدة  وكان 

�لبطركية خلفاً للبطريرك �إرينيو�ص �الأول Irenaios I �لذي ُعزل على خلفية �لك�صف عن تلك �ل�صفقة 

يف �صنة 2005، وب�صدور �حلكم �لنهائي يف ق�صية باب �خلليل يكون ثيوفيلو�ص قد �أخفق يف �لوفاء 

�أمام �حلكومة �الأردنية، وهو ما يعني �إخالله بال�رشط �لذي  14 عاماً من توقيعه  بذلك �لتعهد بعد 

  
96

�أهله لتويل �صدة �لبطركية.

�شورة الوثيقة التي وقعها ثيوفيلو�س
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يقودهما  �للذ�ن  �حلقيقة  وحر�ك  �ملوحدة  �الأرثوذك�صية  �ملنظمة  �أ�صدرت  �لقر�ر،  وعقب 

نا�صطون وطنيون �أرثوذك�ص بياناً قالتا فيه: “لقد �َصَدقت خماوف �جلمهور �الأرثوذك�صّي من كل 

�لذي �رّشب  14 عاماً. فثيوفيلو�ص  �لق�صية و�لتي ��صتمرت قر�بة  ت�رشفات ثيوفيلو�ص خالل هذه 

�ل�رش�ع لّب  يف  تقع  �لتي  �خلليل  باب  �أوقاف  على  �أميناً  يكون  �أن  يكنه  ال   ]...[ �لدومنات   �آالف 

– �الإ�رش�ئيلي”. وقد حاول ثيوفيلو�ص وفريقه �لقانوين تقدمي م�صار ي�صمح باإعادة �لنظر  �لعربي 

�إال  �مل�صار   ولن تت�صح جدوى هذ� 
97

�أدلة جديدة، �لعليا �نطالقاً من تقدمي  �لق�صية لدى �ملحكمة  يف 

مبرور �لزمن، وتبقى �لنتيجة �ملعلومة حتى �الآن هي �حلكم �لقطعي للجمعيات �ال�صتيطانية لتلك 

�لعقار�ت و�صعيها �لقائم على �الأر�ص لتنفيذه.   

ب. العتداءات على الكنائ�س والأديرة:

ق�شية دير ال�شلطان:

�أعمال  تنفيذ  �الحتالل  �رشطة  ملحاولة  ر�ف�صاً  �عت�صاماً  �الأقباط  �لرهبان  نفذ   2018/10/23 يف 

�لتايل  �ليوم  ويف  �لقيامة.  كني�صة  يف  لالأقباط  �لتاريخية  �حل�صة  يعد  �لذي  �ل�صلطان  دير  يف  ترميم 

 
98

�ل�صلمي و�عتقلت عدد�ً منهم، �لقوة لقمع �عت�صام �لرهبان �الأقباط  ��صتخدمت �رشطة �الحتالل 

وبد�أت بتنفيذ �لرتميمات بنف�صها يف �لدير من�صبة نف�صها �صلطة عليا على �لكني�صة، �أو و�صية على 

�صلطة  باعتبارها  �لقد�ص  على  �صيادتها  على  لتاأكيد  م�صعاها  �صمن  �لقد�ص  يف  �مل�صيحية  �ملقد�صات 

�أ�صيلة.

 وقد تكّر�ص �عتباره من ح�صة �الأقباط مبوجب 
99

ويقع دير �ل�صلطان على �صطح كني�صة �لقيامة،

�لو�صع �لقائم �لذي �أر�صته �تفاقية برلني Treaty of Berlin بني �لدولة �لعثمانية و�لقوى �الأوروبية 

�ملوقعة عقب �حلرب �لرو�صية �لعثمانية �صنة 1878، وهو ي�صمى عند �الأقباط دير �ملالك ميخائيل، 

100
وير�أ�صه يف �لعادة رجل دين برتبة مطر�ن يعرف مبطر�ن �لكر�صي �الأور�صليمي.

�ن�صقت  �لتي  �حلب�صية  و�لكني�صة  �لقبطية  �لكني�صة  بني  باالأ�صا�ص  هو  �لدير  هذ�  على  و�ل�رش�ع 

عنها �صنة 1959. وكان �خلالف بني �الأحبا�ص و�الأقباط قد بد�أ على ملكية �لدير 1820 حني �قت�صت 

�أن ال ي�صمح لهم �الأقباط بالعودة. وعلى   فخاف �لرهبان �الأحبا�ص 
101

�إخالء �لدير، �أعمال �لرتميم 

 
102

�لقد�ص، يف  �ملحدود  وجودهم  على  ق�صى   1837 طاعون  �أن  �إال  بالعودة  لهم  �ل�صماح  من  �لرغم 

يف �الأحقية  �دعاء  عب  �لقيامة  كني�صة  يف  د�ئم  وجود  على  للحفاظ  يتطلعون  �لنقطة  تلك  من   وباتو� 

و�لتي  �لكني�صة  �إد�رة  ترتيبات  لتغيري  منا�صباً  مدخالً  ذلك  يف  بريطانيا  وجدت  وقد  �ل�صلطان.  دير 

كانت حم�صورة يف يد �لطو�ئف �الأرثوذك�صية �لثالث: �لروم و�الأرمن و�الأقباط، وبد�أ من ذلك �لوقت 

م�صار طويل من �ل�رش�ع تعزز مع �نف�صال �لكني�صة �حلب�صية عن �لكني�صة �لقبطية.
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�لعربي  �مل�صيحي  �حل�صور  حتجيم  يف  مهمة  فر�صة  �لنز�ع  هذ�  يف  �الحتالل  �صلطات  ر�أت  وقد 

�ملوؤمتنة تاريخياً  �لثالث  �مل�رشقية  �إحدى كنائ�ص  �لقبطية كانت  �لكني�صة  �أن  �لقد�ص، وخ�صو�صاً  يف 

على �إد�رة كني�صة �لقيامة، فمالت للطرف �حلب�صي و�قتحمت �لدير يف �صنة 1970، وركبت مفاتيح 

على  �خلالف  هذ�  �إىل  تنظر  �ليوم  حتى  تز�ل  ما  وهي   
103

�الأحبا�ص. للرهبان  و�صلمتها  له  جديدة 

�لقيامة  كني�صة  �إد�رة  يف  �ملبا�رش  �لتدخل  �إىل  منها  تنفذ  �أن  يكن  �لتي  �الأ�صا�صية  �ل�صقوق  �أحد  �أنه 

�إ�صافية يف عالقتها مع �لغرب و�لعامل �مل�صيحي �أور�ق قوة   و�صيانتها و�إعمارها، وهو ما ينحها 

عموماً.

اأزمة اإغالق كني�شة القيامة:

�إىل جانب �أزمة دير �ل�صلطان، ن�صبت �أزمة �أعلن على �أثرها قادة �لكنائ�ص �لثالث: �لروم و�الأرمن 

�الأرثوذك�ص و�لرت��صنطة �إغالق كني�صة �لقيامة يف 2019/2/25 �حتجاجاً على فر�ص �رشيبة �الأمالك 

وفر�ص  تر�مب  قر�ر  لرتجمة  م�صعاها  �صمن  وذلك  �لكن�صية،  �الأمالك  على   ”Arnona “�الأرنونا 
�إىل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ��صطرت  وقد  �مل�صيحية،  مبقد�صاتها  �لقد�ص  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة 

 
104

�لرت�جع عن هذ� �لقر�ر بعد ذلك بثالثة �أيام.

�إ�صافة �إىل ذلك �صهدت �صنة 2019 عدو�نني على �لكنائ�ص؛ �الأول يف 2019/5/14 على كني�صة �هلل 

 و�لثاين يف يوم 2019/12/25 حني �قتحم 
105

ٍ منها، يف عابود �إذ �قتحمها جمهولون و�رشقو� مقتنيات

خالل  فيها  �مل�صلني  على  �ل�صالح  و�أ�صهر  �مليالد  قد��ص  �أثناء  يف  �لقيامة  كني�صة  متطرف  م�صتوطن 

106
قد��صهم.

ج. تراجع اأعداد امل�شيحيني العرب يف القد�س:

بحلول نهاية �صنة 2017 كان عدد �مل�صيحيني �لعرب يف �لقد�ص 12,600 مو�طناً، �أي �أنهم �صكلو� 

لهم �أ�صفنا  ما  و�إذ�  �لقد�ص،  ملدينة  �ل�رشقي  �ل�صطر  �صكان  من  و%2.2  �ملقد�صيني،  عدد  من   %4 

3,200 م�صيحي غري عربي يعي�صون يف �ملدينة، فاإن �لعدد ي�صبح 15,800، و�إذ� ما قي�ص هذ� �لعدد �إىل 

�إجمايل �صكان �ملدينة ب�صطريها، فاإن ن�صبة �مل�صيحيني يف �ملدينة �ليوم تكون 1.8%، وهي �أدنى ن�صبة 

 
107

ي�صلها �لوجود �مل�صيحي يف �لقد�ص منذ بد�ية �لكني�صة على �أر�صها قبل �ألفي عام.
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ثانيًا: ال�شكان يف ظّل االحتالل: 

1. واقع املعركة ال�شكانية:

بحلول نهاية �صنة 2017 كان و�قع �لتو�زن �ل�صكاين يف �لقد�ص على �ل�صكل �الآتي:

جدول 3/2: التوازن ال�شكاين يف القد�س بحلول 1082017

النطاق

املواطنون العرب
*

امل�شتوطنون اليهود

**
الإجمايل

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

337,40061215,90039553,300�رشقي القد�س )املحتل �شنة 1967(

3,9001343,90099347,800غربي القد�س )املحتل �شنة 1948( 

341,30038559,80062901,100الإجمايل ل�شطري القد�س

 هذ� �لرقم يحمل ت�صنيف “يهود و�آخرون” يف �لت�صنيفات �الإح�صائية �الإ�رش�ئيلية بدء�ً من �صنة 1995، وهو ي�صمل �مل�صيحيني 
*

غري �لعرب، وغري �مل�صنفني من حيث �لدين كالعمال �لبوذيني و�لهندو�ص و�ملهاجرون غري �ليهود، �إ�صافة �إىل عمالء جي�ص 

حلد �لذين هربو� �إىل �لكيان �ل�صهيوين بعد حترير جنوب لبنان �صنة 2000. 

 كما ورد يف �مل�صدر، قد تكون هناك فو�رق ب�صيطة يف جماميع خانة �ملئات نتيجة �لتقريب.
**

ت�صكيل  منذ  �ل�صهيوين  �لطرد  �صيا�صات  لت�صكيل  �أ�صا�صياً  عنو�ناً  �لديوجر�يف  �لهاج�ص  �صكل 

�للجنة �لوز�رية ملر�قبة �لتو�زن �ل�صكاين يف �لقد�ص وتقديها لتو�صياتها يف �صنة 1972، �إذ �أو�صت 

باحلفاظ على �لن�صب �لتي كانت قائمة يف حينها عند م�صتوى 30% عرب و70% يهود، لكن �لو��صح 

�لديوجر�فيا  عامل  �أجرى  �حلالية،  �الألفية  يدي  وبني  �لتحقيق.  ممكنة  تكن  مل  �الأهد�ف  تلك  �أن 

�ليهودية �صريجيو ديال بريجوال Sergio Della Pergola در��صات م�صتقبلية للتو�زن �ل�صكاين يف 

2020، وقد توقع ديالبريجوال  �لهيكلي �ملعروف باملخطط  �لقد�ص باتت جزء�ً ر�صمياً من �ملخطط 

بات  وقد  يهود،   %60 عرب   %40 نقطة  �إىل  �ل�صكاين  �لتو�زن  ي�صل  �أن  �الإح�صائية  �لنماذج  عب 

م�صتخدماً   2020 بحلول  �لن�صبة  تلك  �إىل  �لو�صول  منع  �إىل  يتطلع  �خلطة  تلك  يف  �لتخطيط  �صقف 

�الأعباء  وزيادة  �جلماعي،  و�لتهجري  و�لبناء،  �لتنظيم،  حيث  من   
109

�ملمكنة، �لتخطيط  و�صائل  كل 

�ملالية، و�ل�صغوط �ملكانية، و�ل�صيطرة على �حليز �لعام ل�صالح �مل�صتوطنات، و�لطرق �ال�صتيطانية، 

وم�رشوعات �ملو��صالت، لكن �لو��صح على �لرغم من ذلك �أن هذه �لن�صبة تتجه �إىل �لتحقق، و�إن مل 

تتحقق بالكامل، فاإن �الإخالل بها ل�صالح �مل�صتوطنني �ليهود �صيقا�ص يف �لغالب باالأع�صار �ملئوية، �إال 

�إذ� ما تبنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تغيري�ً حلدود �لقد�ص قبل �صنة 2020.
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2. حماولت طرد ال�شكان الفل�شطينيني:

تركزت �ملحاوالت �جلماعية لطرد �ملو�طنني �لفل�صطينيني خالل فرتة �لتقرير على �خلان �الأحمر 

وعلى حي بطن �لهوى يف �صلو�ن، كما �صهدت تلك �لفرتة �ال�صتيالء على عقار�ت يف مناطق �أخرى من 

�صلو�ن ويف �لبلدة �لقدية. �أما على م�صتوى �صحب �لهويات فقد �صهد يوم 2018/4/29 قر�ر�ً نهائياً 

ب�صحب بطاقات �الإقامة �لزرقاء من نو�ب �لقد�ص ووزيرها �الأ�صبق؛ حممد �أبو طري، و�أحمد عطون، 

وحممد طوطح، وخالد �أبو عرفة، وذلك بعد �أن �أجرى �لكني�صت تعديالً قانونياً فو�ص وزير �لد�خلية 

 وكانت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية قد نق�صت يف 2017/9/13 
110

ب�صحب �الإقامات �لد�ئمة بقر�رٍ منه،

�لقر�ر �ل�صابق عن وزير �لد�خلية ب�صحب بطاقات �الإقامة �لد�ئمة من نو�ب �لقد�ص ووزيرها �ل�صابق 

111
لعدم �أهليته التخاذ هذ� �لقر�ر.

اأ. حماولة اإخالء اخلان الأحمر:

2012، ��صطدم باإر�دة �صمود  �إخالء �خلان �الأحمر �صنة  منذ بد�أ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مبحاولة 

�صعبية يف عدد من �لتجمعات �لتي كان �أ�صحابها يعيدون �إن�صاءها يف كل مرة تتعر�ص للهدم، وعلى 

�لرغم من هدمه عدد�ً من �لتجمعات �لعائدة �أ�صا�صاً لع�صرية �جلهالني �لتي ت�صكن �ملنطقة بعد رحلة 

�ملت�صامنني  بع�ص  دعم  من  تلك  �صمودهم  م�صرية  يف  �جلهالني  �أبناء  ��صتفاد  وقد  �صابقة.  تهجري 

�الأجانب ومن �لتعاطف �ل�صعبي �ملقد�صي مع ق�صيتهم، وقد �أ�صهم هذ� �ل�صمود يف تعطيل ��صتكمال 

�جلد�ر من �جلهة �ل�رشقية للقد�ص.

مو�تية  �لفر�صة  �أن  �الحتالل  ظّن  �ل�صهيوين،  للكيان  عا�صمة  بالقد�ص  تر�مب  �عرت�ف  بعد 

ي�صتكمل  لعله  �الأحمر  �خلان  �إخالء  فحاول  �لقر�ر،  هذ�  ي�صملها  �لتي  �جلغر�فية  �لد�ئرة  لتو�صيع 

Adumim �ال�صتيطانية �رشقي �لقد�ص، ويعلن �حلدود �ملو�صعة للمدينة  �جلد�ر حول كتلة �أدوميم 

، فيكون تر�مب بذلك قد �عرتف لي�ص بالقد�ص فقط 
2
مبا يطابق م�صار �جلد�ر مب�صاحة تقارب 290 كم

بل “بالقد�ص �لكبى”.

باملوقف  �أ�صا�صاً  �ملتمثل  �لدويل  �لرف�ص  هي  �الأوىل  مركزيتني:  �صعوبتني  �ملحاولة  تلك  و�جهت 

يف  �الأطر�ف  هذه  ترى  �إذ  �الأمريكي،  �لديوقر�طي  �حلزب  موقف  حتى  بل  و�الأوروبي،  �لرو�صي 

عملية  والأي  �لدولتني،  حلل  �صامالً  عملياً  �إنهاًء  �الأردن  و�دي  حتى  �رشقاً  �لقد�ص  تو�صيع  حماولة 

�صيا�صية ت�صتند �إليه بالتايل، خ�صو�صاً و�أن هذ� �لتعديل ي�صتند �إىل حاجز جغر�يف هو �جلد�ر. 

�ل�صعبي  �حلر�ك  فكانت  �الأحمر  �خلان  �إخالء  حماولة  بها  ��صطدمت  �لتي  �لثانية  �لعقبة  �أما 

حمدودة،  ب�رشية  كتلة  �إىل  �حلر�ك  هذ�  ��صتند  وقد  وحميطه،  نو�ر  �أبو  جتمع  يف  خ�صو�صاً  الأهله، 
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 �أما �إجمايل 
112

180 مو�طناً فقط، �إذ �إن �صكان جتمع �أبو نو�ر �لذي كان مركز هذه �ملو�جهة كانو� 

من  ��صتفاد  �حلر�ك  هذ�  لكن  �صخ�ص،   2,400 بنحو  �صكانها  فيقدر  باالإخالء  �ملهددة  �ملنطقة 

�أوالً موقف �ل�صلطة �لفل�صطينية �لذي ر�أى يف �إخالء �خلان �الأحمر تهديد�ً  عن�رشين د�عمني هما؛ 

وجودياً فتبنى هذ� �حلر�ك �ل�صعبي، ما �أدى �إىل �إ�صهام ن�صطاء حركة فتح فيه ب�صكل و��صع، وما 

فتح �لباب �أمام بقية �ملت�صامنني من خمتلف �لتيار�ت باالإ�صهام فيه، �أما عن�رش �لقوة �لثاين �لذي 

�الأحمر  �خلان  على  �هتمامهم  ين�صب  و�لذين  �الأجانب،  �ملت�صامنني  فكان  �حلر�ك  هذ�  �إليه  ��صتند 

منذ بدء م�رشوع �إخالئه يف �صنة 2012.

 
113

،2018/5/24 يف  �الأحمر  �خلان  جتمعات  هدم  على  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  �صادقت  وقد 

على  رد�ً  �جلماهرية  �لفعاليات  فبد�أت   ،2018/6/23 يف  للهدم  ��صتعد�دها  �الحتالل  قو�ت  و�أعلنت 

 2018/7/3 يف  ومد�خله  �الأحمر  �خلان  طرقات  باإغالق  �أمر�ً  �الحتالل  �صلطات  �أ�صدرت  وقد  ذلك، 

يف  �القتحام  وعاودت  �إ�صابة.   35 موقعني  �ملحتجني  مع  و��صطدمت   ،2018/7/4 يف  و�قتحمته 

2018/7/15 و�صعت قو�ت �الحتالل  �أن تتمكن من �لهدم. ويف  2018/7/11 بالطريقة نف�صها دون 

بو�بات حديدية على مدخل جتمع �أبو نو�ر، وبد� �أنها تعول على ح�صاره، وعادت �إىل حماولة هدمه 

بعد �صهرين من �حل�صار يف 2018/9/16 لكنها و�جهت �الحتجاجات ذ�تها. وتكررت �ملحاوالت يف 

 ويف 2018/10/17،
114

 2018/9/23 بتوزيع �إخطار�ت هدم على �أبناء جتمع �أبو نو�ر يف �خلان �الأحمر،

ويف 2018/10/19.

�لعامة  �ملدعية  �أعلنت  �إذ  جديد،  دويل  م�صتجد  �الأحمر  �خلان  خط  على  دخل   2018/10/17 ويف 

للمحكمة �جلنائية �لدولية فاتو بن �صودة Fatou Bensouda �أنها �صتنظر يف كون هدم �خلان �الأحمر 

 وكان هذ� �الإعالن �لنقطة �لتي فر�صت 
115

جرية حرب، و�أنها لن ترتدد باتخاذ �الإجر�ء �ملنا�صب،

�خلان  هدم  م�رشوع  تاأجيل   2018/10/20 يف  نتنياهو  فاأعلن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  على  �لرت�جع 

116
�الأحمر �إىل �أجل غري م�صمى.

ل هذ� �لتاأجيل �إحدى �ل�رشبات �الأ�صا�صية �لتي تلقتها �ملحاولة �الإ�رش�ئيلية لرتجمة �العرت�ف  �صكَّ

�الأمريكي بالقد�ص عا�صمة للكيان �ل�صهيوين، وكان م�صار تعديل حدود �لقد�ص �أول �مل�صار�ت �لتي 

فيه  �لرت�جع  �صّكل  وقد  �الأر�ص،  على  �الأمريكي  �العرت�ف  لرتجمة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  فعّلتها 

�أن ي�صت�صلم �ل�صهاينة لها ب�صهولة، و�نطالقاً من ذلك يجب عدم �الطمئنان  نك�صة مهمة ال يتوقع 

الإغالق ملف �خلان �الأحمر فهو مر�صح للعودة �إىل �لو�جهة يف �أقرب فر�صة مو�تية، وقد تكون هذه 

�لعودة مباغتة وخاطفة حتى ال ت�صمح برت�كم زخم �صعبي، و�ال�صتعد�د لذلك يتطلب �حلفاظ على 

عنا�رش �لقوة �لتي �أدت �إىل �لرت�جع �الإ�رش�ئيلي و�أهمها �حل�صور �لدويل لهذه �لق�صية، وح�صورها 
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�الإعالمي مبا يتيح عودة �لتفاعل معها ب�صكل �رشيع، وتوفري �أ�صباب �لبقاء الأبناء جتمعات �خلان 

�الأحمر �لذين يعتمدون على �لرعي و�إنتاج �الألبان، مبا يف�صل �لتعويل على هجرتهم �لبطيئة، ولعل 

هذ� �لعن�رش �الأخري كان �الأكرث �إهماالً يف �مل�صهد.       

ب. عمليات ال�شتيالء على بيوت املقد�شيني:

�صلو�ن  حي  يف  تركزت  �ملقد�صيني  لعقار�ت  كبى  ت�رشيبات  عن  �الإعالن   2018 �صنة  �صهدت 

و�لبلدة �لقدية يف �لقد�ص وهي �لو�قعة حتت جمهر �لتهويد �ل�صهيوين منذ بد�ية �لقرن �لع�رشين. 

وقد تعمد �الحتالل هذه �ملرة تركيز �لك�صف عن هذه �لعقار�ت يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2018:

علن يف 2018/10/3 عن ت�رشيب قطعة �أر�ص تعود لعائلة فتيحة قرب 
ُ
عقار فتيحة يف �شلوان: �أ  •

117
عني �صلو�ن وعليها �صقتان �صكنيتان.

عقار جودة احل�شيني يف عقبة دروي�س: يف 2018/10/4 �أعلن عن ت�رشيب عقار جودة �حل�صيني   •
�أهم  �أحد  �إىل باب �مللك في�صل  3 طبقات، و�لو�قع يف عقبة دروي�ص يف �لطريق �ملوؤدي  �ملكون من 

�أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. و�مللفت يف مالب�صات ت�رشيب جودة �حل�صيني هو دور �خلالف 

�لد�خلي يف حركة فتح يف �لت�صبب يف هذه �خل�صارة، �إذ �إن �لنا�صط �ملقيم يف �لواليات �ملتحدة فادي 

�ل�صالمني و�ملقرب من �لقيادي �ملف�صول من حركة فتح حممد دحالن، �لذي يناف�ص حممود عبا�ص 

على �الأحقية يف قيادة �حلركة، كان قد حاول �رش�ء عقار جودة �صنة 2015 ووقع عقد�ً �أولياً مع 

مالك �لعقار، قبل �أن تتدخل خمابر�ت �ل�صلطة بقيادة ماجد فرج، بح�صب رو�ية �ل�صالمني، ومتنع 

�إمتام �لتحويالت �ملالية، ليتقدم بعدها ب�صنة رجل �أعمال يدعى حممد �لعطاري تقول �ملوؤ�رش�ت 

�أنه قريب من ماجد فرج لي�صرتي �لعقار، وينقل بعد ذلك ملكيته ل�رشكة مملوكة للم�صتوطنني 

م�صجلة يف �أحد �ملالذ�ت �ل�رشيبية �لدولية؛ و�لعطاري ينفي بدوره �صلوعه يف �لت�رشيب ويتهم 
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�أ�صحاب �لعقار باأنهم هم من قامو� به.

�لعلمي  عائلة  متلك  عقار  ت�رشيب  عن  �أعلن   2018/10/24 يف  دروي�س:  عقبة  يف  العلمي  عقار   •
بيع  توىل  و�صيط  دخول  وتبني  �ملتبقية،   %40 �لـ  �حللبي  عائلة  متلك  فيما  ح�ص�صه،  من   %60

�حلكم  وز�رة  يف  �ملحلية  �لهيئات  �حتاد  مدير  عقل  ع�صام  وهو  �لفل�صطينية،  للمنظمات  �لعقار 

ت�رشيب  يف  حتقيق  جلنة  و�ُصكلت  عقل،  على  �الأمنية  �الأجهزة  قب�صت  وقد  �لفل�صطينية،  �ملحلي 

بال�صجن   2018/12/31 يف  عليه  حكمت  �لتي  �ملحكمة  �إىل  وقدمته  عقل  �إد�نة  �إىل  تو�صلت  �لعقار 

�صغوطاً  �ملتحدة  و�لواليات  �ل�صهيوين  �لكيان  مار�ص  عقل  �حتجاز  فرتة  وخالل   
119

�ملوؤبد.

�إذ �عتقلت قو�ت �الحتالل عدد�ً من قادة �ل�صلطة بينهم حمافظ �لقد�ص عدنان  كبرية لتحريره، 

و�صحبت  �أ�صهر،  ثالثة  مدة  �ل�صفر  من  �حل�صيني  عدنان  �لقد�ص  �صوؤون  وزير  ومنعت  غيث، 

�لفل�صطيني �لذي �لعام  �أحمد �لب�ك �ملدعي  VIP من  �آي بي )�صخ�صية مهمة جد�ً(  �لـ يف   بطاقة 
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يف  �ملتحدة  للواليات  عقل  ت�صليم  �إىل  �الأمريكية  �ل�صغوط  �نتهت  وقد   
120

عقل. بتوقيف  �أمر 

 ويف 2019/3/5 �أ�صدل 
121

2019/1/17، �أي بعد 17 يوماً فقط من �صدور حكم �ل�صجن �ملوؤبد عليه.

 
122

�ل�صتار على ق�صية عقار �لعلمي، �إذ ��صتوىل �مل�صتوطنون على �لعقار بحر��صة �ل�رشطة.

�الحتالل  �رشطة  �قتحمت   2018/10/22 ليل  من  متاأخر  وقت  يف  �شلوان:  يف  �شبيح  اأبو  عقار   •
بناية �صكنية من ثالثة طو�بق يف حي بطن �لهوى يف �صلو�ن متهيد�ً لال�صتيالء عليها، وقد تبني 

الحقاً �أن �ل�صالع يف ت�رشيبها هو يو�صف �أبو �صبيح، وهو �صم�صار �صبق له ت�رشيب عقار لعائلة 

يف باب �حلديد يف �لبلدة �لقدية للقد�ص، وقد �أ�صدرت عائلته يف �ليوم �لتايل بياناً يتب�أ منه ويوؤكد 

  
123

�أن �أي عملية بيع الأي من �أفر�د �الأ�رشة ال بّد �أن تعر�ص على جمل�ص �لعائلة.

من  طويلة  �صنو�ت  منها  كل  ي�صتغرق  �لذي  �لت�رشيب  �صفقات  عن  �الإعالن  يف  �لتز�من  وهذ� 

�ملقد�صية  �ملعنوية  �لروح  �رشب  ي�صتهدف  بل  عر�صياً،  لي�ص  �أنه  �لظن  يغلب  و�الإعد�د  �لتح�صري 

و�إ�صعار �أهل �ملدينة بعبثية �ل�صمود وعدم جدو�ه، و�أن ح�صونهم تنهار من �لد�خل على يد متو�طئني 

يف ت�رشيب تلك �لعقار�ت.

�صملت �ملا�صية  �لقليلة  �ل�صنو�ت  يف  كبى  خ�صار�ت  �إىل  �أدت  �لت�رشيبات  �أن  من  �لرغم   وعلى 

53 وحدة �صكنية يف بطن �لهوى يف �صلو�ن، و21 وحدة �صكنية يف �حلارة �لو�صطى �صنة 2014، كما 

�صمل عقار�ت ��صرت�تيجية يف �لبلدة �لقدية مثل عقار �ليوزبا�صي يف حارة �ل�صعدية يف 2016، وعقار 

73 وحدة  بـ  تقدر  �إذ  تز�ل حمدودة جد�ً  ما  للت�رشيب  �لعددية  �لن�صبة  �أن  �إال  �لذكر،  �آنف  �حل�صيني 

�صكنية يف �لبلدة �لقدية، ونحو 114 وحدة �صكنية يف �صلو�ن.

3. هدم املنازل واملن�شاآت:

بعد   ،2019-2000 �صنتي  بني  ما  �لقد�ص  يف  للمن�صاآت  �الحتالل  �صلطات  هدم  ح�صيلة  بلغت 

�إ�صافة ح�صيلة �ل�صنتني 2018-2019 �إىل ما هدم من من�صاآت يف �لفرتة ما بني 2000-2017 وهي 

 1,668 من�صاأة، تتكون يف معظمها من �ملن�صاآت �ل�صكنية.
124

تبلغ 1,352 من�صاأة �صكنية،

جدول 3/3: هدم املن�شاآت يف القد�س خالل �شنة 1252018

املجموع باقي الأحياءجبل املكربالعي�شويةبيت حنينا خميم �شعفاط�شلواناحلي

302119181738143عدد املن�شاآت

جدول 3/4: هدم املن�شاآت يف القد�س خالل �شنة 1262019

املجموعباقي الأحياء�شعفاط واملخيمبيت حنينا�شور باهر�شلوانجبل املكرباحلي

47422923239173عدد املن�شاآت
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�نتفا�صة  منذ  �ملدينة  ت�صهدها  مل  و��صعة  هدٍم  جمازر  تر�مب،  لقر�ر  �لتالية  �لفرتة  �صهدت  وقد 

�صت  و�أدخلت  كبرية  بقو�تٍ  �صعفاط  خميم  �الحتالل  قو�ت  �قتحمت   2018/11/20 ففي  �الأق�صى، 

 
127

جر�فات نفذت عمليات هدٍم على مدى يومني، دمرت خاللها 16 حمالً جتارياً بكامل حمتوياتها.

�أما يف 2019/7/22 فقد هدمت 100 �صقة �صكنية موزعة على 6 بنايات يف منطقة و�دي �حلم�ص �رشق 

مقد�صياً،   350 نحو  فيه  �ل�صكن  وينتظر  �لبناء  قيد  كان  �ملنازل  تلك  من  �الأكب  �لق�صم  باهر،  �صور 

وعدة وحد�ٍت منها كانت ماأهولة وتوؤوي 24 مقد�صياً، لتكون هذه �أكب عملية هدم يف �لقد�ص منذ هدم 

128
حارة �ملغاربة �صنة 1967.

4. الأو�شاع امليدانية يف القد�س: 

ت�صهد �لقد�ص منذ �صنة 2013 حالة مو�جهة م�صتمرة تت�صاعد لت�صل �إىل ذرو�ت لها ثم ترت�جع 

قلياًل لكنها ال تتوقف. وقد �صكلت هبة �أبو خ�صري يف متوز/ يوليو 2014 �لذروة �الأوىل، ثم �صكلت 

يف  �الأ�صباط  باب  هبة  و�أما  �لثانية،  �لذروة   2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �ل�صكاكني  �نتفا�صة 

�لرحمة،  باب  هبة   2019 فب�ير  �صباط/  يف  وتلتها  �لثالثة،  �لذروة  ف�صكلت   2017 يوليو  متوز/ 

 و�صكلت �لذروة �لر�بعة، ومع دخول �صنة 2020 يبدو �أن �مليد�ن يتجه نحو ذروة خام�صة مع حملة

�لفجر �لعظيم. 

�لن�صق �لعام لهذه �لذرو�ت يظهر حالة هي �أكرث من �لهدوء لكنها دون �النتفا�صة �ل�صاملة، ويبلغ 

متو�صط �لفارق بني ذرو�تها 18 �صهر�ً، وهي يف جمملها حركات منع �ندلعت �إما رد�ً على عدو�ن على 

�الأفر�د �أو رد�ً على عدو�ن على �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، ويف حالة �لعدو�ن جنحت �لتحركات �لثالثة 

يف دفع �ل�صهاينة �إىل �لرت�جع عن �لقر�ر.

من �لناحية �جلغر�فية تركزت �لهبات يف �أحياء �ملركز: �لبلدة �لقدية، و�صلو�ن، و�لطور، �إ�صافة 

�أنه وخميم  �لرغم من  �أقل، على  �إىل حّد  �ملكب جنوباً  �لعي�صاوية وخميم �صعفاط �صماالً، وجبل  �إىل 

�صعفاط قد �صكال مركز �ال�صتعال يف �ل�صنو�ت �الأوىل لهذه �لهبات ما بني 2013-2015 �إال �أنهما عاد� 

�أحياء �ملركز و�لعي�صوية م�صتعلًة ب�صكل م�صتمر  �لن�صبي لل�صنو�ت �لالحقة، فيما بقيت  �لهدوء  �إىل 

�أن �لعزلة �جلغر�فية �لتي فر�صت على بيت �صفافا و�صور باهر  2020. ويبدو  حتى دخول �صنة 

جنوباً وكفر عقب �إىل �ل�صمال، قد �أثرت ب�صكل فعلي على �ت�صالهم بن�صيج �ملدينة، وعلى تفاعلهم 

بالتايل مع حالة �ملو�جهة �لتي ت�صهدها. �أما بيت حنينا، �ل�صاحية �لتي ت�صم �لطبقات �الأكرث ي�رش�ً 

من �ملقد�صيني، فاإنها على �لرغم من كونها �حلي �لو��صل بني خمتلف �الأحياء �ل�صمالية للقد�ص، �إال 

�أنها بقيت �ل�صاحية �الأكرث هدوء�ً على مد�ر تلك �ل�صنو�ت.



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

166

�أما على م�صتوى �لعمليات فقد �صهدت �لقد�ص خالل �صنتي 2018-2019 �لعمليات �لتالية:    

جدول 3/5: عمليات املقاومة يف القد�س �شنتي 1292019-2018

املجموععبوات نا�شفة واأكواعاإطالق ناردع�سطعن وحماولة طعنال�شنة

20181704728

201913121531

130
وقد �صهدت �لقد�ص �رتقاء 5 �صهد�ء يف �صنة 2018 و6 �صهد�ء يف �صنة 2019.

5. بوؤرة ال�شتعال يف العي�شوية:
�صكلت �جلامعة �لعبية �إىل جانب وظيفتها �الأكاديية نقطة �النطالق �ملركزية يف �صمال �رشقي 

�لقد�ص، �إذ بنيت م�صتوطنات �ل�صمال من حولها بعد �صنة 1967، فجاءت �لتلة �لفرن�صية �إىل �صمالها، 

�أدوميم  معاليه  �أما  �لغربي،  �صمالها  �إىل   Ramat Eshkol �أ�صكول  ر�مات  م�صتوطنة  جاءت  فيما 

Ma‘ale Adumim فقد بنيت على مو�ز�تها من �ل�رشق وهذ� ما جعل �لعي�صوية تقع يف نقطة و�صطى 

بني تلك �مل�صتوطنات، وبات قدرها �أن تكون �صوكة يف �حللق و�أن تقع عليها بالتايل �رشيبة ثقيلة من 

�لعدو�ن يف كل �النتفا�صات ومن �صيا�صات ق�صم �الأر��صي ومنع �لبناء وهدم �لبيوت. وقد ز�د بناء 

كلية �لتدريب �لتابعة حلر�ص �حلدود يف �أق�صى �صمال �ل�صيخ جر�ح من تعر�ص �لعي�صوية للق�صم، �إذ 

�أنها باتت �أقرب �إىل �الأحياء �لعربية لتلك �لكلية، وبات قمع �صكانها �أحد �جلوالت �لتدريبية �الأ�صا�صية 

�لتي يخو�صها منت�صبوها.

 2018/1/24 يف  �صهدت  �إنها  �إذ  متو��صلة،  قمع  حالة  ت�صهد  و�لعي�صوية   2018 �صنة  دخلت 

 �قتحاماً لقو�ت �الحتالل مدعوماً باملروحيات، كما �صهدت يف 1/27/ 2018 �إغالقاً ��صتمر عدة �أيام.

1-2018/2/2 �صهدت مو�جهات على خلفية  6 خمازن جتارية، ويف  2018 هدمت فيها   /1/30 ويف 

2018/2/13 �صهدت هدم حملني جتاريني، ويف  �أما يف  20 مو�طناً،  ��صتمر�ر ح�صارها، �أ�صيب فيها 

2018/2/18 كان �حل�صار ما ز�ل م�صتمر�ً وجرت �عتقاالت طالت 4 �صبان، ويف 2018/3/9 رد �أهايل 

�الأ�صبوع  �ملو�جهات من جديد خالل  �ل�رشقي، فعادت  باإقامة �صالة �جلمعة يف مدخلها  �لعي�صوية 

�لتايل و�عتقل خاللها 15 �صاباً.

مع  �لبلدة  �الحتالل  قو�ت  �قتحمت  �إذ   2018/4/15 يف  �لعي�صوية  �إىل  �ال�صتعال  حالة  عادت  وقد 

ت�صتهدفه يف ذلك  �لذي كانت  �لهدم  تنفذ  �أنها مل  لتنفيذ عمليات هدم جديدة، ويبدو  �لبلدية  طو�قم 

�حلني لتعود يف 2018/5/8 لتزيل حمطة للوقود يف �لبلدة، وقد هد�أت قو�ت �الحتالل من ��صتهد�فها 

للعي�صوية ن�صبياً خالل فرتة حماولة �إخالء �خلان �الأحمر نظر�ً لقربهما �جلغر�يف، لكنها ما لبثت �أن 

عادت لها بعد �إعالن تاأجيل هدم �خلان �الأحمر، �إذ �قتحمت �لبلدة يف 2018/11/6 منذرة بهدم ملعب 
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من  طفلني  �مل�صتعربني  وحد�ت  خالله  �عتقلت  �إذ   ،2018/11/13-12 يف  القتحامها  عادت  ثم  فيها، 

�لبلدة، وعادت القتحامها يف 2018/11/20 و2018/12/7 لت�صهد �لبلدة مو�جهات خاللهما. 

و�صهدت �لعي�صوية ذروة ��صتهد�ف �رشطة �الحتالل لها خالل �لفرتة �أيار/ مايو - �آب/ �أغ�صط�ص 

بالهدم، وفر�صت  �إخطار�ً   20 2019/5/15 و�صلمت  �لبلدة يف  2019 حيث �قتحمت قو�ت �الحتالل 

�لطوق،  ذلك  ��صتمر�ر  مع  تت�صاعد  �ملو�جهات  فبد�أت  �لتايل،  �ليوم  يف  �لعي�صوية  على  �أمنياً  طوقاً 

�لر�أ�ص من م�صافة �صفر يف  �إىل قتل �رشطة �الحتالل لل�صاب حممد �صمري عبيد بطلقات يف  و�صوالً 

و�صيعت  جثمانه  و��صتلمت  جثمانه،  ت�صيلم  لفر�ص  بعدها  �لعي�صوية  ��صتعلت  وقد   .2019/6/27

�لتايل،  �ليوم  يف  �آخرين  و80  �لت�صييع،  يوم  خالل  مقد�صياً   56 �أ�صيب  وقد   .2019/7/1 يف  �صهيدها 

مع بقاء �لطوق �الأمني مفرو�صاً عليها، وقد عادت قو�ت �الحتالل القتحام �لبلدة فيما خا�ص معه 

�ل�صهيد  و�لد  و�عتقلت   ،2019 �أغ�صط�ص  و�آب/  يوليو  متوز/  �صهري  مدى  على  مو�جهات  �ل�صباب 

حممد �صمري عبيد يف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2019.       

6. �رشب رموز الوجود ال�شيادي الفل�شطيني يف املدينة:
على مدى �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير حافظت قو�ت �الحتالل على تعطيل عمل حمافظ �لقد�ص 

مع  �الأمر  وكذلك  �لقد�ص،  مدينة  عن  و�إبعاده  �جلبية  �الإقامة  حتت  وو�صعه  باعتقاله  غيث  عدنان 

 .2019/4/13 يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  ت�صكيل  مع  عني  �لذي  �لقد�ص،  �صوؤون  وزير  �لهدمي  فادي 

تعمل  �لتي  و�لتعليم  �لرتبية  مديرية  مقر  �أغلق  �إذ   2019/11/20 يف  ��صتهد�فه  �الحتالل  �صعد  وقد 

حتت مظلة مديرية �أوقاف �لقد�ص، كما �أغلق مقر�ت �ملركز �ل�صحي �لعربي، و�أغلق مكتب تلفزيون 

�ملرتبطة  للموؤ�ص�صات  �ل�صيا�صي و�لتعليمي و�الإعالمي  �لوجود   فعطل بذلك 
131

�ملدينة، فل�صطني يف 

بال�صلطة �لفل�صطينية يف مدينة �لقد�ص، على �لرغم من �لفعالية �ملحدودة لذلك �لوجود، وقد �صكل هذ� 

�مل�صار �أحد �مل�صار�ت �لثابتة خالل �صنتي 2018-2019، و�لتي حاول �الحتالل ترجمة قر�ر تر�مب 

من خاللها.  

ثالثًا: التهويد واال�شتيطان يف القد�س:

العودة اإىل التو�شع على اأ�شا�س الوظيفة اجليو�شيا�شية للم�شتوطنات:

وظيفتها  من  �نطالقاً  �ملا�صي،  �لعقد  خالل  �مل�صتوطنات  لتو�صيع  �ل�صائد  �الجتاه  بخالف 

قر�ر  �أن  يبدو  �لقد�ص،  �رشقي  �إىل  �مل�صتوطنني  من  �أكب  �أعد�د  جذب  على  وقدرتها  �لديوجر�فية 

تر�مب �أعاد �العتبار�ت �جليو�صيا�صية �إىل �لو�جهة، فجاء معظم �لتو�صع يف �جتاهني مدفوعني بفكرة 

ر�صم حدود �ملدينة: 



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

168

ي�صمل  وهو  و�ل�صمالية،  �ل�رشقية  تلك  وبالذ�ت  للم�صتوطنات  �خلارجي  �لطوق  يف   �الأول 

 ،)Neve Ya‘akov يعقوب  )نيفيه  يعقوب  و�لنبي   ،Givʻat Ze’ev زئيف  جفعات  م�صتوطنات 

�إىل جانب  �أدوميم، و�إذ� ما و�صع هذ� �لتوجه  Pisgat Ze’ev، وم�صتوطنات كتلة  وب�صجات زئيف 

عزم  عن  يف�صح  فاإنه  �هلل،  ر�م  �رشق  م�صتوطنات  تعزيز  وتوجه  �الأحمر،  �خلان  �إخالء  توجه 

�صهيوين و��صح لو�صل �لقد�ص مبنحدر�ت غور �الأردن ومنع �صو�حي ر�م �هلل �جلنوبية و�ل�رشقية 

�إىل كتلتني �صمالية  بالكامل  �لغربية  �ل�صفة  �الأ�صكال، وف�صل  باأي �صكل من  �لتو�صع باجتاهها  من 

وجنوبية )�نظر �خلريطة رقم 3/3(.

خريطة 3/3: م�شتوطنات �رشقي القد�س والتجمعات البدوية املهددة بالإخالء

و�لثاين يف تعزيز �حل�صور �ال�صتيطاين �الأ�صا�صي يف و�صط �ملدينة بتو�صيع كتلة �لطالبية “تلبيوت 

East Talpiot وو�صلها مب�صتوطنة  �ل�رشقية  �ملكونة من م�صتوطنتي تلبيوت وتلبيوت   ”Talpiot

ن�صيج  عن  باهر  �صور  �صيعزل  �أنه  كما  �ملكب،  جبل  �أر��صي  على  �ملقامة   Nof Zion زيون  نوف 

 �ملدينة �لعربي ويحولها �إىل �صاحية طرفية حما�رشة على غر�ر �رشفات وبيت �صفافا جنوب �لقد�ص

)�نظر �خلريطة رقم 3/4(.
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خريطة 3/4: اجتاه تو�شيع كتلة الطالبية - نوف زيون لتعزيز احل�شور ال�شهيوين يف مركز املدينة

م�صتوطنة  يف  �أقل  حّد  و�إىل  �صماالً،   Ramot ر�موت  كتلة  يف  جاء  فمعظمه  �لتو�صع  بقية   �أما 

�صكانياً  منو�ً  ت�صهد  �لتي  �لكتل  هذه  يف  ديوجر�فية  جاذبية  لتحقيق  وذلك  جنوباً،   Gilo جيلو 

�إيجابياً ل�صالح �مل�صتوطنني، بخالف �لكتل �لتي تبنى على �أ�ص�ص جيو�صيا�صية، و�لتي كانت تنجح 

تاريخياً يف ق�صم �حليز �ملكاين، �إال �أنها كانت ت�صطدم مبحدودية جاذبيتها للم�صتوطنني. و�جلد�ول 

�الإح�صائية �أدناه تو�صح �الجتاهني �ملركزيني �مل�صتجدين خالل �صنتي 2019-2018:

 جدول 3/6: اإجمايل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات الطوق اخلارجي

 
وكتلة الطالبية - نوف زيون مقارنة ببقية املدينة 1322019-2018

*الفئة
الطاقة ال�شتيعابية املتوقعةالن�شبة )%(العدد

4,61052.515,670الوحدات املقرة يف الطوق اخلارجي

2,10322.57,150الوحدات املقرة يف كتلة الطالبية - نوف زيون

2,36425.18,020الوحدات املقرة يف بقية م�شتوطنات القد�س

9,07710030,840اإجمايل الوحدات املقرة

فهي  وبالتايل  مناق�صًة،  �أو  ترخي�صاً  �أو  تخطيطاً  كانت  �صو�ء  �ل�صكنية  �لوحد�ت  على  �لتطور�ت  �الإح�صاء�ت  هذه  ت�صجل   
*

معر�صة للتد�خل بني �صنة و�أخرى وح�صابها �لرت�كمي يتطلب تدقيقاً.

     مالحظة: �حت�صبت �الأرقام �عتماد�ً على �جلدول 3/7 �أدناه.
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جدول 3/7: اإجمايل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات القد�س 1332019-2018

امل�شتوطنةاملنطقة

20182019

املجموع

 عدد الوحدات

)مقرة/ مطروحة للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية 

 عدد الوحدات

)مقرة/ مطروحة للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية

القد�س

رامات �شلومو 

Ramat Shlomo1,243

3,357

 

5,7209,077

1,303 معاليه اأدوميم 

2501,070ب�شجات زئيف 

196110جفعات زئيف 

Alon  325325األون

 بيت اأوروت 

Beit Orot 36

جيفا بنيامني )اأدم(

 Geva Binyamin
)Adam(

370180

235 نيفيه يعقوب 

Har Adar 70هار اآدار 

 كفار اأدوميم

 Kfar Adumim92 

معاليه خمما�س 

 Ma‘ale Mikhmas48 

711603تلبيوت ال�رشقية 

641 تلبيوت  

48100جبل املكرب

فندق �شربد 

 Shepherd Hotel
)ال�شيخ جراح(

 13

640 راموت 

4464جيلو 
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خالل  بناءها  �أو  لها  �لتخطيط  يف  �لعمل  تقدم  �لتي  �لوحد�ت  عدد  �أن  حال،  �أي  على  �ملالحظ 

لقر�ر  مبا�رشة  �لتالية   2018 �صنة  و�أن  �ل�صابقة،  معدالته  من  �أدنى  كان   2019-2018 �صنتي 

�أدنى عدد من �لوحد�ت �ال�صتيطانية �لتي �صهدت تقدماً يف مر�حل �الإقر�ر و�لبناء  تر�مب �صجلت 

)�نظر جدول 3/8(. 

جدول 3/8: اأعداد الوحدات ال�شتيطانية املقرَّة خالل الفرتة 1342019-2014

عدد الوحدات ال�شتيطانيةال�شنة

201417,093

20158,438

201612,432

201715,702

20183,357

20195,720

اأعداد الوحدات ال�شتيطانية املقرَّة خالل الفرتة 2019-2014

م�رشوع م�شتوطنة عطاروت Atarot يف مكان مطار قلنديا:

لبناء م�صتوطنة جديدة يف مكان  �لقد�ص خمططاً  لبلدية  �الإ�صكان  2020/2/11 قدمت وز�رة  يف 

مطار قلنديا �ملغلق كي تبد�أ عملية در��صته و�عتماده يف �للجان �ملحلية و�لبلدية، وبذلك تكون هذه 

�لقد�ص  م�صتوطنات  �إىل  بالكامل  جديدة  م�صتوطنة  فيها  ت�صاف  �لتي  قرن  ربع  خالل  �الأوىل  �ملرة 

كانت  و�إن   ،1996 �صنة  يف  غنيم  �أبو  جبل  مكان  يف   Har Homa هارحوما  م�صتوطنة  بناء  منذ 

م�صتوطنة جفعات حماتو�ص Giv‘at HaMatos �صكلت �صابقة م�صابهة لكنها كانت تو�صعة لنو�ة 
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9,000 وحدة ��صتيطانية  �أن ت�صم  �صغرية قائمة. وياأتي �قرت�ح بناء هذه �مل�صتوطنة �لتي يتوقع 

�إىل  �إ�صايف  حاجز  ت�صكيل  ي�صتهدف  وهو   
135

نهائي، ب�صكٍل  �ملدينة  حدود  لتثبيت  �ل�صعي  �إطار  يف 

�لتو��صل  منع  يوؤكد  وبالتايل  حنينا،  بيت  مع  لتلتقيا  و�لر�م  عقب  كفر  متدد  ينع  �جلد�ر  جانب 

�ل�صكني بني ر�م �هلل و�ل�صو�حي �خلر�جية للقد�ص مع �صو�حيها �خلارجية.

خريطة 3/5: املوقع املقرتح مل�شتوطنة عطاروت و�شط اأحياء عربية مر�شحة للتوا�شل الطبيعي

رابعًا: التو�شع اال�شتيطاين ال�شهيوين يف ال�شفة الغربية:

1. تطور التو�شع ال�شتيطاين يف ال�شفة الغربية:
�صهدت �صنة 2018 تقدماً يف تخطيط وبناء 9,426 وحدة �صكنية يف �ل�صفة �لغربية دون �حت�صاب 

9,413 وحدة  لـ  2019 ف�صهدت تقدماً  �أما �صنة  �ل�صابق بتحليٍل مف�صل.  �لعنو�ن  �إذ تناولها  �لقد�ص 

�صكنية، ما يجعل �ملجموع 18,839 وحدة ��صتيطانية، و�إذ� ما �أ�صفنا له �أعد�د �لوحد�ت �ال�صتيطانية 

�صكنية  وحدة  �ألف   30 �إىل  ي�صل  �ملجموع  فاإن  نف�صها  �لفرتة  خالل  �لقد�ص  يف  ُقُدماً  بها  ُدفع  �لتي 

�رتفاع  يظهر  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  خالل  �أقرت  �لتي  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  عدد  ومبقارنة  تقريباً. 

�صنة  بد�ية  مع  لواليته  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  بدء  منذ  �ملقرة،  �لوحد�ت  عدد  يف  كبري 

�لذي �مل�صتوى  من  قريب  ذ�ته  �لوقت  يف  ولكنه  �أوباما،  الإد�رة  �الأخريتني  بال�صنتني  مقارنة   ،2017 
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كان عليه يف �صنة 2014. وهنا ال بّد من �لتوقف قليالً عند �لدالالت �لرقمية، و�ل�صياق �لذي يحيط بها 

عموماً، �إ�صافة للم�صادر �لتي توفر هذه �الأرقام وكيفية �حت�صابها، وذلك لتكوين فهم �أقرب للو�قع 

حول �لتطور يف تو�صيع �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية. 

 جدول 3/9: اإجمايل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات ال�شفة الغربية 

)بدون القد�س( 1362019-2014

عدد الوحدات ال�شتيطانيةال�شنة

20148,688

20152,292

20162,655

20179,896

20189,426

20199,413

وبني يدي �لقر�ءة �لرقمية للتو�صع �ال�صتيطاين يف �ل�صفة �لغربية ال بد �أن نلحظ �الآتي: 

Peace Now �الإ�رش�ئيلية  تُعد �الأرقام �لتي توفرها �لتقارير �ل�صادرة عن حركة �ل�صالم �الآن   •
�ملتعلقة  �ل�صحفية  و�لتغطية  �لدولية  �لتقارير  غالبية  عليه  تعتمد  �لذي  �لرئي�صي،  �مل�صدر 

دولة  تن�رشها  �لتي  و�ملناق�صات  �ملخططات  على  تعتمد  بدورها  �الأرقام  وهذه  باال�صتيطان؛ 

من  فقط  م�صتوطنة   13 �أن  مالحظة  من  بّد  ال  وهنا   
137

لديها. �ملعتمدة  �ل�صحف  يف  �الحتالل 

�أن  كما   
138

جديدة، �صكنية  وحد�ت  لبناء  مناق�صات  بن�رش  ملزمة  �لغربية  �ل�صفة  م�صتوطنات 

�لطريقة �ملعتمدة لعدِّ �لوحد�ت �ل�صكنية ينتج عنها ت�صخيم يف �لرقم �الإجمايل يف بع�ص �الأحيان 

�العتماد  �أم عند  �الأويل،  �عتمادها  �صو�ء عند  �أكرث من مرة،  �ل�صكنية  �لوحد�ت  نتيجة عد بع�ص 

�ملحلي، ثم �لوز�ري لالإن�صاء، ثم عند طرحها يف مناق�صات �لبناء. 

يف  �ل�صكنية،  للوحد�ت  �جلغر�يف  �لتوزيع  حول  تف�صيلية  �إح�صاء�ت  تقدم  �لتي  �مل�صادر  تغيب   •
�ل�صالم  حركة  �إح�صاء�ت  وهو  �لرئي�صي،  �مل�صدر  �إن  �إذ  �لغربية،  �ل�صفة  م�صتوطنات  خمتلف 

�الآن، يعتمد �ملخططات �لتي تن�رشها جمال�ص �مل�صتوطنات �لتي ال تقدم معلومات تف�صيلية، حيث 

�إنها تخ�صع الحقاً ملر�حل من �لتعديل و�ملر�جعة، ويف بع�ص �الأحيان الإعادة �لتوزيع قبل �إقر�رها 

فعلياً. كما تعتمد �لكثري من م�صاريع تو�صعة �مل�صتوطنات على خطط مقرة �صابقاً، تتعدى �لفرتة 

�لتي ُيغطيها �لتقرير. و�صيظهر �نعكا�ص هذ� �لنق�ص يف �مل�صادر، من خالل عدم تطابق �الأرقام 

بني �جلد�ول �الإجمالية و�جلد�ول �لتف�صيلية، �لتي �صرتد الحقاً يف هذ� �لتقرير، لكون �الأخرية 

تعتمد ب�صكل �صبه كامل على �لتغطية �الإعالمية لتو�صع �مل�صتوطنات، للتعوي�ص عن غياب �لر�صد 

�لعلمي �لدقيق لهذ� �لتو�صع.    
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على �لرغم من �لتذبذب �صعود�ً وهبوطاً يف عدد �لوحد�ت �ل�صكنية �ملعتمدة؛ �إال �أن �أرقام �لبناء   •
 
139

�لفعلي للوحد�ت �ل�صكنية يف �ل�صفة �لغربية بقيت ثابتًة �إىل حّد بعيد خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية.

وقد يكون ذلك �نعكا�صاً لعدد من �لعو�مل �لتي يجب توفرها لبدء �لبناء لناحية �للو�زم �للوج�صتية، 

وتو�فر �ملو�زنات و��صتثمار �لقطاع �خلا�ص �لذي يعتمد بدوره على وجود طلب على �لوحد�ت 

�ل�صكنية؛ و�إن كانت بع�ص �مل�صاريع مت�صي قدماً، نتيجة لتو�فر �لتمويل من �جلمعيات �لدينية، 

بعيد�ً عن قو�نني �ل�صوق �ملعتادة. 

، خالل �ل�صنو�ت �لقليلة  ال ُيرتجم ن�رش خطط لبناء �لوحد�ت �ل�صكنية بال�رشورة �إىل بناء ِفعليٍّ  •
يف  �صكنية  وحدة   215 بناء  �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  �صهدت  �ملثال  �صبيل  فعلى  تليه.  �لتي 

Alei Zahav يف �صلفيت  Avnei Hefetz يف طولكرم وعلي زهاف  �آفني حيفت�ص  م�صتوطنتي 

�لتنفيذ  �إىل  �لتخطيط  من  �لوحد�ت  تلك  �نتقال  �أن  �أي   
140

1998؛ �صنة  �أقرت  خمططات  على  بناًء 

��صتغرق 22 عاماً.

حتيُّز  �إىل  جزئياً  �صنتي2019-2018  خالل  �ملعتمدة  �ل�صكنية  �لوحد�ت  عدد  يف  �الرتفاع  يعود   •
�الإد�رة �الأمريكية ل�صيا�صات دولة �الحتالل، وتبنيها للن�صاط �ال�صتيطاين؛ و�لذي �نعك�ص خالل 

نهاية �صنة 2019 باإعالن وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو Mike Pompeo �أن بالده مل 

 كما يعك�ص �أي�صاً �لتو�زنات �ل�صيا�صية 
141

تعد ترى �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية غري �رشعية.

و�ليمني  �لليكود  على  تقوم  �أعمال  ت�صيري  حكومة  وجود  لناحية  �صو�ءً  �الحتالل  دولة  د�خل 

�ملتطرف، ما �صمح لالأحز�ب �ل�صغرية بفر�ص �أجند�تها على �مل�صهد �لعام، وعّزز �صعي رئي�ص 

وزر�ء �الحتالل لزيادة �صعبيته من خالل �إبد�ء دعم غري حمدود للن�صاط �ال�صتيطاين. وذلك قد 

يعني �أن �إقر�ر �ملخططات �لتو�صعية قد ال ُيرتجم بال�رشورة على �أر�ص �لو�قع يف �ملدى �لقريب، 

نتيجة كونه مرتبطاً باملناخ �ل�صيا�صي �أكرث من �رتباطه بو�قع �لن�صاط �ال�صتيطاين على �الأر�ص. 

النمو ال�شكاين للم�شتوطنني وعالقته بالتو�شع ال�شتيطاين يف ال�شفة الغربية:  .2
على �لرغم من بقاء �لزيادة يف عدد �لوحد�ت �ل�صكانية عند م�صتوى 9 �آالف وحدة �صكنية �صنوياً 

�نخف�صت من  �مل�صتوطنات  �ل�صكاين يف  �لنمو  ن�صبة  �أن  �إال  �ملا�صية،  �لثالث  �ل�صنو�ت  تقريباً خالل 

�لعقد  خالل  ُت�صجل  منو  ن�صبة  �أقل  عموماً  وهي   ،2019 �صنة  خالل   %3.1 �إىل   2017 �صنة   %4.8

�لتو�صعات  هذه  �أن  يوؤكد  ما  وهو   ،%2.1 بلغت  ن�صبة  �صجلت  �لتي   2016 �صنة  با�صتثناء  �الأخري 

�ل�صكاين، وهذ� ما يظهر يف  �أكرث مما هي مدفوعة بالنمو  �ل�صيطرة على �جلغر�فيا  حمكومٌة بفكرة 

�جلدول 3/10 �أدناه.

�ل�صنو�ت  �لزيادة يف  �أن درجة  �ل�صكاين للم�صتوطنني ب�صكل عام بالت�صاعد، غري  �لنمو  ويت�صم 

�خلم�ص �ملا�صية �ت�صمت بالتذبذب بني 4.8% و2.1%، ويعتمد هذ� �لنمو ب�صكل �أ�صا�صي على �لزيادة 
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حني  يف  �مل�صتوطنات،  بني  �لد�خلية  �لهجرة  وعلى  �ملتدينني،  �ليهود  �أو�صاط  يف  خ�صو�صاً  �لطبيعية 

 وذلك بطبيعة �حلال يطرح ت�صاوؤالً حول قدرة 
142

�لثالثة، �أعد�د �مل�صتوطنني �جلدد يف �ملرتبة  تاأتي 

دولة �الحتالل �لفعلية على بناء و�إ�صغال كل �لوحد�ت �ل�صكنية �لتي �أقرت خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية.   

جدول 3/10: النمو ال�شكاين لأعداد امل�شتوطنني يف م�شتوطنات ال�شفة الغربية 1432019-2010

ن�شبة الزيادة )%(الزيادةعدد امل�شتوطننيال�شنة

2010311,100––

2011325,50014,4004.6

2012341,40015,9004.8

2013356,50015,1004.4

2014370,70014,2003.9

2015385,90015,2004.1

2016394,3008,4002.1

2017413,40019,1004.8

2018427,80014,4003.4

2019441,10013,3003.1

3. قراءة الجتاهات الأ�شا�شية للتو�شع ال�شتيطاين يف ال�شفة الغربية:
خالل  �لبناء  �أو  �لتخطيط  م�صتوى  على  تو�صعاً  �صهدت  �لتي  للم�صتوطنات  �لتف�صيلية  �لقر�ءة 

�الجتاهات  ��صتنتاج  �إىل  تقود  �أدناه،  و3/12   3/11 �جلدولني  يف  تظهر  كما   2019-2018 �صنتي 

�الأ�صا�صية �لتالية: 

م�صار عزل ر�م �هلل عن �لقد�ص ب�صكٍل نهائي: وذلك من خالل تركيز �لبناء يف م�صتوطنات �رشق   •
وجنوب �رشق ر�م �هلل، ويف �لطوق �خلارجي �ل�رشقي و�ل�صمايل للقد�ص من �جلهة �ملقابلة.

تعزيز �أ�صابع �ال�صتيطان �لعميقة: و�لتي تنطلق من �خلط �الأخ�رش باجتاه عمق �ل�صفة �لغربية،   •
Ari’el يف �صلفيت، وقد ُخ�ص�صت  �أريل  Kedumim يف قلقيلية و�إ�صبع  �إ�صبع كيدوميم  وهي 

�أكرث من �ألفي وحدة �صكنية للدفع بهذ� �الجتاه.

ظلت  م�صتوطنات  وهي  �خلليل،  �رشق  م�صتوطنات  يف  عقائدي  �أ�صا�ص  على  �ال�صتيطان  تعزيز   •
م�صتقرة يف �حلجم ل�صنو�ت طويلة، لكنها باتت ت�صكل طليعة ح�صم �لهوية �ل�صهيونية �إىل جانب 

�لقد�ص، بح�صب روؤية �لدولة �ل�صهيونية؛ وهو ما بات و��صحاً يف زيار�ت نتنياهو �ملتكررة �إىل 

�خلليل، و�قتحامه �مل�صجد �الإبر�هيمي يف �صنتَي 2019 و2020، وقد خ�ص�صت لهذه �لغاية نحو 

600 وحدة ��صتيطانية.
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�لو��صل  �لطريق  على  �مل�صيطرة  �مل�صتوطنات  وتعزيز  �ل�صمالية،  �الأغو�ر  على  �ل�صيطرة  تعزيز   •
 Ma‘ale �إفر�مي  ومعاليه   Petza’el وف�صايل   Tomer وتومر  جلجال  يف  و�الأغو�ر  نابل�ص  بني 

Efraim، على ح�صاب دوما وف�صايل و�لعوجا.

�لوحد�ت  من  كبري  عدد  تخ�صي�ص  ملحوظاً  كان  �ملا�صيتني  �ل�صنتني  خالل  �لعميق:  �الخرت�ق   •
�لكيان  يكن  ومل  م�صتوطنون،  �أ�ص�صها  �لتي  و�لبوؤر  �ل�صغرية  �مل�صتوطنات  لت�صمني  �ل�صكنية 

�ل�صهيوين يعرتف بها من قبل. ففي ر�م �هلل مثالً خ�ص�صت �أكرث من �ألف وحدة �صكنية لتعزيز 

 Zayit رعنان  وزيت   Talmon وتلمون   Dolev دوليف  وت�صمل  غربها،  �ملتناثرة  �مل�صتوطنات 

تلك  لتتو��صل   ،Halamish حلمي�ص  �إىل  و�صوالً   3/11 �جلدول  يف  و��صح  هو  كما   ،Ra‘anan

�لكتلة فيما يبدو تعويالً عليها ككتلة �صاغطة تو�زي بيت �إيل Beit El �لو�قعة �إىل �ل�رشق. و�إذ� 

ما �أ�صفنا �إىل ذلك �جتاه تطويق ر�م �هلل من �جلنوب مب�صتوطنات غالف �لقد�ص، وحاجز عطارة 

Ateret �لتي تقطع طريق تو��صلها مع �صلفيت �صماالً، فالتف�صري �ملنطقي  وم�صتوطنة عطريت 

�لوحيد �ملتبقي لهذ� �ل�صلوك هو منع ر�م �هلل من �لتو�صع �أ�صا�صاً، و�حلفاظ على كتلتها �ل�صكانية 

�صمن حيزها �جلغر�يف �حلايل.

خريطة 3/6: م�شتوطنات غرب رام اهلل التي جتري حماولة ربطها يف كتلة واحدة
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�ل�صلوك ذ�ته جنده حا�رشً� يف بيت حلم، �إذ على �لرغم من وجود كتلة متما�صكة يعزلها �جلد�ر 

ويحاول �إحلاقها يف �لقد�ص يف غرب �ملدينة، �إال �أن حتليل �الأرقام �لو�ردة يف �جلدول 3/12 يظهر 

�صاحور  بيت  �رشق   Nikodim نيكودمي  مل�صتوطنتي  ذهب  لها  �ملخ�ص�ص  �لتو�صع  ن�صف  �أن 

�ل�رشق  جهة  من  حلم  بيت  بلد�ت  على  ت�صغطان  و�للتان  منها،  �جلنوب  �إىل   Asfar و�أ�صفار 

ومتنعان يف �لوقت نف�صه تو��صلهما مع بلد�ت �صمال �خلليل. كما �أقرت حكومة دولة �الحتالل 

يف كانون �الأول/ دي�صمب 2018 تخ�صي�ص 1,200 دومن من �أر��صي قرية خربة �لنحلة لوز�رة 

 
144

،Givat Eitam الإ�صكان يف دولة �الحتالل الإن�صاء م�صتوطنة جديدة حتت ��صم جفعات �إيتام�

م�رشوع �صمن  �لغربية،  �ل�صفة  جنوب  عن  كامل  ب�صكل  حلم  بيت  مدينة  عزل  بذلك   مكملة 

�ملدينة، ومنحها طابعاً  �لفل�صطيني ب�صكل كامل يف  �لوجود  �لذي يهدف ملحا�رشة   ،E2أو�  2 �إي 

1.5 مليون  �أكرث من   يهودياً كوجهة �صياحية �صمن دولة �الحتالل، وهي �ملدينة �لتي ت�صتقبل 

�صائح �صنوياً.  

فيها  �لتي ي�صعب  �ملناطق  �مل�صتوطنات يف  �أنو�ع جديدة من  بناء  �إىل  �ل�صهيونية  تلجاأ �حلكومة   •
تاأ�صي�ص جتمعات �صكانية كبرية، خ�صو�صاً يف مناطق �الأغو�ر و�رشق �ل�صفة �لغربية. وتت�صمن 

“كروم  �أو مز�رع خيول لال�صتجمام، وقد وّثقت موؤ�ص�صة  هذه �مل�صتوطنات بناء مدن جامعية 

�أقيمت يف غور �الأردن منذ  �إ�صطبالً ومزرعة خيول �صياحية،   37 �لعنب” �لي�صارية �ل�صهيونية 

 �أو بناء مر�كز �صناعية و�صياحية، كمتنزه ريا�صة �ل�صيار�ت �لذي �أقر بناوؤه بني 
145

�صنة 2000؛

146
�الأغو�ر �لو�صطى وحمافظة ر�م �هلل، و�لذي �صي�صم 120 وحدة فندقية.

كل  ترتبط  بحيث  �لغربية،  �ل�صفة  مل�صتوطنات  عمر�ين  مركز  �إىل  �لقد�ص  حتويل  نحو  �لتوجه   •
�لغربية،  �ل�صفة  م�صتوطنات  كل  عليه  تعتمد  �لذي  �ملدين  �ملركز  وي�صبح  به،  مو��صالتها  ُعُقد 

Bezalel Smotrich حلقيبة �ملتطرف بز�ليل �صموتريت�ص  �ليميني   وهذ� ما مهّد لتطبيقه تويل 

يف  قدمت  و�لتي  �ل�صهيوين  �لكيان  يف  للمو��صالت  �ل�صاملة  �خلطة  رف�ص  �إذ  �ملو��صالت. 

2019/6/27 الأنها “متار�ص �لتفرقة” بحق م�صتوطني �ل�صفة �لغربية، وتهمل تطوير �ملو��صالت 

يف  طرح  ثم  ومن   
147

�ل�صهيونية. باملدن  ربطها  على  يكفي  ما  تنفق  وال  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

60 يربط م�صتوطنات  �ل�صارع �ال�صتيطاين رقم  لبناء مقطع جديد من  2019/11/29 م�رشوعاً 

�أن  �أوىل �صمن جمموعة �صو�رع ال بّد  �إياها خطوة  Gush Etzion به، معتب�ً  غو�ص عت�صيون 

148
ُتبنى، وتتطلب �ملال و�لزمن لتتحول �إىل �صبكة مو��صالت متكاملة.
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 جدول 3/11: تف�شيل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات �شمال 

ال�شفة الغربية 1492019-2018

امل�شتوطنةاملنطقة

20182019

املجموع عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عددالوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

رام اهلل

Ofarim 583عوفارمي 

1,645

 

6782,323

189296بيت اإيل 

 503زيت رعنان 

 بيت اأرييه

Beit Aryeh8 

 60حلمي�س 

 180تلمون 

Psagot 9ب�شاغوت 

28382دوليف

جفعات اآ�شاف 

 Givat Assaf
85 

�شلفيت

Peduel 107بدوئيل

1,099

 

1481,247

16640علي زهاف

عيت�س اإفرامي

 Etz Efraim
108108

كفار تفوح

Kfar Tapuach
26 

بروخني 

Bruchin
71 

Revava 27رففاه 

غاين موديعني

 Ganei
 Modi‘in

194  

 400اأريل
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امل�شتوطنةاملنطقة

20182019

املجموع عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عددالوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

الأغوار 

واأريحا

Gilgal 234جلجال

764

98

2801,044

جفعات �شلعيت

 Givat Sal‘it
94 

ما�شكيوت 

Maskiot
27 

 55تومر

 55ف�شايل

 299معاليه اإفرامي 

فرييد يريحو

Vered Yeriho
 182

قلقيلية

كارين �شمرون

 Karnei
Shomron

85

1,554

 

1301,684

كريات نيتافيم

 Kiryat
Netafim

84 

عمانوئيل 

Imanuel
20860

Nofim 278نوفيم

Tzofim 435تي�شوفيم 

46470كيدوميم 

نابل�س

األون �شيفوت 

Allon Shevut
15

71

 

207278
Barakha 207 براخا

Itamar 56اإيتمار 

جنني

 تل مان�شيه

Tal Menashe
79

159
 

0159
Hinanit 80حنانيت 

طولكرم

Einav 81عيناف
211

 

0211
 130اآفني حيفت�س 
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 جدول 3/12: تف�شيل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات جنوب 

ال�شفة الغربية  1502019-2018

امل�شتوطنةاملنطقة

20182019

اإجمايل
عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

بيت حلم

 اإيبي هناحل

Ibei HaNahal 

841

98

1,5022,343

Efrat  106300اإفرات
كفار عت�شيون 

Kfar Etzion464 

 كفار اإلداد

Kfar Eldad84105

4770نيكودمي 
Elazar 68اإيلعيزر 

اأ�شفار 

)Metzad متزاد(
100207

1522األون �شيفوت

اخلليل

Adora 60اأدورا

1,523

 

1521,675

Ma‘on 27ماعون 

Sansana 128�شن�شانا 

Otniel 128عنتائيل 

 بني حافر

Pnei Hever2476

تينيه عومارمي 

Tene Omarim135 

Hagai 13576حاجاي
نوغوهوت 

Negohot102 

Metsada 61مت�شادا 

النبي دانيال  

Neve Daniel180 

 30البلدة القدمية

Carmel 156كرمل 

كرمي ت�شور 

Karmei Tzur120 

Sosia 81�شو�شيا 

 156كريات اأربع 



181

 االأر�س واملقد�شات

خام�شاً: اجلدار واحلواجز يف ال�شفة الغربية:

1. جدار الف�شل:

مل ي�صهد �لبناء يف جد�ر �لف�صل �لعن�رشي تطور�ً كبري�ً خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير �إذ مل يزد 

 وذلك ال يعود لتخلي دولة 
151

�لتقدم يف �إجناز �مل�صار �لكلي للجد�ر و�لذي يبلغ 708 كم عن %0.3،

�الحتالل عن م�رشوع �جلد�ر، و�إمنا يعود الكتمال �أجز�ئه �الأ�صا�صية �لتي تف�صل �ملدن �لفل�صطينية 

عن حدود �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، و�كتمال عزل م�صتوطنات �ل�صفة �لغربية �إىل حٍد كبري، كما 

يكن �إرجاع �لبطء يف تقدم �لعمل يف �جلد�ر �أي�صاً �إىل تغري روؤية �لكيان �ل�صهيوين حلدوده �لنهائية. 

�إذ تز�يد خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية �إقر�ر �إن�صاء م�صتوطنات وبوؤر ��صتيطانية �رشق �جلد�ر ما يعني �أن 

�حلدود �الأ�صلية للجد�ر مل تعد ت�صمن �لعزل �لتام للتجمعات �ال�صتيطانية، وباتت حكومة �الحتالل 

�لفل�صطينية ل�صمان  �لتي تربط �لقرى و�ملدن  تلجاأ لتعزيز �صبكة �لطرق �اللتفافية و�إغالق �لطرق 

عدم و�صول �لفل�صطينيني للتجمعات �ال�صتيطانية. 

�لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  خالل  �إجنازها  يف  �لعمل  تقدم  �لتي  �جلد�ر  مقاطع  �أبرز  كانت  وقد 

باالإ�صافة  �هلل،  ر�م  حمافظة  يف  �جللزون  بلدة  �أر��صي  على  �إيل  بيت  مب�صتوطنة  �ملحيط  �ملقطع 

وقد  جنني.  يف  �ملالح  ظهر  قرية  �أر��صي  على  و�ملقام   Shaked �صاكيد  مب�صتوطنة  �ملحيط  للجد�ر 

123 نقطًة �لتقرير  �لتي يغطيها  �لتفتي�ص و�حلو�جز على طول �جلد�ر خالل �لفرتة   بلغ عدد نقاط 

 
152

وحاجز�ً.

2. احلواجز:153

يف �صنة 2019، بلغ عدد �حلو�جز، �لتي تقطع �أو�صال �لعمق �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية، ومتنع 

�لتو��صل بني �ملحافظات �لفل�صطينية من جهة وبني �ملر�كز �ملدنية و�لقرى و�لبلد�ت �لفل�صطينية من 

جهة �أخرى؛ 777 حاجز�ً تنوعت بني: بو�بات حديدية، وحو�جز �إ�صمنتية، و�صو�تر تر�بية، ونقاط 

تفتي�ص موؤقتة ود�ئمة. وترتكز �حلو�جز يف حمافظة �خلليل �لتي ت�صم لوحدها 320 حاجز�ً، تليها 

حمافظة ر�م �هلل �لتي ت�صم 114 حاجز�ً، تليها حمافظة نابل�ص بـ 76 حاجز�ً.

وخالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير، ن�صب جي�ص �الحتالل 15 حاجز�ً جديدً� يف حمافظة �خلليل 

تركزت يف معظمها يف قرى جنوب �خلليل، و14 حاجزً� يف حمافظة ر�م �هلل تركزت يف معظمها �صمال 

مدينة ر�م �هلل لف�صلها عن بلد�ت �ملحافظة �ل�صمالية. 
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�شاد�شًا: هدم املنازل واملن�شاآت وم�شادرة االأرا�شي:

1. هدم املنازل واملن�شاآت: 
�صهد هدم �ملنازل و�ملن�صاآت يف �ل�صفة �لغربية �نخفا�صاً خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير عن 

�صنتي 2016 و2017، �إذ �صهدت �صنة 2018 هدم 244 م�صكناً ومن�صاأة دون �حت�صاب �لقد�ص حيث 

 وقد �أدت عمليات �لهدم تلك �إىل تهجري 246 �صخ�صاً، وقد تركز 
154

ناق�صناها ب�صكل مف�صل �صابقاً.

384 م�صكن  2019 هدم  �صنة  فيما �صهدت   .(35) (35)، و�صلفيت  �هلل  (72)، ور�م  �لهدم يف �خلليل 

ومن�صاأة، �أدت �إىل تهجري 811 �صخ�صاً، وتركزت ب�صكل كبري يف بيت حلم (123)، و�خلليل (123)، 

155
وطوبا�ص (58).

وقد �أظهر �لتوثيق �مليد�ين �لذي يقوم به مركز �أبحاث �الأر��صي - �لقد�ص ومكتب �الأمم �ملتحدة 

 United Nations Office �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق 

  for the Coordination of Huminitarian Affairs–occupied Palestinian territory

)OCHA-opt( تفاوتاً ملحوظاً يف عدد حاالت هدم �مل�صاكن و�ملن�صاآت �لتي يتم ر�صدها، وقد يعود 

ذلك بطبيعة �حلال للمنهجية �لتي يتبعها كل طرف من �الأطر�ف، لكنه يف �لوقت ذ�ته ُيظهر �حلاجة 

لدعم جهود توثيق حاالت هدم �مل�صاكن و�ملن�صاآت، لتكون �أكرث �صموالً وفعالية لتبنى عليه مقاربة 

�لتايل �حلاالت  �ملهدومة. ونورد يف �جلدول  �ملنازل و�ملن�صاآت  تلك  تعزيز ودعم منا�صبة الأ�صحاب 

�لتي مّت توثيقها من كل طرف من �الأطر�ف، مع �رشورة �الإ�صارة �إىل �أن �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير 

�صو�ًء  تاأ�صي�صها،  منذ  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لعاملة  �حلقوقية  للموؤ�ص�صات  �لتمويل  تر�جع  �صهدت 
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�ملختلفة. وهيئاتها  �ملتحدة  لالأمم  تابعة  �أممية  مكاتب  �أم  �أهلية  موؤ�ص�صات  �جلهات  هذه  �أكانت 

ويطرح ذلك �صكاً مهماً حول جناح �صيا�صة �خلارجية �ل�صهيونية يف تقوي�ص جهود مر�قبة عدو�نها 

على �لفل�صطينيني. 

جدول 3/13: هدم امل�شاكن واملن�شاآت يف ال�شفة الغربية 1572019-2018

20182019

 ح�شب مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية 

يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة
244384

317171ح�شب مركز اأبحاث الأرا�شي - القد�س
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2. م�شادرة الأرا�شي:

�صهدت �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير م�صادرة �أكرث من 23,197 دومناً من �الأر�ص لغايات �أمنية، 

�أو لغايات �إن�صاء م�صتوطنات جديدة �أو تو�صيع م�صتوطنات قائمة، �أو لغر�ص �صق �لطرق �اللتفافية 

�إذ  �الأر��صي؛  م�صادرة  حاالت  �أكب  �هلل  ر�م  حمافظة  �صهدت  وقد   
158

�مل�صتوطنات. بني  ت�صل  �لتي 

دومناً،   2,444 م�صادرة  �صجلت  �لتي  طوبا�ص  حمافظة  تلتها   
159

دومناً،  5,965 م�صادرة  �صجلت 

ومن ثم حمافظة �صلفيت 2,081 دومناً، وحمافظة �خلليل 1,518 دومناً. وتت�صق هذه �لن�صب �إىل حد 

بعيد مع �لن�صاط �ال�صتيطاين �لذي ت�صهده حمافظة ر�م �هلل، و�الأغو�ر �ل�صمالية )حمافظة طوبا�ص(، 

ر �ملو�رد �ملائية  وحمافظة �صلفيت �لتي متتاز بانخفا�ص كثافتها �ل�صكانية، وخ�صوبة �أر�صها، وتوفُّ

فيها. 
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ت�صيطر دولة �الحتالل على نحو 80% من مو�رد �ملياه يف �ل�صفة �لغربية،

وهي تتعامل مع كامل �ملو�رد �ملائية يف �ل�صفة �لغربية بو�صفها تابعًة لها، 

وتفر�ص على �لفل�صطينيني �حل�صول على مو�فقة م�صبقة منها ال�صتغالل �ملياه يف �ل�صفة �لغربية باأي 

�صكل كان، حتى من خالل جتميع مياه �الأمطار �أو �إقامة خز�نات للمياه. وهي بذلك ال ت�صمن �لتحكم 

�أي�صاً باجتاهات منو �لتجمعات �ل�صكانية، و��صتغالل  با�صتغالل �ملو�رد �ملائية فح�صب، بل تتحكم 

�الأر��صي �ل�صاحلة للزر�عة. وقد جتاهلت خطة �إد�رة تر�مب “لل�صالم” و�ملعروفة بـ“�صفقة �لقرن” 

�الإ�صارة لتوزيع �ملو�رد �ملائية يف �ل�صفة �لغربية، وذلك بعد �أن كانت بند�ً �أ�صا�صياً يف �تفاقيات �أو�صلو، 

�ملائية،  ��صتغالل مو�ردهم  �لفل�صطينيني من  �لقائم كما هو وحرمان  �لو�صع  �الإبقاء على  ما يعني 

وهو ما يقطع �لطريق حتى على روؤية �خلطة نف�صها لوجود “�قت�صاد فل�صطيني مزدهر” يف �ل�صفة 

�لغربية، كما تدَّعي �خلطة. 

خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير دمرت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 82 بئر�ً وبركة زر�عية يف 

�ل�صفة �لغربية تركزت معظمها يف طوبا�ص و�خلليل، كما دمر جي�ص �الحتالل �أكرث من 50 �صبكة رّي 
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يف ر�م �هلل ونابل�ص وطوبا�ص و�صلفيت و�أريحا.

عا�صمًة  بالقد�ص  �عرت�فه   2017/12/6 يف  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إعالن  مع 

�لتعويل  �أن  وبد�  �حل�صم،  مرحلة  �إىل  �ملدينة  على  �ل�رش�ع  دخل  �ل�صهيوين،  للكيان 

بح�صٍم  �ال�صتعمار  من  عاٍم  مئة  تتويج  عن  يبحث  وتهويدها  �ملدينة  هوية  طم�ص  على  �ل�صهيوين 

نهائي حتت مظلة �لتاأييد �الأمريكي غري �مل�صبوق. متيزت هذه �ملرحلة بحالة من �ملغالبة؛ مبحاوالت 

�شابعًا: املياه

خال�شة
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�أ�صا�صاً، وحتركات فل�صطينية،  �صهيونية لفر�ص تغيري�ت كبى تقابلها حتركات �صعبية مقد�صية 

وعربية و�إ�صالمية �أقل ح�صور�ً، ملغالبة هذه �ملحاوالت ومنعها من �لتحقق.

يف  �لفل�صطيني  �لوجود  رموز  �رشب  جبهة  على  �لتقدم  من  �ل�صهاينة  متكن  �لعام،  �مل�صار  يف 

�لقد�ص و�ملركز �ل�صحي �لعربي، كما عطلو� عمل  �لقد�ص، فاأغلقو� مقر مديرية �لرتبية و�لتعليم يف 

حمافظ �لقد�ص ووزير �لقد�ص باالعتقال �ملتكرر و�ملنع من ممار�صة �أي ن�صاط، ونفذو� عمليات هدم 

كبى يف خميم �صعفاط ويف و�دي �حلم�ص ويف �لعيزرية، كما �أنهم �أقرو� حزمة من �مل�رشوعات �لتي 

�لبلدة  حميط  يف  �لهو�ئي  �لقد�ص  قطار  مثل  تتم،  �أن  لها  ُقيِّ�ص  �إن  �ملدينة،  وجه  تغرّي  �أن  �صاأنها  من 

�لقدية، وم�رشوع م�صتوطنة كبى جديدة يف مكان مطار قلنديا �صماالً.

�صنتي خالل  كبريين  برت�جعني  �ل�صهيونية  �لتقدم  حماوالت  ُمنيت  عينه،  �لوقت   يف 

�خلان  جتمع  هدم  تاأجيل  الإعالن  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  ��صطر�ر  كان  �الأول   ،2019-2018

�الأحمر �لبدوي �رشقي �لقد�ص نتيجة �ل�صغط �لدويل و�ل�صعبي، و�لثاين كان فتح م�صلى باب �لرحمة 

يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك بعد 16 عاماً من �الإغالق �الإ�رش�ئيلي، �إثر �لهبة �ل�صعبية �لتي جاءت لتبدِّد 

�جلهود �لتدريجية �ل�صهيونية الإخالء �ملنطقة وق�صمها خطوة خطوة.

على �مل�صتوى �مليد�ين، كانت م�صار�ت �لعدو�ن على �الأق�صى ت�صري يف ثالثة �جتاهات متو�زية: 

م�صار �لتق�صيم �لزماين و�القتحامات، مع �لرتكيز على فر�ص �أد�ء �لطقو�ص �لتلمودية �لعلنية د�خل 

�الأق�صى ب�صكٍل تدريجي و�صل ذروته يف �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019، وم�صار تفريغ دور 

2019 ب�صلب �صالحية  �الأوىل مطلع  �الأردنية من م�صمونه وكانت له حمطتان فارقتان:  �الأوقاف 

ترميماً  �الحتالل  بلدية  لتنفذ  �الأوقاف،  من  �خلارج  من  لالأق�صى  �لغربي  �جلنوبي  �جلد�ر  ترميم 

2019 مبنع  �أكتوبر  يف �الأق�صى الأول مرة يف تاريخه منذ �حتالله، و�لثاين يف �صهر ت�رشين �الأول/ 

فهو  �لثالث  �مل�صار  �أما  ت�صويرهم،  من  �أو  �الأعياد  خالل  �ل�صهاينة  �ملقتحمني  مو�كبة  من  �حلر��ص 

عند  و�خلارجية  �لد�خلية  �جلهتني  من  �لرحمة  باب  ي�صتهدف  كان  و�لذي  �ملكاين  �لتق�صيم  م�صار 

�ملقبة �لتاريخية �ملجاورة له. وقد �صهدت �صنة 2019 بد�ية تز�من ��صتثنائي بني �الأعياد �ليهودية، 

�صي�صتمر  �جتاه  وهو  مركزية،  �إ�صالمية  و�أعياد  �الأق�صى،  على  �لعدو�ن  الأجندة  ر�فعة  تتخذ  �لتي 

لثالث �صنو�ت، لياأتي ب�صببه �قتحام �الأق�صى يف 28 رم�صان، و�قتحام �الأق�صى يف يوم عيد �الأ�صحى 

و�لذي كان �أول �قتحامٍ يتم يف يوم عيدٍ �إ�صالمي يف تاريخ �الأق�صى.

�أما على م�صتوى �الأوقاف �مل�صيحية، فقد �أ�صدرت �ملحكمة �لعليا �ل�صهيونية قر�ر�ً نهائياً ب�صاأن 

عقار�ت �صاحة عمر �لتي �رشُبت عب بطركية �لروم �الأرثوذك�ص �صنة 2005، وكان �لبطريرك �حلايل 

ثيوفيلو�ص قد توىل من�صبه على �أ�صا�ص �إبطال هذه �ل�صفقة، لكن �لعك�ص هو ما حتقق يف �صنة 2019؛ 
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وقد ُمني �حلر�ك �لعروبي و�لوطني �الأرثوذك�صي حلماية �لعقار�ت ب�رشباٍت موجعة نتيجة �نحياز 

�جلهود  �أن  من  �لرغم  على  ثيوفيلو�ص  �لبطريرك  جانب  �إىل  �الأردنية  و�لدولة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�لقانونية �لتي قادها قد و�صلت �إىل ف�صٍل كامٍل حتى �الآن.

و�صلو�ن  �لقدية  �لبلدة  ويف  �ملركز،  �أحياء  يف   2019-2018 �صنتي  طو�ل  �ملو�جهة  تركزت 

للعام  �مل�صتمرة  �ملحلية  �نتفا�صاتها  تخو�ص  �الأحياء  هذه  �أن  وبد�  �لتحديد،  وجه  على  و�لعي�صوية 

للمقد�صيني  �الإ�رش�ئيلية  “�ل�رشبات”  كانت  باملقابل   .2013 �صنة  �صيف  منذ  �لتو�يل  على  �ل�صاد�ص 

تركز على جانب �حلرب �لنف�صية، وبد� ذلك و��صحاً يف تعمد ح�صد �الإعالن عن جمموعة ت�رشيباتٍ 

و�حد كل  �أن  من  �لرغم  على  و�صلو�ن،  �لقدية  �لبلدة  يف   2018 يناير  �لثاين/  كانون  يف   للعقار�ت 

�أما �لنموذج �لثاين فكان تعمد تنفيذ عمليات هدمٍ كبى  من تلك �لت�رشيبات ��صتغرق �أعو�ماً ليتّم، 

يف  �صعفاط  خميم  يف  وذلك  �الأق�صى،  �نتفا�صة  منذ  �ملدينة  ت�صهدها  مل  حا�صدة  ع�صكرية   ٍ بتعزيز�ت

�آذ�ر/ مار�ص 2018 ويف و�دي �حلم�ص �رشق �صور باهر يف متوز/ يوليو 2019.

�أربعة  على   2019-2018 �صنتي  خالل  ركز  �لغربية  �ل�صفة  وعموم  �لقد�ص  يف  �ال�صتيطان 

�لقد�ص عب م�صاريع بنًى حتتية مثل  �ليهودي يف مركز  �جتاهاتٍ مركزية: �الأول تعزيز �حل�صور 

�لقطار �لهو�ئي يف حميط �لبلدة �لقدية، و�لثاين و�صل طوق م�صتوطنات �رشقي �لقد�ص مبنحدر�ت 

غور �الأردن وعزل �لقد�ص عن ر�م �هلل ل�صمان عدم �ت�صالهما، وهو ما �صينتهي عب �لزمن �إىل ف�صل 

تام لل�صفة �لغربية �إىل جزيرتني �صمالية وجنوبية يطوقهما نهر �الأردن، وهي �لروؤية �ال�صرت�تيجية 

�ل�صهيونية �الأ�صيلة لل�صفة �لغربية كما عبّت عنها خطة �ألون Allon Plan �صنة 1967. �أما �الجتاه 

يف  عليه  يعتمدون  �لغربية،  �ل�صفة  عمق  مل�صتوطني  عمر�ين  مركز  �إىل  �لقد�ص  حتويل  فهو  �لثالث 

حمدودية  يف  �ملزمنة  �مل�صكلة  ملغالبة  �لعامة،  و�ملو��صالت  �ل�صو�رع  خطوط  به  وترتبط  �خلدمات 

�لديوجر�يف  �لرتكز  نقاط  عن  ن�صبياً  و�لبعيد  �لقد�ص،  يف  �ملتقدم  �ليهودي  للمركز  �جلغر�يف  �لعمق 

م�صتوطنات  كتلة  تعزيز  �إىل  �لر�بع  �الجتاه  ي�صعى  و�أخري�ً  �ل�صاحلي؛  �ل�صهل  على  �ليهودي  �ملدين 

يف  و�أحيائها،  �ملدينة  �صدر  على  وجتثم  �ل�رشق  جهة  من  �لقدية  بلدتها  تطوق  �لتي  �خلليل  �رشق 

حماول تاأكيٍد للهوية �لتور�تية للدولة �ل�صهيونية.

تقدمٍ  مبحاوالت  �ملدينة،  م�صري  على  �ملغالبة  مرحلة  �صت�صتمر   2021-2020 �صنتي  خالل 

حمدود،  و�إ�صالمي  عربي  بدعمٍ  وفل�صطيني  مقد�صي  �صعبي  رد  يقابلها  �أمريكي  بغطاء  �صهيونية 

هذه  حدة  يف  تاأثري�ً  �الأكرث  �لعن�رش  هو  �ملتحدة  للواليات  رئي�صاً  تر�مب  لدونالد  �لتجديد  و�صيكون 

�ملو�جهة، ففي ظّل �أزمة �صيا�صية �صهيونية يتوقع لها �أن ت�صتحكم، يبقى �لغطاء �الأمريكي �ملفتوح 

�الأق�صى يف دوره  �مل�صجد  �ملقابل، �صي�صتمر  �ملدينة. يف  �الأ�صا�صي ملحاولة ح�صم م�صري  �لد�فع  هو 

�إىل  1996 �صنة  �لنفق  هبة  من  �ل�صعبية،  لالنفجار�ت  رمزي  كعنو�نٍ  عقود  ثالثة  منذ  يتجدد   �لذي 



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

186

عنو�ناً  �لرحمة  باب  �إغالق  ملعاودة  �ل�صهيونية  �ملحاولة  و�صتكون   ،2019 �صنة  �لرحمة  باب  هبة 

�أ�صا�صياً مر�صحاً للت�صعيد، فافتتاح �مل�صلى بقوة �جلماهري ما يز�ل غري مقبوٍل يف �لعقل �ال�صتعماري 

�أما  �مل�صلى،  فتح  منذ  تتجدد  �ملقد�صي  �الإجناز  هذ�  مر�رة  على  �لتحايل  وحماوالت  �ل�صهيوين، 

�لعنو�ن �ملركزي �لثاين لل�صد�م ف�صيكون �القتحامات وما يجري فيها من عدو�ن خ�صو�صاً يف ظّل 

تز�من �الأعياد �الإ�صالمية و�ليهودية �ملركزية على مدى �ل�صنتني �لقادمتني، ما يجعل تكر�ر �لهبات 

�ل�صعبية يف �لقد�ص �أمر�ً مرجحاً.

�لرمزي  �لوجود  رموز  على  �حلرب  �جتاهات:  ثالثة  يف  تتعزز  �أن  للمو�جهة  يتوقع  ميد�نياً، 

�ملو�فقة  يجعل  ما  وهو  وتهمي�صها،  لتعطيلها  يوؤدي  مبا  �لقد�ص  يف  �لفل�صطيني  �لر�صمي 

�ل�صابقة �لتجارب  غر�ر  على  �لقد�ص  يف  �لبيد  مر�كز  يف  رمزية  �نتخاباتٍ  على   �ل�صهيونية 

�أطر�ف  على  �لرتكيز  مع  �جلماعية  �لهدم  جمازر  وترية  وت�صاعد  �مل�صتحيل،  �إىل  �أقرب  �أمر�ً 

جبهة  على  �ملو�جهة  وجتدد  و�صلو�ن،  حنينا  وبيت  �صعفاط  خميم  يف  �لكبى  �لفل�صطينية   �الأحياء 

�خلان �الأحمر.

�ال�صتيطاين  �لتو�صع  �لنا�صئ يف �خلليل و�إىل حدٍّ كبري م�صري حماولة  �ل�صعبي  �صيحدد �حلر�ك 

��صرت�صادياً  �إنهاء جتربة تق�صيم �حلرم �الإبر�هيمي �لتي تتخذ منوذجاً  �إنه قد يتمكن من  فيها، بل 

مل�صار تق�صيم �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وقد تتمكن حماولة تطويق �لقد�ص ور�م �هلل من جهة �ل�رشق 

من �لتطور �إىل حّد يقطع بالفعل كل �إمكانات �لتو��صل �جلغر�يف بني �صمال �ل�صفة �لغربية وجنوبها، 

�إال �أن م�صار �ملو�جهة �ل�صعبية �صي�صكل عامالً مفتاحياً يف حتديد مدى تقدم تلك �ملحاولة.
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م�شارات العدوان واملقاومة والت�شوية ال�شلمية

م�سارات العدوان واملقاومة والت�سوية ال�سلمية

��صتمر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف عدو�نه و�إجر�ء�ته �لقمعية �صد �ل�صعب �لفل�صطيني 

بكافة  لالحتالل،  مقاومته  و��صل  �ل�صعب  �أن  غري  و2019؛   2018 �صنتي  خالل 

�أ�صكالها �ل�صعبية و�مل�صلحة. وبالرغم من معاناة �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية من �لتن�صيق �الأمني بني 

�ل�صلطة �لفل�صطينية و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �إال �نها ��صتمرت يف �إطار �لعمليات �لفردية، مع ��صتمر�ر 

�أما يف  �إجر�ء�ت قو�ت �الحتالل وتوغالتها و�عتقاالتها.  �ملو�جهات �النتفا�صية �ليومية، ومو�جهة 

�لعمليات  غرفة  �أد�ء  طورت  كما  و�مليد�نية،  �لقتالية  قدر�تها  �ملقاومة  قوى  طوّرت  فقد  غزة،  قطاع 

وقد  عالية.  ردعية  وقوة  كفاءة  فيها  �أثبتت  ع�صكرية،  مو�جهات  ع�رشة  نحو  وخا�صت  �مل�صرتكة، 

�لو�جهة،  �إىل  غزة  قطاع  ح�صار  وق�صية  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  ق�صية  �لعودة،  م�صري�ت  �أعادت 

�لت�صوية  م�صار  �أما  �ملقاوم.  �ل�صعبي  �لعمل  يف  �لفل�صطيني  �الإبد�ع  �أ�صكال  من  جديد�ً  �صكالً  ومثَّلت 

�الأمريكي  �لطرفان  �صعى  �أن  بعد  م�صدود،  طريق  �إىل  و�صل  �أنه  و��صحاً  �أ�صبح  فقد  �ل�صلمية، 

و�الإ�رش�ئيلي لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، من خالل “�صفقة تر�مب” �لتي تو�جه �إجماعاً فل�صطينياً 

على رف�صها و�إ�صقاطها.

 �رتفعت عمليات �ملقاومة خالل �صنتي 2019-2018،

3,006 عملية  فقد �صجل جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي 

�ُصجلت  عملية   2,682 مقابل   2018 �صنة  يف  مقاومة 

�الأر��صي  ود�خل  غزة،  وقطاع  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف   2019 �صنة  خالل 

 2018 �ملقاومة خالل �صنة  �ل�صهري لعمليات  �ملعدل  1948. وبذلك يكون  �ملحتلة �صنة  �لفل�صطينية 

يف مقاومة  عملية   1,153 �ل�صاباك  �صجل  فقد   .2019 �صنة  خالل  �لعمليات  معدل  من  بقليل   �أقل 

�ل�صفة �لغربية )ما عد� �لقد�ص( يف �صنة 2018 مقابل 1,050 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2019، و�صجل 

2019، و�صجل 247 عملية �ُصجلت خالل �صنة  2018 مقابل  �لقد�ص يف �صنة   198 عملية يف �رشقي 

5 عمليات يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948 يف �صنة 2018، مقابل 3 عمليات �ُصجلت خالل 

كانت  �ل�صفة  يف  �ل�صنتني  خالل  �صجلت  �لتي  �لعمليات  معظم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   .2019 �صنة 

 ويف قطاع غزة �صجل �ل�صاباك 1,650 عملية يف �صنة 2018 مقابل 
1
ر�صق حجارة وزجاجات حارقة.

1,380 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2019، مقابل 39 عملية فقط مّت ت�صجيلها �صنة 2017، مع �الإ�صارة 

�إىل �أن تقارير �ل�صاباك حت�صي �لعمليات �لتي تنطلق من �صيناء �مل�رشية مع قطاع غزة، وهي على 

2
كل حال قليلة جد�ً بالقيا�ص مع ما ينطلق من قطاع غزة.

مقدمة

 اأواًل: العــــدوان االإ�شــرائيلــــي 

       واملقاومة الفل�شطينية
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ونتيجة �زدياد �ال�صطد�مات مع �الحتالل، و�لفعاليات �مل�صاحبة مل�صري�ت �لعودة، �صهد قطاع 

غزة �رتفاعاً حاد�ً يف عمليات �إطالق �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية باجتاه �لبلد�ت و�ملدن “�الإ�رش�ئيلية” يف 

فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948. فقد مّت �إطالق 754 قذيفة �صاروخية وقذيفة هاون خالل �صنة 2018، 

3
مقابل 1,020 �صاروخ يف �ل�صنة �لتالية، وذلك ح�صب معطيات جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي.

و�أعلنت   ،2019-2018 �صنتي  خالل  متقدمة  مر�حل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأمني  �لتن�صيق  وبلغ 

�الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية عن �إحباط عمليات للمقاومة �لفل�صطينية خالل تلك �لفرتة، و�لك�صف 

عن خاليا للمقاومة، بالتن�صيق مع �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية. و�أ�صارت م�صادر �أمنية وع�صكرية 

 Gadi �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  منهم  عديدة،  �إ�رش�ئيلية 

4
Eisenkot، �إىل �أن �لتن�صيق �الأمني يحول دون عودة حركة حما�ص لعملياتها بال�صفة.

وقال رئي�ص جهاز �ل�صاباك ند�ف �أرغمان Nadav Argaman، �أمام جلنة �خلارجية و�الأمن يف 

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

�أن   ،2020/1/20 يف  �أرغمان،  وك�صف   
5
�أفر�د”. �صينفذها  كان  عملية   590 و�أحبطنا  حلما�ص،  تابعة 

�جلهاز متكن من �إحباط 560 هجوماً خالل �صنة 2019 كان يجري �الإعد�د لتنفيذ معظمها يف �ل�صفة 

 وذكر 
6
�لغربية، منها 10 عمليات تفجريية، و4 حماوالت خطف، و�أكرث من 300 هجوم �إطالق نار.

7
“�أن �لتكنولوجيا �ملتطورة هي �صبب الإحباط معظم �لعمليات يف �ل�صفة �لغربية”.

�إ�صخاروف �آيف  �الإخباري   Walla و�اّل  مبوقع  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  مر��صل   وزعم 

Avi Issacharoff، �أن “�إ�رش�ئيل” �أحبطت 60% من عمليات �ملقاومة �لفل�صطينية بال�صفة �لغربية. 

 %30 �لتابعة لل�صلطة يف ر�م �هلل قامت باإحباط  �أن �الأجهزة �الأمنية   ،2019/3/20 وذكر �ملحلل، يف 

من تلك �لعمليات. وك�صف عن �إحباط 100 عملية خالل �لربع �الأول من �صنة 2019، و600 عملية 

 
8

خالل 2018، و400 عملية خالل 2017، و350 عملية خالل 2016، و200 خالل 2015.

جدول 4/1: توزيع اأماكن عمليات املقاومة الفل�شطينية 92019-2018

ال�شنة
ال�شفة الغربية

)ما عدا القد�س)
�رشقي القد�س

 فل�شطني املحتلة

�شنة 1948
املجموعقطاع غزة*

20181,15319851,6503,006

20191,050247**51,3802,682

2,203445103,0305,688املجموع 

 مبا فيها �صيناء.
*

 مبا فيها عمليتان د�خل �ل�صجون.
**
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ومن جهة �أخرى، فقد و��صل �مل�صتوطنون �ليهود يف �ل�صفة �لغربية عدو�نهم �صّد �لفل�صطينيني 

منت�صف  حتى  �عتد�ء   256 نفذو�  كما  2018؛  �صنة  �عتد�ء   378 فنفذو�  �الحتالل،  قو�ت  من  بغطاء 

10
�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2019.

1. م�شريات العودة وك�رش احل�شار:

يف �إبد�ع جديد يف �أ�صاليب مقاومة �الحتالل، طرحت جمموعات فل�صطينية، على و�صائل �لتو��صل 

2018، فكرة تنظيم م�صري�ت جماهرية يف قطاع غزة و�ل�صفة  �الجتماعي، يف كانون �لثاين/ يناير 

�لغربية و�ل�صتات �لفل�صطيني ب�صكل متز�من، تهدف �إىل حتقيق عودة �لالجئني �لفل�صطينيني فعلياً، 

خرجو� منها يف حرب 1948، 
ُ
وب�صكل �صلمي، وحتت �لعلم �لفل�صطيني، �إىل �أر�صهم وبيوتهم �لتي �أ

وحّددو� يوم �الأر�ص تاريخاً النطالق هذه �مل�صري�ت.

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

ف�صائلية، ت�صتهدف �لتح�صيد �لو��صع لالجئني، و�لتقدم �لتدريجي باجتاه �حلدود. غري �أن �ن�صمام 

�أعطاها ُبعد�ً مقاوماً، ومّت بعد   2018/3/17 �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة مل�رشوع �مل�صرية يف 

“�لهيئة �لوطنية �لعليا مل�صرية �لعودة وك�رش �حل�صار”؛ لي�صيف ُبعد�ً  ذلك ت�صكيل �إطار جديد هو 

 وكانت �لبد�ية يوم �جلمعة يف 2018/3/30، حيث 
11

حملياً باإ�صافة هدف ك�رش �حل�صار �إىل ��صمها.

�الحتالل؛  �أقلقت  �لتي  �لتطور�ت  �أهم  من  و�حدة  �لعودة  م�صري�ت  و�صّكلت  و��صعاً،  جتاوباً  لقيت 

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

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

وحيث �إن معظم �أبناء �لقطاع هم من �لالجئني.

وقد غّطى ��صتمر�ر م�صري�ت �لعودة، باأدو�تها �لب�صيطة �ملبتكرة، وب�صكل �أ�صبوعي منظم، معظم 

�لفرتة �لتي يعاجلها هذ� �لتقرير، حيث مّت تنفيذ 86 م�صرية عودة حتى نهاية 2019. وقدم �ل�صعب 

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

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

�ليوم ذلك  يف  غزة  قطاع  قدم  حيث  �لقد�ص،  �إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  بنقل   �الأمريكي 

58 �صهيد�ً، و2,771 جريحاً. ويف 2019/12/26، قررت �لهيئة �لوطنية �لعليا للم�صري�ت تعليق تنظيم 
12

�مل�صري�ت حتى 2020/3/30. وقالت �إنها قررت تنظيم �مل�صري�ت ب�صكل �صهري خالل �صنة 2020.

فل�صطينياً   364 قتلت  �الحتالل  قو�ت  �أن   ،2019/12/20 يف  �الإن�صان،  حلقوق  �مليز�ن  مركز  و�أفاد 

ما ز�لت  15 �صهيد�ً  �أن  �إىل  2018/3/30، منبهاً  �لكبى يف  �لعودة  �نطالق م�صري�ت  يف قطاع غزة منذ 

جثامينهم حمتجزة لدى �الحتالل. وبنّي �ملركز �أن 215 مدنياً ��صت�صهدو� خالل م�صاركتهم يف م�صري�ت 

�لعودة �ل�صلمية؛ بينهم 47 طفالً، و�صيدتان، و9 من ذوي �الإعاقة، و4 م�صعفني و�صحفيان. و�أ�صار 
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�ملركز �إىل �أن 19,173 فل�صطينياً؛ بينهم 4,987 طفالً و864 �صيدة، �أ�صيبو� خالل م�صاركتهم يف فعاليات 

 م�صري�ت �لعودة، باالإ�صافة �إىل �إ�صابة �الآالف باالختناق. وقد بلغ عدد مر�ت ��صتهد�ف �لطو�قم �لطبية

ور�صد  مرة.  من  �أكرث  �إ�صابتهم  تكررت   43 منهم  م�صعفاً؛   225 �إ�صابة  عن  �أ�صفرت  مرة،   281

�إ�صابة 174 �صحفياً، تكررت  �إ�صابة  �أ�صفرت عن  249 مرة،  �ل�صحفية  �لطو�قم  ��صتهد�ف   �مليز�ن 

13
42 منهم �أكرث من مرة.

14
ومن �أبرز ما حققته م�صري�ت �لعودة:

�الإقبال �جلماهريي �لو��صع، خ�صو�صاً يف قطاع غزة، وتفاعل كافة �ل�رش�ئح �الجتماعية. 	·

عبت ب�صكل �صادق وقوي عن مت�صك �ل�صعب �لفل�صطيني بحّق �لعودة، و�صلطت �ل�صوء ب�صكل  	·

�أكب على حّق �لالجئني يف �لعودة الأر�صهم.

�ملدين  �ملجتمع  قوى  بني  و�تفاق  �لتقاء  عن�رش  فكانت  �مل�صري�ت،  يف  �لوطنية  �لوحدة  جتلت  	·

و�لفعاليات �ل�صعبية و�لف�صائل �لفل�صطينية.

�المتد�د �لزمني، وتو��صلها ملعظم �أيام �جلمع، و��صتمر�رها ب�صكل يوؤكد �صب و�إ�رش�ر وعزية  	·

�مل�صاركني.

و�لبالونات  �لورقية  كالطائر�ت  �إبد�عية،  فعاليات  معها  تر�فقت  �إذ  باالإبد�ع،  �مل�صري�ت  متيزت  	·

و�الإرباك �لليلي... .

لـ“�صفقة �لقرن”، وكان من �الأ�صباب  �أربك �الأد�ء �لقوي للم�صري�ت �مل�صارَ �لذي كان مر�صوماً  	·

�لتي دفعت لتاأجيل �الإعالن عن �ل�صفقة.

وف�صل  لتخفيفه،  غزة  قطاع  ح�صار  يف  �مل�صاركة  �الأطر�ف  ��صطر�ر  �إىل  �لعودة  م�صري�ت  �أدت  	·

�جلانب �الإن�صاين عن �جلانب �ل�صيا�صي، ولو موؤقتاً، وبالتايل حت�صني بع�ص �لظروف �ملعي�صية، 

�ملتعلقة بالكهرباء ودخول �لب�صائع وفتح �ملعابر.

15
ويف �ملقابل وجهت مل�صري�ت �لعودة بع�ص �ملالحظات، �أبرزها:

�أن �الأثمان �لتي دفعتها كانت �أكب من �ملكا�صب �لتي حققتها، حيث قدمت عدد�ً كبري�ً من �ل�صهد�ء  	·

و�جلرحى.

�إىل   ،1948 �ملحتلة  لفل�صطني  �لعودة  حتقيق  يف  �ال�صرت�تيجي  هدفها  عن  �نحرفت  �مل�صري�ت  �أن   	·

�أهد�ف تكتيكية مرتبطة بتخفيف �حل�صار، و�إجناز هدنة م�رشوطة... وغريها. 

�أ�صبحت م�صري�ت �لعودة تو�جه خماطر �إفر�غها من م�صمونها، و�إ�صعاف تاأثريها، مع �رتفاع  	·

تكاليفها مقابل ما حتققه من منجز�ت.

�قت�صار فعاليات م�صري�ت �لعودة على قطاع غزة، بعدما كان مفرت�صاً �أن تنطلق بقوة يف �ل�صفة  	·

�لغربية وقطاع غزة و�ل�صتات.



201

م�شارات العدوان واملقاومة والت�شوية ال�شلمية

وعلى كل حال، فاإن م�صري�ت �لعودة تظّل �أحد �أبرز معامل �الإبد�ع �لفل�صطيني يف جماالت �ملقاومة 

�ل�صعبية و�ل�صلمية، و�لتي طبعت �لفرتة �لتي ُيعاجلها �لتقرير خالل 2019-2018.

2. قطاع غزة ما بني العدوان والتهدئة:

�صهدت �صنتا 2018 و2019 �أكرث من 10 جوالت قتال وت�صعيد ما بني ق�صري ��صتمر ل�صاعات، 

وطويل ��صتمر على مدى يومني �أو ثالثة، يف قطاع غزة، مما �أدى �إىل مقتل �صتة �إ�رش�ئيليني، و�إ�صابة 

و�لهاون،  �ل�صاروخية  للقذ�ئف  �إطالق  عملية   1,774 �لفرتة  تلك  خالل  �لقطاع  و�صهد  �آخرين.   46

 وقد ت�صببت م�صري�ت �لعودة يف عدد من هذه 
16

وذلك ح�صب معطيات جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي.

�جلوالت، وهدد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مر�ر�ً، حركة حما�ص، بال�رشوع يف عملية ع�صكرية قا�صية �صّد 

�أهد�ف تابعة للحركة يف قطاع غزة، �إذ� ما ��صتمر �إطالق �لطائر�ت �لورقية و�لبالونات �حلارقة من 

17
�لقطاع باجتاه �لبلد�ت �الإ�رش�ئيلية.

منذ  �الأ�صخم  كان  �لفرتة  تلك  خالل  �لفل�صطينية  �ملقاومة  رّد  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  و�أعلن 

2014، فقد �صهدت غز�رة �إطالق �صو�ريخ من جانب  �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة �صيف 

ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، �لتي كر�صت ��صرت�تيجية “معادلة �لق�صف بالق�صف”، حيث عجزت 

18
�لقبة �حلديدية Iron Dome عن �لت�صدي ملعظم هذه �ل�صو�ريخ.

ويف م�صهد الفت للنظر، �صهدت �صنتا 2018 و2019 تطّور�ً يف ��صرت�تيجية �ملقاومة �لفل�صطينية 

�مل�صرتك  �لدفاع  ��صرت�تيجية  �إىل  ت�صتند  غزة،  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  �ل�رش�ع  �إد�رة  يف 

و�ملن�صق. فقد تطّور عمل �لغرفة �مل�صرتكة لف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، �لتي �ُصكلت يف 2017/7/23، 

يف قطاع غزة �إىل م�صتوى �إد�رة �ملو�جهة مع �الحتالل، وحتديد�ً خالل حمطات �لت�صعيد �الإ�رش�ئيلي. 

على  �لرّد  يف  �لفردية  �ل�صلبيات  على  و�لتغلب  �ملقاومة،  �إيقاع  �صبط  يف  �مل�صرتكة  �لغرفة  وجنحت 

ملنع  �مليد�ين،  �ملقاوم  �لفعل  وتن�صيق  �ملوحد  �لقر�ر  عب  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  �عتد�ء�ت 

��صتفر�د �الحتالل بكل ف�صيل على حدة، لت�صبح وكاأنها “هيئة �أركان �ملقاومة”.

“م�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار”.  �إنّ تفعيل غرفة �لعمليات �مل�صرتكة يُعدّ �أحد �أهم �إجناز�ت 

وت�صمّ �لغرفة ف�صائل �ملقاومة �لرئي�صية، وهي: كتائب �لق�صام )حما�ص(، و�رش�يا �لقد�ص )�جلهاد(، 

�لنا�رش  و�ألوية  )�لديوقر�طية(،  �لوطنية  �ملقاومة  وكتائب  )�ل�صعبية(،  م�صطفى  علي  �أبو  وكتائب 

عدة،  ف�صائل  تتبع  �صغرية  م�صلحة  ت�صكيالت  �إىل  �إ�صافة  �ل�صعبية(،  �ملقاومة  �لدين )جلان  �صالح 

19
وت�صكيالت كتائب �صهد�ء �الأق�صى �لتي ينتمي �أع�صاوؤها �إىل حركة فتح، ولكنها ال تتبع لها ر�صمياً.

و�صهدت جوالت �لت�صعيد تطور�ً نوعياً يف �الأ�صلحة �لتي ت�صتخدمها ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، 

كان من �أبرزها �إعالن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف 2018/5/27، �أن حما�ص متكنت من �إطالق طائرة م�صرية 

حمملة بعبوة نا�صفة باجتاه “�إ�رش�ئيل”، و�أن �لطائرة متكنت من �خرت�ق �لعمق �الإ�رش�ئيلي، �إال �أن 
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 كما �دعى �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي باأنه ��صتهدف جمموعة من “�لغو��صات �مل�صرية”؛ 
20

�لعبوة مل تنفجر.

يف 2018/5/29، “خططت حركة حما�ص ال�صتخد�مها يف هجمات من �لبحر”. وقالت �صحيفة “تايز 

�أوف �إ�رش�ئيل The Times of Israel”، �إنه كان يُ�صتبه بامتالك حما�ص يف غزة لغو��صات م�صرية 

�صهدت  كما   
21

.2018/5/30 حتى  �لقدرة  بهذه  يقر  مل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  لكن  عام،  من  �أكرث  منذ 

تلك �لفرتة ��صتخد�م �ملقاومة لل�صو�ريخ �ملوجهة من طر�ز كورنيت Cornet يف 2018/11/12، ويف 

22
.2019/5/5

اأ. عملية خانيون�س/ عملية حّد ال�شيف:

لف�صائل  �مل�صرتكة  �لغرفة  ومعها  �لق�صام،  كتائب  �صجلت  �ملو�جهة،  حمطات  �أهم  من  و�حدة  يف 

عملية  وهي  و�ل�صيا�صي،  و�لع�صكري  �الأمني  �مل�صتوى  على  مهماً  �إجناز�ً  �لفل�صطينية،  �ملقاومة 

حا�رشة،  �آثارها  تز�ل  ما  �إذ  �ل�صيف،  حّد  عملية  �لق�صام  كتائب  عليها  �أطلقت  كما  �أو  خانيون�ص، 

وتد�عياتها م�صتمرة على �صعدٍ خمتلفة، بعد مرور �أكرث من عام على �حلدث.

فرد�ً،   15 قو�مها  خا�صة،  ع�صكرية  جمموعة  ت�صللت  �إ�رش�ئيلية،  ع�صكرية  �أمنية  عمليات  ففي 

 Sayeret متكال  �صيريت  تدعى  و�لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �لنخبة  وحد�ت  �أف�صل  �أحد  وتتبع 

�صبكة  على  للتن�صت  جت�ص�ص  منظومة  زر�عة  بهدف  غزة  قطاع  �إىل   ،2018/11/11 يف   ،Matkal

�الت�صاالت �خلا�صة باملقاومة يف قطاع غزة. غري �أن مقاتلي كتائب �لق�صام متكنو� من �عرت��صها. 

ويظهر �أن �لقوة �الإ�رش�ئيلية خلفت ور�ءها ما �أ�صمته كتائب �لق�صام كنزً� معلوماتياً ��صرت�تيجياً؛ �إذ 

�الإعالن  يتّم  �ل�صيف”، مل  “حّد  �ل�رشية بعد  �لعمليات  بالعديد من  �لقيام  �لق�صام من  متكنت كتائب 

�الإ�رش�ئيلية �خلا�صة  �لقوة  �أمر  “�نك�صاف  �إن   Maariv  وقالت �صحيفة معاريف 
23

تفا�صيلها. عن 

 
24

فيها”. �لتف�صيل  �إ�رش�ئيل، مب�صتويات ال يكن  باأمن  عميقاً وخطري�ً  �أحلق �رشر�ً  يف قطاع غزة 

ويف 2019/1/8، ك�صفت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطينية يف قطاع غزة �أن �أجهزتها �الأمنية 

25
�عتقلت 45 عميالً لالحتالل منذ عملية خانيون�ص.

�إىل منطقة �رشقي مدينة  �صيارة مدنية  ت�صللت يف  �إ�رش�ئيلية  �أن قوة  �لق�صام  لكتائب  بيان  وذكر 

خانيون�ص، بعمق ثالثة كيلومرت�ت، و�أنه حدث ��صتباك �أدى �إىل ��صت�صهاد �لقائد �لق�صامي نور بركة. 

و�أ�صاف �لبيان �أن �لطري�ن �حلربي �الإ�رش�ئيلي تدخل الإنقاذ �ملجموعة بعد �أن الحقتها كتائب �لق�صام، 

و�خلطرية”  “�خلا�صة  �الأمنية  �ملهمة  على  للتغطية  ور�ءهم،  خلفوها  �لتي  �ل�صيارة  بق�صف  وقام 

ثمانية  �صور  �الإلكرتوين،  موقعها  عب  �لق�صام،  كتائب  عر�صت   ،2018/11/22 ويف   
26

للمجموعة.

�أ�صخا�ص، بينهم �مر�أتان، وقالت �إنهم �أفر�د �لقوة �الإ�رش�ئيلية �ملت�صللة �إىل قطاع غزة، باالإ�صافة �إىل 

 وقد �عرتف �الإ�رش�ئيليون مبقتل �أحد �صباطهم، 
27

�صور مركبة و�صاحنة ��صتخدمتهما هذه �لقوة.

28
و�إ�صابة �آخر بجر�ح خطرية.
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وقد ك�صف برنامج “ما خفي �أعظم” على قناة �جلزيرة �لف�صائية، يف 2019/12/1، عن تفا�صيل 

عملية “حّد �ل�صيف”، حيث مّت �لك�صف عن منظومة جت�ص�ص �إ�رش�ئيلية، مّت زرعها بو��صطة عمالء يف 

�لق�صام من  �أف�صلت هذ� �مل�رشوع �ال�صتخباري. ومتكن مهند�صو  �ملقاومة  “�لزو�يدة”، لكن  منطقة 

�خرت�ق �أجهزة �لوحدة �الإ�رش�ئيلية و�ل�صيطرة على ت�صجيالتها، ما مكنهم من �لتعرف على عنا�رش 

�الإ�رش�ئيلية  �لوحدة  �أن  �لتحقيقات  و�أثبتت  رحلتهم.  وم�صار  و�أدو�رهم  تدريبهم،  و�أماكن  �لوحدة 

29
��صتخدمت معد�ت دخلت غزة بغطاء منظمة �إن�صانية دولية.

��صتخال�ص  على  لتعمل  ع�صكرية  جلنة  ت�صكيل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن   ،2018/11/27 ويف 

�لدرو�ص و�لعب من عملية خانيون�ص، و�أن رئي�ص �الأركان غادي �آيزنكوت عني �للو�ء نيت�صان �ألون 

30
Nitzan Alon لقيادة �للجنة لدر��صة �لتحديات و�خلروج بتو�صيات كاملة.

وعلى خلفية هذه �لعملية قدَّم قائد د�ئرة هيئة �الأركان �خلا�صة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي “�صيريت 

Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  وذكرت   .2019/2/19 يف  ��صتقالته،   متكال” 

�صابطني  �إطاحة  مّتت  كما   
31

عاماً.  23 منذ  ي�صتقيل  متكال”  لـ“�صيريت  قائد  �أول  �إنه  �لعبية 

�لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  يف  رفيع  �آخر  ب�صابط  و�أطيح  �لعملية،  قادة  من  �ثنني  �إ�رش�ئيليني 

تبع  وقد   
32

�الحتياطية. �خلدمة  من  �أعيد  �صابق  �صابط  به  و��صتبدل   ،Aman )�أمان(  �الإ�رش�ئيلية 

Yisrael Beitenu”، ووزير  “�إ�رش�ئيل بيتنا )ي�رش�ئيل بيتينو(  ��صتقالة رئي�ص حزب  �لعملية  هذه 

Avigdor Lieberman، من من�صبه، و�ن�صحاب حزبه من �حلكومة يف  �أفيجدور ليبمان  �لدفاع، 

33
.2018/11/14

�ل�صيف، قر�بة �أطلقت، خالل عملية حّد  �لفل�صطينية يف غزة  �لف�صائل  �إن   وقال جي�ص �الحتالل 

 100 �إ�صقاط  من  متكنت  �حلديدية  �لقبة  �أن  ز�عماً  �مل�صتعمر�ت،  باجتاه  �صاروخية  قذيفة   460

�أوردته  تقرير  يف  وجاء   
34

غزة. قطاع  يف  موقعاً   160 نحو  هاجم  �أنه  �جلي�ص  ذكر  كما  �صاروخ. 

خالل  بـ“�إ�رش�ئيل”  حلقت  �لتي  �ملبا�رشة  �الأ�رش�ر  حجم  �أن   ،2018/11/18 يف  �ليوم”،  “�إ�رش�ئيل 
جولة �لت�صعيد، فاق �لتوقعات. وقالت �إن �إح�صاء �الأ�رش�ر م�صتمر باالرتفاع، وقد مّت حتى تاريخ 

طلباً   317 منها  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �الأمالك  �رشيبة  ل�صلطة  تعوي�ص  طلبات   406 تقدمي  �لتقرير  �إعد�د 

35
للمنازل و�ل�صقق �ل�صكنية، و81 طلباً للمركبات، و4 طلبات للحقول �لزر�عية.

ف�صائل  بني  عنيفة  ت�صعيد  جولة  غزة  قطاع  �صهد   2019/5/6-4 بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة  وخالل 

27 فل�صطينياً، بينهم �أطفال ون�صاء،  �إىل ��صت�صهاد  �ملقاومة �لفل�صطينية وبني جي�ص �الحتالل، �أدت 

�أربعة  مقتل  �إىل  �أدت  كما   
36

�خلطر، حالة  يف  بع�صهم  �آخرين   170 من  �أكرث  �إ�صابة  �إىل  �إ�صافة 

 وقالت �لقناة �لعبية �لثانية، �إن ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية 
37

�إ�رش�ئيليني، و�إ�صابة ثمانية �آخرين.

يف قطاع غزة �أطلقت، خالل فرتة �لت�صعيد، 690 �صاروخاً جتاه عدة مناطق يف “�إ�رش�ئيل”، ت�صببت 
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�لقبة �حلديدية جنحت يف �عرت��ص �أن  �لقناة  21 منزالً، و�أ�رّشت بعدة مركبات. وزعمت   يف تدمري 

240 �صاروخاً فقط. �أما فيما يتعلق بهجمات �الحتالل على �لقطاع، فقد �أفادت �لقناة باأن �جلي�ص 

و��صتهدف �مليد�نيني،  �لع�صكريني  �لقادة  من  �ثنني  بت�صفية  وقام  غزة،  بقطاع  هدفاً   350  هاجم 

ِّرَت تكلفة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ليوم قتال و�حد من �أيام   كما قُد
38

6 منازل، وعدة �أبر�ج، ونفقاً و�حد�ً.
39

جولة �لت�صعيد باأكرث من 90 مليون �صيكل )نحو 25.25 مليون دوالر(.

ون�رش �صندوق �لتعوي�صات �لتابع ل�صلطة �ل�رش�ئب �الإ�رش�ئيلية معطيات �خل�صائر �لتي حلقت 

باملدن �ملحتلة خالل جولة �لت�صعيد، و�أفاد تقرير �صلطة �ل�رش�ئب باأن مدينتي �أ�صدود وع�صقالن، 

كانتا �الأكرث ت�رشر�ً، �إذ �صهدت �أ�صدود ت�رشر 166 مبنى ب�صكل مبا�رش، و90 حالة تلف للمركبات، 

ووفقاً  �ملركبات.  يف  �رشر  حالة  و50  �ملباين،  يف  مبا�رش  �رشر  حالة   182 ف�صجلت  ع�صقالن  �أما 

لل�صندوق، فقد مّت رفع 754 طلباً للتعوي�ص عن �الأ�رش�ر �ملبا�رشة �لتي �أعقبت �صقوط �ل�صو�ريخ، 

 وقالت وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطينية، �إن �حل�صيلة 
40

معظمها من �أ�صدود وع�صقالن.

 100 بينها  من  �صكنية،  وحدة   700 من  �أكرث  تدمري  بلغت  �لت�صعيد  عن  �لناجتة  لالأ�رش�ر  �لنهائية 

41
وحدة ب�صكل كامل.

ويف 2019/11/12، �أقدمت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �غتيال قائد �رش�يا �لقد�ص يف �ملنطقة 

34 فل�صطينياً،  �إىل ��صت�صهاد  �أدت  �أبو �لعطا، مما ت�صبب بجولة ت�صعيد،  �ل�صمالية بقطاع غزة بهاء 

 و�أعلن 
43

 بينما �أ�صيب �أربعة �إ�رش�ئيليني بجر�ح.
42

بينهم 6 �أطفال و�صيدة، و�أ�صيب 113 فل�صطينياً،

�ملكتب �الإعالمي �حلكومي يف قطاع غزة �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صّن 90 غارة جوية ومدفعية على 

من �أكرث  قيمتها  مبا�رشة  مادية  خ�صائر  خلّف  و�أّنه  عدو�نه؛  خالل  غزة،  قطاع  من  متفرقة   مناطق 

3 ماليني دوالر، باالإ�صافة �إىل �خل�صائر غري �ملبا�رشة. و�أ�صاف �ملكتب �أن 500 وحدة �صكنية تعر�صت 

جلوب�ص  �صحيفة  وذكرت   
44

دوالر. مليونا  �لتقديرية  قيمتها  وكلية،  وبليغة  جزئية  بني  الأ�رش�ر 

�القت�صادية  باملر�فق  حلقت  �لتي  �خل�صائر  حجم  تقدير�ت  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �القت�صادية   Globes

�الإ�رش�ئيلية خالل جولة �لت�صعيد بلغت 10 مليار�ت �صيكل )نحو 2.8 مليار دوالر(. وال ت�صمل هذه 

45
�خل�صائر كلفة �لنفقات �الأمنية �لناجمة عن �جلهد �حلربي �لذي نفذه �جلي�ص خالل يوَمي �ملو�جهة.

وقد حاول �الحتالل �لتو�صل �إىل تفاهمات تهدئة طويلة �الأمد مع ف�صائل �ملقاومة يف قطاع غزة 

لكن  غزة،  قطاع  ل�صكان  ومعي�صية  �قت�صادية  ت�صهيالت  بتقدمي  وعود  مقابل  م�رشية،  بو�صاطة 

�لوز�ري  �ملجل�ص  �لتهدئة. وقد عقد  “�إ�رش�ئيل” حول  �أنها تدير مفاو�صات مع  حركة حما�ص نفت 

 ،Political-Security Cabinet )�لكابينت(  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  لل�صوؤون  �مل�صغّر  �الإ�رش�ئيلي 

لها  �لبحث  مو�صوع  حتديد  مّت   ،2019/12/29 يف  مطولة،  �رشية  جل�صة  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  يف 

46
“�لتهدئة مع حما�ص”.
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ب. اأنفاق قطاع غزة:

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

�لت�صدي  خالل  مهماً  دور�ً  خا�ص،  ب�صكل  حما�ص،  حلركة  �لع�صكري  �لذر�ع  �لق�صام”،  و“كتائب 

للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة. و�صعت �ملقاومة �لفل�صطينية لتو�صعة هذه �الأنفاق، وزيادتها، 

م�صتغلة فرتة �لتهدئة. و��صت�صهد 18 مقاوماً يف قطاع غزة يف �صنة 2018، و5 مقاومني يف �صنة 2019، 

47
خالل عمليات “�الإعد�د و�لتجهيز و�لتدريب” وحفر �أنفاق �ملقاومة.

وقد �صعت �صلطات �الحتالل خالل �صنتي 2018-2019 للحّد من فاعلية هذه �الأنفاق، و�صعت 

للبحث عنها يف باطن �الأر�ص. وملو�جهة �الأنفاق ك�صف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف 2018/1/18، تفا�صيل 

�صياج كبري حتت �الأر�ص، يبنى حول قطاع غزة، للتمكن من �حتو�ء خطر �الأنفاق. و�أو�صح م�صوؤول 

ع�صكري �إ�رش�ئيلي �أن �لتقنيات �مل�صتخدمة يف بناء �ل�صياج ت�صابه تلك �لتي ت�صتخدم يف بناء جدر�ن 

�لدعم للمباين �ل�صاهقة، �أو مو�قف �ل�صيار�ت حتت �الأر�ص. كما �صيتم �أي�صاً بناء �صياج �أمني جديد 

“�إ�رش�ئيل”، بح�صب  �أمتار فوق �جلد�ر حتت �الأر�ص، �صيمنع ت�صلل �لغز�ويني د�خل  طوله ثمانية 

�مل�صوؤول. وك�صف جي�ص �الحتالل عن �ملعمل �لتكنولوجي �لذي يتم بو��صطته �لك�صف عن �الأنفاق، 

48
و�لتي تتم بالتعاون بني عدة علماء وخب�ء يف عدة جماالت.

�لذي يجري بناوؤه على طول  �أن �جلد�ر  �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية عن  وك�صفت �صحيفة يديعوت 

حدود قطاع غزة �صي�صبح “�أطول جد�ر خر�صاين يف �لعامل”، ويتد على طول 65 كم ليغطي �حلدود 

�لبية و�لبحرية للقطاع. و�صي�صمل �جلد�ر �لبي، بح�صب �ل�صحيفة، عائقاً حتت �الأر�ص على عمق 

ع�رش�ت �الأمتار، مزود�ً باأنظمة ��صت�صعار يكن من خاللها ك�صف �أي عمليات حفر لالأنفاق بر�ً، �أو �أي 

49
حركة للغو��صني عب �لبحر. وي�صمل �جلد�ر �لبحري �أمو�جاً ذكية لالإنذ�ر �ملبكر.

�لوز�ري  �ملجل�ص  جل�صة  خالل  �ل�صيا�صية،  قيادته  �الحتالل  جي�ص  �أو�صى  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

�مل�صغر لل�صوؤون �الأمنية و�ل�صيا�صية يف 2018/10/14، باالمتناع عن �أي مو�جهة ع�صكرية يف قطاع 

غزة قبل نهاية �صنة 2019، حتى يكتمل بناء �لعائق “�لذي �صيُحيِّد، وفق توقعاته، �الأنفاق �لهجومية 

50
حلركة حما�ص”، وفقاً ملا ك�صفته هاآرت�ص Haaretz، نقالً عن م�صوؤول ع�صكري كبري.

�ل�صالح  “نزع  من  متكن  جي�صه  �أن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وزعم 

�ال�صرت�تيجي” حلركة حما�ص، )يق�صد �الأنفاق �لهجومية(، و�أنه قام بتحويله �إىل “مقابر”، متعهد�ً 

بـ“تدمري جميع �الأنفاق �لهجومية” �لتي متتلكها �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، بحلول نهاية 

 وهو ما مل يتحقق. وبح�صب من�صق عمليات �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �ملناطق �لفل�صطينية 
51

،2018

لكل  حالً  وجد�  �ليهودي  و�لعقل  �الإ�رش�ئيلية  “�لعبقرية  فاإن   Yoav Mordechai مردخاي  يو�آف 

 غري �أن �صابطاً كبري�ً يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �عرتف باأن “�لعائق” �لتكنولوجي 
52

�الأنفاق �الإرهابية”.
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“وجود  �إىل  م�صري�ً  با�صتمر�ر،  تتعلم  حما�ص  و�أن  نهائي”،  ب�صكل  �الأنفاق  خطر  على  يق�صي  “لن 
 Eliezer �إليعازر توليد�نو  به   وبح�صب ما �رشح 

53
�الأر�ص يف غزة”. �الأنفاق حتت  عامل كامل من 

Toledano، قائد فرقة غزة يف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف 2019/10/7 فاإن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 
54

�كت�صف ودمر 18 نفقاً على حدود قطاع غزة منذ عدو�ن 2014.

كافة  �صملت  ج�صيمة  بانتهاكات  و2019   2018 �صنتي  خالل  �الحتالل  �صلطات  قامت  وقد 

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

 
55

705 عو�ئق د�ئمة، �لغربية و�لقد�ص باأكرث من  �ل�صفة  �أو�صال  حركة �ملو�طنني من خالل تقطيع 

�ل�صبان و�الأطفال و�لفتيات على �حلو�جز،  �ليومية بحّق  �مليد�نية  �الإعد�مات  �رتكاب  �إىل  باالإ�صافة 

مئات وت�رشيد  �ملنازل،  وهدم  �الأر��صي،  وم�صادرة  �ملو�طنني،  وترويع  �العتقال   وعمليات 

�ملو�طنني.

و�أف�صل �لفل�صطينيون عدة حماوالت ل�صلطات �الحتالل لفر�ص و�قع جديد، عب �إغالق �مل�صجد 

�الأق�صى، ومنع �مل�صلني من �لدخول �إليه، وطرد �ملر�بطني و�ملعتكفني منه، وهبو� للدفاع عن �مل�صجد، 

�أبو�به، و�الن�صحاب منه ومن حميطه.  �أبو�به، و�أجبو� قو�ت �الحتالل على فتح  و�عت�صمو� على 

ويف   ،2019/1/14 ويف   ،2018/8/17 ويف   ،2018/7/27 يف  تكرر  ما  كانت  �ملحاوالت  تلك  �أبرز  ومن 

2019/2/18، ويف 2019/2/22، ويف 2019/3/12، ويف 2019/3/17، وخالل �صهر رم�صان �ملبارك يف 
56

�أيار/ مايو 2019، ويف 2019/6/2، وخالل �صالة عيد �الأ�صحى �ملبارك يف 2019/8/11.

3. ال�شهداء واجلرحى:

طفالً،  57 بينهم   ،)4/2 جدول  )�نظر  فل�صطينياً   314 جمموعُه  ما   2018 �صنة  يف   ��صت�صهد 

 بينما، ��صت�صهد يف �صنة 2019 ما جمموعه 149 فل�صطينياً بن�صبة 74% من حمافظات 
57

و3 �صيد�ت،

33 طفالً، و12 �صيدة، بر�صا�ص قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني يف كل من  غزة. وكان بني �ل�صهد�ء 

�صيب وُجرح 31,603 فل�صطينياً يف �صنة 2018، 
ُ
 وقد �أ

58
قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص.

 ويعود �صبب �الرتفاع �لكبري يف �الإ�صابات 
59

بينما ُجرح �أكرث من 15,287 فل�صطيني يف �صنة 2019،

�إىل �إطالق �لنار و�لغاز �مل�صيل للدموع على �ملتظاهرين �ل�صلميني �مل�صاركني يف م�صري�ت �لعودة على 

�لغربية  �ل�صفة  �لفل�صطينية يف  �لبلد�ت و�لقرى و�ملخيمات  �إىل �قتحام  حدود قطاع غزة، باالإ�صافة 

و�لقد�ص.

 ويف �ملقابل �صجل جهاز �ل�صاباك مقتل 14 �إ�رش�ئيلياً يف �صنة 2018، بينما �صجل �جلهاز نف�صه مقتل

9 �إ�رش�ئيليني خالل �صنة 2019 نتيجة عمليات نفذها فل�صطينيون. كما ُجرح 77 �إ�رش�ئيلياً يف �صنة 
60

2018، وذلك مقابل 65 يف �صنة 2019 )�نظر جدول 4/2(.
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وقد ��صتمرت �صيا�صة �صلطات �الحتالل يف �حتجاز جثامني �ل�صهد�ء و�ملماطلة بت�صليمهم لذويهم 

 
61

من �أجل دفنها، وما يز�ل �الحتالل يحتجز جثامني 15 �صهيد�ً يف �لثالجات حتى كتابة هذ� �لتقرير،

و�صمن �صيا�صة �لعقاب �جلماعي مّت هدم وتفجري 9 منازل خالل �صنة 2018، و14 منزالً خالل �صنة 

62
2019، تعود لعائالت �صهد�ء و�أ�رشى ممن تتهمهم دولة �الحتالل بتنفيذ عمليات �صّدها.

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

632019-2015

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

الإ�رشائيليونالفل�شطينيونالإ�رشائيليونالفل�شطينيون

2015179291,618249

2016134173,230170

201794188,30066

20183141431,60377

2019149915,28765

القتلى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2019-2015

اجلرحى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2019-2015
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4. الأ�رشى واملعتقلون:

تُعّد �صنتا 2018 و2019، ��صتمر�ر�ً لل�صنو�ت �لتي �صبقتهما من ناحية ��صتمر�ر معاناة �الأ�رشى. 

حيث و�صل عدد �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل �إىل خم�صة �آالف �أ�صرٍي يف كانون �لثاين/ يناير 2020، 

�أ�صرية و180 طفالً، و7 نو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. وبلغ عدد �الأ�رشى من   41 بينهم 

فيما   ،296 غزة  قطاع  �أ�رشى  عدد  وبلغ  �لقد�ص،  �رشقي  من   312 بينهم   ،4,634 �لغربية  �ل�صفة 

�لعرب  �ملعتقلني  ع�رش�ت  �إىل  باالإ�صافة  �أ�صري�ً،   70 جمموعه  ما   1948 فل�صطينيي  �أ�رشى  عدد  بلغ 

�أو  �إد�ريون  معتقلون  �إّما  �أنهم  على  �ُصنفو�  �أ�صري�ً   461 �الأ�رشى  بني  ومن  خمتلفة.  جن�صيات  من 

 موقوفون بانتظار �ملحاكمة، �أو َمن تعدُّهم �صلطات �الحتالل “مقاتلني غري �رشعيني”، بينهم 4 نو�ب

)�نظر جدول 4/3 وجدول 4/4(.  

بينهم �أ�صرٍي،   5,450 نحو  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  عدد  بلغ  فقد   2018 �صنة  نهاية  يف   �أما 

�الأ�رشى  عدد  وبلغ  �لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �أع�صاء  وثمانية  طفالً،  و215  �أ�صريًة،   53

298، فيما  �أ�رشى قطاع غزة  353 من �رشقي �لقد�ص، وبلغ عدد  5,082 من �ل�صفة �لغربية، منهم 

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

نو�ب  5 بينهم  �إد�ريون،  معتقلون  �أنهم  على  �ُصنفو�   495 �الأ�رشى  بني  ومن  خمتلفة.   جن�صيات 

)�نظر جدول 4/3 وجدول 4/4(.

مو�طناً   5,700 لـ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقال  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  ر�صد 

لتلك  �لبياين  �خلط  �أن  غري  وفتاة.  �مر�أة  و175  طفالً،   980 بينهم   ،2018 �صنة  خالل  فل�صطينياً 

حالة  475 �العتقاالت  متو�صط  وبلغ   ،2018 �صنة  و�صهور  �أيام  خالل  متعرجاً  كان   �العتقاالت 

حجم  من  بقليل  �أكرث   2018 �صنة  خالل  �العتقاالت  تكون  وبذلك  يومياً.  حالة   16 ونحو  �صهرياً، 

64
�العتقاالت خالل �صنة 2019، و�لتي بلغت 5,500 معتقالً، بينهم 880 طفالً، و153 �مر�أة وفتاة.

و�صملت �العتقاالت خالل �صنتي 2018 و2019، كما يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، كافة �رش�ئح وفئات 

و�ملر�صى،  �ملحرَّرون،  و�الأ�رشى  و�الأكادييون  و�لن�صاء  �الأطفال  فيهم  مبن  �لفل�صطيني،  �ملجتمع 

�ل�صن، و�لنا�صطون �حلقوقيون، و�الإعالميون و�ل�صحافيون، و�لنو�ب، وُنفذت �العتقاالت  وكبار 

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

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

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

2018 من ن�صيب منطقة �لقد�ص، حيث بلغت  وكان �لن�صيب �الأكب من �العتقاالت خالل �صنة 

1,800 حالة �عتقال، بينما كان ن�صيب �خلليل 900 حالة، وقطاع غزة 214 حالة. ومن بني حاالت 

175 حالة، ومن  980 حالة، بينما بلغت حاالت �العتقال بني �لن�صاء  �العتقال كان ن�صيب �الأطفال 
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�عتقال �صبعة نو�ب من �ملجل�ص  مّت  150 حالة. كما  1,300 حالة، ومن �ملر�صى  �الأ�رشى �ملحررين 

حالة   165 نف�صها  �ل�صنة  و�صهدت  �لتحقيق.  من  �صاعات  بعد  منهم  �ثنني  �رش�ح  طلق 
ُ
�أ �لت�رشيعي، 

65
�عتقال و��صتدعاء و�حتجاز ل�صاعات، �أو �إ�صد�ر قر�ر �إد�ري ل�صحفيني و�إعالميني فل�صطينيني.

2019 من ن�صيب منطقة �لقد�ص، حيث بلغت  وكان �لن�صيب �الأكب من �العتقاالت خالل �صنة 

1,930 حالة �عتقال، بينما كان ن�صيب �خلليل 850 حالة، وقطاع غزة 154 حالة. ومن بني حاالت 

153 حالة، ومن  880 حالة، بينما بلغت حاالت �العتقال بني �لن�صاء  �العتقال كان ن�صيب �الأطفال 

�عتقال �صبعة نو�ب من �ملجل�ص  مّت  152 حالة. كما  1,400 حالة، ومن �ملر�صى  �الأ�رشى �ملحررين 

66
�لت�رشيعي.

فيما  �عتقال،  جتديد  قر�ر�ت  غالبيتها   ،2018 �صنة  يف  �إد�رياً  قر�ر�ً   920 �الحتالل  و�أ�صدر 

بال�صجن  �أحكام  �أربعة  �الحتالل  حماكم  و�أ�صدرت   .2019 �صنة  خالل  �إد�رياً  قر�ر�ً   1,022 بلغت 

�صجون  �إد�رة  وقامت   .2019 �صنة  خالل  �ملوؤبد  بال�صجن  �أحكام  و�أربعة   ،2018 �صنة  خالل  �ملوؤبد 

�الحتالل بـ 185 عملية �قتحام لل�صجون خالل �صنة 2018، وتابعت �صيا�صة �القتحامات خالل �صنة 

�أنه مل تتوفر معطيات حمددة بعددها حتى كتابة هذ� �لتقرير. و�رتفعت قائمة �صهد�ء  2019، غري 

يف �أ�رشى  وخم�صة   ،2018 �صنة  يف  �أ�رشى  خم�صة  بارتقاء  وذلك  �صهيد�ً،   222 �إىل  �الأ�صرية   �حلركة 
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�صنة 2019.

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

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

�الأ�رشى  �إ�رش�بات  و�صّكلت  و�لفردية.  �جلماعية  �لطعام،  عن  �الإ�رش�بات  من  عدد�ً   2019-2018

و“معارك �الأمعاء �خلاوية” �صالحاً يف فر�ص �لتخفيف من �ل�صيا�صة �جلائرة و�لتع�صفية، و�نتز�ع 

حريتهم وحقوقهم.

وخالل �صنتي 2018 و2019 ناق�ص �الحتالل و�أ�صدر �لعديد من �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لعن�رشية 

��صتثناء  وتعديل  و�ل�صهد�ء،  �الأ�رشى  رو�تب  خم�ص�صات  ح�صم  قانون  �أبرزها  �الأ�رشى،  بحّق 

�الأ�رشى �لفل�صطينيني من تو�صيع �مل�صاحة �ملخ�ص�صة للمعتقل �لو�حد، ومنع م�صاعفة خف�ص فرت�ت 

�لفل�صطينيني،  �الأ�رشى  �صجن  فرت�ت  تقلي�ص  ومنع  �ل�صجون،  يف  �لفل�صطينيني  لالأ�رشى  �العتقال 

2018. وهناك �صتة م�صاريع قو�نني ما ز�لت قيد  �مل�صادقة عليها خالل �صنة  �لقو�نني مّتت  وهذه 

�لعائلية  �لزيار�ت  ومنع  �الأ�رشى،  �إعد�م  وهي:  �ل�صطور،  هذه  كتابة  حتى  �لكني�صت  �أمام  �لت�رشيع 

وبا�صتخد�م  �صبب  وبدون  �لعاري  بالتفتي�ص  و�ل�صماح  لالأ�رشى،  �لعالج  متويل  وحظر  لالأ�رشى، 

�لقوة، وطرد عائالت منفذي �لعمليات، ومنع �الإفر�ج عن �الأ�رشى �لفل�صطينيني مقابل جثث �جلنود 

68
�الإ�رش�ئيليني �ملحتجزين يف غزة يف �أي �صفقة تبادل.
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جدول 4/3: الأ�رشى واملعتقلون يف �شجون الحتالل 692019-2015

*املجموع الكلي للمعتقلني ال�شنة
األطفالالنساءحمكومون مدى احلياة قطاع غزةال�شفة الغربية

2015 6,900 6,482 328 502 55 450

2016 6,500 6,080 350 459 53 300

2017 6,119 5,729 320 525 59 330

2018 5,450 5,082 298 540 53 215

2019 5,000 4,634 296 541 41 180

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

العتقال الإداري:

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

�الإد�ري بحّق �رش�ئح  �العتقال  �أو�مر  �إ�صد�ر  2018 و2019 يف  ��صتمر �الحتالل خالل �صنتي  فقد 

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

حتتجزهم  �لذين  �الإد�ريني  �ملعتقلني  عدد  وو�صل  وجتار...؛  وحمامون،  وطلبة،  وعمال،  �إن�صان، 

“�إ�رش�ئيل” دون تهم حمددة �أو حماكمة �إىل 461 معتقالً يف كانون �لثاين/ يناير 2020، بينهم 4 نو�ب 
يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، بعد �أن كان عددهم 495 يف نهاية 2018، بينهم 5 نو�ب، و450 يف 

70
نهاية 2017، و536 يف نهاية 2016، و650 يف نهاية 2015.

جدول 4/4: املعتقلون الإداريون 712019-2015

20152016201720182019ال�شنة

650536450495461املعتقلون الإداريون

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

و��صلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ح�صارها على قطاع غزة لل�صنة �لثالثة ع�رشة على �لتو�يل، 

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

��صتمرت يف فر�ص قيود م�صددة على حركة �ملعابر �لتجارية وحركة �الأفر�د. ومل يطر�أ خالل �صنتي 

2018 و2019 تغيري هيكلي على �إجر�ء�ت �حل�صار، حيث مل مت�ص �لت�صهيالت �ملزعومة �لتي تعلنها 

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

و�الجتماعية  و�القت�صادية  �الإن�صانية  �الأو�صاع  م�صتوى  يف  خطري  تدهور  ذلك،  عن  جنم  وقد 

الأكرث من مليوين فل�صطيني يعي�صون يف �لقطاع. وقد �رتفعت جر�ء ذلك ن�صب �لبطالة و�لفقر.

حانون/  بيت  معب  على  �ملتمركزة  �الحتالل  �صلطات  ز�لت  ما  �الأفر�د،  حركة  �صعيد  وعلى 

�إليه. ويف �ملقابل،  �إيرز �صمايل �لقطاع، ترف�ص �ل�صماح ملعظم �صكان �لقطاع �خلروج منه �أو �لعودة 
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ت�صمح مبرور بع�ص �لفئات، يف نطاق �صيق جد�ً، كاملر�صى من ذوي �حلاالت �خلطرية ومر�فقيهم، 

يف  و�لعاملون  �الأجانب،  و�ل�صحفيون  �الإ�رش�ئيلية،  �جلن�صية  حملة  �لفل�صطينيون  و�ملو�طنون 

�الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  يف  �ملعتقلني  و�أهايل  �الأعمال،  ورجال  و�لتجار  �الإن�صانية،  �لدولية  �ملنظمات 

 وهو ما �أكده �ملدير �لتنفيذي ملنظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص 
72

وبع�ص �مل�صافرين عب معب �لكر�مة.

“�إ�رش�ئيل” مبو��صلة �صيا�صة  Kenneth Roth، حني �تهم  Human Rights Watch كينيث روث 

�أو جتارها وب�صائعهم من  �لتمييز �ملمنهج �صّد �لفل�صطينيني، من خالل عدم �ل�صماح ل�صكان غزة 

 كما منعت �لفل�صطينيني �ل�صباب �أبناء �لطو�ئف �مل�صيحية يف قطاع 
73

�خلروج من �لقطاع �ملحا�رش.

74
غزة من دخول �لقد�ص يف عطلة �لف�صح، و�أد�ء �ل�صالة يف كني�صة �لقيامة.

وقد فتح معب رفح �حلدودي، منفذ �صكان قطاع غزة �لوحيد �إىل �خلارج، منذ �صهر �أيار/ مايو 

2018، ملغادرة �حلاالت �الإن�صانية، وعودة �لعالقني، غري �أن عمل �ملعب كان حمدود�ً وبوترية بطيئة 

جد�ً. وما ز�ل �آالف �ملو�طنني �مل�صجلني لل�صفر بك�صوفات وز�رة �لد�خلية غري قادرين على �ل�صفر 

75
بح�صب هيئة �ملعابر و�حلدود يف غزة.

ومن جهتها، حذرت �لهيئات و�ملنظمات �لدولية من خطورة ��صتمر�ر �حل�صار على قطاع غزة، 

�ل�صحة  وقطاَعي  �لتحتية  �لبنى  خ�صو�صاً  و�حليوية،  �الأ�صا�صية  �لقطاعات  �نهيار  من  وحّذرت 

و�لتعليم، ودعت �إىل �إنقاذ قطاع غزة فور�ً ورفع �حل�صار عن �صكانه قبل فو�ت �الأو�ن. وقد و�صفت 

 وقالت مفو�صة �الأمم �ملتحدة �ل�صامية حلقوق 
76

�الأمم �ملتحدة، �لو�صع يف قطاع غزة باأنه “كارثي”.

�الإن�صان مي�صيل با�صيليت Michelle Bachelet، يف تقرير عمل مكتبها خالل �صنة 2018 �إىل جمل�ص 

حقوق �الإن�صان يف دورته �الأربعني، �إن �حل�صار �الإ�رش�ئيلي لقطاع غزة �أدى �إىل تدهور �قت�صادي، 

 ودعا من�صق مكتب �الأمم 
77

م�صرية �إىل �أنه “يكن �لقول �إن �ملنتج �لرئي�صي القت�صاد غزة هو �لياأ�ص”.

 United Nations Office for the Coordination of )ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا�

)Humanitarian )OCHA �لدوَل �ملانحة و�ملجتمع �لدويل �إىل �لعمل على رفع �حل�صار عن �صكان 

78
غزة.

بجمود   )2019–2018( �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  متيّزت 

با�صتثناء  جدية،  حتركات  �أو  مبادر�ت  ت�صهد  مل  �إذ  �لت�صوية، 

�صفقة  �صيطرح  باأنه  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  حديث 

حلل �لنز�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي، و�أنه �صيحقق ما عجز �أ�صالفه عن حتقيقه، و�أعلن عن تكليف 

�صهره جارد كو�صرن Jared Kushner برئا�صة �لفريق �لذي �صيقوم ببلورة �ل�صفقة، و�أ�صاف �إذ� 

79
مل يتمكن كو�صرن من حتقيق �ملهمة، فلن ينجح �أحد �آخر.

ثانيًا: م�شار الت�شوية

            ال�شـــلميـــــــة
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�الأوىل من واليته يف  �ل�صنة  �لفل�صطيني حممود عبا�ص خالل  �الأمريكي بالرئي�ص  �لرئي�ص  �لتقى 

ثالثني مرة،  �أكرث من  �لفل�صطيني  بالفريق  و�لتقى جارد كو�صرن وفريقه  مر�ت،  �أربع   2017 �صنة 

منذ  �ملعتمدة  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  يف  جوهري  تغيري  حدوث  حول  �ملقلقة  �ملوؤ�رش�ت  تكاثر  و�صط 

ع�رش�ت �ل�صنني.

1. اإدارة ترامب... �رشيك لالحتالل:

و�ال�صتيطان  حمتلة،  �الأر��صي  وباأن  فل�صطينية،  دولة  بقيام  �أ�صالفه  �لتز�م  عن  تر�مب  تخلى 

غري �رشعي، �إىل حد �أن �إد�رة بار�ك �أوباما �متنعت عن �لت�صويت يف �أو�خر عهدها يف جمل�ص �الأمن 

�صمح  مما  �صده،  )�لفيتو(  �لنق�ص  حّق  ت�صتخدم  ومل  �ال�صتيطان،  يدين  �لذي  �لقر�ر  بخ�صو�ص 

 
80

بتمريره، وهو �لقر�ر �لذي �أيدته 14 دولة.

�لقانون �لدويل  �للعبة كلياً، و��صتبد�ل مرجعية  و�أخذ تر�مب يتحدث عن �رشورة تغيري قو�عد 

وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية �لتي ت�صمنت �حلد �الأدنى من �حلقوق �لفل�صطينية )حق تقرير �مل�صري 

و�لعودة  �لتعوي�ص  وحق   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  على  فل�صطينية  دولة  �إقامة  ي�صمل  �لذي 

لالجئني من �لديار �لتي هجرو� منها(؛ حيث دعا �إىل �عتماد مرجعية جديدة ت�صتند �أ�صا�صاً �إىل �لوقائع 

و�حلقائق �لتي �أقامها ويقيمها �الحتالل على �الأر�ص.

�أن  �إىل  غام�صة  �إد�رته  و�أركان  تر�مب  عنها  حتدث  �لتي  �لتف�صيلية  �ل�صفقة  معامل  وبقيت 

�نتهت �صنة 2019 من دون �الإعالن عنها، على �لرغم من حتديد مو�عيد عدة لالإعالن عنها، كانت 

�أحز�ب  خروج  �إىل  عنها  �الإعالن  يوؤدي  �أن  نتنياهو  خ�صية  منها  �إ�رش�ئيلية،  الأ�صباب  غالباً  توؤجل 

تاأجيل  ومنها  و�ال�صتيطاين،  �لديني  �ليمني  حكومة  �صقوط  �إىل  �صيوؤدي  ما  �حلاكم،  �الئتالف  من 

دون  من   ،2019 �صبتمب  و�أيلول/  �أبريل  ني�صان/  يف  جرت  �لتي  �النتخابات  بعد  ما  �إىل  طرحها 

�إىل  “�إ�رش�ئيل”  ذهاب  �إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  �حلكومة،  ت�صكيل  من  طرف  �أي  متكني  �إىل  توؤدي  �أن 

.2020 �نتخابات ثالثة يف م�صتهل �آذ�ر/ مار�ص 

يف  �الأمريكية  �الإد�رة  قامت  حني  باالت�صاح  �ل�صفقة  معامل  وبدت  كلياً،  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  تغرّي 

2017/12/6، باالإعالن عن قر�رها بنقل �ل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، وتنفيذه فعالً يف 

 تنفيذً� لقانون �أقره �لكوجنر�ص US Congress بنقلها منذ �صنة 1995. وكان �لقانون 
81

،2018/5/14

كلينتون بيل  �إد�ر�ت  يف  ح�صل  ما  وهذ�  �لقر�ر،  تنفيذ  بتاأجيل  له  ي�صمح  هام�صاً  للرئي�ص  �أعطى   قد 

Bill Clinton، وجورج بو�ص �البن George W. Bush، وبار�ك �أوباما.

ويف ظل �لرف�ص �لفل�صطيني للقر�ر �الأمريكي، قررت �إد�رة تر�مب �إغالق مكتب منظمة �لتحرير 

 ثم طالبت بحل وكالة �الأونرو�، وتغيري تعريف �لالجئ، بحيث ينح�رش بالذين ولدو� 
82

يف و��صنطن،

يف فل�صطني من دون �أوالدهم و�أحفادهم، وهذ� يعني �أن عدد �لالجئني لن يزيد عن ب�صعة ع�رش�ت 
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 وكذلك عن �ل�صلطة �لفل�صطينية، ما عد� �مل�صاعد�ت 
83

من �الآالف، وقطعت �مل�صاعد�ت عن �الأونرو�،

يوفر  �أن  يجب  �حلل  و�أن  �ليهودي”،  لل�صعب  كـ“دولة  بـ“�إ�رش�ئيل”  باالعرت�ف  وطالبت  �الأمنية، 

�ملتطلبات �الأمنية، �لتي تتطلب بقاء �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية من �لنهر �إىل �لبحر.

ويف  حمتلة.  �أر��صٍ  باعتبارها   1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  مع  �الأمريكية  �الإد�رة  تتعامل  ومل 

�لغربية �رشعياً وقانونياً، وغري خمالف للقانون  �ل�صفة  2019 قررت �عتبار �ال�صتيطان يف  �أو�خر 

�لدويل.

2. “�شفقة ترامب” واحلل الإقليمي:

متّ �الإعالن عن �صفقة تر�مب �أو ما يعرف بـ“�صفقة �لقرن” يف 2020/1/28؛ يف �حتفال ح�رشه 

�لرئي�ص �الأمريكي تر�مب ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نتنياهو؛ يف ظل مقاطعة فل�صطينية، ومقاطعة 

عربية �إال من ثالث دول هي �الإمار�ت، و�لبحرين، وعُمان. وقد تلخ�صت بنود �لوثيقة �لتي جاءت 

يف 181 �صفحة، وحتتوي على 22 ق�صماً، و�أربعة مالحق، من بينها خريطتان تو�صحان جغر�فية 

84
“�إ�رش�ئيل” و�لدولة �لفل�صطينية �ملفرت�صة وتوزيع �مل�صتوطنات، فيما يلي:

اأولً: الدولة الفل�شطينية املقرتحة: وتت�صم مبا يلي:

دولة منزوعة �ل�صالح متاماً يف كل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وتلتزم مبنع �أي تنظيم م�صلح   .1

من �لوجود فيها، مع ��صرت�ط �أن حَتكُم غزة قوى غري حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�لتنظيمات 

�الأخرى �مل�صلحة.

�لواليات  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع  �ل�رشقية،  للقد�ص  �ملجاورة  �ل�صو�حي  يف  �لدولة  عا�صمة  تكون   .2

�الإ�رش�ئيلي  بتو�صيفها  كلها  �لقد�ص  بينما تكون  �ل�صو�حي،  لها يف هذه  �صفارة  �صتقيم  �ملتحدة 

مدينة موحدة وعا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”. 

يتم ��صتقطاع �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية، و�صمها لـ“�إ�رش�ئيل”.   .3

ال عودة حلدود 1967، ومع �إبقاء حدود �لدولة �لفل�صطينية غري مر�صمة ملدة �أربع �صنو�ت، يتم   .4

�رشيطة  �ال�صتيطان  وجتميد  �لفل�صطينية  �أر��صي �لدولة  بني  جغر�يف  تو��صل  حتقيق  خاللها 

�اللتز�م مبا يلي:

�ن ال ت�صكل هذه �لدولة �لفل�صطينية باأي �صكل من �الأ�صكال خطر�ً على �الأمن �الإ�رش�ئيلي، مع     �أ. 

ترك حتديد مفهوم “خطر �أمني” للطرف �الإ�رش�ئيلي.

�لتخلي عن �ل�صالح؛ وهو ما تنطوي عليه عبارة تر�مب “�لرف�ص �ل�رشيح لالإرهاب من قبل  ب. 

�لدولة �لفل�صطينية”.
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مقاومة �إير�ن وحما�رشة ن�صاطاتها. ج. 

�أن تكون قو�نني �ل�صلطة �لفل�صطينية موجهة لتقييد �لن�صاط “�الإرهابي”، مع حق “�إ�رش�ئيل”   د. 

يف تدمري �أي من�صاآت فل�صطينية تر�ها خطر�ً عليها.

خالل �ملفاو�صات ال يجوز لل�صلطة �الن�صمام الأي منظمة دولية دون مو�فقة “�إ�رش�ئيل”. هـ. 

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

5. لن تخلع “�إ�رش�ئيل” �أي م�صتوطنة، ويتم ربط �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية �لتي تقع د�خل مناطق 

�ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صبكات نقل، �أما �لفل�صطينيون �لذين يقعون يف مناطق “�إ�رش�ئيلية” في�صمح 

لهم بالتنقل نحو �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية.

6. يخ�صع نهر �الأردن لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية، مع تعوي�ص �ملز�رعني �لفل�صطينيني، �أو �لرتخي�ص لهم 

يف هذه �ملنطقة.

7. �ملياه �الإقليمية لغزة تبقى حتت �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية.

�لفحم...�إلخ(  و�أم  �لغربية،  وياقة  وعرعره،  قرع،  )كفر  �لفل�صطيني  �ملثلث  قرى  �صكان  دمج   .8

�لفل�صطينية  لل�صلطة  مناطق  �صم  يتم  بحيث  �لفل�صطينيني  ومقاي�صة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع 

تعوي�صاً عن ما �صيقتطع منها.

�ملتحدة  �لواليات  �أن  كما  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صلطة  لرقابة  خا�صعة  �لفل�صطينية  للدولة  �ملعابر  تبقى   .9

م�صتعدة لالعرت�ف بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية على �أر��صٍ حمتلة )غور �الأردن، و�لكتل �ال�صتيطانية 

�لكبى يف �ل�صفة �لغربية، وهو �لتف�صري �لذي �أ�صار له نتنياهو يف �ملوؤمتر نف�صه(.

ثانياً: الالجئون:

�لعربية، و�الإ�صارة حلق  �لدول  �ليهود من  بالالجئني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  مت ربط مو�صوع 

نفقات  من  “�إ�رش�ئيل”  حتملته  وما  �ليهود،  �ملهاجرين  ممتلكات  عن  �لتعوي�ص  يف  “�إ�رش�ئيل” 
��صتيعابهم. �أما �حلل مل�صكلة �لالجئني �لفل�صطينيني فهي:

1. بع�صهم ت�صتوعبه �لدولة �لفل�صطينية.

2. وبع�صهم يتم دجمه يف �لدول �لتي يقيمون فيها.

3. و�جلزء �ملتبقي منهم يتم توطينه يف دول �إ�صالمية من دول منظمة �لتعاون �الإ�صالمي.

4. تو�صيع قطاع غزة مبا ي�صاعد على حت�صني ظروفهم من خالل مناطق جماورة يف �لنقب، ويتم 

و�صع مر�فق وم�صاريع �صناعية ال�صتيعاب جزء من �ل�صغط �ل�صكاين يف غزة.



215

م�شارات العدوان واملقاومة والت�شوية ال�شلمية

ثالثاً: التكامل القت�شادي الإقليمي:

عنو�ن �لق�صم �لثالث من �لوثيقة هو “روؤية لل�صالم بني دولة �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني و�الإقليم”، 

ويتم ذلك من خالل: 

1. تعزيز م�صار �لتطبيع بني �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل”، و�لت�صارك يف عالقات مع �أوروبا.

2. ربط �ل�صفة وغزة بخطوط نقل �رشيعة تكون خا�صعة لل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية.

3.  �ل�صماح للفل�صطينيني با�صتخد�م �ملو�نئ �الإ�رش�ئيلية يف حيفا و�أ�صدود.

4. ت�صهيل �لعبور بني �الأردن وفل�صطني مع حّق “�إ�رش�ئيل” يف �لرقابة على �ل�صلع �ملنقولة.

5. �إن�صاء منطقة جتارة حرة بني �الأردن وفل�صطني.

6. �رشورة �لتعاون �لعربي �الإ�رش�ئيلي ملو�جهة حما�ص وحزب �هلل.

و�ملعونة  �خلريية  �ملوؤ�ص�صات  على  �لفل�صطينيني  العتماد  نهاية  بو�صع  �ملتحدة  �لواليات  تَعِد   .7

�الأجنبية.

رابعاً: املعتقلون:

�الإفر�ج عن �ل�صجناء ما مل يكونو� ممن �قرتف “جر�ئم قتل �أو �رشوع بالقتل”، �أي �أن �لعنا�رش 

�لتي مار�صت �ملقاومة �مل�صلحة لن يتم �الإفر�ج عنها.

�إنَّ ما �أعطى خطورة للمو�قف و�الإجر�ء�ت �الأمريكية �أنها كانت ت�صري بالتو�زي، مع دفع �لعرب 

�إىل �لتطبيع و�إقامة �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”، من دون ربط ذلك بتحقيق �لت�صوية �ل�صلمية، لدرجة 

باملقلوب من  تبد�أ  �لعربية” بحيث  �ل�صالم  “مبادرة  �لعرب بتغيري  �إقناع  �الأمريكية  �الإد�رة  حاولت 

�لعربية  �لقمة  �ملحاولة عندما طُرحت يف  �أوالً. وف�صلت هذه  “�إ�رش�ئيل”  �لعالقات مع  خالل تطبيع 

�لتي عقدت يف ني�صان/ �أبريل 2018، مبدينة �لظهر�ن �ل�صعودية، �إذ �صددت �لقمة على “بطالن وعدم 

�رشعية” قر�ر و��صنطن �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، وتعهد �لزعماء �لعرب باال�صتمر�ر 

كخيار  “�ل�صالم”  �أهمية  على  �لت�صديد  مع  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لن�رشة  �لالزم  �لدعم  تقدمي  يف 

85
“��صرت�تيجي” يف �ل�رشق �الأو�صط على �أ�صا�ص “مبادرة �ل�صالم �لعربية”.

و�لتهديد  �لفل�صطينيني،  على  لل�صغط  �لعرب  ودفع  للتطبيع،  �الأمريكية  �مل�صاعي  وتر�فقت 

باحللول حملهم على طاولة �ملفاو�صات تنفيذً� ملا دعا له نتنياهو من �أولوية �حلل �الإقليمي على �حلل 

مع �لفل�صطينيني، ومع �لدعوة لت�صكيل حلف �أمريكي عربي �إ�رش�ئيلي يف مو�جهة �خلطر �الإير�ين، 

�لعربية  �لق�صية  �لفل�صطينية هي  �لق�صية  �عتبت  �لتي  �ملنطقة  �ل�رش�ع يف  يف قلب كامل الأولويات 

�ملنطقة  وبلد�ن  �صعوب  يهدد  �لذي  �لرئي�صي  �خلطر  ت�صكل  “�إ�رش�ئيل”  و�أن  �ملركزية،  و�الإ�صالمية 

برمتها.
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يف  �الإ�رش�ئيلية  و�حلكومة  �الأمريكية  �الإد�رة  حققتها  �لتي  �لنجاحات  نتجاهل  �أن  ن�صتطيع  ال 

تر�مب  عنها  حتدث  �لتي  بال�صورة  لي�ص  ولكن  �آنفاً،  �ملذكورة  �الجتاهات  خمتلف  يف  م�صاعيهما 

ونتنياهو، �إذ كان �لتقدم خطري�ً ولكنه حمدود�ً، حيث تاأكد مرة �أخرى �أن �لق�صية �لفل�صطينية مهمة 

جد�ً لدى �لبلد�ن �لعربية و�الإ�صالمية، ويف �لعامل كله. �صحيح �أنها تر�جعت يف �صلم �الأولويات �إال �أن 

�أهميتها ما تز�ل حمفوظة، وهذ� �أوجب على �إد�رة تر�مب �أن تدرج حلها على ر�أ�ص جدول �أعمالها.

 Ministerial to Promote a Future فعد� عن �جلوالت و�لزيار�ت �ملكوكية، عُقد موؤمتر و�ر�صو

of Peace and Security in the Middle East، يف 2019/2/13، �لذي دعت �إليه �لواليات �ملتحدة، 

ملناق�صة “�ل�صالم و�الأمن” يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، مب�صاركة رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ووزر�ء 

عر�ص  �لتي  �ملنامة  ور�صة  عقدت   كما 
86

له. �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مقاطعة  ظل  يف  عرب،  خارجية 

�أنها جمرد   وتبني 
87

.2019 فيها �ل�صق �القت�صادي من �خلطة �الأمريكية، يف نهاية حزير�ن/ يونيو 

�لغطاء  وال  �لفل�صطيني،  �لغطاء  لها  يتوفر  ومل  �صابقة،  �أكاديية  مبادر�ت  من  من�صوخة  ت�صور�ت 

�لعربي و�لدويل �لكايف، كما مل يرتتب عنها �أي �لتز�مات، وقد لوحظ �أنها ت�صمل منحاً قليلة وقرو�صاً 

كثرية، وطموحاً باإ�صهامات كبرية من �لقطاع �خلا�ص، �لتي ال يكن �لرهان وال �العتماد عليه.

3. الرئي�س الفل�شطيني و“ال�شالم” املفقود:

يف  �الأمن  جمل�ص  يف  مبادرة  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  بطرح  �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  متيزت 

2018/2/20، ت�صمنت عقد موؤمتر دويل “لل�صالم” يف منت�صف �صنة 2018، ي�صتند لقر�ر�ت �ل�رشعية 

�لدولية، ويتم مب�صاركة دولية و��صعة ت�صمل �لطرفني �ملعنيني، على �أن يكون من خمرجاته تبادل 

دولية  �آلية  وت�صكيل   ،1967 �صنة  حدود  على  �إ�رش�ئيل“  و“دولة  فل�صطني”  “دولة  بني  �العرت�ف 

�تفاق  ح�صب  �لد�ئم  �لو�صع  ق�صايا  جميع  حلل  �ملفاو�صات  يف  �جلانبني  ت�صاعد  �الأطر�ف  متعددة 

�ملفاو�صات، وتطبيق  خالل  �جلانب،  �الأحادية  لالأعمال  �الأطر�ف  جميع  وقف  �إىل  �إ�صافة  �أو�صلو، 

بني  “�صالم”  التفاق  �لتو�صل  عند  �إقليمي  �تفاق  وعقد  �عتمدت،  كما  �لعربية”  �ل�صالم  “مبادرة 
88

�لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني.

و�أهم ما تثريه هذه �ملبادرة �أنها تعك�ص ��صتمر�ر رهان عبا�ص على �لت�صوية �لتفاو�صية مع تعديل 

يتعلق برف�ص �لرعاية �الأمريكية �لتفاو�صية �النفر�دية لـ“عملية �ل�صالم”، يف حني �أن ما �نتهت �إليه 

هذه �لعملية، وما يجري على �الأر�ص ي�صري �إىل �أن �ملنطقة ال ت�صري نحو ��صتئناف “عملية �ل�صالم”، 

بل �إىل �صعي �إ�رش�ئيلي مدعوم �أمريكياً، لفر�ص �حلل �الإ�رش�ئيلي، �نطالقاً من ت�صور �أن �لو�صعني 

�لفل�صطيني )�النق�صام وو�صول �ال�صرت�تيجيات �ملعتمدة �إىل طريق م�صدود( و�لعربي )�لذي يعاين 

من �ل�صعف و�ل�رش�عات �لبينية و�ال�صتبد�د و�النق�صام �إىل حماور وغياب م�رشوع عربي جامع(؛ 

و�لتو�صعية  �ال�صتعمارية  �أهد�فها  حتقيق  ال�صتكمال  �ل�صهيونية  للحركة  تاريخية  فر�صة  يوفر�ن 
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و�ال�صتيطانية، باالعتماد على رئي�ص �أمريكي ييني �صعبوي؛ قاعدته �الأ�صا�صية من �أتباع �لكني�صة 

�الإجنيلية و�ملحافظني �جلدد �لذين يناف�صون �ل�صهاينة على �لتطرف.

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  قتلتها  �صالم”  “عملية  �إحياء  على  �خلا�رش  �لرهان  ��صتمر�ر  �صياق  ويف 

بو�صاطة  عدة  مر�ت  نتنياهو  بنيامني  مع  �للقاء  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  حاول  بعيد،  زمن  منذ 

�أف�صل هذه �ملحاوالت، الأنه يحقق ما يريد من دون  �لرئي�صني �لفرن�صي و�لرو�صي، ولكن نتنياهو 

مقابل  �صيء  باإعطاء  ملطالبته  �إمكانية  يفتح  �للقاء  �أن  خ�صو�صاً  عبا�ص،  مع  ومفاو�صات  لقاء�ت 

باإمكانية  يعتقد  هو  وقت  يف  �ملفاو�صات،  ال�صتئناف  عليه  �صغوط  حدوث  و�حتمالية  ياأخذه،  ما 

خدمية وظيفية  �ل�صلطة  تكون  �أن  َفَر�َص  حيث  مفاو�صات،  دون  من  وفر�صه  يريد  ما   حتقيق 

بال دور �صيا�صي.

�لرباعية  دعا  وكذلك  مبادرته،  لقبول  عديدة  منا�صبات  عدة ويف  مر�ت  عبا�ص  �لرئي�ص  دعا  كما 

يه “�ل�صالم” �لعادل و�ل�صامل كخيار  �لدولية لعقد موؤمتر جديد “لل�صالم”، موؤكد�ً �لتم�صك مبا ُي�صمِّ

��صرت�تيجي، ومعتب�ً �أن �خلطة �الأمريكية “لل�صالم” ت�صعى لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، ر�ف�صاً 

�التهامات للجانب �لفل�صطيني باإ�صاعة فر�ص “�ل�صالم”.

�لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية �نخف�ص من �مل�صتوى  �أن م�صتوى �لعالقات  �ملتابع  وكخال�صة، يلحظ 

�لتي ال  �ن�صجاماً مع �ملخططات �الإ�رش�ئيلية  �إىل �مل�صتويات �الأمنية و�الإد�رية و�خلدمية،  �ل�صيا�صي 

تت�صع الإقامة دولة فل�صطينية، و�أق�صى ما يكن �أن ت�صل �إليه تاأبيد �حلكم �لذ�تي �ملحدود، مع �أو من 

دون ت�صميته دولة فل�صطينية.

�أنه من دون تغيري �ملقاربة �لفل�صطينية   2019-2018 �أكدت �لوقائع �لتي جرت خالل �ل�صنتني 

و�لعربية �ملعتمدة منذ توقيع �تفاق �أو�صلو وحتى �الآن، ال يكن وقف تقدم �مل�رشوع �ال�صتعماري 

�ال�صتيطاين �لذي باتت �أهد�فه �لر�هنة �أكرث من و��صحة، وهي تتمحور حول �إحياء �إقامة “�إ�رش�ئيل 

�لكبى” على كل فل�صطني �لتاريخية، بحيث يتقدم �ل�صم �لز�حف على �الأر�ص �صيئاً ف�صيئاً ليتحول 

�أما  �ال�صتيطانية.  و�مل�صتعمر�ت  �الأغو�ر  يف  خ�صو�صاً  �ل�صكان،  قليلة  لالأر��صي  قانوين  �صمّ  �إىل 

�ملناطق �الآهلة بال�صكان و�ملقطعة �الأو�صال، فيتم �إيجاد ر�بط فيما بينها �صمن �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية 

�لكاملة من دون �أن متلك من مقومات �لدولة �صوى �ال�صم.

لل�صعب  �الإ�رش�ئيلي  �لقمع  �إجر�ء�ت  ��صتمر�ر   2019-2018 �صنتا  �أظهرت 

وت�صاعد  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  ��صتمر�ر  �ملقابل  يف  �أظهرت  كما  �لفل�صطيني؛ 

�أ�صكال �ملقاومة �مل�صلحة و�ل�صعبية. مقاومته، و�رتفاع كفاء�تها �لت�صليحية و�مليد�نية؛ وتنوع 

خال�شة
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�لتن�صيق  من  ��صتثنائية  ظروف  يف  �ملقاوم،  عملها  �لغربية  �ل�صفة  فيه  تابعت  �لذي  �لوقت  ويف 

�الأمني �صدها بني �ل�صلطة �لفل�صطينية وبني �لعدو �الإ�رش�ئيلي، من خالل �لعمليات �لتي غلب عليها 

�لطابع �لفردي؛ فاإن �لعمل �ملقاوم يف قطاع غزة و��صل تطوره �لنوعي، وخا�صت قوى �ملقاومة ع�رش 

جوالت من �ل�رش�ع مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي خالل �صنتي 2018-2019. وطورت قوى �ملقاومة يف 

�إىل حدٍّ كبري من  �ملقاومة، و�لتي متكنت  لف�صائل  �مل�صرتكة  �لعمليات  �مليد�ين من غرفة  غزة عملها 

�صبط �إيقاع �لعمل �ملقاوم و�إد�رة �ملو�جهات مع �الحتالل.

ل ف�صل �لعملية �الأمنية �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية يف منطقة خانيون�ص يف 2018/11/11، منوذجاً  ومثَّ

زرع  يف  مهمتها  �أد�ء  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لنخبة  وحد�ت  �أف�صل  �إحدى  ف�صلت  �إذ  �ملقاوم.  �لعمل  لتطور 

منظومة جت�ص�ص؛ و�نك�صف معظم عنا�رشها؛ كما �نك�صف الحقاً 45 عميالً �آخر، بعد تفكيك �ملقاومة 

نوفمب  �لثاين/  وت�رشين  مايو  �أيار/  يف  �لع�صكرية  �ملو�جهات  �أظهرت  كما  تركتها.  �لتي  للمخلفات 

2019 �لتطور �لنوعي الأ�صلحة �ملقاومة، وقدرتها على �إحد�ث �أ�رش�ر �أكب يف �جلانب �الإ�رش�ئيلي، 

مع زيادة �لدقة و�لقدرة �لتفجريية ل�صو�ريخها.

للوحدة  ومنوذجاً  �ل�صعبية،  �ملقاومة  يف  �لفل�صطيني  لالإبد�ع  منوذجاً  �لعودة  م�صري�ت  وقدمت 

2018-2019؛  �إد�رته بكفاءة من قطاع غزة طو�ل �صنتي  �لوطنية و�الإ�رش�ر على حق �لعودة، مت 

و�أجب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على تخفيف درجة �حل�صار عن قطاع غزة.

�أنهم  وما ز�ل نحو خم�صة �آالف �أ�صري يف �صجون �الحتالل، يعانون من �إجر�ء�ته �لقمعية، غري 

من  يتلكون  مبا  حقوقهم  وينتزعون  �لفل�صطيني؛  �ل�صعب  و�إ�رش�ر  وكر�مة  عزة  عن  يعبون 

و�صائل، وعلى ر�أ�صها “معارك �الأمعاء �خلاوية”.

مت  �لذي  �لوقت  يف  �مل�صدود،  طريقه  �إىل  و�صل  �ل�صلمية  �لت�صوية  م�صار  فاإن  �أخرى،  جهة  من 

�أنها  �أقل ما يقال فيها  �أو�صلو. وهي �صفقة  “�صفقة تر�مب” بديالً عن م�صار  فيه حماولة ت�صويق 

للتجمعات  “بانتو�صتانات”  و�إن�صاء  �لدولتني”  “حل  و�إنهاء  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لت�صفية  حماولة 

“�إ�رش�ئيل” يف �ملنطقة �لعربية؛ وحرف  �لفل�صطينية حتت �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية؛ مع �ل�صعي الإدماج 

�أر�ص  على  �ل�صفقة  فر�ص  حماولة  من  وبالرغم  وعرقية.  طائفية  معارك  باجتاه  �ل�رش�ع  بو�صلة 

بال�صعوب  مدعوماً  �صدها،  �لوقوف  يف  موحد�ً  ز�ل  ما  وف�صائله  �لفل�صطيني  �ل�صعب  فاإن  �لو�قع، 

�لعربية و�الإ�صالمية؛ وعدم وجود رغبة دولية يف دعمها؛ وهو ما يجعل فر�صها يف �لنجاح �صعيفة 

جد�ً.



219

م�شارات العدوان واملقاومة والت�شوية ال�شلمية

الهوام�س

للمزيد يكن مر�جعة �لتقارير �ل�صهرية جلهاز �الأمن �لعام �الإ�رش�ئيلي )�ل�صاباك( باللغة �لعربية، �نظر:  
1

https://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Pages/monthlyreports.aspx؛

https://www.shabak.gov.il/english/publications/Pages/monthlyreports.aspx :وباللغة �الإنكليزية، �نظر

�ملرجع نف�صه.  
2

�ملرجع نف�صه.  
3

�لبث  هيئة   - مكان  وموقع  2018/9/2؛   ،48 وعرب  2018/1/28؛  الأو�شط،  وال�رشق  2018/1/27؛  �صهاب،  �نظر:  للمزيد   
4

�الإ�رش�ئيلي، 2018/12/17. كما يكن م�صاهدة فيديو لعبا�ص عن �لتن�صيق �الأمني على موقع في�صبوك، �نظر:

https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/293870234669332. و�نظر �أي�صاً:

Ynetnews, 2/9/2018.
The Jerusalem Post, 6/11/2018, https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Shin-Bet-head-We-thwarted-  

5

480-terror-attacks-in-past-year-571165

The Jerusalem Post, 20/1/2020, https://www.jpost.com/Israel-News/Shin-Bet-chief-Argaman-We-  
6

thwarted-560-terror-attacks-this-year-614723 

The Times of Israel, 7/11/2019, https://www.timesofisrael.com/shin-bet-thwarted-over-450-terror-attacks-  
7

in-2019-chief-says

�لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/3/20.  
8

للمزيد �نظر: �لتقارير �ل�صهرية جلهاز �ل�صاباك باللغة �لعربية، وباللغة �الإنكليزية.  
9

ال�رشق الأو�شط، 2019/12/16.  
10

 ،)TRT( �لرتكية  و�لتلفزيون  �الإذ�عة  موؤ�ص�صة  وتقييم،  مر�جعة  وقفة  عام:  بعد  �لعودة  م�صري�ت  �صالح،  حممد  حم�صن   
11

.2019/3/29

http://safa.ps/post/273783 :وكالة �ل�صحافة �لفل�صطينية )�صفا(، 2019/12/26، �نظر  
12

يف �جلمعة �لـ)85( مل�صري�ت �لعودة، قو�ت �الحتالل توقع )44( �إ�صابة من بينهم )18( طفالً و�صيدة و�صحايف و�حد، مركز   
13

http://www.mezan.org/post/29707 :مليز�ن حلقوق �الإن�صان، 2019/12/20، �نظر�

 ،)TRT( �لرتكية  و�لتلفزيون  �الإذ�عة  موؤ�ص�صة  وتقييم،  مر�جعة  وقفة  عام:  بعد  �لعودة  م�صري�ت  �صالح،  حممد  حم�صن   
14

.2019/3/29

�ملرجع نف�صه.  
15

للمزيد يكن مر�جعة �لتقارير �ل�صهرية جلهاز �ل�صاباك باللغة �لعربية، وباللغة �الإنكليزية.   
16

Haaretz, 12/7/2018.  
17

�لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2018/5/29. و�نظر �أي�صاً:  
18

Ynetnews and Arutz Sheva 7 (Israel National News), 29/5/2018; and Haaretz, 30/5/2018.

�جلزيرة.نت، 2019/4/10. و�نظر �أي�صاً �لبيانات �ل�صادر عن �لغرفة �مل�صرتكة لف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، موقع كتائب   
19

https://alqassam.net :عز �لدين �لق�صام، يف

Ynetnews, 27/5/2018.  
20

�إ�رش�ئيل،  �أوف  تايز  وموقع  https://www.palinfo.com/238388؛  �نظر:   ،2018/5/31 لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز   
21

http://ar.timesofisrael.com :2018/5/31، �نظر

�لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/5/5. و�نظر �أي�صاً:  
22

Ynetnews, 12/11/2018.



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

220

للمزيد �نظر: ملف عملية حّد �ل�صيف، كتائب عز �لدين �لق�صام، يف: https://www.alqassam.net؛ وكتائب عز �لدين �لق�صام،   
23

.2019/11/11

ال�رشق الأو�شط، 2019/7/8.  
24

https://www.moi.pna.ps/home :موقع وز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية، 2019/1/8، �نظر  
25

فل�صطني �أون الين، 2018/11/12.  
26

كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، 2018/11/22.  
27

The Times of Israel, 12/11/2018, https://www.timesofisrael.com/idf-says-gaza-raid-wasnt-an-assassination-  
28

praises-troops-heroic-extraction/

للمزيد �نظر: ت�صجيل �حللقة �لتي عر�صت يف 2019/12/1 لبنامج “ما خفي �أعظم” على قناة �جلزيرة �لف�صائية، يوتيوب، يف:  
29

https://youtu.be/yMGGDrJ6dEo

Israel Hayom newspaper, 27/11/2018, http://www.israelhayom.com  
30

ر�أي �ليوم، 2019/2/19.  
31

ال�رشق الأو�شط، 2019/7/22.  
32

.2018/11/14  ،48 وعرب  https://arabic.sputniknews.com؛  �نظر:   ،2018/11/14 عربي،  �صبوتنيك  وكالة  موقع   
33

 

 و�نظر �أي�صاً:

The Jerusalem Post, 14/11/2018.
للمزيد �نظر: �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2018/11/13؛ واخلليج، 2018/11/14. و�نظر �أي�صاً:  

34

Ynetnews, 13/11/2018.
ال�رشق الأو�شط، 2018/11/18.  

35

http://qudspress.com/index.php?page=show&id=52561 :قد�ص بر�ص، 2019/5/6، �نظر  
36

للمزيد يكن مر�جعة تقرير �صهر �أيار/ مايو 2019 جلهاز �ل�صاباك، �نظر:  
37

https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionDocuments/Monthly%20Summary%20EN/Monthly%20

Summary/%D7%9E%D7%90%D7%99%202019%20ENG.docx%20-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7

%93%D7%9B%D7%9F.pdf 

�لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/5/7.  
38

�لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/5/13.  
39

�صما، 2019/5/12. و�نظر �أي�صاً:   
40

Site of israelstreet.org, 13/5/2019, http://israelstreet.org/2019/05/13/amazing-answer-jason-greenblatt-majalla 

�لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/5/7.  
41

وفا، 2019/11/14.  
42

للمزيد يكن مر�جعة تقرير �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019 جلهاز �ل�صاباك، �نظر:  
43

https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionDocuments/Monthly%20Summary%20EN/Monthly%20

Summary/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%20%D7%A0

%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8%2019-%20%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%-

99%D7%AA.pdf

�لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/11/15.  
44

العربي اجلديد، 2019/11/15.  
45

ال�رشق الأو�شط، 2019/12/30.  
46

https://alqudscenter.info :مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، 2019/12/2، �نظر  
47



221

م�شارات العدوان واملقاومة والت�شوية ال�شلمية

ال�رشق الأو�شط، 2018/1/19؛ و�لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2018/4/15. و�نظر �أي�صاً:  
48

Ynetnews, 13/4/2018.

ال�رشق الأو�شط، 2018/9/16.  
49

عرب 48، 2018/10/15. و�نظر �أي�صاً:  
50

Haaretz, 15/10/2018.

عرب 48، 2018/1/14؛ والقد�س، 2018/6/5. و�نظر �أي�صاً:  
51

Ynetnews, 26/6/2018.

تايز �أوف �إ�رش�ئيل، 2018/1/15.  
52

عرب 48، 2018/9/14.  
53

ال�رشق الأو�شط، 2019/7/8؛ والقد�س، 2019/10/7. و�نظر �أي�صاً:  
54

The Jerusalem Post, 8/7/2019.

و�خلنادق،  �لطرق،  )متاري�ص  ماأهول  غري  عائقاً  و251  تر�بياً،  �صاتر�ً  و149  طريق،  بو�بة  و165  حاجز�ً،   140 وت�صمل   
55

و�جلدر�ن �لرت�بية، وغريها(. للمزيد �نظر: �أوت�صا، 2018/10/8، �نظر:

https://www.ochaopt.org/ar/content/over-700-road-obstacles-control-palestinian-movement-within-west-bank-0

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=1L7DeRa824664470157a1L7DeR؛  يف:   2018/7/27 وفا،  �نظر:  للمزيد   
56

،48 وعرب  2019/2/22؛  و�جلزيرة.نت،  2019/2/18؛  اجلديد،  والعربي  2019/1/14؛  والأيام،  2018/8/18؛   ،48  وعرب 

2019/5/18؛ ووفا،  2019/3/17؛  �جلديد،  و�لعربي  2019/3/17؛   ،48 وعرب  2019/3/12؛   ،48 وعرب   2019/2/25؛ 

وعرب 48، 2019/5/26؛ واحلياة، 2019/6/2؛ ووفا، 2019/8/11. 

للمزيد �نظر: �صفحة مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق/ م.ت.ف، في�صبوك، 2019/3/7، �نظر:  
57

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1274188289395661&id=1010492915765201&__tn__=K-R

��صت�صهدو�  فل�صطينياً   343 �أن  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاأن  لدر��صات  �لقد�ص  ملركز  �إح�صائي  تقرير  يف  جاء  مالحظة: 

خالل �صنة 2018.

�الأنا�صول لالأنباء، 2019/12/31، نقالً عن �لتجمع �لوطني الأ�رش �صهد�ء فل�صطني.  
58

مالحظة: جاء يف تقرير �إح�صائي لوكالة وفا �لفل�صطينية �أن 151 فل�صطينياً ��صت�صهدو� خالل �صنة 2019؛ ويف تقرير �إح�صائي 

ملركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني �أن 164 فل�صطينياً ��صت�صهدو� خالل �صنة 2019.

للمزيد �نظر: �أوت�صا، تقرير حماية �ملدنينّي 10-23 كانون �الأول/ دي�صمب 2019، 2019/12/26، يف:  
59

https://www.ochaopt.org/ar/poc/10-23-december-2019

للمزيد يكن مر�جعة �لتقارير �ل�صهرية جلهاز �ل�صاباك.  
60

مالحظة: جاء يف تقرير �إح�صائي للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن 16 �إ�رش�ئيلياً قتلو� يف �صنة 2018، بينهم 7 جنود.

�الأنا�صول لالأنباء، 2019/12/31، نقالً عن �لتجمع �لوطني الأ�رش �صهد�ء فل�صطني.  
61

للمزيد �نظر: موقع منظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان، 2019/12/12، يف:  
62

https://www.btselem.org/arabic/punitive_demolitions/statistics

حممد  حم�صن  �نظر:   ،2017-2015 لل�صنو�ت  �الإ�رش�ئيليني  و�جلرحى  وللقتلى  �لفل�صطينيني  و�جلرحى  لل�صهد�ء  بالن�صبة   
63

ال�شرتاتيجي  التقرير  �صالح،  حممد  وحم�صن  110؛  �ص   ،2015-2014 الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  �صالح، 

الفل�شطيني 2016-2017، �ص 216.

وبالن�صبة للقتلى و�جلرحى �الإ�رش�ئيليني ل�صنتي 2018-2019، �نظر: �لتقارير �ل�صهرية جلهاز �ل�صاباك.

للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  �صفحة  �نظر:   ،2019-2018 ل�صنتي  �لفل�صطينيني  و�جلرحى  لل�صهد�ء  بالن�صبة  �أما 

و�لتوثيق/ م.ت.ف، في�صبوك، 2019/3/7؛ ومركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، 2019/12/2.



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

222

�العتقاالت  حول  مف�صل  تقرير  “ت�صامن”،  �الأ�رشى  مع  للت�صامن  �لدولية  و�ملوؤ�ص�صة  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز   
64

و�أو�صاع �الأ�رشى خالل �لعام 2018، موقع مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات، �آذ�ر/ مار�ص 2019، �نظر:

فل�صطني  �أ�رشى  مركز  و�نظر:  https://www.asrapal.net/wp-content/uploads/2019/07/Takrir-2018-ar.pdf؛ 

https://www.asrapal.net/?cat=2 :للدر��صات، �لتقارير، يف

�ملر�جع نف�صها.  
65

https://www.asrapal.net/?p=21737 :مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات، 2019/12/30، �نظر  
66

https://www.asrapal.net/?cat=2 :للمزيد �نظر: مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات، �لتقارير: يف  
67

للمزيد �نظر: معتز �مل�صلوخي، قو�نني �إ�رش�ئيلية عن�رشية �صدرت يف 2018، العربي اجلديد، 2019/1/23؛ ومركز �أ�رشى   
68

“مد�ر”،  2019/7/8؛ ور��صد �لقو�نني و�لت�رشيعات، موقع �ملركز �لفل�صطيني للدر��صات �الإ�رش�ئيلية  فل�صطني للدر��صات، 

�نظر: https://www.madarcenter.org؛ وقو�نني �إ�رش�ئيلية عن�رشية، موقع هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، �نظر:

http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-enthakat/ar-israel-racist-laws

موقع   ،2020-2016 لل�صنو�ت  يناير  �لثاين/  كانون  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  �إح�صائيات  �نظر   
69

http://www.addameer.org/ar/statistics :موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان، يف

�ملرجع نف�صه.  
70

�ملرجع نف�صه.  
71

للمزيد �نظر: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �لتقرير �ل�صنوي 2018،  2019/4/15، يف:  
72

https://pchrgaza.org/ar/wp-content/uploads/2019/04/PCHR_Annual-2018-arabic.pdf

كما يكن مر�جعة �لتقارير �ل�صهرية حلالة ت�صغيل معابر غزة، �نظر: �أوت�صا، حالة ت�صغيل معابر غزة )�صهرياً(، يف:

https://www.ochaopt.org/ar/reports/gaza-crossings-operations-status---monthly

�جلزيرة.نت، 2018/1/19.  
73

ال�رشق الأو�شط، 2018/3/29.  
74

للمزيد �نظر: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �لتقرير �ل�صنوي 2018، 2019/4/15.  
75

كما يكن مر�جعة �لتقارير �ل�صهرية حلالة ت�صغيل معابر غزة، �نظر: �أوت�صا، حالة ت�صغيل معابر غزة )�صهرياً(.

�صحيفة امل�شتقبل، بريوت، 2018/9/12. و�نظر �أي�صاً:  
76

Site of United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 11/9/2018, http://unctad.org

https://news.un.org/ar :موقع مركز �أنباء �الأمم �ملتحدة، 2019/3/6، �نظر  
77

احلياة، 2018/5/21.  
78

تايز �أوف �إ�رش�ئيل، 2017/1/20.  
79

http://www.almayadeen.net :موقع قناة �مليادين، 2016/12/23، �نظر  
80

https://www.alarabiya.net :موقع قناة �لعربية، 2018/5/14، �نظر  
81

موقع قناة �مليادين، 2018/9/10.  
82

�جلزيرة.نت، 2018/8/31.  
83

وليد عبد �حلي، تقدير موقف، �صفقة تر�مب توؤ�ص�ص لعو��صف قادمة يف �ملنطقة، مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،   
84

/https://www.alzaytouna.net :بريوت، 2020/1/29، �نظر

�جلزيرة.نت، 2018/4/15.  
85

و�ر�صو ت�صت�صيف موؤمتر �ل�صالم و�الأمن يف �ل�رشق �الأو�صط، موقع �صكاي نيوز عربية، 2019/2/13، �نظر:  
86

https://www.skynewsarabia.com

https://www.dw.com/ar :كو�صرن يطلق ور�صة �لبحرين، موقع دويت�صه فيله، 2019/6/25، �نظر  
87

�صما، 2018/2/20.  
88



الف�سل اخلام�س

امل�شهد االإ�شرائيلي





225

امل�شهد االإ�شرائيلي

امل�سهد االإ�سرائيلي

لعل �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي �الأبرز خالل �صنتي 2018-2019 تركز يف �الأزمة �ل�صيا�صية 

�لد�خلية �لناجتة عن �إعادة �نتخابات �لكني�صت مع �لف�صل يف ت�صكيل �حلكومة، مما 

دفع �لو�صع باجتاه �نتخابات ثالثة. �أما �لعالمة �لفارقة �الأخرى فكانت ت�صاعد حدة �لتطرف �لديني 

و�لقومي يف �ملجتمع �ليهودي �ل�صهيوين، و�ل�صعي ل�رشعنته وقوننته يف منظومة �لدولة �لعبية؛ 

حيث ظهرت �أبرز جتلياته يف قانون “�لقومية �ليهودية”.

و�إذ� كان ثمة �صعور باالرتياح لدى �لقيادة �الإ�رش�ئيلية نتيجة �لتقدم �القت�صادي و�لتكنولوجي 

و�لتفوق �لع�صكري، وتر�جع �ملخاطر على م�صتوى �جليو�ص �لر�صمية، وتز�يد فر�ص �لتطبيع مع 

�لقتالية  �ملقاومة  قدر�ت  ت�صاعد  �أبرزها  قائماً  ز�ل  ما  �ملخاطر  من  عدد�ً  فاإن  جديدة؛  عربية  دول 

�لبيئة �ال�صرت�تيجية  �لنوعية و�إمكانات �خرت�قها للقبة �حلديدية؛ مع عدم وجود حالة م�صتقرة يف 

�ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل”.

�الأحد�ث  من  جمموعة   2019-2018 �ل�صنتان  �صهدت 

�أبرزها  كان  �لد�خلي،  �ل�صيا�صي  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صهد  يف 

�النتخابات �لبملانية )للكني�صت �الإ�رش�ئيلي( �صنة 2019.

1. ملفات الف�شاد وم�شتقبل نتنياهو ال�شيا�شي:

كثرية هي ملفات �لف�صاد يف �ل�صنو�ت �الخرية يف “�إ�رش�ئيل”، وخ�صو�صاً يف �صفوف �الأحز�ب 

وبني رجال �ل�صيا�صة. ولكن �أبرزها كان ملفات �لف�صاد �الأربعة �لرئي�صية �لتي جرى �لتحقيق فيها 

طويلة،  �صنو�ت  �إىل  �مللفات  هذه  بع�ص  ويعود  نتنياهو.  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مع 

�حتاجت فيها �ل�رشطة ثم �لنيابة �لعامة �إىل وقت طويل الإجناز مكونات كل ملف على حدة، وتقدمي 

تو�صية �إىل �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة برفع �مللف �إىل م�صتوى �لق�صاء و�ملحاكم �ملنوط بها �لنظر 

يف مثل هذه �لق�صايا.

�صفقات  على  �أعمال  رجال  ح�صول  وت�صهيل  ر�صاوى،  تلقي  يف  مبجملها  �مللفات  وتتمحور 

�رشيبية  �إعفاء�ت  وتوفري  وعائلته،  نتنياهو  ل�صالح  �الإعالم  توجيه  مقابل  حكومية،  و�أ�صغال 

�أو�صت   ،1000 رقم  يحمل  �لذي  �مللف  ففي  �إ�رش�ئيليني.  �أعمال  رجال  بني  من  نتنياهو  الأ�صدقاء 

�ل�رشطةُ �مل�صت�صارَ �لق�صائي للحكومة بتقدمي نتنياهو �إىل �لق�صاء، بعد �أن قامت وحدة مكافحة �لغ�ص 

 
1
و�خلد�ع )و��صمها “الهاف 433 �أو Lahav 433”( با�صتكمال حتقيقاتها.
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 موجة من �لغ�صب يف �ملحافل �حلزبية و�الإعالمية، وهو حول �الت�صاالت 
و�أثار ملف رقم 24000

Shaul Elovitch �صاحب موقع و�ال �الإلكرتوين،  �إيلوفيت�ص  بني نتنياهو ورجل �الأعمال �صاوول 

تظهر  �لتي  زوجته  وحتى  نتنياهو،  و�صيا�صات  وت�رشيحات  ن�صاطات  تنتقد  تقارير  ن�رش  لعدم 

�حلكومة”  رئي�ص  “بيت  موظفي  بتحقري  ودعاوى  تهم  �ل�صابق  يف  �إليها  ووجهت  جانبه.  �إىل  كثري�ً 

“�إ�رش�ئيل”  �أن �لقانون يف  �لذي يحمل �صفة ر�صمية، وهي لي�صت حاملة الأي �صفة ر�صمية؛ حيث 

مل ينح زوجة رئي�ص �حلكومة وال رئي�ص �لدولة �أي �صفة ر�صمية وحتى ظاهرية، كما هو �حلال يف 

دول �أخرى، تكون فيها زوجة رئي�ص �لدولة �أو �حلكومة مبثابة “�ملر�أة �الأوىل”. لهذ� فاإن ظهورها 

3
وتد�عياته له تاأثري غري مبا�رش على �مل�صهد �ل�صيا�صي �لعام يف “�إ�رش�ئيل”.

و�صهدت �ل�صاحة �الإعالمية متابعًة متو��صلًة مع ملفات �لف�صاد، لدرجة �لتاأثري على �صيا�صيني 

 ،Moshe Kahlon كحلون  مو�صيه  �لوزير  �إن  حيث  نتنياهو.  حلكومة  �ملكون  �الئتالف  يف  �رشكاء 

وزير �ملالية ورئي�ص كتلة كُلنا Kulanu، �رّشح �أّن “�صحابة �صود�ء فوق روؤو�صنا ال يكن جتاهلها”. 

�إىل  بلغت  �لت�رشيحات  هذه  و�أن  �حلكومي،  �الئتالف  د�خل  حا�صالً  غلياناً  هناك  �أن  �إىل  ي�صري  مما 

م�صتوى �لتهديد باالن�صحاب من �الئتالف، و�لدعوة �إىل �نتخابات مبكرة للكني�صت �الإ�رش�ئيلي. لكن 

�لالفت لالنتباه، �أنه بالرغم من �لتو�صيات بطرح ملفات نتنياهو على طاولة �ملحكمة؛ فاإن �الأحز�ب 

�مللفات خارج بو�بة  �أنه ما د�مت  �آخر،  �ملكونة لالئتالف �حلكومي حافظت على �الئتالف. مبعنى 

4
�ملحكمة، فال د�عي �إىل حل �الئتالف، وحل �لكني�صت، و�لتوجه �إىل �نتخابات مبكرة.

مع�صكر  ُيعزِّز  و�أن  نها،  ُيح�صِّ و�أن  حكومته  عمر  ُيطيل  �أن  ونفوذه  قوته  بكل  نتنياهو  وحاول 

�ليمني، و�أن يفر�ص �صطوته �لقوية د�خل حزبه �لليكود Likud، كي ال ي�صل �إىل مرحلة �ملثول �أمام 

5
�ملحكمة يف ملفاته �لتي �أ�رشنا �إليها �صابقاً.

يوفر  قانون  بت�رشيع  ُمطالبة  �لليكود  �صفوف  من  �نطلقت  عديدة  دعو�ت  فاإنّ  ذلك،  جانب  �إىل 

�حل�صانة لرئي�ص �حلكومة، يف �أالّ ُتـقّدم �صّده �أي ملفات حتى لو �أنهى مهام من�صبه، ومل يعد رئي�صاً 

�لد�صتوري  �لنظام  من  ماأخوذ  ت�رشيع  وهو   
6
�آخر، ر�صمياً  من�صباً  يتبو�أ  مل  لو  حتى  �أو  للحكومة، 

�لفرن�صي. �إال �أن هذ� �ل�صعي �إىل توفري ح�صانة ملدى �حلياة لرئي�ص وزر�ء يف “�إ�رش�ئيل” لي�ص موؤطر�ً 

يف �لقانون �لد�صتوري �ملعمول به يف “�إ�رش�ئيل” )علماً �أنه ال يوجد د�صتور يف “�إ�رش�ئيل”، �إمّنا قو�نني 

�أ�صا�ص ُت�َصكل ما ُي�صبه �لد�صتور(. �إال �أّن َجلَبًة قوية ح�صلت يف �صفوف كثريين من �أع�صاء �لبملان، 

يف  �رتاأو�  حيث  �لبملان؛  قبة  خارج  و�صيا�صيون  �حلكومي،  لالئتالف  �ملكونة  �الأحز�ب  فيهم  مبا 

نهار  ليل  تتغنّى  “�إ�رش�ئيل”  �أّن  حني  يف  دكتاتوري؛  لنظام  �الأوىل  �للبنة  و�صع  مبثابة  كهذه  خطوة 

بنظامها �لديوقر�طي بكل مكوناته.
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من جانب �آخر، وبالرغم من �جللبة يف حماولة ت�رشيع قانون كهذ�، فاإّن تلكوؤ �مل�صت�صار �لق�صائي 

تربط  �لتي  للعالقات  بالن�صبة  كثرية  �صكوكاً  �أثار  نتنياهو  �صدّ  �التهام  لو�ئح  تقدمي  يف  للحكومة 

نتنياهو بامل�صت�صار �أفيحاي مندلبليت Avichai Mandelblit. ومن �جلدير بالذكر، �أن هذ� �مل�صت�صار 

�صغل من�صب �صكرتري حكومة نتنياهو )2013-2016(، وهذ� يعني �أّن هناك نوعاً من �لتعاطف بني 

�الإثنني، بالرغم من �أّنه غري معلن على �ملالأ.

�إىل  نتنياهو  بتقدمي  طالبته  وجماهريية  و�إعالمية  �صيا�صية  �صغوط  �إىل  مندلبليت  وتعرّ�ص 

�ملحكمة، بعد �أْن �أو�صت �ل�رشطة و�لنيابة بهذ�. و�صهدت �ل�صاحة �الأمامية ملنزله �خلا�ص �صل�صلة من 

7
�لتظاهر�ت �لد�عية �إىل �لقيام بهذه �خلطوة.

يف  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  و�ل�صحافة  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  �ملعار�صة  كانت  حني  ويف 

وزر�ء  فاإّن  هذه،  �لف�صاد  ملفات  من  �ال�صتفادة  خالل  من  نتنياهو  �إ�صقاط  �إىل  ت�صعى  “�إ�رش�ئيل” 
�إىل  حكومته حافظو� على �ن�صياع تام التفاق �الئتالف، ومل ي�صعو� على مدى فرتة زمنية طويلة 

لنتنياهو يف �حلفاظ  عالياً  �ل�صيا�صية، وّفر �صقفاً  �لذي �صهدته �حللبة  تفكيك �الئتالف. هذ� �ملوقف 

على حكومته و�الحتفاظ مبن�صبه.

من �لو��صح �أنّ م�صتقبل نتنياهو �ل�صيا�صي مرتبط �إىل حّد كبري بهذه �مللفات، الأّنه وفقاً لتحليالت 

�لعديد من �ل�صيا�صيني فاإّنها �صتطيح به، �إْن مل يكن كلها جمتمعة، فعلى �الأقل بع�ص منها. الأن �لبيّنات 

8
و�لدالئل ت�صري بو�صوح �إىل تورطه بق�صايا ف�صاد مايل وتلقي ر�صاوى، ينعها �لقانون ب�صدة.

�أدىل �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة مندلبليت ببياٍن   ،2019/11/21 ويف موؤمتر �صحفي �نعقد يف 

مبلفات  �ملتورطني  �الأعمال  رجال  من  وعدد�ً  نتنياهو  �صد  �تهام  الئحة  تقدمي  قرر  �أنه  فيه  �رشح 

ف�صاد، وتلقي ر�صاوى، وخيانة �الأمانة، و�الحتيال. و��صتند مندلبليت يف قر�ره هذ� �إىل �الأدلة �لتي 

جمعتها وحدة �لتحقيق وفقاً للقانون. و�أ�صار �إىل �أن نتنياهو متهم بخيانة �الأمانة، وتلقي �لر�صاوى 

    
9
خالل توليه من�صب رئي�ص �حلكومة، ووزير �الت�صاالت.

رئي�ص  مكتب  يف  �صحفي  موؤمتر  �إىل  نتنياهو  دعا  حتى  مندلبليت،  بيان  على  �صاعة  مت�ِص  ومل 

�حلكومة هاجم من خالله �ملحققني و�ل�رشطة، وطلب �إجر�ء حتقيق معهم لكونهم ال يقومون باأد�ء 

مهامهم وفقاً للقانون، و�إمنا وفقاً للم�صالح �لتي ُتوجههم. و�أعلن �أنه باٍق يف من�صبه، و�أنه �صيتابع 

�إد�رة وت�رشيف �أمور حكومته ريثما تت�صكل حكومة جديدة. وقد د�ر جدل �صيا�صي وق�صائي فيما 

�إذ� كان باإمكان نتنياهو �ال�صتمر�ر يف تويل من�صبه هذ�، بالرغم من �أن حكومته يف مربع “ت�رشيف 

�الأعمال”، �إذ �إنه مل يتم ت�صكيل حكومة بعد �النتخابات �الأخرية. وهل يكنه �لرت�صح يف �النتخابات 

�أن �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة، ذكر باأن قيامه بذلك ال  �لقادمة وفوق ر�أ�صه الئحة �التهام؟ غري 

يتعار�ص مع �لقانون، ما مل ي�صدر حكم ق�صائي ب�صاأنه. 
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2. اليمني الإ�رشائيلي يف �شعود:

و�لتيار�ت  �الأحز�ب  على  هجومها  من  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ليمني  وحركات  وتيار�ت  �أحز�ب  كثّفت 

و�ل�صخ�صيات �ل�صيا�صية �لعربية �صو�ء كانت يف �أر��صي 1948، �أم يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 

�صنة 1967. فبني �لفينة و�الأخرى، كانت تنطلق �تهامات من �صيا�صيني �إ�رش�ئيليني يف �ليمني باجتاه 

�لنو�ب �لعرب يف �لقائمة �مل�صرتكة يف �لكني�صت باأنهم غري مو�لني لـ“�إ�رش�ئيل”، و�أنهم �أق�صمو� يني 

�لعرب، يعملون �صد  �لكني�صت  �أع�صاء  �أي  )�لكني�صت( ظاهرياً، و�أنهم،  �الإ�رش�ئيلي  �لوالء للبملان 

�ليمني  من  نو�ب  بهجمات  �الأمر  وبلغ  فيها.  �ال�صتقر�ر  زعزعة  �إىل  وي�صعون   
10

“�إ�رش�ئيل”، دولة 

�صّد �لنو�ب �لعرب �إىل درجة �تهامهم باخليانة �لعظمى، ومنهم من بلغ ذروة �تهامه لهوؤالء �لنو�ب 

 
11

باعتبارهم طابور�ً خام�صاً.

ووقّع �أربعون نائباً يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي على عري�صة لطرد �لنائب حنني زعبي عن �لتجمع 

ت�رشيحاتها  ب�صبب   ،National Democratic Assembly )Balad( )بلد(  �لديقر�طي  �لوطني 

�إد�رته  �الأمريكي تر�مب عن �عرت�ف  �لرئي�ص  �إعالن  �أعقاب  بالقد�ص، يف  �لفل�صطينيني  �لد�عمة حلق 

 والأن 
12

بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، و�أنه �أمر بنقل �صفارة بالده �إىل عا�صمة “�إ�رش�ئيل” �لقد�ص.

زعبي تطلق ت�رشيحات �صّد جنود �الحتالل بكونهم جمرمي حرب، و�أنهم �أدو�ت قمعية لي�ص �أكرث. 

ولكونها  �لبملانية،  باحل�صانة  زعبي  �لنائب  متتُّع  ب�صبب  بالف�صل  باءت  �ملحاوالت  هذه  كل  �أن  �إال 

�أم  �لكني�صت  يف  �صو�ء  �الإ�رش�ئيلي  �ليمني  بها  ت�صدّق  �لتي  و�لت�رشيحات  �الدعاء�ت  كل  رف�صت 

13
خارجه.

من جهة �أخرى، عملت �أحز�ب �ليمني على ت�رشيع مئات �لقو�نني يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، �لتي 

قو�نني  تكون  �أن  من  بدالً  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �ليهودي  �ملجتمع  ل�صالح  و�النحياز  بالعن�رشية  تت�صم 

�إىل  تعليمات  َن�رْشَ  نيته  عن  �أرد�ن  جلعاد  �لد�خلي  �الأمن  وزير  و�أعلن  حيادية.  �صمة  وذ�ت  من�صفة 

�إىل  �لدخول  من  �لفل�صطينيني  متنع  �لتي  �لقو�نني  ��صتعمال  يف  بالت�صديد  وز�رته،  وموظفي  رجال 

14
“�إ�رش�ئيل” �إال برتخي�ص ر�صمي.

يف �حلكومي  �الئتالف  ت�صكل  �لتي  تلك  وخ�صو�صاً  �ليمني،  �أحز�ب  جنوح  ذلك  �إىل  �أ�صف    

حكومة نتنياهو �إىل �ل�صغط باجتاه ��صتيالء تدريجي على �ل�صفة �لغربية.

كما �صغط �ليمني يف “�إ�رش�ئيل” بكل قوته ونفوذه لتوجيه �أ�صابع �التهام و�ل�صكوك نحو نو�ب 

خالل  بها  قامو�  مالية  وجتاوز�ت  خمالفات  تهم  بتلفيق  ونا�صطيه،  �لديقر�طي  �لوطني  �لتجمع 

�النتخابات للكني�صت �حلادي و�لع�رشين. ولكن تبني يف �أعقاب �العتقاالت و�لتحقيقات �لتي �أجرتها 

�إد�رية  ولي�صت  �صيا�صية  ملفات  عن  عبارة  كلها  �أنها  لل�رشطة،  �لتابعة  �خلا�صة  �لتحقيق  وحد�ت 

15
ومالية.
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 )Apartheid من ناحية �أخرى، فاإّن هناك جنوحاً متز�يد�ً باجتاه �لف�صل �لعن�رشي )�أبارتهايد

مَتّدها  �لتي  �اللتفافية  �ل�صو�رع  عدد  �زدياد  منها  عّدة،  مظاهر  خالل  من  قائماً،  �أمر�ً  منه  جعل 

“�إ�رش�ئيل” يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، ب�صغط من �مل�صتوطنني وممثليهم يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، 
�آخر  بني  من  وكان  مثالً.  جالنت  يو�آف  �الإ�صكان  كوزير  �حلكومي،  �الئتالف  يف  منهم  و�أع�صاء 

علن ر�صمياً �أّنها لليهود فقط، 
ُ
ُّها يف حمافظة قلقيلية، و�أ �ل�صو�رع و�لطرقات �اللتفافية تلك �لتي متّ مَد

وال يجوز للفل�صطينيني ��صتعمالها بتاتاً. وهذه �لطريق ت�صاف �إىل �صل�صلة طرقات تربط �أفقياً بني 

 وحظيت م�صاريع �لطرقات 
16

�رشقي وغربي �ل�صفة �لغربية، وطولياً بني �صمايل �ل�صفة وجنوبها.

�اللتفافية بتاأييد منقطع �لنظري من نتنياهو نف�صه، �لذي �رّشح �أنها، �أي �لطرقات، لتوفري �حلماية 

17
للطرف �الإ�رش�ئيلي.

وال ُبّد من �الإ�صارة هنا �إىل نفوذ و�صطوة �ليمني يف َحيِّزين: �الأول يف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي، �لذي 

ييل �صنة بعد �أخرى النحر�ف �صديد نحو �ليمني باأفكاره وت�رشيحاته، كما ُتظِهر ��صتبيانات �لر�أي، 

�لكني�صت،  �أي  �لبملان،  يف  و�لثاين  �ليمينية.  و�لتيار�ت  �الأحز�ب  مع  ن�صفه  من  �أكرث  تُ�صنف  �لتي 

�لذي �زد�د فيه عدد �الأع�صاء �ليمينيني، وقدرتهم على ت�صكيل حكومة برئا�صة حزب �لليكود، دون 

�حلاجة �إىل �ئتالف مع �الأحز�ب �ملح�صوبة على �لي�صار �أو ي�صار �لو�صط، يف حمور ترتيب وت�صنيف 

 
18

�الأحز�ب يف “�إ�رش�ئيل”.

�إذ�ً، برزت قوة �ليمني بكونها �صائدة يف �مل�صهد �حلزبي، و�نعك�صت بقوة يف �مل�صهد �ليومي، من 

“�إ�رش�ئيل”  حت�صني  باأهمية  “�إ�رش�ئيل”  يف  �صيا�صيون  عنها  عّب  �لتي  و�ملو�قف  �ملمار�صات  خالل 

 وهناك من ُيعزي �أبرز �الأ�صباب ملثل هذه �لظاهرة، �إىل �صري 
19

يف وجه �لقوى �لعاملة على تدمريها.

�ل�صيا�صيني يف “�إ�رش�ئيل” مقابل منو وتطور �مل�صهد �ل�صيا�صي �لعربي. وهذ� يعني، �أنه كلما �صعف 

�الأمور  بزمام  ومم�صكة  وهجومية  دفاعية  كقوة  “�إ�رش�ئيل”  دور  �رتفع  �ملنطقة،  يف  �لعربي  �لدور 

ونفوذ  قوة  تر�جعت  �لعربية  �ل�صيا�صية  �ملكانة  وتعّززت  �لعربي  �لدور  قوي  كلما  و�أّنه  �إقليمياً. 

“�إ�رش�ئيل” د�خل جمتمعها وخارجه. وكل هذ� ينعك�ص على �صري �حلياة �ل�صيا�صية �لعامة. فاليمني 
قوة  على  �حلفاظ  على  يوؤثر  و�أي�صاً  قر�ر�تها،  على  ويوؤثر  �حلكومة  على  م�صيطر  “�إ�رش�ئيل”  يف 

نو�ته وتو�صيعها كقوة م�صتثمرة يف �النتخابات �لبملانية �لتي جتري يف “�إ�رش�ئيل” قبل مو�عيدها 

�لر�صمية �ملتفق عليها بني �الأحز�ب، �أو وفقاً للقانون �النتخابي للبملان يف “�إ�رش�ئيل”. 

خارجه،  �أم  �حلكومي  �الئتالف  يف  ت�صارك  �لتي  تلك  �صو�ء  �ليمينية  باالأحز�ب  دفع  �لنفوذ  هذ� 

�إىل طرح �أور�ق لقو�نني ومقرتحات تزيد من �لت�صييق على �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة 

هويات  يحملون  ممن  �ملبا�رش  “�إ�رش�ئيل”  حكم  حتت  �لو�قعني  �لفل�صطينيني  وكذلك  غزة،  وقطاع 

مرونة  فيه  حيز  �أي  خارجه  �أو  �حلكومي  �الئتالف  يف  �ليمينيون  يرتك  ومل   
20

�إ�رش�ئيلية. مدنية 
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2018-2019، بظهور  لتحرك حكومة نتنياهو. لهذ�، متيزت �ل�صنو�ت �الأخرية، مبا فيها �ل�صنتني 

قوي ونفوذ فعال لليمني يف �صنع �لقر�ر وتطبيقه �صو�ء يف “�إ�رش�ئيل” �أم يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

�ملحتلة �صنة 1967.

3. فل�شطينيو 1948:

�رشقي  �حت�صاب  )دون  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ل�صكان  جممل  من   %17 نحو   1948 فل�صطينيو  ُي�صكل 

�لقد�ص(. وينت�رشون يف ثالث مناطق مركزية وهي �جلليل يف �ل�صمال، و�ملثلث يف �لو�صط، و�لنقب 

وغريها.  و�لرملة  و�للد  ويافا  وعكا  كحيفا  �ملختلطة  �ملدن  يف  �نت�صارهم  �إىل  باالإ�صافة  �جلنوب،  يف 

ويتعر�ص فل�صطينيون �إىل �صيا�صات متييزية تكاد مت�ص معظم قطاعات �حلياة �ليومية. كما �أن بينهم 

وبني �ملجتمع �ليهودي فجو�ت و��صعة يف جماالت �لرتبية و�لتعليم، و�لرفاه �الجتماعي، وم�صتوى 

�ملعي�صة و�لرو�تب وغري ذلك. �إىل جانب ذلك، فاإّن حكومات “�إ�رش�ئيل” �ملتعاقبة، وخ�صو�صاً حكومة 

لالإيقاع  �مل�صتمرة  ومر�قبتهم  �لفل�صطينيني  جتاه  �ملق�صودة  �الإهمال  �صيا�صات  تبنّت  قد  نتنياهو، 

 مبعنى �آخر، �إّن حكومات “�إ�رش�ئيل” عامة، 
21

بهم، باعتبارهم خمالفي قو�نني ويتوجب حماكمتهم.

عر�صت �صورة �صلبية “ملو�طنيها” �لفل�صطينيني باعتبارهم طابور�ً خام�صاً، وباعتبارهم مناوئني 

 
22

للدولة ويرف�صون �لوالء لها.

�لعربية.  �لقرى و�ملدن  �لعنف يف  �أكرث من �صنتني من تف�صي ظاهرة  �لفل�صطينيون منذ  ويعاين 

غري  �ل�صالح  و�نت�صار  تف�صي  �إىل  �لفل�صطينيني  م�صاجع  تق�ص  �لتي  �لظاهرة  هذه  �أ�صباب  وُتعزى 

�ملرخ�ص يف �أيدي �لع�صابات، و�أي�صاً يف �أيدي �أفر�د وعائالت متار�ص �لعنف. و�صهدت �لقرى و�ملدن 

�لفل�صطينية يف �لد�خل عمليات �إطالق نار، وقتل عدد من �الأ�صخا�ص على مر�أى من �أعني �ل�رشطة، 

�لتي مل حترك �صاكناً. �إن عدم قيام �ل�رشطة يف “�إ�رش�ئيل” بتويل م�صوؤوليتها، �أوالً يف جمع �ل�صالح 

�إىل  فقط  لي�ص  ت�صري  �لتي  �لكافية  �الأدلة  من  هو  �جلناة،  على  �لقب�ص  �إلقاء  يف  وثانياً  �ملرخ�ص،  غري 

�إىل �الإهمال �ملق�صود لبث �لرعب و�لفزع و�لتوتر يف �ملجتمع  �صيا�صة �لرت�خي وغ�ص �لنظر، و�إمنا 

�لعربي �لفل�صطيني، و�لعمل على تفكيكه وتفتيته، وبالتايل و�صعه حتت �ملر�قبة وعملية �الإخ�صاع 

من طرف �لدولة. 

من  و��صعة  �رش�ئح  دفع  �إىل  مبا�رشة  غري  بطريقة  ت�صهم  و�خلوف  �لرعب  من  حالة  �إيجاد  �إن 

�أو�صاط �ملجتمع �لفل�صطيني يف �لد�خل، وبوجه خا�ص �رش�ئح �ل�صباب، �إىل �لتفكري بالهجرة وترك 

�ل�صنتني  خالل  تعّر�صت  �لتي  و�لبلد�ت  �لقرى  من  عدد  يف  باالنت�صار  �آخذة  �لظاهرة  وهذه  �لبالد. 

 
23

�ملن�رشمتني �إىل �صل�صلة من عمليات �إطالق �لنار و�لقتل و�لتخريب.

م�صاألة  به  و�الجتار  �ل�صالح  وتوزيع  ن�رش  �صيا�صة  �إّن  بل  �حلّد،  هذ�  عند  �الأمر  يتوقف  وال 

ح�صا�صة بالن�صبة ل�صيا�صيي “�إ�رش�ئيل”. �إذ درجت “�إ�رش�ئيل” على �عتقال وحماكمة كل من ي�صبط 
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�أنها تتغا�صى عن توفر �ل�صالح بيد ع�صابات و�أفر�د  يف حوزته قطعة �صالح بدون ترخي�ص؛ غري 

وعائالت متار�ص �لعنف مل�صالح ذ�تية.

وحاولت �لقيادة �لعربية يف �أر��صي 1948 وما تز�ل يف �ل�صغط على قيادة �ل�رشطة للعمل على 

بكل  �الإحاطة  على  قادرة  لي�صت  ولكنها  مبهامها  تقوم  �أنها  تّدعي  �ل�رشطة  �أن  �إال  �ل�صالح،  جمع 

�ملناطق. وهذ� طبعاً تف�صري مرفو�ص من قبل �لقياد�ت. 

�أو  و�حدة  حكومية  جل�صة  تخ�صي�ص  �إىل  نتنياهو  حكومة  ت�صعَ  مل  �ملا�صيتني  �ل�صنتني  وخالل 

جزء منها ملعاجلة هذه �لظاهرة، �إىل �أن ��صتفحل �الأمر يف �لربع �الخري من �صنة 2019، بعد م�صل�صل 

�ملظاهر�ت  �لقرى، فنظمت  �لعرب يف عدد من  �ملو�طنني  دموي رهيب ذهب �صحيته عدد كبري من 

و�الحتجاجات و�مل�صري�ت �ملنددة ب�صيا�صة �حلكومة، عندها �صكلت �حلكومة جلنة لدر��صة �لو�صع. 

�أن  يبدو  �إذ  1948؛  �أر��صي  يف  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  �لعنف  د�بر  لقطع  كافياً  يكن  مل  هذ�  ولكن 

�حلكومة ال تريد لهذ� �ملجتمع �أن يتفرَّغ للقيام باأن�صطة �أخرى كمو�جهة �صيا�صات �لتمييز يف �لتعليم 

24
و�خلدمات �ل�صحية و�الجتماعية.

�لبلد�ت  يف  �ملرخ�صة  غري  �ملنازل  هدم  �صيا�صة  وهو   ،1948 فل�صطينيي  يخ�ص  �آخر  �صاأن  ويف 

و�لبناء عن منح  �لتنظيم  �متناع جلان  �أي�صاً. و�مل�صكلة يف  �ملو�طنني  فاإّنها تق�صُّ م�صاجع  �لعربية، 

تر�خي�ص بناء جديدة �إال نادر�ً. باالإ�صافة �إىل عدم �إجازة وز�رة �لد�خلية و�الإ�صكان يف “�إ�رش�ئيل” 

لتو�صيع م�صطحات �لبناء يف �لبلد�ت �لعربية. ويف مقابل حمدودية �لرت�خي�ص يقف معطى �آخر وهو 

�لزيادة �مل�صتمرة يف �أعد�د �الأزو�ج �ل�صابة �مل�رشفة على �إقامة �أ�رش لهم، وحاجتهم �إىل بناء بيت ياأوي 

ما  �الحتياجات وبني  تلبية  باالت�صاع بني  �آخذة  �لزمن فجوة  �الأ�رشة. وبالتايل، ح�صلت مع مرور 

يتم ترخي�صه من مباين. لهذ� جلاأت �لعائالت يف �لبلد�ت �لعربية ملو�جهة �لق�صور �ملمنهج من قبل 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية لرتخي�ص طلبات وم�صاريع �لبناء، �إىل �لبناء غري �ملرخ�ص ��صتجابة �إىل �حلاجة 

�مللحة لل�صباب يف �لقرى و�لبلد�ت �لعربية. 

�لالحق  �الإجحاف  نتيجة  �إمّنا  �لبناء،  �صاحب  من  وقر�ر�ً  رغبة  ياأتِ  مل  �ملرخ�ص  غري  �لبناء  �إن 

باملجتمع �لفل�صطيني من �صيا�صات �لتمييز �ملق�صودة بعدم تو�صيع م�صاحات �لبناء، وتفعيل قوى 

 من جانب �آخر، فاإن 
25

�صغط غري مبا�رشة على �ل�صباب حلثهم ودفعهم �إىل �لهجرة خارج قر�هم.

على  �لعقود،  عب  كثري�ً  تقل�صت   ،1948 فل�صطينيو  �ملو�طنني  باأيدي  �ملتبقية  �الأر��صي  م�صاحات 

خلفية �صيا�صات �مل�صادر�ت �لتي �نتهجتها حكومات “�إ�رش�ئيل” �ملتعاقبة.

 .”Kaminitz Law “كمنيت�ص  “�إ�رش�ئيل” قبل �صنو�ت عدة قانون �أ�صمته  وقد �رشَّعت حكومة 

دون  �إقامتها  متت  �إ�صكانية،  من�صاآت  �أو  منازل  بهدم  ق�صائية  قر�ر�ت  �إ�صد�ر  �لقانون  ويفر�ص 

على  �ملحاكم  تفر�صها  مرتفعة  غر�مات  جانب  �إىل  �ملخت�صة،  �ل�صلطات  قبل  من  ر�صمي  ترخي�ص 
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ووحدة  �صقة  �ألف  �صبعني  من  �أكرث  عن  �ملرخ�صة. ويدور �حلديث  غري  و�مل�صاكن  �ل�صقق  �أ�صحاب 

�إىل  �لعربية  �الأحز�ب  وقياد�ت  �لعربية  �ملحلية  �ل�صلطات  روؤ�صاء  دفع  مما  مرخ�صة.  غري  �صكنية 

�ل�صعي من �أجل �إلغاء هذ� �لقانون، �أو �حلد من توجهه �جلارف نحو تطبيق وتنفيذ �صيا�صات �لهدم 

يف �لبلد�ت �لعربية. 

وب�صورة  �لعربية  �لبلد�ت  يف  �لتوتر  من  حالة  �أوجدت  �ل�صيا�صات  هذه  فاإن  �الأمر،  و�قع  ويف 

يومية، �إىل جانب �أنها مل توفر �الأمان مل�صتقبل �لعائالت. حيث �أن �أجهزة منح �لرت�خي�ص مل تتطور 

لتغطي �حلاجة وبال�رشعة �ملطلوبة. كما �أنها وب�صكل غري مبا�رش و�صعت حالة �لتوتر بني “�لدولة” 

 �إذ �أن مثل هذه �حلالة غري قائمة 
26

و�ملو�طنني �لفل�صطينيني فيها. وكرَّ�صت �ل�صعور �لفعلي بالتمييز،

يف �ملجتمع �ليهودي. ما يوؤكد �أنها �صيا�صات مق�صودة للقمع و�ل�صغط على �أبناء �ملجتمع �لفل�صطيني 

يف �أر��صي 1948. 

وقد �تَّ�صع �الأمر �إىل �رشيحة �لدروز �لعرب. فهذه �ل�رشيحة، يخدم �صبابها يف �صفوف �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي بفعل قانون �خلدمة �الإلز�مي يف �جلي�ص منذ �صنة 1956. وم�صكلة �ل�صكن و�لرت�خي�ص 

قائمة بقوة و�ت�صاع يف �لقرى و�لبلد�ت �لدرزية يف �جلليل و�لكرمل. ومل ت�صفع �خلدمة �لع�صكرية 

يف جي�ص �الحتالل، وال “رو�بط �لدم” �لتي يتغنّى بها �صيا�صيو “�إ�رش�ئيل” بني �ملجتمعني �لدرزي 

و�الإ�رش�ئيلي يف حّل �الأزمة. لهذ� فاإّن �أعد�د �ل�صقق و�ملنازل �ل�صكنية غري �ملرخ�صة يف زيادة كبرية. 

�لفل�صطيني،  �ملجتمع  يف  �ملحتجني  من  وعدد  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  قوى  بني  مو�جهات  وح�صلت 

27
ومب�صاركة �لدروز، يف �أر��صي 1948 حول مو�صوع عدم �لرتخي�ص.

نو�ب  طرف  من  �لتحري�ص  من  �صل�صلة  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  �لعرب  �لنو�ب  وتعرّ�ص 

�آخرين من �الأحز�ب �ل�صهيونية �ليمينية على وجه �خل�صو�ص، يف كل ما يتعلق مبو�قف �لعرب من 

�الحتالل و�صيا�صات �لقمع و�العتد�ء�ت �لتي تقوم بها “�إ�رش�ئيل” و�أذرعها �لع�صكرية �صد �ل�صعب 

28
�لفل�صطيني، يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بوجه خا�ص.

4. قوانني عن�رشية وخف�س �شقف املحكمة العليا:

يف  �لفل�صطينيني  �لعرب  على  و�الإعالمي  �لر�صمي  �لتحري�ص  من�صوب  زيادة  مع  بالتو�زي 

 حيث 
29

�الأخريتني. �ل�صنتني  �زد�د يف  ذ�ت �صمات عن�رشية  فاإّن زخم ت�رشيع قو�نني  “�إ�رش�ئيل”، 
من  �إقر�ره  مت  عن�رشياً  قانوناً   37 �أن  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  موقع  من  �ملاأخوذة  �ملعطيات  �أ�صارت 

�أ�صل 220 مقرتحاً خالل �لفرتة �لزمنية �ملمتدة من �أو�خر 2017 وحتى كتابة هذ� �لف�صل يف �لتقرير 

�ل�صيا�صية �حلكومية  �لقر�ر�ت  �إىل قوننة  �ليمينية  �الأحز�ب  2019(. وت�صعى  )�أو�خر  �ال�صرت�تيجي 

�لغربية، وت�صديد  �ل�صفة  �ل�صيادة على  �الإ�رش�ئيلية، وفر�ص  �لهيمنة  �ملزيد من  �إىل فر�ص  �ل�صاعية 

�إقر�ر  تكثيف  فاإن  �آخر،  مبعنى  قانونياً.  ومالحقتهم   1948 فل�صطينيي  �صّد  �لقمعية  �الإجر�ء�ت 
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قو�نني ذ�ت �صبغة عن�رشية ال يهدف �إىل تنظيم �لعالقة بني “�لدولة” و�الأقلية �لعربية �لفل�صطينية 

فيها، و�إمنا �إىل �إخ�صاع هذه �الأقلية للقو�نني. و�لقو�نني هي مبثابة غطاء لتنفيذ �صيا�صات �حلكومة 

�إىل تقدمي �لوالء �الأعمى و�لكامل  “�إ�رش�ئيل” لتحقيق غاياتها يف �لت�صييق على �لعرب، ودفعهم  يف 

30
“للدولة”، وحتديد �نتمائهم �إىل “�لدولة” ولي�ص لفل�صطني ول�صعب فل�صطني ولالأمة �لعربية.

�لقومية  “قانون  يف  متمثلة  قانونية  مقرتحات  على  و�مل�صادقة  �لقانوين  �لت�رشيع  قّمة  وكانت 

من  بالرغم   ،2018 يوليو  متوز/  يف  �لنهاية  ب�صيغته  �لكني�صت  عليه  �صادق  �لذي   
�ليهودية”31

�الحتجاجات �لو��صعة �لتي تعرَّ�ص لها هذ� �لقانون من �ملو�طنني �لعرب، مبن فيهم �لدروز، ومن 

وال  و�نحيازياً،  عن�رشياً  �لقانون  معتبين  �الإ�رش�ئيلي،  �ملجتمع  من  و�أفر�د  وجمموعات  �رش�ئح 

�لعام، وال  �ل�صعيد  “�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني و�لعرب على  لت�صوية بني  �أي جمال م�صتقبالً  يرتك 

يف  كولونيالياً  قانوناً  ر�آه  من  وهناك  �لفل�صطينيني.  �ملو�طنني  مع  وعد�لة  م�صاو�ة  عالقة  �أي  يبني 

توجهاته و�أ�صا�صياته وخ�صائ�صه، ومبا يكن تعريفه باأنه �أقرب �إىل �أن يكون حتت مظلة �الأبارتهايد 

32
بكامل جتلياته.

و�صهدت �حللبة �ل�صيا�صية و�حلزبية و�لبملانية يف “�إ�رش�ئيل” ع�صية �مل�صادقة على هذ� �لقانون 

�لعن�رشي وما تاله من �أحد�ث و�حتجاجات، حر�كاً مكثفاً بني �الأحز�ب و�حلركات �ل�صيا�صية �صو�ء 

يف �ملجتمع �لعربي �أم يف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي. حيث دعى �لي�صار يف “�إ�رش�ئيل” �إىل مو�جهة �لقانون 

بقوة. وكذلك خطا �لدروز خطو�ت ملو�جهته باعتبار �أّن �لقانون ينح حقوق �ملو�طنة �لكاملة وحق 

تقرير �مل�صري لليهود فيما �أ�صماه �لقانون “�أر�ص ��رش�ئيل”. ومل تثمر �الحتجاجات وال �ملظاهر�ت 

 
33

�لتي متّ تنظيمها يف �صو�رع وميادين تل �أبيب باأي خطوة توؤدي �إىل تعديل يف �لقانون، �أو �إىل �إلغائه.

فاإّن  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �ل�صهيوين  �ليهودي  �ملجتمع  لتحركات  م�صتمر  ر�صد  خالل  من  ولكن 

�لقانون وبالرغم من �النتقاد�ت �ل�صديدة �لتي تعرّ�ص لها، وكذلك حكومة نتنياهو، �إال �أنه �ملالحظ 

�أّن هذ� �ملجتمع مل ُيحّرك �صاكناً مما يدل على تبنيه لهذه �لعقلية و�ملنهجية �لعن�رشية. وقد جتاوز 

يتّم  �أخرى،  �أحد�ث  على  ينطبق  هذ�  “طبيعتها”.  �إىل  �ليومية  �حلياة  م�صرية  لتعود  �أيام  بعد  �الأمر 

�لتاأثري. ويعزو حمللون نف�صيون  تد�ولها يف �لوقت ذ�ته، ويبقى �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي خارج دو�ئر 

�لتوتري و�لفزع و�لرتهيب  و�إىل جرعات  �ل�صهيوين،  �ملجتمع  �إىل طبيعة  �لظاهرة  و�صيا�صيون هذه 

�لتي يتم بثها ون�رشها عب و�صائل �الإعالم على ل�صان �صيا�صيني ويف مقدمتهم نتنياهو، �لذي و�صف 

 Benny حالة “�إ�رش�ئيل” �الأمنية، يف خطاب �ألقاه ع�صية ت�رشب �أنباء عن �إمكانية ت�صكيل بني جانت�ص

Gantz حلكومة �صيقة، م�صري�ً، �أي نتنياهو، �إىل �خلطر �لوجودي �لذي تعي�صه “�إ�رش�ئيل”، و�إن �أحد 

 و�لهدف من ور�ء هذه 
34

�لفل�صطينيني. �أي  “�إ�رش�ئيل”،  �لعرب يف  مكونات وركائز هذ� �خلطر هم 

�لت�رشيحات �لعن�رشية، جعل �ل�صغط ُموّجهاً وجُمند�ً خلدمة �الأجندة �ل�صيا�صية وفقاً لت�صور�ته 

يعي�ص يف خوف م�صتمر وقلق  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  وتخيالته وحتليالته. وهذ� يعك�ص حالة 
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 �أ�صف �إىل �أن هذ� �لقانون وغريه من �لقو�نني �لعن�رشية ال يهدف �إىل بناء 
35

من حا�رشه وم�صتقبله.

منظومة عالقات موؤ�ص�صة على �مل�صاو�ة و�حلقوق �لندية بني �لفل�صطينيني و�ليهود يف “�إ�رش�ئيل”، 

باالإ�صافة �إىل تكري�ص �لف�صل �لعن�رشي بقوة من خالل عدم �العرت�ف باأن �لفل�صطينيني هم �صعب. 

�ل�صهيونية و�الإمبيالية  �لروؤية  �لقانون يعرتف بكونهم طو�ئف، وهذ� يتما�صى مع  فاإّن  وبالتايل 

�لقانون  هذ�  ت�رشيع  �أن  �ملحللني  بع�ص  يرى  ولذلك،   
36

.1917 �صنة  بلفور  ت�رشيح  عنها  عب  �لتي 

و�العرت�ف �الأمريكي بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل” مل ياأِت بال�صدفة يف �لذكرى �ملئوية لهذ� �لت�رشيح. 

من جهة �أخرى، فاإنّ قانون �لقومية �لذي يثل ذروة �لقو�نني �لعن�رشية �صي�صمح للحكومات 

ل�صالح  �ملحتلة(  فل�صطني  )�صمال  �جلليل  يف  لالأر��صي  �مل�صادر�ت  من  �ملزيد  بتنفيذ  �الإ�رش�ئيلية 

م�صاريع تهويد هذه �ملنطقة، �لتي ما تز�ل فيها �أغلبية فل�صطينية. 

�لد�صتورية،  �لقو�نني  تو�زي  �لتي  �أي  �الأ�صا�ص،  قو�نني  �صمن  م�صنف  �لقانون  هذ�  والأن 

�إىل  قانوين  بالتما�ص  �لتوجه  فاإّن  �لكني�صت،  �أع�صاء  ثلثي  �أغلبية  �إىل  تغيريها  عملية  حتتاج  و�لتي 

خالل  ومن   1948 فل�صطينيو  �صعى  لذ�،  �صهالً.  لي�ص  و�الأدق  متي�رش�ً،  لي�ص  الإلغائه  �لعليا   �ملحكمة 

�اللتما�ص  �إىل  حيفا  يف   Adalah �إ�رش�ئيل  يف  �لعربية  �الأقلية  حلقوق  �لقانوين  �ملركز   - عد�لة  مركز 

لتعديل يف عدد من بنود �لقانون.  

�إلغاء  “�إ�رش�ئيل”، ويف مقدمتها قدرة هذه �ملحكمة على  وللحد من �صالحيات �ملحكمة �لعليا يف 

�لتو�زن  مع  تتما�صى  ال  �أنها  �ملحكمة  هذه  ق�صاة  يرى  قو�نني  ردها  �أو  �لكني�صت،  يُ�رشعها  قو�نني 

�أ�صا�ص  �لتي يتغنى بها �الإ�رش�ئيليون، بكون  �أو كونها بعيدة عن وثيقة �ال�صتقالل  “�إ�رش�ئيل”،  يف 

توليها  فرتة  طيلة  عملت   Ayelet Shaked �صاكيد  �أييلت  �لق�صاء  وزيرة  فاإنّ  فيها،  �لديوقر�طية 

هذه  الذعة  ب�صورة  �نتقدت  فاإّنها  ذلك،  من  و�أكرث  �الإمكانية.  هذه  تقلي�ص  على  من�صبها  مهام 

مع  �لتعامل  قو�عد  يف  ماألوفاً  لي�ص  �النتقاد  هذ�  ومثل  �لعامة.  �ملنابر  على  �إياها  ُمهاجمًة  �ملحكمة، 

�لنظام �لق�صائي يف “�إ�رش�ئيل”. ونادت هذه �لوزيرة باإقر�ر قانون ُيقيّد �صالحيات �ملحكمة �لعليا، 

وعدم �إتاحة �لفر�صة �أمام ق�صاتها �إىل �لتاأثري على عمليات ت�رشيع �لقو�نني، مدعية �أن �لبملان هو 

�أن �صاكيد   غري 
37

�لذي ي�رشع، و�أن �صالحيات �ملحكمة �لعليا �لنطق باالأحكام وفقاً لهذه �لقو�نني.

من  جمموعة  من  وكذلك  بار�ك،  �لقا�صي  �ل�صابق  �لعليا  �ملحكمة  رئي�ص  ِقبَل  من  للهجوم  تعرَّ�صت 

�لق�صاة �ل�صابقني و�حلاليني. ويف �ملقابل، �نبى �صيا�صيون يد�فعون عن توجهات �صاكيد �الإ�صالحية 

وفق �عتبار�تها. لكن يف �ملح�صلة �الأخرية، يكن فهم توجه �صاكيد و�لد�ئرة �ملحيطة بها، �إىل �صعي 

�ليمني �ملتطرف يف “�إ�رش�ئيل” �إىل �النفر�د يف �حلكم، وحتديد م�صاحة و�صقف �لديوقر�طية، وحرية 

 وهذ� يتَّ�صق �أي�صاً مع توجهات نتنياهو باالنفر�د يف �حلكم، وتقييد حرية �لعمل 
38

�لعمل �لق�صائي.

�لدولة  موؤ�ص�صات  على  �ال�صتيالء  يف  �أفكاره  تطبيق  وحلكومته  له  ليت�صنى  و�لق�صائي،  �ل�صيا�صي 

بطريقة قانونية وحتت ذريعة �الإ�صالح �لق�صائي.
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5. النتخابات الربملانية يف “اإ�رشائيل”:

متيز �لن�صف �لثاين من �صنة 2018 برت��صق �التهامات بني معار�صي نتنياهو �صو�ء يف �ئتالفه 

�إىل  نتنياهو  ميل  وهي:  مركزية،  �أمور  ثالثة  يف  �التهامات  ومتحورت  خارجه.  من  �أم  �حلكومي 

هروباً  حما�ص  الأيدي  باال�صت�صالم  و�تهامه  غزة،  قطاع  يف  �الأخرى  و�لف�صائل  حما�ص  مع  �لتهدئة 

من ت�صوية مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، ِعـلماً �أّن هناك تو�صيات غري معلنة باالإبقاء على حالة �النق�صام 

�لفل�صطيني، لِـما فيه �إتاحة �لفر�صة لـ“�إ�رش�ئيل” لتحقق �ملزيد من �الإجناز�ت على �الأر�ص باإ�صعاف 

39
�ملقاومة �لفل�صطينية عموماً.

يف  �ملتدينني  لتجنيد  قانون  ت�رشيع  يعرقل  �أنه  فهي  نتنياهو  �صدّ  �ملوجهة  �لثانية  �لتهمة  �أما 

�صفوف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. وهذ� ما دعا �إليه ليبمان، وهو وحزبه م�صارك يف �الئتالف �حلكومي، 

�إىل  �أن يوؤدي هذ� �جلو  يف مو�جهة �الأحز�ب �ملتدينة �ل�رشيكة يف �الئتالف �حلكومي ذ�ته. وطبيعي 

توتر بني حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” �لذي يتزعمه ليبمان، وهو حزب علماين �رشف، وبني �الأحز�ب 

 
40

�ملتدينة �ملتزمتة )�حلريدية(.

طه يف ملفات �لف�صاد وتلقي ر�صاوى،  �أما �لتهمة �لثالثة، فهي �أن �صيا�صة نتنياهو �لد�خلية وَتورُّ

يف  حكومة  رئي�ص  �أخطر  �أنه  �الأ�صخا�ص  بع�ص  ور�أى  �لهاوية.  يف  “�إ�رش�ئيل”  �صقوط  �إىل  �صتوؤدي 

41
تاريخ “�إ�رش�ئيل”.

��صتقالة  �إىل  مدعاة  �جلي�ص،  يف  �ملتدينني  جتنيد  م�صاألة  وباالأخ�ص  عامة  �لرت��صقات  هذه  كانت 

 وبالتايل �إىل فقد�ن حكومة نتنياهو �الأغلبية 
42

ليبمان من �حلكومة، و�نتقاله �إىل �صفوف �ملعار�صة،

�إجر�ء �نتخابات مبكرة يف  �إىل  2018، و�لدعوة  �لبملانية، وحل �لكني�صت يف كانون �الأول/ دي�صمب 

.2019/4/9

�النتخابية.  �لقو�ئم  وتفكيك  تركيب  عمليات  لالنتخابات  �ل�صابقة  �لثالثة  �ل�صهور  و�صهدت 

وهذ� �أمر معتاد يف �ملعارك �النتخابية للكني�صت يف “�إ�رش�ئيل”. وكانت �لقائمة �مل�صرتكة �لتي متثل 

�جلماهري �لعربية بغالبيتها �لعظمى قد تفككت �إىل قائمتني جر�ء �رش�عات د�خلية حول ترتيب الئحة 

�النتخابات، وهما: “�جلبهة و�لتغيري” بقيادة �أين عودة، و“�ملوحدة و�لتجمع �لديقر�طي” بقيادة 

م�صتقلة  �صيا�صية  و�صخ�صيات   1948 فل�صطينيي  جماهري  دعو�ت  من  وبالرغم  عبا�ص.  من�صور 

وثقافية م�صهود لها بعودة توحيد �صفوف �لقائمة �مل�صرتكة من جديد، �إال �أّن هذه �الأ�صو�ت مل تكن 

م�صموعة. وهكذ� �جته جمتمع فل�صطينيي 1948 �إىل �النتخابات بقائمتني. وكانت �لنتيجة ح�صولهما 

2015. وبرز هنا موؤ�رش  13 مقعد�ً برتكيبتها �ل�صابقة �صنة  �أنها حققت  10 مقاعد يف حني  معاً على 

1948 �إىل �المتناع عن �مل�صاركة يف �القرت�ع، ومنهم  مهم وهو جلوء ع�رش�ت �آالف من فل�صطينيي 

43
من �أعلن مقاطعة مبدئية للم�صاركة يف برملان �صهيوين يعمل �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني وق�صاياه.
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الإعادة  فر�صة  كانت  ت�صكيله،  من  �صهرين  من  �أقل  بعد  و�لع�رشين  �حلادي  �لكني�صت  حلّ  لكن 

حيث  بها،  �جلماهريية  �لثقة  جّدد  مما  �الأربعة.  �مل�صرتكة  �لقائمة  مكونات  بني  و�للحمة  �لوحدة 

ح�صلت على 13 مقعد�ً يف �نتخابات �لكني�صت �لثاين و�لع�رشين.

خا�صت �النتخابات �لبملانية للكني�صت �حلادي و�لع�رشين 47 الئحة �نتخابية. فازت 11 فقط 

من بينها مبقاعد يف �لكني�صت �لذي يتاألف من 120 مقعد�ً فقط. و�أ�صفرت �لنتائج عن ح�صول حزب 

 Blue and �أبي�ص  )�أزرق   Kaḥol Lavan 35 مقعد�ً، وكاحول الفان  �لليكود بزعامة نتنياهو على 

White( بزعامة جانت�ص على 35 مقعدً�. بينما ح�صل حزب �صا�ص Shas )�ملتدينني �ل�رشقيني( على 
8 مقاعد، ويهود �لتور�ة )يهدوت هتور�ة( United Torah Judaism—Yahadut HaTorah على 
8 مقاعد، و�جلبهة �لعربية للتغيري و�جلبهة �لديقر�طية لل�صالم و�مل�صاو�ة )حد��ص( على 6 مقاعد، 
)بلد(  �لديقر�طي  �لوطني  و�لتجمع   United Arab List )Ra’am( �ملوحدة  �لعربية  و�لقائمة 

)National Democratic Assembly )Balad على 4 مقاعد، و�لعمل Labor Party على 6 مقاعد، 

و“�إ�رش�ئيل بيتنا” على 5 مقاعد، وحزب �حتاد �ليمني Right Wing Union على 5 مقاعد، ومريت�ص 

44
Meretz على 4 مقاعد، وكُلنا على 4 مقاعد.

45
ومتيزت �النتخابات للكني�صت �حلادي و�لع�رشين مبا يلي:

بروز حمالت �صدّ �صخ�صية نتنياهو، و�لدعوة من عدد من �الأحز�ب و�لقو�ئم �إىل �إ�صقاطه نهائياً.  	·

و�عتمد �لد�عون �إىل �إ�صقاطه على وفرة ملفات �لف�صاد �ملن�صوبة �إليه، و�أنه ال يكن �أن يرتك �ملجال 

لرئي�ص حكومة متهم بالف�صاد باال�صتمر�ر يف �إد�رة “�لدولة”، وطرح ��صمه يف �نتخابات برملانية.

��صتد�د �ملناف�صة بني مع�صكر �ليمني �ملتزمت و�لعلمانيني بزعامة نتنياهو من جهة، وبني �ليمني  	·

�لعلماين بقيادة جانت�ص وقيادة حزبه من جهة �أخرى.

ظهور مكثف الأحز�ب ولو�ئح يينية، �صاركت يف �النتخابات �لبملانية، مما �أ�صبغ روؤية يينية  	·

على �حلياة �الجتماعية و�ل�صيا�صية يف “�إ�رش�ئيل”، وهيمنة �ليمني �ملتطرف بقيادة نتنياهو.

�لعمل، وتدهوره  �أعقاب ف�صل حزب  �ل�صهيوين �الإ�رش�ئيلي، وفقد�ن مكانته يف  �لي�صار  تر�جع  	·

�ل�رشيع.

قائمتني  وت�صكيل  �الختالف  ق  تعمُّ �إىل  �أّدى  مما  �مل�صرتكة،  �لقائمة  �أروقة  د�خل  �رش�عات  	·

متناف�صتني فيما بينهما.

ومل تُ�صفر �النتخابات عن ح�صم �لنتائج ل�صالح �حلزبني �لكبريين وهما �لليكود وكاحول الفان. 

�إذ ح�صل كل منهما على عدد مت�صاٍو من �ملقاعد. وبالتايل بات من �ل�صعوبة مبكان ت�صكيل حكومة 

ظّل  يف  �ال�صتمر�ر  باإمكانها  يكون  لن  نتنياهو  حكومة  �أنّ  يعني  وهذ�  برملانية.  �أغلبية  على  ت�صتند 

�لت�صاوي يف �ملقاعد، و�أنّ ليبمان قد و�صع �لعِ�صي يف “عَجَالت” نتنياهو؛ خ�صو�صاً بعد حماولة 

نتنياهو �لفا�صلة )بو��صطة �أعو�نه( مترير قانون �حل�صانة �لبملانية لرئي�ص �حلكومة ملدى �حلياة، 
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جديدة  حكومة  �أمام  �لعرثة  حجر  هو  ليبمان  �أنّ  بالتحديد  �لنقطة  هذه  يف  �لو��صح  من  فاأ�صبح 

�أنه لن يوفق يف ت�صكيل حكومة جديدة، و�أّن كتاب �لتكليف �صينتقل  ي�صكلها نتنياهو. والأنه عرف 

على  نتنياهو  مع  �لتو�فق  عن  ليبمان  �متنع  لذ�  �أبي�ص؛  �أزرق  حزب  زعيم  جانت�ص  مناف�صه  �إىل 

�لكني�صت �حلادي و�لع�رشين  ي�صهد  �نتخابات مبكرة. وهكذ� مل  �إىل  �لدفع  �ئتاليف، وف�صل  حتالف 

والدة حكومة جديدة. وهي �ملرة �الأوىل يف تاريخ “�إ�رش�ئيل” �لتي مل تولد فيها حكومة جديدة بعد 

�نتخابات برملانية. لهذ� تبنّت �الأحز�ب �ملنتخبة يف �لكني�صت م�رشوع قانون حل نف�صه، و�لدعوة �إىل 

�نتخابات ثانية يف �ل�صنة ذ�تها يف 2019/9/17.  

وتناف�صت يف �النتخابات يف �جلولة �لثانية �الأحز�ب �لتقليدية، غري �أنها كانت فر�صة الإعادة ت�صكيل 

 Ehud لقائمة �مل�صرتكة من �الأحز�ب و�لقو�ئم �لعربية ذ�تها. كما ت�صكلت قائمة مببادرة �إيهود بار�ك�

Barak رئي�ص �حلكومة �ل�صابق، وّحدت �صفوف بع�ص �أحز�ب �لي�صار و�لو�صط )�ملركز(. ورفعت 

�لقو�ئم �ملُعاِر�صة لنتنياهو �صعار �إ�صقاطه وت�صكيل حكومة يني و�صط، بدالً من �ليمني �ملتطرف. 

�إال �أّن نتائج هذه �النتخابات �أفرزت �لو�صع ذ�ته �لذي كان قائماً يف �أعقاب �النتخابات �ل�صابقة. فلم 

يتمكن نتنياهو من ت�صكيل حكومة جديدة ب�صبب �إخفاقه يف �حل�صول على ثقة 61 نائباً، بالرغم من 

�أنّ كتلة �ليمني �لتي بايعته تكونت من 55 ع�صوً�. وكذلك مل يتمكن جانت�ص زعيم حزب كاحول الفان 

من ت�صكيل حكومة، حتى لو كانت حكومة �صيقة مدعومة من خارج �الئتالف من �لقائمة �لعربية 

�مل�صرتكة، و�ل�صبب يف ذلك �أنّ حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” بزعامة ليبمان رف�ص �لتحالف مع نتنياهو 

�لقائمة  على  �العتماد  يف  نيّته  ب�صبب  جانت�ص  مع  �ل�رش�كة  ورف�ص  �ملتدينني،  مع  �رش�كته  ب�صبب 

�لتي ُي�صك بخيوطها ليبمان  �مل�صالح  لعبة  �الأزمة تكمن يف  �أّن  �ىل  �مل�صرتكة. وُت�صري هذه �حلالة 

ليُحقق �أكب قدر من �البتز�ز �ل�صيا�صي لنف�صه وحلزبه. و�أي�صاً �إىل حماولة نتنياهو �لظهور باأنه ال 

حل �إال باأن يكون هو رئي�ص حكومة، و�إال فالتوجه �إىل �نتخابات ثالثة يف ربيع 2020؛ وهو ما حدث 

46
فعالً. فعملياً مل يرتك ليبمان �أي خيار �صوى �خليار �ملكروه من �حلزبني �لكبريين.

وبعد ف�صل جانت�ص يف ت�صكيل حكومة، �أعاد كتاب �لتكليف �إىل رئي�ص �لدولة، �لذي ��صتدعى بدوره 

ي�صتطيع  �أي ع�صو كني�صت  �إىل  �أن يتوجه  منه  �لد�صتوري”، طالباً  “للنظام  �لكني�صت، وفقاً  رئي�ص 

�بتد�ء من  21 يوماً  61 ��صماً الأع�صاء كني�صت ليقوم بت�صكيل �حلكومة �لقادمة، وذلك خالل  جمع 

  .2019/11/20

ود�ر جدل قانوين و�صيا�صي و�إعالمي حول منع نتنياهو من �لرت�صح لالنتخابات �لثالثة خالل 

عام، فيما لو مت �تخاذ قر�ر باإجر�ئها، و�أي�صاً �ل�صغط عليه للتنحي ب�صبب الئحة �التهام �صده. �إال �أن 

�مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �أ�صدر وجهة نظره �لتي جتيز لنتنياهو مبتابعة مهامه كرئي�ص حكومة 

�أن يرت�صح لالنتخابات �لقادمة، ما د�مت ق�صيته يف �ملحكمة، ومل ي�صدر  �نتقالية، وجتيز له �أي�صاً 

فيها قر�ر ق�صائي جازم. 
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و�أجرت قياد�ت �الأحز�ب �لكبرية يف “�إ�رش�ئيل” حماوالت لت�صكيل حكومة وحدة وطنية �أ�صا�صها 

حزبيهما،  بني  �لوز�رية  �حلقائب  وتوزيع  نتنياهو وجانت�ص  بني  �حلكومة  رئا�صة  من�صب  �قت�صام 

و�أحز�ب �أخرى تتحالف معهما. �إال �أن هذه �ملحاوالت باءت بالف�صل جر�ء عدم �لثقة بني �لطرفني، 

و�أي�صاً ب�صبب تدين م�صد�قية نتنياهو، و�صعور حزب كاحول الفان �أن �صعبيته قد تت�صع يف حال 

�الأقوى  باأنه  للظهور  نتنياهو  حماوالت  ب�صبب  �أخرى،  جهة  ومن  حكومة...  هكذ�  ملثل  رف�صه 

و�ملم�صك بتالبيب �ل�صلطة لوحده يف “�إ�رش�ئيل”، و�إ�رش�ره على �أن يكون �الأول يف رئا�صة �لوز�رة، 

لتقوية و�صعه يف مو�جهة �حتماالت حماكمته و�إد�نته.

م�صرتكة  حكومة  ت�صكيل  يف  �حلزبني  ف�صل  دفع  �حلكومة،  ت�صكيل  ��صتع�صاء  فاإن  وهكذ�، 

�أقل من عامٍ و�حد. وهي �جلولة �لتي ُعقدت يف  �إىل خو�ص جولة �نتخابات ثالثة خالل  “�إ�رش�ئيل” 
.2020/3/2

�إىل نتائج حا�صمة؛ و�أبقت �إىل حّد كبري على  وكما هو ُمتوقع، ملا ُتف�ِص جولة �النتخابات �لثالثة 

�أنها عززت ب�صكل حمدود قوة حزب  حالة �لتجاذب و�ال�صتع�صاء �ل�صيا�صي �لد�خلي؛ بالرغم من 

�لليكود، �لذي ز�د عدد مقاعده عن 32 �إىل 36 مقعد�ً؛ ولكنها مل توفر ملا يعرف بـ“مع�صكر �ليمني” 

�أغلبية �لـ 61 مقعد�ً �لتي يحتاجها، بعد �أن جمع 58 مقعدً�؛ وطاملا �أن حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” بقيادة 

7 مقاعد، ما ز�ل ُم�رش�ً على عدم �الن�صمام لهذ� �ملع�صكر، بالرغم من  ليبمان، �لذي ح�صل على 

يينيته.

وبالرغم من �حتفاظ حزب �أزرق �أبي�ص بعدد �ملقاعد نف�صه، �أي 33 مقعد�ً، فاإن فر�صه مل تتح�صن 

يف ت�صكيل �حلكومة. فهو يحتاج �إىل دعم ليبمان وهو �أمر لي�ص �صهالً، كما يحتاج �إىل دعم �لقائمة 

�أمر مل جتمع عليه  �لكني�صت )دون م�صاركتها يف �حلكومة(، وهو  �لعربية �مل�صرتكة )15 مقعد�ً( يف 

�ل�صهيوين،  �ملجتمع  �أغلبية  �إىل  باالإ�صافة  �أبي�ص،  �أزرق  �أقطاب  من  عدد�ً  �أن  كما  �لعربية؛  �لقائمة 

�لعربية. وحتى  للقائمة  �ل�صلبي”  “�لدعم  �أن تت�صكل حكومة ت�صتند يف بقائها، ولو على  يرف�صون 

كتابة هذه �ل�صطور، ومع متاثل هذ� �لتقرير للطباعة، فاإن �ل�صيناريو �لذي جنح هو ت�صكيل حكومة 

ت�صتند �أ�صا�صاً �إىل �ل�رش�كة بني �حلزبني �لكبريين.

وبالرغم من �أن �الأقلية �لفل�صطينية �لعربية �مل�صاركة يف �النتخابات ح�صلت الأول مرة يف تاريخها 

ي�صعب  ذلك  �أن  �إال  كبري�ً،  منجز�ً  يعد  ما  وهو  �صوت،  �ألف   582 نحو  وجمعت  مقعد�ً،   15 على 

لة” على �الأر�ص  ترجمته كمنجز �صيا�صي �أو يف �إطار عملي على �الأر�ص يف �لبيئة �ل�صهيونية “�ملُتغوِّ

و�الإن�صان؛ لكنها تعطي ر�صالة برغبة �ملجتمع �لفل�صطيني يف �لتوحد و�لتعاون يف مو�جهة �الأخطار 

�ملت�صاعدة �أمامه.
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جدول 5/1: نتائج انتخابات الكني�شت الـ 23 مقارنة بالكني�شت الـ 22 والـ 4721

اسم القائمة*

الكنيست الـ 23 
)2020/3/2(

الكنيست الـ 22 
)2019/9/17(

الكنيست الـ 21 
)2019/4/9(

عدد األصوات 
الصالحة

عدد 
المقاعد

عدد األصوات 
الصالحة

عدد 
المقاعد

عدد األصوات 
الصالحة

عدد 
المقاعد

1,352,449361,113,617321,140,37035الليكود

1,220,381331,151,214331,125,88135أزرق أبيض**

القائمة المشتركة
)الموحدة، وحداش، والتجمع، 

والتغيير(
581,50715470,21113––

الجبهة العربية للتغيير والجبهة 
الديمقراطية للسالم والمساواة 

)حداش( 

––––193,4426

القائمة العربية الموحدة والتجمع 
143,6664––––الوطني الديمقراطي )بلد(

352,8539330,1999258,2758شاس

263,3657310,1548173,0045“إسرائيل بيتنا“

274,4377268,7757249,0498يهود التوراة )يهدوت هتوراة(

––––267,4807العمل – جيشر – ميرتس

العمل – جيشر )أيلول 2019(
212,7826190,8706––)العمل: نيسان 2019(

المعسكر الديموقراطي )أيلول 
2019( )ميرتس: نيسان 2019(

––192,4955156,4734

يمينا )اتحاد اليمين: نيسان 
)2019

240,6896260,6557159,4685

152,7564––––كُلنا***

6,453,2556,394,0306,339,729عدد الذين يحق لهم االقتراع

4,553,1614,436,8064,309,270مجموع األصوات الصالحة

    * هناك بع�ص �الخت�صار يف �أ�صماء �لقو�ئم و�الأحز�ب وحتالفاتها، ملحاولة جتنّب تعقيد �جلدول.

قام حزب ي�ص عتيد Yesh Atid بحّل نف�صه ر�صمياً قبيل �نتخابات ني�صان/ �أبريل 2019، و�أعلن �ن�صمامه �إىل حزب �أزرق 
 **   

     �أبي�ص.

 قام حزب كُلنا بحلّ نف�صه ر�صمياً قبيل �نتخابات �أيلول/ �صبتمب 2019، و�أعلن �ن�صمامه �إىل حزب �لليكود.
***
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نتائج انتخابات الكني�شت الـ 23 يف 2020/3/2

نتائج انتخابات الكني�شت الـ 22 يف 2019/9/17

وتنعك�ص �أزمة �حلكم يف “�إ�رش�ئيل” �صلباً على �حلالة �الإد�رية ملوؤ�ص�صات �لدولة، بغياب متخذي 

�لقر�ر�ت بكون �حلكومة �حلالية تعمل ب�صفة ت�رشيف �أعمال. وبالتايل، فاإن تد�عيات �الأزمة تظهر 

عملية  وباتت   
48

�لقطاعات. من  عدد  يف  للعيان  تظهر  مالحمه  بد�أت  �لذي  �القت�صادي  �لركود  على 

تغيري �حلكم يف “�إ�رش�ئيل” مرتبطة مبا �صتوؤول �إليه ملفات �لف�صاد �ملتهم فيها نتنياهو.  

�إىل  �لدعوة  �رتفاع م�صتوى  �النتخابات  �النتخابية يف هذه  �لدعاية  �ل�صطح خالل  طفا على  لكن 

فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على مناطق يف �ل�صفة �لغربية وخ�صو�صاً �الأغو�ر ويف حميط �لقد�ص. 

و�رتفعت �أي�صاً �أ�صو�ت من �ليمني �ملتدين �ملتطرف تطالب باإقامة دولة ح�صب �ل�رشيعة �ليهودية. 

وكذلك �أ�صو�ت تنادي باحتالل جديد لقطاع غزة وتهجري و��صع ل�صكانه باالتفاق مع دول �أخرى 

49
ال�صتيعابهم.
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�ل�صيا�صي  �لنظام  طبعت  �لتي  �ل�صمات  ��صتمر�ر  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  نتائج  وت�صري 

�الأغلبية  على  �حل�صول  على  حزب  �أي  قدرة  عدم  ذلك  يف  مبا  �النتخابية؛  و�لعملية  �الإ�رش�ئيلي 

وبناء  لالأحز�ب،  ل  �لت�صكُّ و�إعادة  و�النق�صام  �لتَّفتُّت  وظاهرة  �حلزبية،  �لقو�ئم  وكرثة  �لبملانية، 

)كاديا،  جديدة  كبى  �أحز�ب  بروز  ظاهرة  �صهدت  �الأخرية  �صنة  �لع�رشين  �أن  كما  �لتحالفات. 

و�نحالل  تر�جع  و��صتمر�ر  �ملتطرف،  �ليمني  نحو  �الإ�رش�ئيلي  �لناخب  و�جتاه  �أبي�ص(،  و�أزرق 

�أحز�ب �لي�صار. وهو ما ي�صري �إليه �جلدول �لتايل:

 جدول 5/2: تطور نتائج انتخابات الكني�شت الإ�رشائيلي من حيث عدد املقاعد 

خالل الفرتة 2020-1999

151617181920212223الكني�شت

2020أيلول 2019نيسان 1999200320062009201320152019ال�شنة

193812273130353236الليكود

353333      اأزرق اأبي�س

261919131524667العمل

    29282  كادميا

6587 15  4“اإ�رشائيل بيتنا“

556576877يهدوت هتوراة

17111211117899�شا�س

 106536545مريت�س

10810111113101315الأحزاب العربية

تطور نتائج النتخابات الإ�رشائيلية خالل الفرتة 2020-1999
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عدد  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  قدّرت 

 9.138 2019 بنحو  “�إ�رش�ئيل” يف نهاية �صنة  �صكان 

مقارنة  وذلك  �ل�صكان.  من   %74.1 ن�صبته  ما  �أي  يهودي،  ماليني   6.773 بينهم  ن�صمة،  ماليني 

يف  �ل�صكان  من   %74.3 ن�صبته  ما  �أي  يهودي،  ماليني   6.664 بينهم  ن�صمة،  ماليني   8.968 بنحو 

نهاية �صنة 2018. �أما عدد �ل�صكان �لعرب، ومن �صمنهم �صكان �رشقي �لقد�ص و�جلوالن، فقدرته 

 1.878 بنحو  مقارنة  �ل�صكان،  من   %21 ن�صبته  ما  �أي  مليون،   1.918 بنحو   2019 �صنة  �لد�ئرة 

 مليون �صنة 2018، �أي ما ن�صبته 20.9% من �ل�صكان )�نظر جدول 5/3(. و�إذ� ما حذفنا عدد �صكان

( و�جلوالن )25 �ألفاً تقريباً(، فاإن عدد ما يعرف بفل�صطينيي 1948 
50ً

�رشقي �لقد�ص )358 �ألفاً تقريبا

)�أي �ملنطقة �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948( ي�صبح نحو 1.535 مليون �صنة 2019، �أي نحو %16.8 

من �ل�صكان. 

وقد �صنفت د�ئرة �الإح�صاء �الإ�رش�ئيلية �صنة 2019 نحو 447 �ألف �صخ�ص على �أنهم “�آخرون”، 

“�الآخرون” هم على �الأغلب من  2018. وهوؤالء  �ألفاً �صنة   425 4.9%، مقارنة بنحو  �أي ما ن�صبته 

مهاجري رو�صيا وبلد�ن �الحتاد �ل�صوفييتي �صابقاً و�أوروبا �ل�رشقية، ممن مل ُيعرتف بيهوديتهم، 

�أو ممن يتعاملون مع �ليهود كقومية، وال يتعاملون مع �ليهودية كانتماء ديني، �أو من غري �ليهود، 

�أو من �مل�صيحيني غري �لعرب.

وي�صعب حتديد �أرقام دقيقة الأعد�د �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية، �إذ تتعمد �الإح�صائيات 

�الإ�رش�ئيلية عدم ذكر �أعد�د �مل�صتوطنني يف �رشقي �لقد�ص، كما يتم �حلديث ببع�ص �لتحفظ عن باقي 

�الأعد�د يف �ل�صفة، رمبا للتخفيف من ردود �الأفعال �لفل�صطينية و�لدولية �صّد بر�جمها �ال�صتيطانية. 

�لوطني”  لـ“حزب �الحتاد  �ل�صابق  �لرئي�ص   ،Ya‘akov Katz �أ�صدره يعقوب كات�ص  وذكر تقرير 

�الإ�رش�ئيلي )حزب �مل�صتوطنني( National Union، �أن �أعد�د �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية 

عدد  �أن  �لتقرير  وذكر   .%20.6 بلغت  بن�صبة  �الأخرية،  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  خالل  �زد�دت  �ملحتلة 

�مل�صتوطنني بال�صفة �لغربية )با�صتثناء �رشقي �لقد�ص( بلغ نحو 450 �ألف ن�صمة �صنة 2018؛ بن�صبة 

 غري 
51

�ألف م�صتوطناً.  320 3.3%، بينما قّدر عدد �مل�صتوطنني �ليهود �رشقي �لقد�ص بنحو  زيادة 

�ل�صفة  �مل�صتوطنني يف  �إىل تقدير عدد  فاإننا منيل  �أيدينا،  �ملتاحة بني  �ملعطيات  �أننا، ووفق جمموعة 

�لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص مبا ال يقل عن 800 �ألف م�صتوطن.

يف �ملقابل، �أ�صدرت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية بياناً �إح�صائياً مبنا�صبة ذكرى �حتالل 

�جلزء �ل�رشقي من �لقد�ص �صنة 1967، جاء فيه �أن �لقد�ص هي �ملدينة �الأكب يف فل�صطني و�أن �صكانها 

يثلون 10% من جممل �ل�صكان يف دولة �الحتالل. حيث و�صل عدد �صكان �لقد�ص �إىل 883 �ألفاً، من 

�أنه خالل �صنة  38%. وذكر �لبيان  550 �ألف م�صتوطن و333 �ألف فل�صطيني، �أي ما يقارب  بينهم 

52
2017، ز�د عدد �مل�صتوطنني يف �لقد�ص 8,100، فيما ز�د عدد �لفل�صطينيني 8,800.

ثانيًا: املوؤ�شرات ال�شكانية 
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جدول 5/3: اأعداد ال�شكان يف “اإ�رشائيل” 2011–532019

اليهوداإجمايلال�شنة
العرب )مبن فيهم �شكان �رشقي 

القد�س واجلولن)
اآخرون

20117,836,6005,898,4001,609,800328,400

20127,984,5005,999,6001,647,200337,700

20138,134,5006,104,5001,683,200346,800

20148,296,9006,219,2001,720,300357,400

20158,463,4006,334,5001,757,800371,100

20168,628,6006,446,1001,797,300386,200

20178,797,9006,554,5001,838,200405,200

20188,967,6006,664,3001,878,400424,900

20199,138,4006,773,3001,917,800447,300

اأعداد ال�شكان يف “اإ�رشائيل” 2017–2019

ويف �صنتي 2017 و2018 بلغ معدل �لنمو �ل�صكاين يف “�إ�رش�ئيل” 2%، وهو تقريباً �ملعدل نف�صه 

منذ �صنة 2003، مع �لعلم �أنه قد ولد يف “�إ�رش�ئيل” 183,648 ن�صمة و184,370 ن�صمة خالل �صنتي 

 وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة هذ� �لتقرير.
54

2017 و2018 على �لتو�يل،
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مهاجر�ً،   33,085 �ملركزية،  �الإح�صاء  د�ئرة  ح�صب  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  قدِمَ   2019 �صنة  وخالل 

)�نظر جدول  �لتو�يل  2018 و2017 على  �صنتي  يف  28,099 مهاجر�ً و26,357 مهاجر�ً  بـ  مقارنًة 

بلغ  1948 �صنة  �إقامته  منذ  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ملهاجرين  عدد  �أن  �الإح�صائيات  وذكرت   .)5/4 

 وتظهر هذه 
55

3.3 مليون، منهم 43.7% و�صلو� يف �أعقاب �نهيار �الحتاد �ل�صوفييتي �صنة 1990.
�لتي  �لع�رش  بال�صنو�ت  مقارنة  و2019   2018 �صنتي  يف  �لهجرة  معدل  يف  حمدود�ً  تز�يد�ً  �الأرقام 

��صتنفاد  بعد  �لع�رشين؛  �لقرن  من  �الأخري  بالعقد  مقارنة  �صئيلة  معدالت  تظل  �أنها  غري  �صبقتها، 

�خلز�نات �لب�رشية �ليهودية �مل�صتعدة للهجرة �لو��صعة، و�قت�صار معظم يهود �خلارج على بلد�ن 

متقدمة يف �أمريكا �ل�صمالية و�أوروبا، و�لتي ال يجد يهودها حافز�ً لهجرتها على نحو و��صع.

جدول 5/4: اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–562019

2010–20052014–20002009–19952004–19901999–1994ال�شنة

609,322346,997182,20886,85991,129العدد

املجموع الكلي20152016201720182019ال�شنة

27,90827,02926,35728,09933,0851,458,993العدد

وي�صري �لر�صم �لبياين �لتايل �إىل تطور �أعد�د �ملهاجرين �ليهود �إىل “�إ�رش�ئيل” لكل خم�ص �صنو�ت 

يف �لفرتة 1990–2019.

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–2019
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يف  �إ�صكالية  هناك  �أن  �إال  كيهود،  �ملهاجرين  هوؤالء  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  تعامل  من  وبالرغم 

�لتيار  عليها  ي�صيطر  �لتي  �لد�خلية  وز�رة  معايري  وفق  �أو  �لديني،  �لتعريف  وفق  كيهود  قبولهم 

على  وبناء  ولذلك،  يهودية.  �أمه  تكون  �أن  يجب  �ليهودي  �أن  على  ُي�رش  �لذي  “�الأرثوذك�صي”، 
“�إ�رش�ئيل” مبوجب قانون  Hiddush حول �ملهاجرين �إىل  معطيات ح�صلت عليها منظمة هيدو�ص 

�لعودة �الإ�رش�ئيلي يف �لفرتة 2012-2019، فقد الحظت �ملنظمة �أن 14% فقط من هوؤالء هم يهود 

“حقيقيون”، و�أن 86% م�صجلون كمن ال ديانة لهم، �أو �أنهم يعتنقون ديانات �أخرى، �أو يعتبون 
�أنف�صهم يهود�ً لكونهم من ن�صل الأزو�ج �أحد �لو�لدين فيهم يهودي. غري �أن وز�رة �لد�خلية رف�صت 

�الأرقام �لتي ن�رشتها منظمة هيدو�ص، وقالت �إن فيها مغالطات، و�أن �صبب �رتفاع ن�صبة غري �ليهود 

 
57

تعود �إىل ��صتخد�م تعريفات خاطئة من قبل �ملوظفني �لذين �أعدو� �الإح�صائيات.

منها.  �مل�صادة  �لهجرة  ��صتمر�ر  مع  تر�فقت  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �لهجرة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

يحملون   14,300 نحو   2017 �صنة  “�إ�رش�ئيل”  من  خرج  فقد  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  وح�صب 

بلغ  �مل�صادة  �لهجرة  معدل  �أن  �أي   .8,400 نف�صها  �ل�صنة  يف  رجع  بينما  �إ�رش�ئيلية،  جو�ز�ت 

بني ما  فاإن  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  لتقدير�ت  ووفقاً   
58

�صخ�ص.  5,900  نحو 

560-596 �ألف �إ�رش�ئيلي يعي�صون يف �خلارج حتى نهاية �صنة 2016، ومبا ال ي�صمل عدد �الأطفال 

�لطالب  �أ�صدره �حتاد  �صنوي  تقرير  �أفاد   وقد 
59

�لبالد. �أثناء وجودهم خارج  لهم يف  ولدو�  �لذين 

“�إ�رش�ئيل”  يف  �جلامعيني  من   %59 �أن   National Union of Israeli Students “�إ�رش�ئيل”  يف 

 %35.5 للتقرير فاإن  يدر�صون �لهجرة الأ�صباب خمتلفة، �صخ�صية و�قت�صادية يف معظمها. ووفقاً 

من �مل�صتطلعة �آر�وؤهم عزو� نيتهم بالهجرة �إىل غياب �إمكانية �لتطور مهنياً، م�صتقبالً، يف حني عز� 

فحلت  �الأمنية  �الأ�صباب  �أما  �الإ�رش�ئيلية،  �لعقلية  �إىل   %12.4 بينما  �ملعي�صة،  غالء  �إىل  ذلك   %31.5
 
60

�أخري�ً بن�صبة %7.3.

�أما فيما يتعلق بامليول �لدينية و�الجتماعية للمجتمع �ليهودي �ل�صهيوين يف “�إ�رش�ئيل”، في�صري 

يوؤمنون �إنهم  قالو�  �الإ�رش�ئيليني  �ليهود  من   %54 �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  �أجرته  للر�أي   ��صتطالع 

 %60 �أن  �إال  �إنهم ال يوؤمنون بتاتاً،   %23 بوجود �هلل، و21% يومنون بوجود قوة عليا، بينما قال 

�ليوم.  هذ�  قد�صية  على  يحافظون  فقط  و%25  �ل�صبت،  يوم  قد�صية  على  يحافظون  ال  �أنهم  �أكدو� 

كذلك قال 37% �إنهم ال يحافظون على تناول �لطعام و�ل�رش�ب �حلالل مبوجب �ل�رشيعة �ليهودية، 

بينما قال 45% �إنهم يحافظون على ذلك.

هذه  وترت�جع  �هلل،  بوجود  يوؤمنون  �ليمني  �أحز�ب  ناخبي  من   %78 �أن  �ال�صتطالع  ويظهر 

�لن�صبة �إىل 34% بني ناخبي �أحز�ب �لو�صط، و�إىل 15% بني ناخبي �لي�صار؛ ويو�صح �أن 64% من 

�صن عن  �أعمارهم  تزيد  منهم   %22 بينما  عاماً،  و24   18 بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح  �ملوؤمنني   هوؤالء 

65 عاماً.
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�لبالد  يف  حّق  لديهم  و�أن  خمتار”  “�صعب  هم  �ليهود  �أن   %56 قال  �ال�صتطالع،  وبح�صب 

“�صعب  �ليهود  �إن  �لي�صار  ناخبي  من  و%13  �ليمني  ناخبي  من   %79 ور�أى  �إلهي”؛  “وعد  نتيجة 

�هلل �ملختار”، بينما ر�أى 74% من �ليمني و8% من �لي�صار �أن لليهود حّق يف فل�صطني ب�صبب “وعد 

�إلهي”. �أما بالن�صبة للزو�ج فقال 45% �إنهم يرف�صون �لزو�ج �ملختلط، بينما �أيده 38%، يف �ملقابل 

�أيد 61% زو�ج �ملثليني، وعار�صه 28%. كما �ت�صح �أن 44% يوؤمنون بنظرية �لن�صوء و�الرتقاء و�أن 

�أ�صل �الإن�صان من �لقرد، بينما رف�صها 37%. ويوؤمن 44% بوجود حياة بعد �ملوت، مقابل 35% ال 

 
61

يوؤمنون بذلك.

وفيما يتعلق بفل�صطينيي �لـ 1948، فبح�صب تقرير �لفقر �لر�صمي �ل�صادر عن موؤ�ص�صة �ل�صمان 

هي  تز�ل  ما  �لعرب  �أبناء  بني  �لفقر  ن�صبة  فاإن  �لوطني(،  �لتاأمني  )موؤ�ص�صة  �حلكومية  �الجتماعي 

�الأعلى بن�صبة 60.7% �صنة 2017، مقابل 61.7% �صنة 2016. كما �أ�صار �لتقرير �إىل �لهبوط �حلاد 

يف معدالت �لوالدة بني �لعرب من نحو 4.8 والدة لالأم �لو�حدة �صنة 1990 �إىل نحو 3.4 والدة �صنة 

2017. و�أ�صاف �لتقرير �أن ن�صبة �لفقر بني عائالت �حلريدمي Haredim بلغت 43.1% بينما بلغت 

بني �لعائالت �لعربية 47.1%، لكن هناك تفاوت كبري يف ن�صب من �صاعدتهم �ملخ�ص�صات للقفز �إىل 

�أعلى من خط �لفقر، فبينما ت�صاعد �ملخ�ص�صات 24.5% من عائالت �حلريدمي، ت�صاعد 9.7% فقط 

 
62

من عائالت �لعرب.

و�صوريي  �لقد�ص  �رشقي  فل�صطينيي  تدمج  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صائيات  �أن  بالذكر،  �جلدير  ومن 

عن  �لتحدث  عند  �حل�صبان  يف  �ملالحظة  هذه  و�صع  ينبغي  ولذلك  1948؛  فل�صطينيي  مع  �جلوالن 

�صنة  نهاية  معطيات  فوفق  عليه،  وبناء  �ملو�طنني.  لهوؤالء  �الجتماعية  و�الأو�صاع  �لديني  �لتوزيع 

نَّة( بن�صبة 85%، و143 �ألفاً من �لطائفة �لدرزية  2018، يوجد نحو 1.598 مليون من �مل�صلمني )�ل�صُّ

بن�صبة 7.6%، و135 �ألفاً من �مل�صيحيني بن�صبة 7.2%. �أما من ناحية معدالت �لنمو �ل�صكاين يف �صنة 

63
2018، فقد بلغ هذ� �لنمو 2.2% عند �لعرب مقارنة بـ 1.7% عند �ليهود.

�لديوجر�فية و�لنا�صط يف  �أ�صار �ملتخ�ص�ص بال�صوؤون  �لعامل، فقد  �ليهود يف  �أما بالن�صبة لعدد 

�لوكالة �ليهودية Jewish Agency for Israel، �رشجيو ديال بريجوال، �إىل �أن عددهم يقدر يف نهاية 

�صنة 2018 بـ 14.606 مليون ن�صمة، بزيادة بلغت نحو 98 �ألفاً عن نهاية �صنة 2017 �أي بن�صبة زيادة 

 ويف �ل�صياق ذ�ته، ما 
64

مقد�رها 0.7%، وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة هذ� �لتقرير.

ز�لت تنطلق حتذير�ت من ت�صارع ما يطلق عليه “ذوبان” �أتباع �لديانة �ليهودية خارج “�إ�رش�ئيل”، 

�ليهود على م�صتوى  �أعد�د  يلقي بظالله على زيادة  �ملختلط، وهو ما  �لزو�ج  ن�صبة  �رتفاع  ب�صبب 

�لعامل وخ�صو�صاً يف �لدول �لغربية.
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جدول 5/5: اأعداد اليهود يف العامل ح�شب البلد 652018

املجموعباقي الدولاأ�شرتاليااأملانيارو�شياالأرجنتنيبريطانياكندافرن�شاالوليات املتحدة“اإ�رشائيل”البلد

 العدد

)بالألف ن�شمة(
6,558.15,700453390.5290180.3172116113.4632.714,606

44.9393.12.721.21.20.80.84.3100الن�شبة )%(

ن�شبة اليهود يف العامل ح�شب البلد 2018 )%(

 Gross �الإ�رش�ئيلي  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  بلغ 

ما   2018 ل�صنة   Domestic Product (GDP)
 353( 1,271.6 مليار �صيكل  بـ  370 مليار دوالر( مقارنة  1,330.6 مليار �صيكل )نحو  جمموعه 

�ملحلي  �لناجت  فيقّدر   ،2019 ل�صنة  بالن�صبة  �أما   .%4.6 مقد�ره  وبنمو   ،2017 �صنة  دوالر(  مليار 

1,392.6 مليار �صيكل  2019 بـ  �الإجمايل، ح�صب �الأرقام �ملتوفرة لالأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 

)391 مليار دوالر(، ومبعدل منو مقد�ره 4.7%. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو بالدوالر، وب�صبب 

تذبذب قيمة �ل�صيكل مقابل �لدوالر، فاإننا جند ن�صبة �لنمو �رتفعت مبا مقد�ره 5.6% �صنة 2019، 

5/6(. ومن �جلدير بالذكر  2018 مقارنة بال�صنة �لتي �صبقتها )�نظر جدول  4.7% �صنة  وبن�صبة 

�صنة   %3.7 بلغت  �لتي  �ملركزي،  “�إ�رش�ئيل”  بنك  لدى  �لنمو  توقعات  تخالف  �لنتائج  هذه  �أن 

 مع مالحظة �أن �الإح�صائيات �لتي نعر�صها م�صتقاة من �مل�صادر 
67

 و3.1% �صنة 2019.
66

،2018

�لر�صمية، وهي م�صادر تقوم بتحديث �لبيانات و�إجر�ء تعديالت عليها بني فرتة و�أخرى.

ثالثًا: املوؤ�شرات االقت�شادية
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68
جدول 5/6: اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2013–2019 بالأ�شعار اجلارية

ال�شنة
اإجمايل الناجت املحلي 

)باملليون �شيكل(

اإجمايل الناجت املحلي 

)باملليون دولر(

 �شعر �رشف ال�شيكل 

)ح�شب بنك “اإ�رشائيل“ املركزي(

20131,056,638292,7463.6094

20141,107,577309,6043.5774

20151,165,324300,0403.8839

20161,224,951318,9483.8406

20171,271,555353,2393.5997

20181,330,618369,9243.597

*20191,392,619390,7133.5643

 �أرقام تقديرية بناء على �إح�صائيات �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2019.
*

اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2013–2019 )باملليون دولر(

مقارنة  2018 �صنة  دوالر(   41,654( �صيكل   149,828 �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  دخل  معدل   بلغ 

 ،2019 2.6%. �أما بالن�صبة ل�صنة  2017، وبنمو مقد�ره  145,993 �صيكل )40,557 دوالر( �صنة  بـ 

فيقّدر معدل دخل �لفرد �الإ�رش�ئيلي، ح�صب �الإح�صائيات �ملتوفرة لالأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 

2019، بـ 154,257 �صيكل )43,278 دوالر(، ومنو مقد�ره نحو 3%. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو 

بالدوالر، وب�صبب تذبذب قيمة �ل�صيكل مقابل �لدوالر، فاإننا جند �أن ن�صبة �لنمو �رتفعت مبا مقد�ره 

ولذلك  �صبقتها.  �لتي  بال�صنة  مقارنة   2018 �صنة   %2.7 بن�صبة  �رتفعت  بينما   ،2019 �صنة   %3.9
يجب عدم �مل�صارعة ال�صتنتاجات غري دقيقة �إذ� مل يتم �النتباه �إىل �ختالف �حل�صاب بالعملة �ملحلية 

مقابل �لدوالر )�نظر جدول 5/7(. 
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69
جدول 5/7: معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2013–2019 بالأ�شعار اجلارية

معدل دخل الفرد )بالدولر(معدل دخل الفرد )بال�شيكل(ال�شنة

2013131,16236,339

2014134,87137,701

2015139,10835,817

2016143,38037,333

2017145,99340,557

2018149,82841,654

*2019154,25743,278

 �أرقام تقديرية بناء على �إح�صائيات �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2019.
*

معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2013–2019 )بالدولر(

�أما فيما يتعلق مبو�زنة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، فاإن معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية 

ت�صري �إىل �أن جمموع �مل�رشوفات �لكلي يف �مليز�نية �ملعتمدة ل�صنة 2019 بلغ 503.129 مليار �صيكل 

)نحو 141 مليار دوالر( مقارنة بـ 553.565 مليار �صيكل )نحو 153.9 مليار دوالر( كميز�نية معدلة 

 Budget Performance للم�رشوفات  �حلقيقي  �الأد�ء  �أن  غري  2018؛  �صنة   Adjusted Budget

�صيكل مليار   511.818 مقابل   2018 �صنة  يف  دوالر(  مليار   140.9( �صيكل  مليار   506.87  بلغ 

70
)نحو 142.2 مليار دوالر( �صنة 2017.
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وت�صمل   Ordinary Budget �العتيادية  �مليز�نية  �أولها  حماور،  ثالثة  على  �مليز�نية  وتتوزع 

م�صاريف �لرئا�صة ورئا�صة �لوزر�ء و�لوز�ر�ت...، و�لثانية ت�صمل ميز�نية �لتطوير و�صد�د �لديون، 

�العتيادية  �مليز�نية  �أن   2018 ل�صنة  �مليز�نية  �أد�ء  من  ويالحظ  للم�صاريع.  ميز�نية  ت�صمل  و�لثالثة 

72.547 مليار �صيكل  102.5 مليار دوالر(، من �صمنها  368.549 مليار �صيكل )نحو  حازت على 

دوالر(  مليار�ت   5 )نحو  �صيكل  مليار  و17.898  �جلي�ص،  على  �رشفت  دوالر(  مليار   20 )نحو 

�لتعليم،  على  �رُشفت  دوالر(  مليار   20 )نحو  �صيكل  مليار  و71.422  �لعام،  �الأمن  على  �رُشفت 

�أن  �ل�صوؤون �الجتماعية. كما يالحظ  15 مليار دوالر( �رُشفت على  و53.922 مليار �صيكل )نحو 

�صد�د �لديون قد �قتطع جزء�ً ال باأ�ص به من �ملجموع �لكلي للم�رشوفات حيث بلغت 78.993 مليار 

 �صيكل )نحو 22 مليار دوالر( �صنة 2018 مقارنة بـ 100.19 مليار �صيكل )نحو 27.8 مليار دوالر(

71
�صنة 2017.

)قر�بة  �صيكل  مليار   468.519 كان   2018 ل�صنة  �لفعلي  �الإير�د�ت  جممل  فاإن  �ملقابل،  يف 

 .2017 �صنة  دوالر(  مليار   130.3 )قر�بة  �صيكل  مليار   469.085 بـ  مقارنة  دوالر(  مليار   130.3
�أي  �صيكل  مليار   134.987( �لدخل  �رشيبة  من  ياأتي  �الإير�د�ت  من  كبري�ً  جانباً  �أن  �لو��صح   ومن 

نحو 37.5 مليار دوالر( ومن �رشيبة �لقيمة �مل�صافة )نحو 99.9 مليار �صيكل �أي نحو 27.8 مليار 

72
دوالر( كما يف ميز�نية �صنة 2018.

بلغ  2019 �صنة  مو�زنة  يف  �الإير�د�ت  جممل  فاإن  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �أرقام   وح�صب 

�صيكل  مليار   483.668 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   141 )قر�بة  �صيكل  مليار   503.129 
73

)نحو 134.5 مليار دوالر( كميز�نية معدلة �صنة 2018.

تركز  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة  موقع  من  عليها  �حل�صول  �أمكن  �لتي  �الإح�صائيات  �أن  ويظهر 

 Updated على �مليز�نية �العتيادية �ملتعلقة �أ�صا�صاً باحلكومة ووز�ر�تها، فتظهر ميز�نيتها �ملحّدثة

Budget ل�صنة 2019 �إنفاقاً مقد�ره 414.35 مليار �صيكل )نحو 116.3 مليار دوالر( دون �أن ت�صري 

�ملحدَّثة ل�صنة  �مليز�نية  فاإن  �لطريقة نف�صها،  �لديون و�مل�صاريع. وعلى  �ملتعلقة ب�صد�د  �إىل �جلو�نب 

74
2018 تظهر �إنفاقاً مقد�ره 401.412 مليار �صيكل )نحو 111.6 مليار دوالر(.

ولذلك، فقد يحدث بع�ص �لتعار�ص و�الإرباك لدى �لباحثني بح�صب �الإح�صائيات و�الأرقام �لتي 

�لكلية  �مليز�نية  �ملق�صود  �إن كان  �إ�رش�ئيلية، دون حتديد دقيق للم�صطلح،  ت�صدرها جهات ر�صمية 

�لعامة Grand Total �أم �مليز�نية �العتيادية؛ و�إن كان �ملق�صود �مليز�نية �لتي �أقرتها �حلكومة �أم �لتي 

�أقرها �لكني�صت، �أم �مليز�نية �لفعلية �ملحدَّثة لالإير�د�ت و�مل�رشوفات بعد �النتهاء من �ل�صنة �ملالية.

�لفرتة خالل  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لفعلية  �لعامة  و�مل�رشوفات  �الإير�د�ت  �لتايل  �جلدول   ويو�صح 

:2019–2017 
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جدول 5/8: الإيرادات وامل�رشوفات العامة الفعلية للحكومة الإ�رشائيلية 2017–752019

البيان
201720182019

مليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكل

الإيرادات

313,62487,125314,75387,504332,74093,354�إير�د�ت جارية

127,89335,529128,69435,778146,86541,204�إير�د�ت ر�أ�صمالية

27,5687,65825,0726,97023,5256,600م�صاريع

469,085130,312468,519130,253503,129141,158جمموع الإيرادات الكلي

امل�رشوفات

351,57297,667368,549102,460353,93999,301�مليز�نية �العتيادية

ميز�نية �لتطوير 

و�صد�د �لديون

132,72736,872113,33831,509125,66635,257

27,5197,64524,9836,94623,5256,600م�صاريع

511,818142,184506,870140,915503,129141,158جمموع امل�رشوفات الكلي

0–8.2–9.1ن�شبة العجز )%(

مالحظة: �أرقام �صنتي 2017 و2018 هي لالأد�ء �حلقيقي للم�رشوفات و�الإير�د�ت، �أما �أرقام �صنة 2019 فهي للميز�نية �ملعتمدة.

وفيما يتعلق بال�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 2019، فقد بلغت ما جمموعه 58.514 مليار دوالر 

مقارنة مبا جمموعه 61.951 مليار دوالر �صنة 2018، و61.152 مليار دوالر �صنة 2017؛ وبذلك 

 %1.3 �رتفعت بن�صبة  �أن كانت قد  2019، بعد  5.5% �صنة  �ل�صادر�ت قد �نخف�صت بن�صبة  تكون 

�صنة 2018. �أما �لو�رد�ت ل�صنة 2019، فبلغت ما جمموعه 76.582 مليار دوالر مقارنة مبا جمموعه 

قد  �لو�رد�ت  تكون  2017؛ وبذلك  �صنة  دوالر  مليار  و69.145   ،2018 �صنة  دوالر  مليار   76.611

حافظت على م�صتو�ها خالل �صنتي 2018-2019 )�نظر جدول 5/9(. مع �لعلم �أن هذه �الإح�صاء�ت 

ال ت�صمل �لتجارة �خلارجية من �خلدمات ��صتري�د�ً وت�صدير�ً. 

76
جدول 5/9: اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية 2016–2019 بالأ�شعار اجلارية

ن�شبة العجز )%(الوارداتال�شادرات

2016
232,757.6252,668.3مليون �شيكل

8.6–
60,573.265,804.5مليون دولر

2017
220,221.8248,638.6مليون �شيكل

12.9–
61,151.569,144.7مليون دولر

2018
222,432.6275,436.5مليون �شيكل

23.8–
61,951.476,610.7مليون دولر

2019
208,765.6273,019.3مليون �شيكل

30.8–
58,514.276,581.8مليون دولر
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اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية 2016–2019 )باملليون دولر(

ففي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أول  جتاري  ك�رشيك  �ملعتاد  مبركزها  تتمتع  �ملتحدة  �لواليات  تز�ل  وما 

ما  �أي  دوالر،  مليار   15.856 نحو  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  بلغت   2019 �صنة 

 2018 16.696 مليار دوالر يف �صنة  �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو  �ل�صادر�ت  27.1% من جممل   يثل 

فقد  �ملتحدة  �لواليات  من  �الإ�رش�ئيلية  �لو�رد�ت  �أما  �الإ�رش�ئيلية(.  �ل�صادر�ت  جممل  من   %27(

من   %16 يثل  ما  �أي  دوالر،  مليار   12.273 نحو  بلغت  �إذ   ،2019 �صنة  ملحوظاً  �زدياد�ً  �صهدت 

 جممل �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو 9.755 مليار�ت دوالر يف �صنة 2018 )12.7% من جممل

�رشكائها  معظم  مع  �لتجاري  عجزها  من  بع�صاً  “�إ�رش�ئيل”  وُتعوِّ�ص  �الإ�رش�ئيلية(.  �لو�رد�ت 

2019 و7 مليار�ت  3.6 مليار�ت دوالر �صنة  �لتجاريني، من خالل �لفائ�ص �لتجاري، �لذي يقارب 

دوالر �صنة 2018، مع �لواليات �ملتحدة، وهو ما يعدُّ دعماً مهماً لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي؛ مع مالحظة 

�أن �لفائ�ص �لتجاري �الإ�رش�ئيلي مع �لواليات �ملتحدة تر�جع �إىل �لن�صف تقريباً يف �صنة 2019 مقارنة 

ب�صنة 2018 )�نظر جدول 5/10(.

و�حتلت �ل�صني موقع ثاين �أكب �رشيك جتاري لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 

و�لو�رد�ت   ،2018 �صنة  دوالر  مليار�ت  و4.779   2019 �صنة  دوالر  مليار�ت   4.714 نحو  �إليها 

�الإ�رش�ئيلية منها 6.721 مليار�ت دوالر �صنة 2019 و6.836 مليار�ت دوالر �صنة 2018. و�حتلت 

 ،2019 8.015 مليار�ت دوالر �صنة  بريطانيا �ملركز �لثالث، حيث بلغ حجم �لتبادل �لتجاري نحو 

بعد �أن كان 10.493 مليار�ت دوالر �صنة 2018. 
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�لتبادل  حجم  بلغ  حيث   ،2019 �صنة  يف  �لر�بع  �ملركز  �إىل  �خلام�ص  �ملركز  من  �أملانيا  وتقدمت 

�لتجاري نحو 7.194 مليار�ت دوالر، وكان 7.197 مليار�ت دوالر �صنة 2018. وتر�جعت �صوي�رش� 

من �ملركز �لر�بع �إىل �ملركز �خلام�ص ليبلغ حجم �لتبادل �لتجاري نحو 6.623 مليار�ت دوالر يف �صنة 

 2017 6.984 مليار�ت �صنة  بلغ  2018، وكان قد  9.109 مليار�ت دوالر �صنة  �أن كان  2019، بعد 

)�نظر جدول 5/10(. 

بتبادل   2018 �صنة  �ل�صاد�ص  �ملركز  �إىل   2017 �صنة  �ل�صابع  �ملركز  من  كوجن  هوجن  وتر�جعت 

بلغ نحو  بتبادل جتاري   2019 �لتا�صع �صنة  �ملركز  �إىل  ثم  6.43 مليار�ت دوالر،  بلغ نحو  جتاري 

4.86 مليار�ت دوالر )�نظر جدول 5/10(.

هي   2019 �صنة  �إليها  “�إ�رش�ئيل”  �صدَّرت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  فاإن  �ل�صابقة،  �لدول  جانب  و�إىل 

هولند� )2.185 مليار دوالر(، و�لهند )1.989 مليار دوالر(، وتركيا )1.762 مليار دوالر(، وبلجيكا 

��صتوردت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  �أما  و�إيطاليا.  و�إ�صبانيا،  و�لب�زيل،  وفرن�صا،  دوالر(،  مليار   1.631(

“�إ�رش�ئيل” منها �صنة 2019 فهي بلجيكا )3.570 مليار�ت دوالر(، وتركيا )3.174 مليار�ت دوالر(، 
دوالر(،  مليار   2.043( وفرن�صا  دوالر(،  مليار   2.772( و�إيطاليا  دوالر(،  مليار   2.857( وهولند� 

و�لهند )1.847 مليار دوالر( )�نظر جدول 5/10(.

مليار   2.28( هولند�  هي  �إليها  “�إ�رش�ئيل”  رت  �صدَّ �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  فاإن   ،2018 �صنة  يف  �أما 

دوالر(،  مليار   1.9( وتركيا  دوالر(،  مليار   2.15( و�لهند  دوالر(،  مليار   2.19( وبلجيكا  دوالر(، 

وفرن�صا، و�لب�زيل، و�ليابان. �أما �أبرز �لبلد�ن �لتي ��صتوردت “�إ�رش�ئيل” منها يف �صنة 2018 فهي 

بلجيكا )3.8 مليار�ت دوالر(، وهولند� )3.3 مليار�ت دوالر(، وتركيا )2.89 مليار دوالر(، و�إيطاليا 

)2.84 مليار دوالر(، وفرن�صا )2.198 مليار دوالر( )�نظر جدول 5/10(. 
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 جدول 5/10: حجم التبادل التجاري وال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية مع دول خمتارة

77
2018–2019 )باملليون دولر( بالأ�شعار اجلارية

البلدان

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:حجم التبادل التجاري

201920182019201820192018

28,129.826,451.115,856.416,69612,273.49,755.1الوليات املتحدة1

11,435.211,614.94,714.44,778.66,720.86,836.3ال�شني2

8,015.110,492.65,021.24,341.22,993.96,151.4بريطانيا3

7,194.47,197.21,666.91,777.25,527.55,420اأملانيا4

6,6239,109.11,055.71,351.95,567.37,757.2�شوي�رشا5

5,201.76,016.71,631.42,193.53,570.33,823.2بلجيكا6

5,041.15,558.12,184.62,275.62,856.53,282.5هولندا7

4,936.24,797.91,761.81,912.43,174.42,885.5تركيا8

4,861.96,429.82,964.44,227.11,897.52,202.7هوجن كوجن9

3,8363,9331,989.22,149.51,846.81,783.5الهند10

3,711.13,823.4939.3981.72,771.82,841.7اإيطاليا11

3,5883,803.51,544.91,605.92,043.12,197.6فرن�شا12

2,573.12,467990.1882.61,5831,584.4اإ�شبانيا13

2,322.72,485.6713.6970.11,609.11,515.5كوريا اجلنوبية14

2,1833,087.48751,031.61,308.32,055.8اليابان15

1,612.91,490680.8546.4932.1943.6تايوان16

1,584.42,160.2489.2504.11,095.21,656.1�شنغافورة17

1,398.11,356.51,165.61,169.1232.5187.4الربازيل18

1,274.91,440.6707664.2567.9776.4رو�شيا19

1,125.91,283.586.3104.41,039.61,179.1اإيرلندا20

28,447.523,56411,476.411,788.316,970.811,775.7بلدان اأخرى21

135,096138,562.158,514.261,951.476,581.876,610.7املجموع العام
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ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل دول خمتارة 2019 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من دول خمتارة 2019 )باملليون دولر(
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بلغت  حيث  و2019؛   2018 ل�صنتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قائمة  �ل�صناعية  �ل�صلع  ت�صدرت 

�ملا�ص  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  �صايف  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل.  على  و%89.1   %85.6 ن�صبتها 

12.6% �صنة 2018 و9.3% �صنة 2019. �أما �ل�صادر�ت �لزر�عية فبلغت ن�صبتها نحو 2.1% �صنتي 
2018 و2019 )�نظر جدول 5/11(. ولدى توزيع �ل�صادر�ت �ل�صناعية ��صتناد�ً �إىل درجة توظيفها 

للتكنولوجيا technological intensity فاإن �صناعات �لتكنولوجيا �لعالية �صكلت يف �صنة 2018 ما 

ن�صبته 43.1% من جممل هذه �ل�صادر�ت، بينما �صكلت �صناعات �لتكنولوجيا �ملتو�صطة %49.9، 

 
78

و�صناعات �لتكنولوجيا �ملتدنية %6.9.

79
جدول 5/11: ال�شادرات الإ�رشائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2017–2019 )باملليون دولر(

�شلع �شناعية�شلع زراعيةال�شنة

املا�س

املجموع�شادرات مرجتعةاأخرى
اخلامامل�شقول

20171,21745,231.14,4932,232.69.1118.5–53,064.3
20181,14546,347.34,559.42,263.33.1180–54,138.2
20191,12746,076.83,3581,440.18.4142–51,686.4

�أما فيما يتعلق بالو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية فقد ت�صدرت �ملو�د �خلام قائمة �لو�رد�ت يف �صنتي 2018 

 %13 �لوقود  و�رد�ت  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل،  على  و%42.2   %40.8 ن�صبتها  بلغت  حيث  و2019، 

و12.3%، و�ل�صلع �ال�صتهالكية 19.5% و20.3%، ومو�د �ال�صتثمار 16.7% و15.7%، �أما و�رد�ت 

�ملا�ص فبلغت ن�صبتها 7.5% و5.1% يف �صنتي 2018 و2019 على �لتو�يل )�نظر جدول 5/12(. 

80
جدول 5/12: الواردات الإ�رشائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2017–2019 )باملليون دولر(

ال�شنة
ال�شلع 

ال�شتهالكية
املواد اخلام

املواد 

ال�شتثمارية
الوقود

املا�س امل�شقول 

واخلام
املجموعاأخرى

201713,667.228,335.812,084.27,602.45,754.7563.868,008.1
201814,716.130,872.412,621.69,838.45,684.41,912.175,645
201915,365.731,930.111,846.59,285.63,877.23,303.575,608.6

دعماً  تتلقى  تز�ل  ما  �أنها  �إال  و�ملتقدمة،  �لغنية  �لدول  من  ُتعدُّ  “�إ�رش�ئيل”  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�أمريكياً �صنوياً، بل �إنه �صهد تز�يد�ً يف �ملرحلة �الأخرية بن�صبة 22.4%. ففي �أو�خر �صنة 2019 بلغ ما 

جمموعه 3.8 مليار�ت دوالر، من بينها 3.3 مليار�ت دوالر على �صكل منحة ع�صكرية، بينما تلقت 

ثبات  مليار�ت دوالر. ويالحظ   3.8058 2018 مبا جمموعه  �صنة  تقريباً  نف�صه  �لدعم  “�إ�رش�ئيل” 
�ملنحة �لع�صكرية �الأمريكية منذ �صنة 2012 وحتى �صنة 2017 على مبلغ 3.1 مليار�ت دوالر. وبذلك 

يبلغ ما تلقته “�إ�رش�ئيل” من دعم �أمريكي يف �لفرتة 1949–2019 ما جمموعه نحو 138.29 مليار 

 Congressional �لكوجنر�ص  �أبحاث  خدمة  من  �ملقدم  للتقرير  �لنهائية  �حل�صيلة  ح�صب  دوالر، 

81
.Research Services (CRS)
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82
جدول 5/13: امل�شاعدات الأمريكية لـ“اإ�رشائيل” 1949–2019 )باملليون دولر(

1999–19892008–19791998–19691988–19591978–19491968–1958الفرتة

599.6727.811,426.529,933.931,551.929,374.7جمموع امل�شاعدات

200920102011201220132014الفرتة

2,583.92,803.83,029.23,0983,1153,115جمموع امل�شاعدات

املجموع20152016201720182019الفرتة

3,1103,1103,107.53,805.83,800138,292.6جمموع امل�شاعدات

�ملنطقة  �صهدتها  �لتي  و�لتطور�ت  �الأحد�ث  و�صعت 

و2019،   2018 �صنتي  خالل  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �ملحيطة 

�صانع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي �أمام حتديات وم�صار�ت بع�صها ذ�ت طبيعة خمتلفة عن �ل�صابق. وما ز�د 

من من�صوب �لقلق لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي، حالة �ل�صيولة �حلا�صلة يف �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي �لد�خلي؛ 

�إ�رش�ئيلية، على  �لو�صط على ت�صكيل حكومة  بالي�صار  �ليمني وما ي�صمى  ب�صبب عدم قدرة كتلتي 

�لرغم من �إجر�ء عمليتني �نتخابيتني للكني�صت، خالل �صنة 2019. و�أ�صافت م�صري�ت �لعودة �لتي 

2018/3/30، وما تخللها من توتر�ت ع�صكرية بع�ص  �نطلقت على حدود قطاع غزة مع �لكيان يف 

كما  مرة.  من  �أكرث  يف  �جلبهة  هذه  ُي�صعل  كاد  غزة،  مع  �حلدود  على  جديد  تفجري  عامل  �الأحيان، 

ت�صبب �الغتيال �الأمريكي للقائد �لع�صكري �الإير�ين قا�صم �صليماين Qasem Soleimani، بتو�صيع 

د�ئرة �لت�صعيد �الإير�ين جتاه “�إ�رش�ئيل”.

1. التعيينات والتغيريات الهيكلية:

�لتعيينات  من  جملة   ،2019-2018 �صنتي  خالل  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  �صهدت 

�أفيف  �للو�ء  تعيني  �أبرزها  كان  �لقيادية،  و�ملر�كز  �الأ�صلحة  من  �لعديد  �صملت  �جلديدة  و�لرتقيات 

كوخايف Aviv Kochavi، يف 2018/11/25، رئي�صاً لهيئة �أركان �جلي�ص، وذلك خلفاً لغادي �آيزنكوت، 

83
�لذي �نتهت واليته يف 2018/12/31، وقد با�رش مهام من�صبه �جلديد يف 2019/1/1.

 ،2018/10/24 يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �جلنوبية  �جلبهة  قيادة  عيّنت  �لتعيينات،  جملة  ويف 

 Yehuda فوك�ص  يهود�  بدل  غزة”  “فرقة  لـ  جديدً�  قائد�ً  توليد�نو  �إليعازر  �لعميد  ر�صمي  ب�صكل 

�لبية،  للقو�ت  قائد�ً   Yoel Strick �صرتيك  يو�آل  �ل�صمالية،  �جلبهة  قائد  تعيني  مت  كما   
84

.Fuchs

ِّن غ�صان عليان   وعُي
85

وقد حل �أمري بار�م Amir Baram مكان �صرتيك يف قيادة �جلبهة �ل�صمالية.

�ملدنية لالإد�رة  رئي�صاً  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  جوالين  للو�ء  �ل�صابق  �لقائد   Ghassan Alian 

رابعًا: املوؤ�شرات الع�شكرية
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ً قائد�  Barak Hiram حري�م  بار�ك  تعيني  مت   2019/12/16 ويف   
86

�لفل�صطينية.  باالأر��صي 

87
.Golani Infantry Brigade للو�ء جوالين

2. القوى الب�رشية:

نحو فتبلغ  �الحتياط  قو�ت  �أما  جندي،  �ألف   170 نحو  �لعامل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  عدد   يبلغ 

بالكامل ودخولها بفاعلية يف �خلدمة  �إذ يكن تعبئتها   وهي قو�ت ذ�ت جاهزية عالية 
88

�ألفاً.  445

�لفعلية خالل �أربعة �أيام.

يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف   Manpower Directorate �لب�رشية  �لقوى  ق�صم  �أ�صدر  وقد 

2019/1/10، معطياته �ل�صنوية �خلا�صة بعدد جنوده �لقتلى يف ظروف خمتلفة عن �صنة 2018. فقد 

�صهدت �صنة 2018 مقتل 43 جندياً �إ�رش�ئيلياً مقابل 55 جندياً قتلو� �صنة 2017، وبينما ُقتل 8 منهم 

�لذين  عدد  يرت�جع  �صنو�ت  منذ  �الأوىل  �ملرة  وهذه   
89

�نتحرو�. �آخرين   8 فاإن  ع�صكرية،  عمليات  يف 

90
�نتحرو�، حيث �صجلت �صنة 2017 �نتحار 16 جندياً، و�صنة 2016 �نتحار 15 جندياً.

3. خطط وتوجهات ع�شكرية: 

�لتعاظم  مع  �ليقني، خ�صو�صاً  بـ“�إ�رش�ئيل” حالة من عدم  �ملحيطة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  ت�صهد 

�ال�صرت�تيجي  �لتمركز  �إىل  باالإ�صافة  للكيان،  �ملعادية  لالأطر�ف  �لع�صكرية  �لقدر�ت  يف  �حلا�صل 

�لن�صط لبع�ص هذه �لقوى خ�صو�صاً يف �جلبهة �ل�صمالية. وما ز�د من حالة �ل�صغط على هذه �لبيئة 

�ال�صرت�تيجية حالة عدم �ال�صتقر�ر و�لال ح�صم �لتي ت�صهدها منطقة �خلليج �لعربي ب�صكل عام. 

عدة  �أمام  تعي�صها  �لتي  �ال�صتنز�ف  حالة  يف  وجي�صها  “�إ�رش�ئيل”  �أمام  �جلديد  �لتحدي  ويكمن 

بـ“�إ�رش�ئيل”،  حميطة  معادية  ع�صكرية  منظومة  بناء  الأن  و�حد،  وقت  يف  قتالية  ع�صكرية  جبهات 

غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  ولبنان،  �صورية  يف  �هلل  وحزب  الإير�ن  �لتابعة  �لقو�ت  ت�صمل 

و�ل�صفة �لغربية، ت�صكل ��صتنز�فاً ع�صكرياً وقتالياً متالحقاً لـ“�إ�رش�ئيل”، يجعلها مطالبة باحتو�ئها، 

وعدم �لت�صبب باإجناحها. وبات على �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ال�صتعد�د ل�صن حروب ومو�جهات ت�صمل 

عدة جبهات يف �آن و�حد.

19، �لذي �نعقد يف �أيار/  18 و�لـ  عك�ص موؤمتر هرت�صليا  Herzliya Conference بن�صختيه �لـ 

مايو 2018 وحزير�ن/ يونيو 2019 على �لتو�يل، �صورة �لتحديات �الأمنية و�لع�صكرية �لتي تو�جهها 

�الإقليمية،  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  يف  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  و�لتحوالت  �لتغري�ت  ظل  يف  “�إ�رش�ئيل” 
و�لع�صكريني  �الأمنيني  �لقادة  تاأكيد  من  �لرغم  وعلى  �ل�صمالية.  حلدودها  �ملتاخمة  خ�صو�صاً 

منطقة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لتفوق  ��صتمر�ر  على  �ملوؤمتَرْين،  يف  حتدثو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني، 

�ل�رشق �الأو�صط، غري �أنهم �أ�صارو� �إىل �أن “�لعدو” بات يتمتع بو�صع ��صرت�تيجي ع�صكري �أف�صل؛ 
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تر�صانته  ير�كم  �هلل  وحزب  �إقليمي،  كجارٍ  �صورية  يف  �لع�صكري  وجودها  تر�صخ  باتت  فاإير�ن 

باالإ�صافة  �ملدى،  طويل  �إير�ين  م�رشوع  �صمن  دقيقة  وقذ�ئف  �صو�ريخ  يلك  وبات  �ل�صاروخية 

قدر�تها  وتطوير  �الأنفاق  حفر  تو��صل  وحما�ص   
91

�صورية، يف  �كت�صبها  �لتي  �لقتالية  �خلب�ت  �إىل 

�لد�خلية  �جلبهة  �صتكلف  �ملقبلة  �حلرب  باأن  �ملوؤمتَرْين  يف  �ملتحدثون  و�أقر  و�لقتالية.  �ل�صاروخية 

�الإ�رش�ئيلية ثمناً باهظاً، و�صتكون عر�صة الأخطار و�أ�رش�ر مل ي�صبق لها مثيل. و�أ�صار رئي�ص جمل�ص 

 Giora �أيالند  �ل�صابق غيور�   National Security Council (NSC) �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن 

Eiland، يف هذ� �ل�صياق، خالل كلمته يف موؤمتر هرت�صليا �لـ 19، �إىل �لتحوالت �جلديدة يف بناء �لقوة 

�الإير�نية وحزب �هلل، ال �صيّما تطوير �أ�صلحة دقيقة �الإ�صابة، ما يعني ��صتهد�فاً �صبه موؤكد للمن�صاآت 

92
�ال�صرت�تيجية �لقيمة لـ“�إ�رش�ئيل”.

وتركز �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية، بح�صب ما �نبثق من هرت�صليا، على �الإبقاء على حالة �لردع 

�ل�صامل  بالتدمري  �لتلويح  عب  “�لعدو”،  لدى  �لوعي”  “كي  مبد�أ  على  تقوم  كما  �جلبهات،  كافة  يف 

للبنى �لتحتية �صو�ء يف لبنان �أم يف قطاع غزة، يف حال ن�صوء حرب جديدة، مع �إظهار �حلر�ص على 

�ل�صابق �جلرن�ل يائري  �أركان �جلي�ص  �أبدى نائب رئي�ص  �لهدوء على كافة �جلبهات. فيما  ��صتمر�ر 

جوالن Yair Golan ر�أيه باأن �حلرب �ملقبلة ال يكن لـ“�إ�رش�ئيل” �أن تنت�رش فيها من دون مناور�ت 

 يف مقابل 
93

له. �لتحتية  “حزب �هلل” وقو�عده و�لبنى  للبنان، مع �رشب قو�ت  برية و�جتياح بري 

 ،19 �لـ  Amir Eshel، يف موؤمتر هرت�صليا  �إي�صل  �أمري  ذلك، ر�أى قائد �صالح �جلو �ل�صابق �جلرن�ل 

�أن كل حديث عن مناور�ت برية باعتبارها �حلل �ل�صحري، هو يف �لو�قع رومان�صية، الأنه ال يكن 

94
�العتماد على ذ�لك، ال �صيّما يف ظل حالة عدم جاهزية �لقو�ت �لبية.

ويف مقال للكاتب يو�صي ميلمان Yossi Melman، يف �صحيفة معاريف �لعبية، ر�أى �أن “�أهم ما 

ميز �لعام �ليهودي �ملن�رشم ]نهاية �لعام �ليهودي 5779 كان يف 2019/9/29[ هو حالة عدم �ليقني 

�ملحيطة باإ�رش�ئيل، الأن كل حادث مهما بد� �صغري�ً كان كفيالً بدهورة �الأمور �إىل حالة من �ملو�جهة 

95
�ل�صاملة”.

�إن �صعوبة �لتاأثري �الإ�رش�ئيلي يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بالكيان، وفق ما جاء يف موؤمتَري 

�لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  رئي�ص  ن�رشه  �لذي  �ال�صرت�تيجي  �لتقدير  عليها  �أكد  هرت�صليا، 

�ل�صابق و�لرئي�ص   The Institute for National Security Studies (INSS)  �الإ�رش�ئيلي 

يناير  �لثاين/  كانون  يف   ،Amos Yedlin يدلني  عامو�ص  �حتياط  جرن�ل  �ال�صتخبار�ت،  ل�صعبة 

�إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لتقدير  2020. و�أ�صار  �ملتوقعة خالل �صنة  �الأحد�ث  2020، و�لذي ي�صت�رشف فيه 

�أن “�إ�رش�ئيل” هي دولة قوية، لكنها جتد �صعوبة يف ترجمة قوتها �إىل نفوذ ��صرت�تيجي، و�إجناز�ت 

�أن  �إىل  �لنظر  يدلني  ولفت  �ملركزية.  �لقومي  �الأمن  �أهد�ف  حتقيق  ويف  �صيا�صية،  �أهد�ف  �إىل  �حلرب 
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جديد�ً،  �صياقاً  تفر�ص  و�لتي  �صليماين،  قا�صم  �غتيال  مع  تز�منت  �ال�صرت�تيجي  �لتقدير  خال�صة 

و�أمام  و�أبعادها.  حجمها  تقدير  الأو�نه  �ل�صابق  من  ��صرت�تيجية،  �نعطافة  �حتمالية  على  وتنطوي 

هذه �لتطور�ت، طرح �لباحث �الإ�رش�ئيلي عدة نقاط تتعلق باأحد�ث متوقعة خالل �صنة 2020، منها 

و�ملنظومة  غزة،  يف  و�لف�صائل  �الأوىل”،  �ل�صمال  و“حرب  �الإير�ين،  �لنووي  �لبنامج  بـ:  يرتبط  ما 

96
�الإقليمية، وتعزيز جاهزية �جلي�ص وزيادة ميز�نية �لدفاع، وحفظ �لتفوق.

ومعهد  �أبيب  تل  جامعة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  ن�رش   ،2019/10/4 ويف 

و��صنطن ل�صيا�صة �ل�رشق �الأدنى The Washington Institute For Near East، كتيباً بعنو�ن 

�أركان  رئي�ص  �أعدها  در��صة  عن  عبارة  وهو  �الإ�رش�ئيلي”،  �الأمن  ملفهوم  توجيهية  “خطوط 
حرب خالل  �لتدمريية  �ل�صاحية”  “عقيدة  و��صع  �أيزنكوت،  غادي  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي   �جلي�ص 

�صيبوين غابي  �لبوفي�صور  �لقومي،  �الأمن  در��صات  معهد  يف  و�لباحث   ،2006 يوليو   متوز/ 

 غري �أن هذه �لوثيقة ال 
97

Gabi Siboni، �لذي يحمل رتبة عميد يف �الحتياط يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

تاأتي بجديد بالن�صبة للمفهوم �الأمني �الإ�رش�ئيلي �ملعمول به منذ خم�صينيات �لقرن �ملا�صي.

وعلى �لرغم من مرور �أكرث من خم�صة �صنو�ت على �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة منت�صف 

�صنة 2014، فاإن �لوقوف على �لنتائج و��صتخال�ص �لعب من تلك �حلرب ما ز�ل ي�صغل حيّز�ً كبري�ً يف 

تفكري قادة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. فقد ك�صفت وثيقة ع�صكرية �إ�رش�ئيلية �إخفاقات �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

خالل �حلرب. وت�صري �لوثيقة �إىل �نتقاد�ت حادة وجهت لقيادة �جلي�ص، حيث يك�صف يائري جوالن 

نائب بني جانت�ص حينها يف رئا�صة �الأركان، عن �أن �صالح �جلو �أطلق 1,200 �صاروخ وقنبلة دقيقة 

على �أهد�ف فارغة دون نتائج ب�صبب �الإحباط لدى قيادة �جلي�ص حول عدم �نتهاء �حلرب. ووفقاً 

للوثيقة، فاإن �جلي�ص كان يخ�صى وقوع �خل�صائر يف �صفوف قو�ته �لبية، ويف �لوقت ذ�ته مل يجد 

ومو�جهة  �ل�صو�ريخ  �إطالق  لوقف  خطورتها  من  �لرغم  على  حمدودة  برية  عملية  �صوى  طريقاً 

98
�الأنفاق.

�لتي   ،)2020-2016( �ل�صنو�ت  متعددة   Gideon Plan جدعون  خطة  دخول  �قرت�ب  ومع 

و�صعها رئي�ص �الأركان �ل�صابق غادي �أيزنكوت، عامها �الأخري، بد�أ رئي�ص هيئة �الأركان �جلديد �أفيف 

كوخايف ببلورة خطة عمل ع�صكرية جديدة متعددة �ل�صنو�ت، �أطلق عليها ��صم )زخم �أو قوة د�فع( 

“تْنوفاه Tnufa (momentum)”، وهي �خلطة �ال�صرت�تيجية لتفعيل قو�ت �جلي�ص، و�صتحل مكان 
خطة جدعون، وباالإمكان �لقول بد�ية، من تفا�صيل خطة “تنوفاه”، �لتي ن�رشها �ملحلل �لع�صكري 

تطبيقها،  حال  يف  تبدو،  �أنها   ،Alex Fishman في�صمان  �أليك�ص  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  يف 

�لع�صكري، و�إمنا عن  �لعدو”  “�إبادة  خطة الرتكاب جر�ئم حرب؛ فهذه �خلطة ال تتحدث فقط عن 

99
��صتهد�ف �ملدنيني يف قطاع غزة ولبنان.
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لكن نقطة �صعف خطة كوخايف �صتظهر، ح�صب في�صمان، لدى طرحها �أمام �حلكومة، “�لتي لن 

ت�صطر فقط �إىل زيادة �مليز�نيات، و�إمنا ال�صتيعاب مفهوم ع�صكري – �صيا�صي خمتلف عما �عتاد عليه 

100
�أي�صاً”. وتطالب خطة كوخايف �حلكومة بعدم �لتدخل يف جمرى �حلرب بعد �تخاذ قر�ر ب�صنِّها.

�لقيادة  حر�صت  �لدولية،  و�ل�رشعية  �لعاملي  �لعام  بالر�أي  �الإ�رش�ئيلي  �الهتمام  تز�يد  ومع 

ذلك  ولتحقيق  �لعام،  �لدويل  �لقانون  قو�عد  مع  �لع�صكرية  �لعمليات  تكييف  على  �الإ�رش�ئيلية 

��صم  عليها  �أطلق  �لعام،  �لر�أي  يف  للتاأثري  د�ئرة   ،2018 �صنة  بد�ية  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ��صتحدث 

“د�ئرة �لوعي”. وتقوم �لفكرة على تركيز �لتخطيط جلميع �الأن�صطة “�ملرنة” مع �جليو�ص �الأجنبية، 
101

و�لديبلوما�صيني وو�صائل �الإعالم �الأجنبية و�لر�أي �لعام، حتت �صقف ع�صكري و�حد.

4. املناورات الع�شكرية: 

مع ��صتمر�ر �لتهديد�ت �الأمنية و�لع�صكرية على �حلدود مع “�إ�رش�ئيل” وتعاظمها، ويف ظل حالة 

�ل�صيولة �حلا�صلة يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل”، و��صل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تطبيق 

ع�صكرية  مناور�ت  عدة  تنفيذ  خالل  من   ،”2019 و�لعام   2018 للعام  �ل�صنوية  �لتدريبات  “خطة 
حت�صباً  و�ال�صتنفار  �ال�صتعد�د  حالة  ملو��صلة  و�الأمنية  �لع�صكرية  روؤيته  �إطار  يف  �لنطاق،  و��صعة 

لتغري�ت �أمنية وع�صكرية على طول �حلدود، خ�صو�صاً جبهتي �ل�صمال و�جلنوب. 

وقد د�صن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عدة مناور�ت ع�صكرية، خالل �ل�صنتني �ملا�صيتني، على �حلدود 

�جلنوبية  �لقيادة  وحد�ت  و��صتعد�د  جاهزية  “لفح�ص  جاءت  �جلنوب،  يف  غزة  وقطاع  م�رش  مع 

تو�صعت  كما   
102

�لطو�رئ”. حلاالت  �جلنوب  يف  �للوج�صتية  و�ل�صبكة  �لبية  و�لذر�ع  �لع�صكرية 

جبهتي  على  ع�صكرية  ملو�جهة  ��صتعد�د�ً  وذلك  �ملحتلة،  فل�صطني  �أنحاء  جميع  يف  �ملناور�ت  هذه 

 وهدفت �إىل فح�ص 
103

قطاع غزة و�صورية، و�صملت �لتدريبات عملية حماكاة الحتالل قطاع غزة.

�ملدرعات و�لقو�ت �جلوية و�صالح �ملدفعية ووحدة �الت�صاالت  �لقو�ت �لبية و�صالح  ��صتعد�د�ت 

104
و�ال�صتخبار�ت �لع�صكرية.

�ملحتل،  �ل�صوري  �لع�صكرية، يف �جلوالن  �ملناور�ت  �الإ�رش�ئيلي جمموعة من  �أطلق �جلي�ص  كما 

حرباً  معظمها  يف  حتاكي  �الحتياط،  جنود  من  �آالف  مب�صاركة  ونهاريا،  �الأعلى  �جلليل  ومنطقة 

و�صمل   
105

�جلوية. �لقتال  ووحد�ت  �أ�رش�ب  من  مئات  مب�صاركة  و�جلنوبية،  �ل�صمالية  �ملناطق  يف 

106
�لتدريب مناطق جبلية وعرة، وخو�ص حرب �صو�رع يف ظروف جوية �صعبة.

�لقو�ت  هذه  كفاءة  رفع  بهدف  جاءت  و�لتي  �الإ�رش�ئيلي؛  �لبحرية  �صالح  �ملناور�ت  و�صملت 

“�إ�رش�ئيل”  �كت�صفتها  �لتي  �حلقول  يف  �لطبيعي  �لغاز  ��صتخر�ج  ملن�صات  �حلماية  توفري  �إطار   يف 
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�ملتو�صط، و�لتي  �لبحر  2019/2/1، يف  �لتي جرت يف  �ملناور�ت  �أبرز هذه  �ملتو�صط، وكان  �لبحر  يف 

107
طلق عليها ��صم “بحر �لغ�صب” وحاكى خاللها هجوماً �صاروخياً �صّد �صفن وزو�رق معادية.

ُ
�أ

�أما فيما يتعلق ب�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي، فقد رفع �لتزود بطائر�ت �ل�صبح �الأمريكية من طر�ز 

د�خل  �الإ�رش�ئيلية  �جلوية  �ل�رشبات  يف  ذلك  ظهر  وقد  �ل�صالح؛  هذ�  كفاءة  من   F-35 �أو  �أف-35 

�ملناور�ت  �ل�صالح الأول مرة يف  2019. و�أدخل هذ�  �لثاين من �صنة  �لن�صف  �ل�صورية يف  �الأر��صي 

16-2019/6/19، و�لتي حاكت حرباً مع عدة جبهات،  �أجر�ها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف �لفرتة  �لتي 

�لدفاع  نظامي  مثل  متطورة،  بتكنولوجيا  م�صلح  عدو  تت�صمن  �صيناريوهات  �ملناورة  و�صملت 

108
.S–400 و�أ�ص–400 أو S-300 جلوي �لرو�صي �أ�ص-300 �أو�

 ،2018/3/4 يف  �نطلقت  حلفائها،  مع  �مل�صرتكة  �الإ�رش�ئيلية  �ملناور�ت  ل�صيا�صات  و��صتمر�ر�ً 

 ،”Juniper Cobra مناور�ت ع�صكرية �إ�رش�ئيلية �أمريكية م�صرتكة �أطلق عليها ��صم “كوبر� �لعرعر

�أكرث من جبهة، من بينها  “�إ�رش�ئيل” من  2018/3/15، حتاكي هجوماً �صامالً على  ��صتمرت حتى 

�حلدود �ل�صمالية مع لبنان، و�حلدود �جلنوبية مع قطاع غزة. وجتري هذه �ملناور�ت يف “�إ�رش�ئيل” 

109
للمرة �لتا�صعة منذ �صنة 2001.

من  عدد  �صارك  �لعربية،  �لدول  بع�ص  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتطبيع  م�صتوى  تز�يد  مع  وتو�زياً 

يف  �الأخرى  �جلوية  �لقو�ت  طائر�ت  من  �لع�رش�ت  جانب  �إىل   ،2018/3/20 يف  �الإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت 

�صاركت م�رش و�الإمار�ت يف  �صنوياً. وقد  تقام  �لتي   ”Iniohos “�إينيوهو�ص  ��صم  مناور�ت حتمل 

 كما �صارك طيارون 
110

�ملناور�ت، �إىل جانب �لواليات �ملتحدة و�إيطاليا وبريطانيا وقب�ص و�ليونان.

�لتي  �لع�صكرية،   2019 �إينيوهو�ص  مناور�ت  يف  �إ�رش�ئيليني  طيارين  مع  جنب  �إىل  جنباً  �إمار�تيون 

111
�نتهت يف 2019/4/12، يف �ليونان.

5. الت�شلح وجتارة الأ�شلحة: 

�أعلنت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية يف 2018/8/27، �إنهاء �صفقة �أ�صلحة كبى مع �رشكة �ل�صناعات 

�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية Israel Military Industries—Taʻas، ت�صمل تزويد �جلي�ص مبنظومات 

 ،2020 �صنة  يف  تنتهي  �أخرى  وتطوير  كم،   150 �إىل   30 من  مد�ها  يبلغ  متقدمة  و�صو�ريخ  قذ�ئف 

ليبمان:  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقال  �الأو�صط.  �ل�رشق  منطقة  تغطي  �أن  باإمكانها 

هذه  من  جزء  و�صاق.  قدم  على  مت�صي  دقيقة  وقذ�ئف  �صو�ريخ  منظومة  الإقامة  هي  “�خلطة 
�ل�صو�ريخ دخل طور �الإنتاج و�آخر ما ز�ل قيد �لبحث و�لتطوير. �إننا ن�صعى القتناء منظومات نارية 

دقيقة، ت�صاهم يف م�صاعفة �لقوة �لهجومية للجي�ص، وجتعلها قوة دقيقة للغاية، بهدف تغطية كل 

112
نقطة يف �ملنطقة خالل �ل�صنو�ت �لقريبة، �أكانت قريبة �أو بعيدة”.
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ويف �إطار تطوير تكنولوجيا �لقتل، بد�أ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف مطلع 2018، باإدخال مهد�ف جديد 

�أن ترفع ب�صكل ملمو�ص �لقدرة على �الإ�صابة �لدقيقة  للبنادق �لتي ي�صتخدمها �جلنود، من �صاأنها 

113
للهدف، وبالتايل منع تبذير �ملزيد من �لذخرية.

جديدة  قتالية  حربية  �صفن  �أربعة  �رش�ء  عن   ،2018/4/22 يف  �الحتالل،  بحرية  �صالح  وك�صف 

Sa‘ar 6. و�صيقوم �صالح �لبحرية بتزويد هذه �ل�صفن مبنظومة  �أو  �أملانيا من طر�ز �صاعر  6  من 

�صو�ريخ ومنظومة   ،Naval Iron Dome �لبحرية  �حلديدية  �لقبة  طر�ز  من  جوية   دفاعات 

 Cyber ومنظومة دفاعات �إلكرتونية حلمايتها من �خرت�قات �ل�صايب ،Barak 8 system بار�ك 8 �أو

Attacks. و�صت�صل �ل�صفينة �الأوىل �إىل “�إ�رش�ئيل” يف �صنة 2019، �أما �لثالثة �لباقية �صت�صل يف بد�ية 
114

.2021

 ،Iron Beam �لدفاع �الإ�رش�ئيلية دفع تطوير منظومة ليزر م�صادة لل�صو�ريخ  تعتزم وز�رة 

وذلك بعد 20 عاماً تقريباً من تنازلها عن هذه �لفكرة، ل�صالح تطوير منظومات �صاروخية م�صادة 

مقالع  ت�صمى  �لتي   ،Magic Wand �صحرية  وع�صا   ،Iron Dome �حلديدية  �لقبة  لل�صو�ريخ؛ 

 وذكر حملل �ل�صوؤون �الأمنية يف �صحيفة معاريف �لعبية، يو�صي 
115

د�ود David’s Sling �أي�صاً.

ميلمان، يف 2019/5/16، �أن �لتفكري جمدد�ً يف �لعودة �إىل تطوير �لليزر بد�أ منذ عدة �أ�صهر، لكن هذ� 

 ،2019 �أيار/ مايو  �لت�صعيد يف قطاع غزة، يف بد�ية �صهر  �أعقاب جولة  �أكرث يف  �أ�صبح قوياً  �لتوجه 

خ�صو�صاً  غزة،  قطاع  يف  �لف�صائل  تطوير  جانب  �إىل  �حلديدية  �لقبة  �أد�ء  يف  �إخفاقات  برزت  حيث 

116
حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، قدر�تهما.

�لتي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأمريكية  �لع�صكرية  للم�صاعد�ت  �لتفاهم  مذكرة  دخلت   2018/10/1 ويف 

�أبيب  2016/9/14، حيز �لتنفيذ؛ و�لتي مبوجبها تدفع و��صنطن لتل  وقّعت بني �لطرفني ر�صمياً يف 

38 مليار دوالر على مد�ر ع�رشة �أعو�م، بو�قع 33 مليار دوالر من �صندوق �مل�صاعد�ت �لع�صكرية 
117

�الأجنبية، باالإ�صافة �إىل 5 مليار�ت دوالر لتمويل �لدفاعات �ل�صاروخية �الإ�رش�ئيلية.

�ل�صابقة،  �لتفاهم  مذكرة  ب�صبب  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  لدى  �صادت  �لتي  �لتفاوؤل  حالة  وبعك�ص 

�الأ�صلحة يف  �أن �صناعة  بالكني�صت، من  �ملالية  �الإ�رش�ئيلية يف �جتماع للجنة  �لدفاع  حذرت وز�رة 

�لبالد من �ملتوقع �أن تخ�رش �أكرث من مليار دوالر، وقد يفقد ما يقرب من 22 �ألف عامل وظائفهم 

130 م�صنعاً. حيث ترى �أن مذكرة �لتفاهم قد  عندما يتم تطبيق �ملذكرة، كما قد ُيوؤدي �إىل �إغالق 

غريت �ل�رشوط �ل�صابقة للم�صاعد�ت �لع�صكرية. فبعد �أن كان باالإمكان �إنفاق ما ي�صل �إىل %26.3 

من �مل�صاعد�ت �أو ما يقارب 815 مليون دوالر يف د�خل “�إ�رش�ئيل” �صنوياً، فقد �أ�صبح لز�ماً وفق 

خ�صائر  �إىل  يوؤدي  مما  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �الأمريكية  �لع�صكرية  �مل�صاعد�ت  كل  �إنفاق  �ملذكرة، 

118
�ملحلية. لل�صناعة 
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�ل�صنع، تطبيقاً  �أمريكية  �أف-35  ��صتالم طائر�ت �صبح، مقاتلة من طر�ز  “�إ�رش�ئيل”  و��صلت 

لالتفاق �لذي �أُبرم مع �الإد�رة �الأمريكية يف �آب/ �أغ�صط�ص 2017؛ حيث ��صتلمت تل �أبيب 16 طائرة 

 وقد مت 
119

.2024 34 طائرة من هذ� �لنوع بحلول �صنة  2019/7/14، ومن �ملتوقع �أن ت�صتلم  حتى 

��صتخد�م بع�ص هذه �لطائر�ت يف �ل�رشبات �جلوية �لتي نفذها �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي 

�ل�صورية خالل �صنة 2019.

�أما بخ�صو�ص �صادر�ت �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية، فقد �أظهرت معطيات �أ�صدرها ق�صم �ل�صادر�ت 

�الأ�صلحة  من  “�إ�رش�ئيل”  مبيعات  �أن   ،2019/4/17 يف  �الإ�رش�ئيلية،  �لدفاع  وز�رة  يف  �لع�صكرية 

و�رشحت  �لهادئ.  و�ملحيط  �آ�صيا  منطقة  �إىل  معظمها  وكان   ،2018 يف  دوالر  مليار   7.5 جتاوزت 

وز�رة �لدفاع �أن ذلك �لرقم يقل عن مبلغ 9.2 مليار دوالر �لذي مت حتقيقه يف 2017 وكان عاماً قوياً 

ب�صكل ��صتثنائي. وال تك�صف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عادة عن تفا�صيل �صفقات مبيعات �الأ�صلحة، 

من   %24 �صكلت  �جلوي  �لدفاع  و�أنظمة  �ل�صو�ريخ  مبيعات  �أن  ذكر  �الأربعاء  �لوزر�ء  بيان  �أن  �إال 

مبيعات 2018 )�نخف�صت من 31% �صنة 2017(، و�أنظمة �لر�د�ر 14% )�نخف�صت من 17% �صنة 

2017(، و�إلكرتونيات �لطري�ن )14%(، و�الأنظمة �لبحرية 2% مقارنة بـ 1% �صنة 2017، و�أنظمة 

�لعقود تتوزع ب�صكل  �أن  �إىل  �ملعطيات  2017(. و�أ�صارت  9% �صنة  6% )�نخف�صت عن  �الت�صاالت 

بالتكنولوجيا  ومتز�يد�ً  خا�صاً  �هتماماً  ُتبدي  �لتي  �لهند  وخ�صو�صاً  �الآ�صيوية،  �ل�صوق  يف  �أكب 

مقارنة  %46 �أ�صيوية  دول  �إىل  �ل�صادر�ت  ن�صبة  بلغت   2018 �صنة  ففي  �الإ�رش�ئيلية؛   �لع�صكرية 

و�صمال   ،2017 �صنة   %21 بـ  مقارنة   %15 بن�صبة  �الأوروبية  �ل�صوق  تليها   ،2017 �صنة   %58 بـ 

2017، و�أمريكا  5% �صنة  بـ  2% مقارنة  2017، و�إفريقيا بن�صبة  14% �صنة  بـ  6% مقارنة  �أمريكا 

120
�لالتينية بن�صبة 6% مقارنة بـ 2% �صنة 2017.

 Stockholm International Peace �ل�صالم  الأبحاث  �لدويل  �صتوكهومل  معهد  تقرير  و�أكد 

لالأ�صلحة  م�صدر  �أكب  ك�صابع  مكانتها  عززت  “�إ�رش�ئيل”  �أن   ،Research Institute (SIPRI)
بني دول �ل�صناعات �لع�صكرية يف �لعامل، و�أن وترية هذه �ل�صناعة �رتفعت بن�صبة 55% على مد�ر 

�أن  و�ت�صح  �لفئة.  هذه  يف  �الأو�ئل  �لع�رشة  �لبلد�ن  بني  زيادة  �أكب  وهي  �ملا�صية،  �صنو�ت  �خلم�ص 

49% من �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية �لتي بيعت بني �ل�صنتني 2013 و2017 و�صلت �إىل �لهند، و13% �إىل 

�أذربيجان، و6.3% �إىل فيتنام. باملقابل، حتتل “�إ�رش�ئيل” �ملرتبة 17 بني دول �لعامل �لتي ت�صتورد 

مقارنة  �الأخرية،  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  يف   %125 بن�صبة  �الأ�صلحة  من  و�رد�تها  ز�دت  وقد  �الأ�صلحة. 

121
بال�صنو�ت �خلم�ص �ل�صابقة لها.
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�ال�صتخبار�ت  �أجهزة  ميز�نيات  �أن  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  موقع  ن�رشه  تقرير  �أكد 

�الإ�رش�ئيلية �ملختلفة، ويف مقدّمتها �ملو�صاد و�ل�صاباك، �رتفعت كثري�ً يف �لعقدين �الأخريين، وحتديد�ً 

منذ �صنة 2012. و�أ�صاف �لتقرير �أن ميز�نيات كل من �ل�صاباك و�ملو�صاد تقدر �ليوم بنحو 4 مليار�ت 

 لكل جهاز منهما، مع تعاظم و��صح يف تاأثري ودور وحد�ت �لـ“�صايب” 
122

�صيكل )1.1 مليار دوالر(

123
و�لـ“هايتك High–Tech”، �لتي حتولت موؤخر�ً �إىل ر�أ�ص �حلربة.

6. املوازنة الع�شكرية:

توفري  �أهمية  عن  �حلديث  عن  �لع�صكريون  وقادته  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  يكُف  ال 

�مليز�نيات �ل�صخمة للجي�ص حتت ذريعة حجم �خلطر �لذي يحيط بهم، وي�صتمر �الإفر�ط يف �الإنفاق 

على  �صلبي  ب�صكل  ذلك  �نعكا�ص  من  �لد�خلية  �لتحذير�ت  من  بالرغم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  على 

�القت�صاد، وعلى �لقدرة على �حلفاظ على �الإنفاق �لدفاعي. ففي �آب/ �أغ�صط�ص 2018، طالب نتنياهو 

 %0.2 بن�صبة  زيادة  �أي   
124

دوالر(، مليار   8.2( �صيكل  مليار   30 بنحو  �لع�صكرية  �ملو�زنة   بزيادة 

للجي�ص  �لع�صكرية  �مليز�نية  ت�صاوي  �إذ  �الإ�رش�ئيلي؛  �الإجمايل  �لقومي  �لناجت  من   %0.3 وحتى 

125
و�الأذرع �الأمنية �الإ�رش�ئيلية 8% من �لناجت �لقومي للدولة.

و�صفت  بجل�صة   2018-2017 ل�صنتي  �لدولة  ميز�نية   2016/12/21 يف  �لكني�صت  و�أقر 

 
126

باملار�ثونية، حيث ح�صلت وز�رة �لدفاع على 70 مليار �صيكل )نحو 18.2 مليار دوالر( �صنوياً.

كما �أقر يف 2018/3/13 ميز�نية �لدولة ل�صنة 2019 بارتفاع قدره 4.3% عن مو�زنة 2018-2017، 

 وجتدر �الإ�صارة 
127

حيث ح�صلت وز�رة �لدفاع على 72.8 مليار �صيكل )نحو 21.2 مليار دوالر(.

هنا �إىل �أن جزء�ً كبري�ً من مردود �ملبيعات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �ل�صنوية بات يدخل، منذ �صنو�ت، 

�إىل ميز�نية �لدفاع من غري �أن ُيعلن عنها.

 Yaakov Amidror �أميدرور  �الإ�رش�ئيلي ياكوف  �لقومي  �الأمن  �ل�صابق ملجل�ص  �لرئي�ص  �أعلن 

�أن “�ملو�زنة �ملالية �حلالية لوز�رة �حلرب و�جلي�ص و�الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية ال تكفي ملو�جهة 

معاريف،  �صحيفة  مع  حو�ر  يف  �أميدرور،  و�أ�صاف  �إ�رش�ئيل”.  تو�جه  �لتي  و�لتهديد�ت  �لتَّحديات 

على هام�ص �لذكرى �ل�صنوية 46 حلرب ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1973، �أن “�إ�رش�ئيل �صهدت نقا�صاً 

حاد�ً د�خل قيادتها �لع�صكرية و�ل�صيا�صية حول �لنو�يا �مل�رشية للحرب، و�ليوم يف ظل �لتهديد�ت 

درو�صاً  ��صتخل�صنا  نكون  �أن  ينبغي  قبلهم،  من  مفاجاأتنا  من  �الإ�رش�ئيلية  و�خل�صية  �الإير�نية 

128
هامة”.

�الإح�صاء  د�ئرة  �أرقام  ح�صب  �لفعلية  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لنفقات  �لتايل  �جلدول  ويظهر 

�ملركزية يف �لفرتة 2014–2018: 
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جدول 5/14: النفقات الع�شكرية الإ�رشائيلية الفعلية 2014–2018 بالأ�شعار اجلارية

النفقات )باملليون دولر(النفقات )باملليون �شيكل(ال�شنة

201472,70520,321

201573,35618,887

201676,91220,026

201769,41419,283

201872,54720,169

النفقات الع�شكرية الإ�رشائيلية الفعلية 2014–2018 )باملليون دولر(

�صـــنـتـي يف  “�إ�صـــر�ئيــل”   �أبــقــت 

�صيا�صاتها  على   2019-2018

يف  ��صرت�تيجيتها  باالأحرى  �أو 

�تبعتها  �لتي  ذ�تها  لال�صرت�تيجية  �متد�د�ً  ت�صكل  و�لتي  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  �لو�صع  مع  �لتعامل 

وتعرث  �لفل�صطيني،  و�جلغر�يف  �ل�صيا�صي  �النق�صام  ��صتمر�ر  �صوء  يف  �ل�صابقة،  �ل�صنو�ت  خالل 

�ل�صاأن  يف  وموؤثر  فاعل  و�إ�صالمي  عربي  دور  �أي  وغياب   ،2007 �صنة  منذ  �مل�صاحلة   جهود 

�لفل�صطيني. 

تابع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لتعبري عن رغبته يف ��صتمر�ر �النق�صام �لفل�صطيني، ورف�ص �أن يتوىل 

خو�ص حربٍ دموية يف قطاع غزة بالنيابة عن حممود عبا�ص و�ل�صلطة يف ر�م �هلل، الإعطائهم �ل�صلطة. 

وقد �أ�صار نتنياهو، يف مقابلة مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم Israel Hayom” يف 2019/4/5، �إىل �أن 

“�إ�رش�ئيل” م�صتفيدة من �النق�صام �لفل�صطيني و�أنه لن يعطي غزة الأبي مازن. وقال:

 خام�شًا: املوقف االإ�شرائيلي من الو�شع 

              الفــل�شـــطيـني الــداخـــلـــي
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كيانان  هذ�ن  �لغربية(.  )�ل�صفة  و�ل�صامرة  يهود�  وبني  غزة  بني  �لعالقة  ُقطعت  لقد 

منف�صالن، و�أعتقد �أنه على �ملدى �لبعيد، هذ� لي�ص �أمر�ً �صيئاً بالن�صبة لدولة �إ�رش�ئيل. وهذ� 

�أنه بذلك  �أبو مازن  �أبو مازن على نف�صه بيديه. لقد قل�ص حتويل �ملال. و�عتقد  �الأمر جلبه 

�صيُ�صعل غزة، و�أننا �صنحتل غزة بثمن دموي، و�أنه بالدم �الإ�رش�ئيلي �صيح�صل على غزة 

130
على طبق من ف�صة. وهذ� مل يحدث.

حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  تلويح  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  ر�أى 

بعد  للقطاع،  �الأ�صا�صية  باخلدمات  ترتبط  و�لتي  غزة،  لقطاع  �مليز�نيات  دفع  عن  بالتوقف  عبا�ص، 

تعر�ص موكب رئي�ص �حلكومة ر�مي �حلمد �هلل لتفجري عبوة نا�صفة يف �أثناء مروره، قادماً من معب 

بيت حانون �صمال �لقطاع، يف 2018/3/13، �أنه يدفع نحو مو�جهة بني “�إ�رش�ئيل” وحما�ص يف قطاع 

 كما ر�أت �ل�صحفية �الإ�رش�ئيلية عمرية 
131

غزة، م�صتغالً �لتفجري �لذي تعر�ص له موكب �حلمد �هلل.

ها�ص Amira Hass، يف مقال حتليلي ن�رشته يف هاآرت�ص، �أنه ال يوجد م�صلحة حلما�ص يف ما جرى، 

�مل�صاحلة  �أن  �آخر،  مقال  يف   Amos Harel هرئيل  عامو�ص  �لع�صكري  �ل�صحيفة  حملل  ر�أى  بينما 

132
�لفل�صطينية هي �ملت�رشرة من �لتفجري، وال �أحد غريها.

يف مو�ز�ة ذلك ��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف فر�ص ح�صارها على قطاع غزة، حماولًة فر�ص �رشوطها 

على ف�صائل �ملقاومة هناك، ملوحة تارًة باحلرب �ل�صاملة، وتارة �أخرى بالت�صهيالت و�لفك �جلزئي 

�لوزر�ء �ال�رش�ئيلي  �مل�صاعد�ت �خلارجية. وقد برز ت�رشيح رئي�ص  باإدخال  �ل�صماح  للح�صار مع 

بنيامني نتنياهو، يف 2019/4/4، �لذي قال فيه �إنه عر�ص على قادة عرب تويل م�صوؤولية �إد�رة قطاع 

�أحد  �أن تعيد �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية �حتاللها وت�صقط حكم حركة حما�ص، ولكن مل يتطوع  غزة، بعد 

133
الإد�رة �لقطاع.

و�لرئا�صية  �لت�رشيعية  �النتخابات  باإجر�ء  لها  �ل�صماح  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بطلب  يتعلق  وفيما 

�ملوقع  �أفاد  ما  بح�صب  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  طلب  جتاهل  “�إ�رش�ئيل”  قررت  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف 

�الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت، يف 2019/12/28. وجرى �تخاذ �لقر�ر بعدم �لرد ب�صكل 

�إ�رش�ئيلي  �لطلب من قبل طاقم  �لفل�صطينية، بعد مناق�صة  �ل�صلطة  �أو �صلبي على توجهات  �إيجابي 

 وقد حال هذ� �ملوقف �الإ�رش�ئيلي، وفقاً ملوقف �ل�صلطة، دون �إجر�ء �النتخابات 
134

رفيع �مل�صتوى،

�لفل�صطينية حتى كتابة هذه �ل�صطور.

على �لرغم من �الهتمام �الإ�رش�ئيلي با�صت�رش�ف مرحلة ما بعد عبا�ص، و�لتي تنعك�ص من خالل 

ما يظهر من تقارير ومقاالت وت�رشيبات �أمنية على و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلي من حني �إىل �آخر، 

ومع ذلك فال تتوفر لدى تل �أبيب م�صار�ت و��صحة باجتاه تدحرج �الأمور بهذ� �مللف بالذ�ت، غري 

�أن �لطرف �الإ�رش�ئيلي ي�صعى جاهد�ً وبقدر عاٍل من �حلذر، لتوفري بيئة منا�صبة ليكون خليفة عبا�ص 
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مو�فقاً لل�رشوط �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية؛ ومتعاوناً بدرجة “معقولة” يف �إد�رة �ل�صلطة “�لوظيفية” 

يف �ل�صفة؛ وحتى �إن �أمكن يف �لتعاون يف تطبيق “�صفقة تر�مب” ولو ب�صكل غري مبا�رش.

 Dror Shalom Yossi Beilin، عن �جلرن�ل درور �صالوم  ونقل �لوزير �ل�صابق يو�صي بيلني 

رئي�ص �صعبة �الأبحاث يف جهاز �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية )�أمان(، قوله �إن “�أبو مازن هو 

�أرى  2006، ولذلك فاإين  �إ�رش�ئيل منذ عام  حجر �لز�وية �جلوهري يف �لهدوء �الأمني �لذي تعي�صه 

�صعوبة يف روؤية خليفة له يقدم مو�قف معتدلة وبر�غماتية �أكرث من �أبو مازن، �الأمر �لذي يتطلب من 

 
135

�إ�رش�ئيل �أن تاأخذه بعني �العتبار”.

وي�صع �جلانب �الإ�رش�ئيلي يف �عتباره جملة من �ل�صيناريوهات يف �أعقاب وفاة عبا�ص، مبا ي�صمل 

�صيناريو حرب فل�صطينية يقاتل �جلميع فيها �صدّ �جلميع، �أو �صيناريو �صيطرة حما�ص على �ل�صفة 

136
�أو �صيناريو فو�صى.

وت�صري �لقناة �لثانية �لعبية، يف تقرير لها، �إىل �أّن �أبا مازن ال يحظى ب�صعبية، لكنه يحكم �ل�صفة 

�لغربية بقوة �الأجهزة �الأمنية وبغطاء �أمني �إ�رش�ئيلي، وعلى هذه �خللفية، ت�صري �لقناة ب�صورة غري 

137
مبا�رشة، �ىل �أن �لوريث �صينجح فقط �إذ� حظي بهذين �لعاملني �لرئي�صيني.

وت�صع �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، وفق ما مت ت�رشيبه يف �ل�صحافة و�الإعالم �الإ�رش�ئيلي، يف 

ح�صاباتها وتقدير�تها، ثالثة �صيناريوهات على طاولة �لبحث: ت�صلّم �حلر�ص �لقدمي �ل�صلطة، مثل 

�صائب عريقات، وماجد فرج، وجبيل �لرجوب، وحممود �لعالول، وهم من �ل�صخ�صيات �لتي يكن 

“�إ�رش�ئيل”، فيما يثل حممد دحالن �ل�صيناريو  �أنهم �صيو��صلون �لتن�صيق �الأمني مع  �الفرت��ص 

ور�ثة  وحروب  �أهلية  حلرب  �لفل�صطينيني  ومالم�صة  �لفو�صى  فهو  �لثالث،  �ل�صيناريو  �أما  �لثاين، 

�ل�صلطة د�خل حركة فتح، مبا ي�صمل حركة حما�ص وجهات �أخرى و�لذي من �ملمكن �أن ي�صاحبه، 

 Eli Ben–Meir رمبا ب�صكل �صعيف، �نتفا�صة ثالثة. وقد ذهب �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي �إيلي بن مائري

�لرئي�ص �ل�صابق ل�صعبة �الأبحاث يف جهاز �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية )�أمان(، �إىل �صيناريو ر�بع، “عب 

مرحلة �نتقالية تقف فيها على ر�أ�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية �صخ�صية �صعيفة، لكنها حتظى مبو�فقة كل 

138
�الأطر�ف حتى �إجر�ء �النتخابات �لعامة”.

�ل�صري يف م�صار  بد�أت منذ فرتة، يف  “�إ�رش�ئيل” قد  �أن  �ل�صيناريوهات، يبدو  وخروجاً عن هذه 

�آخر، يرتكز على طي �صفحة عبا�ص مبكرً�، وينتهج �صيا�صة فتح عالقات مع �صخ�صيات و�زنة يف 

�الإ�رش�ئيلية،  �خلطو�ت  �أوىل  متثلت  وقد  �الأمنية.  �الأجهزة  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أجهزة 

يو�آف  �جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �لفل�صطينية  �ملناطق  �صوؤون  مبن�صق  يعرف  ما  مكتب  عب 

تخ�ص  �إن�صانية  ق�صايا  يف  �لفل�صطينيني  مع  �لتعامل  يف  مردخاي  مكتب  مهمة  وتتلخ�ص  مردخاي. 

لل�صلطة  �لتابعة  �ملدنية  �ل�صوؤون  وز�رة  هو  ثالث  طرف  خالل  من  و�لزيار�ت،  و�لعالج  �ل�صفر 
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�لفل�صطينية. وقد د�أب �جلانبان على ذلك �صنو�ت عديدة، حتى تغري �لو�صع بعد �صنة 2014، حني 

بد�أ مكتب مردخاي يجري �ت�صاالته مبا�رشة مع �لفل�صطينيني، دون �ملرور بالوز�رة �لفل�صطينية، 

139
وهو ما �أثار غ�صبها و�حتجاجها.

باالإ�صافة �إىل ذلك، خرجت بع�ص �الإ�صار�ت �الإ�رش�ئيلية بطرح خيار قدمي جديد يف �ل�صفة �لغربية 

يكون �أكرث مالءمة لـ“�إ�رش�ئيل” يف حال غياب عبا�ص، ومن ذلك ��صتعادة �صيناريو “رو�بط �لقرى” 

�لذي طبقته “�إ�رش�ئيل” يف بع�ص �أنحاء �ل�صفة �لغربية يف �صبعينيات �لقرن �ملا�صي، وجتاوبت معها 

وتتمثل  �لفل�صطينية.  �لف�صائل  �أيدي  على  منها  عدد  �غتيال  ومت  �لفل�صطينية،  �ل�صخ�صيات  بع�ص 

مهمة “رو�بط �لقرى” يف �إد�رة �ل�صوؤون �حلياتية من خالل �لتو��صل مع �الإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية، 

�أو ت�صهيل بع�ص �صوؤونهم �ملعي�صية، وكل ذلك مبعزل عن �ل�صلطة �لفل�صطينية ورئي�صها، بتجاوزه 

 �أما يف �ملدن �لفل�صطينية �لكبى فقد يكون خيار �لطرف �الإ�رش�ئيلي يف �ملجال�ص 
140

�إد�رياً و�صيا�صياً.

�ملحلية �ملنتخبة، �لتي ُتدير حياة �لفل�صطينيني �ملعي�صية و�حلياتية، مبعزل عن �أي مدلول �صيا�صي 

و�صيادي، �رشط �أال تفوز فيها حما�ص، حيث تخ�صى “�إ�رش�ئيل” من ذلك.

باأن يدير كل و�حد  �لفل�صطينيني،  باإف�صاح �ملجال ل�صباط �الأمن  �ملتمثلة  �لثالثة  �ل�صيغة  وهناك 

141
منهم �ملحافظة �لتي ي�صيطر عليها، و�لتو��صل معهم عب �صابط �الت�صال �الإ�رش�ئيلي.

�صنتي  خالل  و�لقومي  �لديني  �لتطرف  حدة  بت�صاعد  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صهد  �ت�صف 

2018-2019؛ وتكرَّ�صت هيمنة “�ليمني” على �مل�صهد �ل�صيا�صي؛ مع ت�رشذم و�نهيار 

يف  ت�صاوقت  �أبي�ص،  �أزرق  حزب  مثل  �ليمني  مو�جهة  يف  �ل�صاعدة  �لقوى  وحتى  “�لي�صار”.  قوى 

جوهر طروحاتها مع طروحات �ليمني فيما يتعلق مب�صار�ت �لت�صوية و�صم �لقد�ص و�مل�صتوطنات 

�الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �إقر�ر  يف  �ل�صهيوين  �لتطرف  وجتلى  تر�مب”.  و“�صفقة  �الأردن،   وغور 

�لعن�رشية  �لقو�نني  هذه  قمة  وكان   .2019 نهاية  وحتى   2017 �أو�خر  منذ  عن�رشياً  قانوناً   37 لـ 

�لطبيعة  يكر�ص  �لذي  �ليهودية”  �لقومية  “قانون  على   2018 يوليو  متوز/  يف  �لكني�صت  م�صادقة 

�ليهودية �ل�صهيونية للكيان �الإ�رش�ئيلي.

�مل�صت�صار  بتوجيه  تعززت  و�لتي  نتنياهو،  الحقت  �لتي  بالف�صاد  �التهام  ملفات  من  وبالرغم 

يف  �ال�صتمر�ر  من  متكن  نتنياهو  فاإن  �إليه؛  ر�صمياً  �التهامات   2019/11/21 يف  للحكومة  �لق�صائي 

�صد�رة �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي، ومن �ال�صتمر�ر يف قيادة “مع�صكر �ليمني”، ومن �الحتفاظ بفر�ص تويل 

رئا�صة �لوزر�ء مبا يجعله يفلت ولو موؤقتاً من �ملحاكمة و�ل�صجن.

من  حالة  بروز  �إىل  و�حد،  عام  من  �أقل  يف  مر�ت  لثالث  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  �نعقاد  �أدى 

�إىل  �ملطاف  نهاية  يف  توؤدي  قد  حالة  وهي  �حلكومي.  �الأد�ء  يف  و�لتعرث  �ل�صيا�صي  �ال�صتع�صاء 

خال�شة
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ت�صكيل  �إىل  �أو  �أبي�ص،  و�أزرق  �لليكود  �أي  �لكبريين،  �حلزبني  بني  وطنية”  “وحدة  حكومة  ت�صكيل 

ر�بعة؛  �نتخابات  �إىل  �أو  �إليها،  �الن�صمام  على  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  حزب  و�فق  ما  �إذ�  يينية  حكومة 

�إدخال  و�حتماالت  �الإ�رش�ئيلي،  �النتخابي  �لنظام  م�صتقبل  حول  ت�صاوؤالت  يطرح  قد  ما   وهو 

تعديالت عليه.

�إىل تنظيم نف�صها وترتيب  �لعربية  �لفل�صطينية  �الأقلية  �لتطرف �ل�صهيوين، �صعت  ويف مو�جهة 

�صفوفها؛ ومتكنت من حتقيق �إجناز تاريخي بح�صولها على 15 مقعد�ً يف �لكني�صت. وقد �أظهر ذلك 

�أنها متكنت من حت�صيد �أعد�د كبرية من فل�صطينيي 1948 يف �صفوفها، مع تعاظم �صعورهم بحالة 

�ال�صتهد�ف �ل�صهيوين و�ملخاطر �لتي يو�جهونها. غري �أن هذ� �لنجاح �لن�صبي، ي�صعب ترجمته �إىل 

�إجناز�ت �صيا�صية على �الأر�ص؛ ولكنه مهم كاأحد �الأدو�ت يف مو�جهة �لعن�رشية �ل�صهيونية.

��صتمر�ر  مع  �صنوياً،   %2 بن�صبة  متو��صعاً  منو�ً  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صكانية  �الإح�صاء�ت  وتظهر 

تز�يد �لفل�صطينيني �لعرب مقابل �ليهود. كما تظهر بيانات �لهجرة تز�يد�ً حمدود�ً يف معدل �لهجرة 

�ليهودية �إىل فل�صطني �ملحتلة 1948 “�إ�رش�ئيل” مقارنة بال�صنو�ت �لع�رش �ملا�صية؛ لكنها تبقى زيادة 

�صئيلة مقارنة بالهجرة يف �لعقد �الأخري من �لقرن �لع�رشين. كما �أن �خلط �لبياين �لعام ي�صري باجتاه 

حتقيق �لفل�صطينيني �أغلبية �صكانية على �أر�ص فل�صطني �لتاريخية يف �مل�صتقبل �لقريب.

متكنت “�إ�رش�ئيل” من حتقيق نتائج �قت�صادية متقدمة يف �صنتي 2018-2019 �صو�ء يف �رتفاع 

�لناجت �الإجمايل �ملحلي �أم يف �رتفاع دخل �لفرد، كما حافظت على عالقات جتارية و��صعة وكبرية، 

وعلى حجم �صادر�ت كبري، بالرغم من ��صتمر�ر حالة �لعجز �لتجاري. وظلت “�إ�رش�ئيل” ت�صتفيد 

�لدخل  م�صتويات  من  بالرغم  �صنوياً  دوالر  مليار   3.8 �إىل  و�صل  �لذي  �لكبري  �الأمريكي  �لدعم  من 

�الإ�رش�ئيلية �لعالية حتى باملقارنة مع دول �أوروبا �لغربية.

و��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �الهتمام مبنظومتها �لع�صكرية وتطويرها، وتوفري ميز�نية ع�صكرية 

�الأمريكي  �لدعم  من  وباال�صتفادة  �ملنطقة،  دول  على  �لع�صكري  تفوقها  ل�صمان  �صعياً  �صخمة، 

�لغربي. كما �هتمت بال�صناعات �لع�صكرية وب�صادر�ت �الأ�صلحة و�ملنظومات �الأمنية لتحافظ على 

موقعها �ملتقدم يف قائمة �لدول �مل�صدرة لل�صالح.

ويف �ملقابل، فاإن �ملجتمع �ل�صهيوين ظّل يعاين من �أزماته �لد�خلية، ومن عجزه من فر�ص �إر�دته 

�ملجتمع،  هذ�  على  متز�يد�ً  خطر�ً  ت�صكل  �لتي  �ملقاومة  قوى  تطور  ومن  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على 

ومن �أن م�صاعيه يف حتقيق �لتطبيع يف �لبيئة �لعربية تقت�رش على �لطبقة “�له�صة” للبيئة �ل�صيا�صية 

�مل�رشوع  �صّد  �لعربية  �ل�صعبية  �لبيئة  يف  وم�صتاأ�صالً  عميقاً  �لعد�ء  يظل  بينما  �لعربية؛  �لر�صمية 

�ل�صهيوين.
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الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي

�لعربي، وبالرغم  �لعامل  �هتمامات  �أجندة  �لفل�صطينية مكانة مهمة يف  �لق�صية  حتتل 

من �النطباع �ل�صائد باأن �لهم �لد�خلي للدول �لعربية قد �أجهز على �الهتمام بالق�صية، 

�أّن ما نلم�صه �صو�ء من �جلانب �لر�صمي �أم �ل�صعبي ُيفنِّد ذلك؛ ويوؤكد �أن �الهتمام ما ز�ل قائماً  �إال 

�إقر�رنا برت�جع م�صتو�ه. فما ز�لت �لق�صية �لفل�صطينية تتقاطع مع �الأحد�ث �ليومية لل�صعوب  مع 

جتدر  كما  �ملنطقة.  يف  �لفاعلة  �الأطر�ف  ِقبل  من  �إيجاباً  �أو  �صلباً  توظيفها  ويتم  �لعربية،  و�الأنظمة 

د، ب�صبب �نهيار �لنظام �لر�صمي �لعربي عملياً منذ  �الإ�صارة �إىل �أننا ال نتعامل مع موقف عربي موحَّ

نحو عقد من �لزمان.

يهدف هذ� �لف�صل �إىل ��صتعر��ص �أبرز �الأحد�ث �ملتعلقة بالق�صية �لفل�صطينية و�ملرتبطة بالعامل 

�لعربي، ومدى �لتاأثري �ملتبادل للق�صية بينهما، وذلك بهدف حتليل جمريات �الأحد�ث، و��صت�رش�ف 

�مل�صتقبل. وهو ما �صيتم من خالل �لتعر�ص �إىل �أربعة حماور �أ�صا�صية، �أولها يتعلق مبو�قف جامعة 

�لدول �لعربية، و�لقمة �لعربية. وثانيها يدور حول مو�قف عدد من �لدول �لرئي�صية و�أدو�رها، ويف 

مقدمتها: م�رش، و�الأردن، و�صورية، ولبنان، و�ل�صعودية، ودول �خلليج، باالإ�صافة �إىل دول عربية 

�لق�صية  �لتغري�ت و�لثور�ت على  ��صتعر��ص ومناق�صة مو�قفها، و�نعكا�ص  �أخرى. وذلك بو��صطة 

�ل�رش�ع  من  موقفها  وكذلك  �لديبلوما�صية،  و�أن�صطتها  �ل�صيا�صية،  عالقاتها  وتطور  �لفل�صطينية، 

�لد�خلي وم�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية، باالإ�صافة �إىل موقفها من م�رشوع �لت�صوية، ومن م�رشوع 

بـ“�إ�رش�ئيل”. وبعد �النتهاء من هذ� �ملحور �صيتم �النتقال للمحور  �ملقاومة، عالوة على عالقاتها 

�لعربي  �ملوقف  �إىل  بالتطرق  �لر�بع  باملحور  ونختم  �لتطبيع،  جمال  يف  بالتطور�ت  �ملتعلق  �لثالث 

�ل�صعبي وتوجهاته.

�جلامعة  �أد�ء  يف  �لفاعلية  �نعد�م  حالة  ��صتمرت 

�النق�صام  لتعمق حالة  نتيجة طبيعية  �لعربية، وهي 

�الأزمات  م�صتنقع  يف  وغرقها  �لعربية،  �لدول  بني 

�لق�صية  على  �صلباً  �نعك�ص  مما  وليبيا،  و�ليمن،  �صورية،  مقدمتها  ويف  دول  عدة  منها  تعاين  �لتي 

�أعمال  �أن �لق�صية �لفل�صطينية ت�صدرت جدويَل  �لفل�صطينية، ومدى �الهتمام بها. وعلى �لرغم من 

درجت يف خامتة بيان �لقمة غري �لعادية �ملنعقدة يف 
ُ
قمتَي �لظهر�ن �صنة 2018 وتون�ص �صنة 2019، و�أ

مكة �ملكرمة �صنة 2019، و�لتي عقدت لبحث �لهجوم �ل�صاروخي على �ل�صعودية من قبل �حلوثيني. 

�إال �أن �لقر�رت �ملتخذة بقيت يف د�ئرة �العرت��ص �للفظي )�ل�صجب و�ال�صتنكار( فيما يتعلق بانتهاكات 

مقدمة

 اأواًل: مواقــف جــامعة الـدول 

        العربية والقمة العربية



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

280

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �أو �لتحركات �الأمريكية لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، و�ملتمثلة مبا ��صطلح 

عليه �إعالمياً بـ“�صفقة �لقرن”. ففي مقابل �العرت�ف �الأمريكي بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل” ونقل 

�صفارتها �إليها، كان �الإعالن �لعربي عن �إطالق م�صمى “قمة �لقد�ص” على �لقمة �ملنعقدة يف �لظهر�ن 

1
�صنة 2018.

عا�صمة  بالقد�ص  �الأمريكي  �العرت�ف  قر�ر  على  �لعربية  �جلامعة  فعل  ردة  �قت�رشت 

عملية  �إجر�ء�ت  �إىل  �العرت��صات  هذه  ترجمة  يتم  ومل  �للفظية،  �العرت��صات  على  لـ“�إ�رش�ئيل” 

لتطبيق  �ال�صتمر�ر يف �صعيها  �الأمريكية يف  �الإد�رة  �أغرى  �الأمريكي، مما  �لتغول  بها مو�جهة  يتم 

يف  �عتُب  �لذي  �القت�صادي”،  لل�صالم  �لبحرين  “موؤمتر  �إىل  �لدعوة  فتم  “لل�صالم”.  روؤيتها 

�أجل  من  �ل�صالم  عمل  “ور�صة  با�صم  عرف  وقد  �لقرن”،  “�صفقة  من  جزءً�  �الإعالمية  �الأو�صاط 

يومي  �لبحرين  عا�صمة  �ملنامة  يف  �أمريكية  بدعوة  وعقد   ،”Peace to Prosperity �الزدهار 

من  �لرغم  وعلى  �لفل�صطينية.  �الأر��صي  يف  �ال�صتثمار  ت�صجيع  �صعار  حتت   ،2019/6/26-25

�أو مبادرة حلل �ل�رش�ع  �أي �صفقة  “رف�ص  �لقد�ص” ن�صت ب�صكل و��صح على  “قمة  �أن مقرر�ت 

عربية  دوالً  �أّن  �إال   
2

�الأو�صط”، �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �لدولية  �ملرجعيات  مع  تن�صجم  ال 

للموؤمتر،  �لفل�صطينيني  مقاطعة  من  بالرغم  �لور�صة،  تلك  ح�رشت  وم�رش  كال�صعودية  مركزية 

وتو�صيحهم باأنّ مقاطعتهم تعود لكون �ملوؤمتر ممهدً� لـ“�صفقة �لقرن”.

لت�صفية  �لهادفة  �ملتحدة  �لواليات  لقر�ر�ت  م�صاد  �إجر�ء  �أي  �لعربية  �لدول  �تخاذ  عدم  �إن 

فاأعلن  خمططها.  يف  قدماً  �مل�صي  على  �الأمريكية  �الإد�رة  ت�صجيع  يف  �أ�صهم  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

مل  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  باأن   2019/11/18 يف  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير 

�قت�رش  وكالعادة  �لدويل.  للقانون  خمالفة  �لغربية  بال�صفة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  ترى  تعد 

�عتب  و�لذي  �لعام،  �الأمني  ل�صان  على  جاء  �لذي  �للفظي،  �لتنديد  على  �لعربية  �جلامعة  فعل  ردّ 

�الإعالن �الأمريكي يثل “تطور�ً بالغ �ل�صلبية”، ال يبدو �أن �الإد�رة �الأمريكية �حلالية ُتقدِّر تبعاته 

لتحقيق  فر�صة  �أي  على  �الإعالن  لهذ�  �ل�صلبي  �لتاأثري  �إىل  م�صري�ً  قدرها.  حق  �لطويل  �ملدى  على 

ي�صلب  مما  �الحتالل،  بو�قع  �إقر�ر�ً  �صمنياً  يثل  �الإعالن  �أن  �عتبار  على  �مل�صتقبل،  يف  “�ل�صالم” 
3

�لفل�صطينيني حق �لتفاو�ص على �الأر�ص، �لتي مل تعد حمتلة يف نظر �الإد�رة �الأمريكية.

قد تكون �خلطوتان �لوحيدتان من قبل �جلامعة �لعربية ملو�جهة ما ي�صمى بـ“�صفقة �لقرن” 

تفوي�ص  على  و�لتاأكيد  �لقد�ص،  يف  �ملقد�صة  �الأماكن  على  �لها�صمية  �لو�صاية  على  �لتاأكيد  هما: 

فيما  )�الأونرو�(،  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  وكالة �الأمم 

�لها�صمية يف قمتي  �لو�صاية  �لتاأكيد على  �لفل�صطينيني. حيث مت  بتقدمي �خلدمات لالجئني  يتعلق 

 فيما يبدو كاأنه رد على �لت�رشيبات �ل�صحفية باأنّ “�صفقة �لقرن” تت�صمن نقل 
5

 وتون�ص،
4

�لقد�ص
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 �لو�صاية على �الأماكن �ملقد�صة من يد �الأردن �إىل �ل�صعودية. وقد �أكد ذلك فاروق �لعزة؛ �ل�صفري لدى 

على  �جلامعة  �أكدت  فقد  باالأونرو�،  يتعلق  ما  و�أما   
6

)م.ت.ف(. �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

 General Assembly of the �لعامة لالأمم �ملتحدة  �لتفوي�ص �ملمنوح لالأونرو� من قِبل �جلمعية 

وفقاً  و�صامالً  عادالً  حالً  ق�صيتهم  حل  يتم  حتى  لالجئني،  �خلدمات  بتقدمي   ،United Nations

�ملانحة  �لدول  �جلامعة  دعت  كما   
7

�لعربية”. �ل�صالم  و“مبادرة   194 رقم  �لعامة  �جلمعية  لقر�ر 

على  فعل  كردة  �جلامعة  من  �ملوقف  هذ�  جاء   
8

�الأونرو�. جتاه  �ملالية  �لتز�ماتها  بت�صديد  للقيام 

�لقر�ر �الأمريكي، بوقف �لتمويل كلياً عن �الأونرو�، بهدف ت�صفية ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، 

�لعام �الأمني  �لغيط،  �أبو  �أحمد  دفع  مما   
9

�أ�صا�صاً؛ �لق�صية  بوجود  �العرت�ف  عدم  خالل   من 

�أو �ال�صتعا�صة عنها  “لن ت�صمح بتفكيك �الأونرو�  للجامعة �لعربية، للت�رشيح باأنّ �لدول �لعربية 

10
بكيانات بديلة، كما ت�صعى �إىل ذلك �إ�رش�ئيل و�لواليات �ملتحدة خالل �لفرتة �حلالية”.

لكن ويف �ملقابل؛ كان هنالك �إعالن عن بع�ص �الإجر�ء�ت ملنا�رشة �لق�صية �لفل�صطينية، متثلت 

هذه  �أن  �إال  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ملنا�رشة  �لديبلوما�صي  و�لتحرك  للفل�صطينيني،  �ملادي  بالدعم 

�الإجر�ء�ت �هتمت مبعاجلة �آثار �لقر�ر �الأمريكي، من خالل تهديد �لدول �ملتعاطية معه باملقاطعة، 

�ل�صجب  ببيانات  �الإكتفاء  ومّت  �الأمريكية،  �الإد�رة  على  �لعملي  لل�صغط  توجه  �أي  هنالك  يكن  ومل 

 Mouloud Jawish �أوغلو  جاوي�ص  مولود  تركيا  خارجية  وزير  دفع  مما  بحقها.  و�ال�صتنكار 

�الإ�صالمي  �لعامل  د�خل  و�لرتدد  �لرت�جع  من  نوعاً  �الأخرية  �الآونة  يف  “نالحظ  للت�رشيح:   Oglu

ب�صاأن  �لدول  بع�ص  مو�قف  يف  تر�جعاً  نالحظ  �لعربية...  �لدول  جامعة  وخا�صة  �ل�صدد،  هذ�  يف 

�ملتحدث  من  كان  فما   
11

�ملتحدة”. �لواليات  من  تخوّفات  جر�ء  �لفل�صطينية،  �لق�صية  عن  �لدفاع 

�إز�ء  �الأ�صف  عن  �أعرب  �أّن  �إال  عفيفي،  حممود  �لعربية  �لدول  جامعة  عام  �أمني  با�صم  �لر�صمي 

على  ��صتعالئي”،  ونهج  �صلبي  “ب�صكل  �لعربية  �جلامعة  ��صتهد�ف  على  �لرتكي  �لوزير  �إ�رش�ر 

حدِّ تعبريه؛ منوهاً �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت عملية بحق بع�ص �لدول �لتي �أعلنت عن نيتها نقل �صفارتها 

�الأمن،  جمل�ص  يف  ع�صوية  على  �حل�صول  “�إ�رش�ئيل”  ملحاولة  �لت�صدي  �إىل  باالإ�صافة  �لقد�ص،  �إىل 

�أو �لتغلغل يف قارة �إفريقيا؛ م�صري�ً �إىل �لدعم �ملايل وقر�ر قمة تون�ص تفعيل �صبكة �أمان �قت�صادية 

 وذلك ملو�جهة �الأزمة �ملالية �لتي تعاين 
12

لل�صلطة �لفل�صطينية مقد�رها 100 مليون دوالر �صهرياً،

�أمو�ل �ل�رش�ئب. �لفل�صطينية نتيجة للقر�صنة �الإ�رش�ئيلية على  منها �ل�صلطة 

وقد قامت �جلامعة �لعربية بدعوة �لب�زيل �إىل �لرت�جع عن نيتها نقل �صفارتها �إىل �لقد�ص، حتى 

 ويف �لوقت ذ�ته �أعلنت �جلامعة �لعربية 
13

ال ت�رشب “�أو��رش �ل�صد�قة و�لعالقات بالدول �لعربية”.

ويف �صياق ردة �لفعل على �إعالن بع�ص �لدول؛ غو�تيماال، و�ملجر، و�أ�صرت�ليا، وغريها من �لدول، عن 

نيتها نقل �صفارتها �إىل �لقد�ص، عن �عتز�م �أع�صاء �جلامعة �لعربية على “�تخاذ �الإجر�ء�ت �ملنا�صبة 

 فقامت �جلامعة باإلغاء مذكرة تفاهم 
14

�ل�صيا�صية و�القت�صادية �إز�ء هذه �خلطو�ت غري �لقانونية”.



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

282

مع وز�رة خارجية غو�تيماال مت توقيعها �صنة 2013، و�أبلغت �جلانب �لغو�تيمايل بتوقف �أي تعاون 

�أحمد �لعربية  للجامعة  �لعام  �الأمني  وبح�صب   
15

�لقد�ص. �إىل  �ل�صفارة  نقل  من  موقفها  ب�صبب   معها 

لوحنا  “عندما  للقد�ص  �صفارتها  نقل  عن  كو�صتاريكا  �إيقاف  يف  �جلامعة  جنحت  فقد  �لغيط؛  �أبو 

16
مبقاطعة �لعالقة �لتجارية �لعربية معها”.

“�إ�رش�ئيل”  ويف �صياق مت�صل، قامت �جلامعة �لعربية بت�صكيل جلنة وز�رية للت�صدي ملحاولة 

�لرت�صح ل�صغل مقعد غري د�ئم يف جمل�ص �الأمن ل�صنتَي 2019-2020، ومن خالل �الإ�صارة �إىل كونها 

قوة حمتلة خمالفة للقانون �لدويل. باالإ�صافة �إىل ذلك �صكلت �جلامعة �لعربية جلنة وز�رية للت�صدي 

�لف�صل  ومتار�ص  �حتاللية،  قوة  �أنها  �عتبار  على  “�إ�رش�ئيل”،  مب�صاركة  �إفريقية  موؤمتر�ت  لعقد 

 وقد خاطبت �للجنة �لوز�رية بالت�صارك مع 
17

�لعن�رشي و�صيا�صات �الأبارتهايد جتاه �لفل�صطينيني.

عدم  �أجل  من  حكومتيهما  على  �ل�صغط  على  �إياهما  حاثَّاً  ورو�ند�،  ز�مبيا  برملاينَ  �لعربي  �لبملان 

“�إ�رش�ئيل” للقانون �لدويل،  �أن تر�صخ  �أو �مل�صاركة فيها، قبل  �إ�رش�ئيلية  �إفريقية -  ��صت�صافة قمة 

ُكلَهما برت�جع 
ُ
 وبالفعل، �آتت �لر�صالتني �أ

18
باعتبارها �لقوة �لقائمة باالحتالل لالأر��صي �لفل�صطينية.

ز�مبيا ورو�ند� عن ��صت�صافة “�إ�رش�ئيل” يف �لقمة.

1. املوقف من ال�رشاع الداخلي وامل�شاحلة: 

�قت�رش دور �جلامعة �لعربية فيما يتعلق بامل�صاحلة �لفل�صطينية على لعب دور �ملر�قب، بذريعة 

�حرت�م �جلهود �مل�رشية، كما �رشح مدير مكتب �الأمني �لعام للجامعة �لعربية �ل�صفري ح�صام زكي، 

 وقد جددت �جلامعة �لعربية يف 
19

�أن م�رش تقوم بدور مُرْ�صٍ، وهو منا�صب للطرفني. موؤكد�ً على 

�لقمتني  �لفل�صطينية، حيث تكرر يف كلتا  �ل�صلطة  �لقد�ص وتون�ص م�صاندتها لرئا�صة  مقرر�ت قمتَي 

�لتاأكيد على �ل�رشعية �لوطنية �لفل�صطينية برئا�صة حممود عبا�ص، وتثمني جهوده يف �مل�صاحلة، مع 

2011، وتفاهمات �لقاهرة �ملوقَّعة �صنة  ع �صنة  �إىل �إمتامها وفق �تفاق �لقاهرة �ملوقَّ دعوة �لف�صائل 

2017. لكنها مالت باجتاه تبني وجهة نظر �أحد طريَف �ل�رش�ع )�لرئا�صة �لفل�صطينية(، بالدعوة �إىل 

 ومل تلتفت �إىل وجهة �لنظر 
20

متكني حكومة �لوفاق �لوطني من حتمل م�صوؤولياتها يف قطاع غزة؛

يف �لعمل  من  �حلكومة  متكني  �أمام  وعر�قيل  عقبات  بو�صع  حما�ص  �تهام  ترف�ص  �لتي   �ملخالفة 

قطاع غزة، حيث �أ�صار �صامي �أبو زهري �لناطق با�صم حما�ص �إىل �أن “هذه �حلكومة تعاملت بفئوية، 

21
ورف�صت �لتعامل مع �ملوظفني يف غزة”.

2. املوقف من عملية الت�شوية:

بتكر�ر  ذلك  متثل  �ل�صالم”،  “عملية  من  مبوقفها  يتعلق  فيما  مكانها  �لعربية  �جلامعة  ر�وحت 

�لظهر�ن  قمتَي  يف  ول�صق”،  “ن�صخ  حالةُ  وكاأنها  نف�صها،  و�ل�صيغة  نف�صها  �ملقرر�ت  عن  �الإعالن 

و�لتم�صك �لفل�صطينية،  �لق�صية  مركزية  عن  �الإعالن  حول  تدور  و�لتي  وتون�ص،   “�لقد�ص” 



283

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

�لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  وفق  �لدولتني  حّل  منوذج  وتبني  ��صرت�تيجي،  كخيار  بـ“�ل�صالم” 

و�ملبادرة �لعربية. رمبا يكون �جلديد يف موقف �جلامعة �لعربية �إعالنها �ملبطن بفقد ثقتها يف �لدور 

�الأمريكي كر�ٍع لعملية �ل�صالم، من خالل �لدعوة �إىل “�لعمل مع �الأطر�ف �لدولية �لفاعلة لتاأ�صي�ص 

�آلية دولية متعددة �الأطر�ف، حتت مظلة �الأمم �ملتحدة، لرعاية عملية �ل�صالم، مبا يف ذلك �لدعوة �إىل 

�أ�صا�ص  وعلى  زمني،  باإطار  وحمددة  م�صد�قية  ذ�ت  �لعملية،  هذه  �إطالق  الإعادة  دويل  موؤمتر  عقد 

قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ومبد�أ �الأر�ص مقابل �ل�صالم وحل �لدولتني على خطوط �لر�بع من يونيو/ 

 لكن، وكالعادة بقيت هذه �لدعو�ت طي �الأدر�ج، ومل ُيتَّخذ �أي �إجر�ء عملي 
22

حزير�ن عام 1967”.

لو�صعها يف مو�صع �لتنفيذ.

ثانيًا: مواقف عدد من الدول الرئي�شية واأدوارها:

1. م�رش:

�حلكم،  لنظام  �لن�صبي  �ال�صتقر�ر  نتيجة  �الإقليمية  �لناعمة  قوتها  من  بع�صاً  م�رش  ��صتعادت 

للم�صاريع  �لت�صدي  يف  �صو�ء  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ل�صالح  عملياً  ترجمتها  يتم  مل  �لقوة  هذه  لكن 

�لت�صفوية كـ“�صفقة �لقرن”، �أم يف �ل�صغط من �أجل �إمتام �مل�صاحلة، وبقي تاأثري قوة م�رش �لناعمة 

�إىل  �لو�صول  �أجل  من  و“�إ�رش�ئيل”  غزة  يف  �ملقاومة  ف�صائل  بني  �لو�صيط  دور  لعب  على  مقت�رش�ً 

تفاهمات بهدف �لتهدئة.

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

على  �صيطرته  فر�ص  ��صتطاع  �ل�صي�صي  بقيادة  �مل�رشي  �لنظام  �أن  �ملر�قبني  معظم  ظنّ  �أن  بعد 

�أي �حتجاجات على  �أي حترك معار�ص، وجت�صد ذلك يف عدم خروج  �ل�صارع �مل�رشي؛ و�إجها�ص 

�أثناء حماكمته بتهمة �لتخابر مع حركة حما�ص، �ت�صح باأّن  وفاة �لرئي�ص �ملعزول حممد مر�صي يف 

�الأمور مل ت�صتتب لل�صي�صي كما كان ظاهر�ً، و�إمنا يوجد جمر حتت �لرماد، جت�صد ذلك يف �ملظاهر�ت 

�لنظام عن  �ملن�صق  �مل�رشي  و�ملقاول  �ملمثل  دعوة  �إثر  على   ،2019 �صبتمب  �أيلول/  يف  خرجت   �لتي 

حممد علي، وتبع ذلك �عتقال ما يقارب عن 1,500 مو�طن م�رشي، يف معظمهم من �أ�صحاب �لتوجهات 

 هذ� �لتطور �أقلق عدة دو�ئر ومن �صمنها �الإ�رش�ئيليني، �لذين 
23

�ل�صيا�صية �ملناق�صة لالإخو�ن �مل�صلمني.

�عتبو� �الحتجاجات مبثابة �إنذ�ر خطر، حيث و�صف معهد �أبحاث �الأمن �لقومي يف جامعة تل �أبيب 

موجة �الحتجاجات باأنها �أخطر �أزمة تو�جه عبد �لفتاح �ل�صي�صي منذ توليه من�صبه. و�قرتح �ملعهد 

على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية م�صاعدة �لنظام �مل�رشي للت�صدي لهذه �الحتجاجات، من خالل �مل�صاركة 

�إىل جانب دول �أخرى يف جهود �مل�صاعدة يف �ال�صتقر�ر �الأمني و�الزدهار �القت�صادي مل�رش، وت�صجيع 
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�إ�صالحات �رشورية. باالإ�صافة �إىل منح دعم ديبلوما�صي وهادئ يف �حللبة �لدولية لبع�ص مو�قف 

�لقاهرة يف جمال حماربة “�الإرهاب” على �صبيل �ملثال. كما �قرتح �لتقرير �المتناع بقدر �الإمكان عن 

24
�أي خطو�ت �إ�رش�ئيلية، �صد �لفل�صطينيني يف قطاع غزة، وب�صاأن �الأماكن �ملقد�صة يف مدينة �لقد�ص.

ب. تطور عالقاتها ال�شيا�شية واأن�شطتها الديبلوما�شية: 

حافظت م�رش على عالقتها مع �لفاعلني �الأ�صا�صيني يف �ملعادلة �لفل�صطينية �لد�خلية، كي ت�صمن 

قدرتها على �لتاأثري، وتعزز موقعها ك�صقيق �أكب، مع ثبات موقفها من �عتبار �لرئي�ص عبا�ص ممثل 

لل�رشعية �لفل�صطينية. �إال �أن ذلك مل ينعها من فتح خطوط مع بقية �لفرقاء، و��صتخد�م �الأور�ق �لتي 

�الأمور،  �لتاأثري يف جمريات  �لتحكم بفتح و�إغالق معب رفح(، كي ت�صمن  بحوزتها )ويف مقدمتها 

�لت�صوية،  �النخر�ط يف عملية  بها، وهي  �اللتز�م  د�أبت على  �لتي  �ل�صيا�صية  �ملحدد�ت  وذلك �صمن 

و�صمان �الأمن �لقومي �مل�رشي. فكان حّث �لفل�صطينيني على �حلفاظ على �لتهدئة وعدم �ملو�جهة، 

و�النخر�ط يف �لعملية �ل�صيا�صية �لتفاو�صية، ومتثل ذلك يف “ن�صيحة” �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح 

بـ“�أال يتخذو�  �لعودة،  �الأحد�ث �ملرت�فقة مع م�صري�ت  للفل�صطينيني، على خلفية ت�صاعد  �ل�صي�صي 

25
مو�قف �حتجاجية تزيد من �ل�صحايا فى �صفوفهم”.

فتح  على  فعملت  غزة،  يف  �الأو�صاع  و�صبط  للتحكم  كاأد�ة  رفح  معب  �لقاهرة  ��صتخدمت 

2018، كي ت�صمن عدم �نفجار �الأو�صاع، كما �صمحت بو�صول قافلة  �ملعب طو�ل �صهر رم�صان 

م�صاعد�ت طبية وغذ�ئية �إىل قطاع غزة، ت�صمنت م�صتلزمات طبية الإمد�د �مل�صت�صفيات �لفل�صطينية 

غزة  يف  �ملو�طنني  على  لتوزيعها  غذ�ئية  ومو�د  منه،  تعاين  �لذي  �لنق�ص  �صوء  يف  باالأدوية  غزة  يف 

�ملخابر�ت  جهاز  قيادة  ل�صان  على  �لقاهرة  َوَعدَت  ذ�ته،  �لوقت  ويف   
26

رم�صان. �صهر  حلول  مع 

يف  �الإن�صانية  �الأزمة  تخفيف  على  ت�صاعد  �لتي  و�الإجر�ء�ت،  �لت�صهيالت  تقدمي  مبو��صلة  �مل�رشية 

 وذلك لـ“�إقناع” �لف�صائل �لفل�صطينية بعدم ت�صعيد �الأو�صاع مع �لعدو �الإ�رش�ئيلي، 
27

قطاع غزة،

 وللحيلولة دون تطور م�صري�ت �لعودة �إىل مو�جهة مفتوحة. فبح�صب �صحيفة �جلريوز�ليم بو�صت

The Jerusalem Post، مار�صت �لقاهرة، بالتو�فق مع �لريا�ص، �صغوطاً على حما�ص لوقف م�صري�ت 

�لعودة �لكبى، ونقلت �ل�صحيفة عن م�صوؤول باخلارجية �مل�رشية قوله �إن �لقاهرة عر�صت مقابل 

28
وقف �ملظاهر�ت �صمان فتح معب رفح �حلدودي، و�إن ذلك جاء حتت �إ�رش�ف �لريا�ص.

ج.املوقف من ال�رشاع الداخلي وم�شار امل�شاحلة:

دور  بلعب  طرف  الأي  �ل�صماح  بعدم  ذلك  جت�صد  �مل�صاحلة،  مللف  باحتكارها  �لقاهرة  مت�صكت 

حموري يف هذ� �ل�صاأن، و�إبقاء �مللف برمته يف يدها، وظهر ذلك يف موقف �جلامعة �لعربية �لذي �صبق 

ذكره، وكذلك فيما تد�ولته م�صادر �صحفية من خف�ص رو�صيا مل�صتوى موؤمترها �لفل�صطيني حول 

 فيما ��صتمرت �لقاهرة يف �إطالق 
29

�مل�صاحلة �لذي عقد يف �صباط/ فب�ير 2019؛ وذلك �إر�صاءً مل�رش.
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دعو�تها لتفعيل �مل�صاحلة يف �أكرث من منا�صبة، من �صمنها ما مت �إعالنه عقب �الجتماع �لثالثي �لذي 

عقد بالقاهرة يف 2018/5/31، مب�صاركة �أردنية م�رشية فل�صطينية، بالتاأكيد على �أهمية تنفيذ �تفاق 

30
�إنهاء �النق�صام �لفل�صطيني، و�صبل متكني �حلكومة �لفل�صطينية من �إد�رة قطاع غزة.

باأن  مر�صي،  حممد  �ملنتخب  �لرئي�ص  على  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �نقالب  بد�ية  مع  قناعة  �صادت 

حما�ص تتدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي �مل�رشي. وقد ك�صفت �الأحد�ث �أن جزء�ً من �لتوتر يف �لعالقة بني 

�لقاهرة وحما�ص يعود �إىل حتري�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية. فبح�صب �صهادة يا�رش عثمان، �صفري م�رش 

لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية، فيما يتعلق بق�صية “�قتحام �ل�صجون” يف �أثناء ثورة كانون �لثاين/ يناير 

2011، فاإّن �ل�صلطة �مل�رشية ��صتندت على معلومات َوَرَدْتها من �ل�صلطة �لفل�صطينية حول تورط 

 هذ� �لتحري�ص دفع �أطر�فاً يف �لنظام �مل�رشي للمجاهرة باالإعالن عن 
31

حما�ص يف حترير �ل�صجناء.

�لقومي �مل�رشي. وقد جت�صد ذلك فيما �رشح به حمافظ جنوب  ت�صكيل حما�ص خطر�ً على �الأمن 

عليها  ويتوجب  �لقومي،  �الأمن  على  خطري  تنظيم  حما�ص  “حركة  باأن  فودة،  خالد  �للو�ء  �صيناء 

�ل�صلطة  �أطر�ف  لبع�ص  �لعد�ئي  �ملوقف   
32

�ل�صلطة”. برئي�ص  متمثلة  �ل�رشعية  لل�صلطة  غزة  ت�صليم 

�حلاكمة، ال يعني بال�رشورة قطع �لعالقات مع حما�ص، فهناك م�صلحة جيو�صا�صية مل�رش يف �إقامة 

عالقات معها. و�لتيار �ل�صائد يف �ل�صلطة �مل�رشية يرى يف حما�ص العباً حمورياً ومكوناً �أ�صا�صياً من 

 ويكننا �إدر�ج م�صاركة م�صوؤول باملخابر�ت �مل�رشية 
33

�ملكونات �لفل�صطينية من �ل�صعب جتاوزه.

 
34

يف مهرجان لكتائب �لق�صام حتت هذ� �لفهم لطبيعة �لعالقة.

كانت  و�إن  �صيا�صية،  تفاهمات  �إىل  �لو�صول  بهدف  و�مل�رشيني  حما�ص  بني  �للقاء�ت  تعاقبت 

�الأوىل، فاالت�صاالت مع حما�ص  بالدرجة  �الأمنية  �ملقاربة  �لطرفني ما ز�لت قائمة على  �لعالقة بني 

عقدت  وقد  �خلارجية.  كوز�رة  �صيا�صية  جهات  بو��صطة  ولي�ص  �لعامة،  �ملخابر�ت  جهاز  عب  تتم 

ُعقد  �لذي  �للقاء  بينها  من  �مل�رشية،  �ملخابر�ت  من  ووفود  حما�ص  حركة  قيادة  بني  لقاء�ت  عدة 

بحث  و�لذي  و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية  و�جلبهتني  �الإ�صالمي  �جلهاد  بح�صور  2019/1/10؛  يف 

“�إ�رش�ئيل”،  مع  �لنار  �إطالق  وقف  تثبيت  تفاهمات  ملف  ر�أ�صها  وعلى  ملفات،  عدة  �لطرفان  فيه 

35
و�مل�صاحلة �لفل�صطينية، ومعب رفح وما يعانيه �صكان �لقطاع خالل �صفرهم.

تُوجت �للقاء�ت بني م�رش وحما�ص، بالزيارة �لطويلة ن�صبياً )24 يوماً( �لتي قام بها �إ�صماعيل هنية 

رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص يف 2019/2/3 للقاهرة، و�لتي عّب يف نهايتها عن تفاوؤله مب�صتقبل 

�لعالقة مع �لقاهرة، معتب�ً �أّن �لعالقة مع م�رش عميقة ودخلت ف�صاء �حلو�ر �ال�صرت�تيجي، دون 

�أي عو�ئق �أو �رشوط �أو �أثمان تدفعها. وفيما يتعلق بامللف �الأمني؛ �أكد هنية على �أّن جزء�ً كبري�ً من 

�لقومي  �الأمن  �ملحافظة على  �الأمني، يف ظل حر�ص حما�ص على  �ملو�صوع  قد ذ�ب يف  جبل �جلليد 

حلما�ص  ع�صكرية  �أو  �أمنية  �أذرع  �أي  توجد  فال  مل�رش،  تهديد  م�صدر  تكون  لن  غزة  و�أّن  �مل�رشي، 
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بنّي  باإ�رش�ف م�رشي،  �لتفاهمات مع �الحتالل و�لتي تتم  �أو م�رش. وفيما يتعلق مبلف  يف �صيناء 

هنية �أن �الحتالل د�أب على �لتن�صل من هذه �لتفاهمات، وحاول تفجري �الأو�صاع من خالل عملية 

36
�الخرت�ق �الأمني يف خانيون�ص، و�لتي كادت �أن تفجر �الأو�صاع تفجري�ً �صامالً.

لغزة  �لت�صهيالت  بع�ص  تقدمي  خالل  من  حما�ص  بحركة  عالقتها  حت�صني  يف  �لقاهرة  ��صتمرت 

رحالت  توقف  فبعد  �ملعتقلني.  عن  كاالإفر�ج  �ملبادر�ت  ببع�ص  و�لقيام  �لعمرة،  برحالت  كال�صماح 

 
37

�لرحالت. �لقاهرة حظرها، و�صمحت با�صتئناف هذه  �أربع �صنو�ت، رفعت  �لعمرة من غزة ملدة 

باالإ�صافة �إىل ذلك، وعلى �إثر زيارة هنية للقاهرة، مت ت�صليمه ثمانية معتقلني فل�صطينيني حتتجزهم 

�لقاهرة الأ�صباب “�أمنية”، من بينهم �ملختطفون �الأربعة من كتائب �لق�صام، و�لذين تعود ق�صيتهم 

 لكن هذ� �لتح�صن يف �لعالقة بقي م�رشوطاً مبدى ت�صاوق حما�ص مع �لتوجهات 
38

.2015 �إىل �صنة 

�مل�رشية، فال يعني �لتقارب بني �لطرفني، متاهي �مل�رشيني مع توجهات حما�ص، فعندما تتعار�ص 

�مل�صالح ترجع �لعالقات �إىل �صياقها �الأول، عالقة تبادل م�صالح ولي�ص عالقة حتالف. ورمبا يكون 

جولة  �إجر�ء  �أجل  من  رفح  معب  عب  بال�صفر  لهنية  �ل�صماح  م�رش  رف�ص  لذلك،  �الأو�صح  �ملوؤ�رش 

39
خارجية ت�صم دوالً تنا�صبها �لقاهرة �لعد�ء.

على  �صغط  كورقة  خارجية  بجولة  �لقيام  من  هنية  منع  على  قدرتها  مع  م�رش  تعاملت  وقد 

حما�ص، جعلت رئي�ص حركة حما�ص غري قادر على �حلركة خارج غزة وم�رش منذ �نتخابه يف �أيار/ 

مايو 2017؛ مما ت�صبب يف �لتاأثري �ل�صلبي على دوره وعلى فاعليته كقائد فل�صطيني كبري. ومل يتمكن 

فيه  �لذي وردت  �لوقت  2019/12/8 حيث ز�ر تركيا وقطر؛ يف  �إال يف  هنية من �خلروج من م�رش 

�أنباء ت�صري �إىل �أن �لطرف �مل�رشي �أبلغ حما�ص برف�صه زيارة هنية الإير�ن ولبنان، و�عرت��صه على 

�حتمال ح�صور هنية موؤمتر �لقمة �الإ�صالمي �مل�صغر �لذي دعا �إليه �لزعيم �ملاليزي مهاتري حممد 

�تخاذ  باإمكانية  �ل�صمني  �لتلميح  مع  18-2019/12/21؛  يف  كو�الملبور  يف   Mahathir Mohamad

�أما حما�ص �لتي مل تعِط �لتز�مات  �إجر�ء�ت �صد حما�ص يف قطاع غزة، يف حال جتاهل �عرت��صهم. 

ر�صمية للطرف �مل�رشي، و�لتي مل ت�صتجب لرغباته يف �صفر هنية لل�صعودية و�الإمار�ت و�لتمو�صع 

يف  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �ملعادلة  يف  �مل�رشي  �لثقل  تدرك  ظلت  �صيا�صتيهما؛  مع  يتو�فق  ب�صكل 

درجات  �أعلى  وبني  �ملقاوم،  خطها  على  و�حلفاظ  ��صتقالليتها  بني  �ملو�زنة  فحاولت  غزة؛  قطاع 

�ملرونة يف �لتعامل مع �ملحدد�ت �مل�رشية.

مع  �لكامل  بالتن�صيق  تتم  مل  غزة  قطاع  بحق  عبا�ص  �تخذها  �لتي  �لعقابية  �الإجر�ء�ت  �أنّ  يبدو 

�الأو�صاع  �نفجار  �إىل  �لعقوبات �صتوؤدي  باأّن هذه  �مل�رشية وجدت  �الإد�رة  �أن  �أو  �مل�رشي،  �جلانب 

وبعرثة �الأور�ق، وقد تقود �إىل �مل�ص باأمنها �لقومي يف �صيناء. لذلك وجدنا حتركات م�رشية لوقف 

�لفل�صطيني �لورز�ء  رئي�ص  موكب  ��صتهد�ف  حماولة  عقب  �تخذت  �لتي  �لعقابية  �الإجر�ء�ت   هذه 
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�ال�صتخبار�ت  �أثناء زيارته لغزة. فبح�صب م�صادر �صحفية قام رئي�ص جهاز  �هلل، يف  ر�مي �حلمد 

�لعامة �مل�رشية، �للو�ء عبا�ص كامل، باإجر�ء �ت�صاالت عديدة، بقياد�ت بارزة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

40
لوقف ت�صاعد �الأزمة �أو ت�صعيد �الإجر�ء�ت �لعقابية.

�ل�صلطة  مقابل  يف  حما�ص  ل�صالح  �نحيازها  يعني  ال  �لعقابية  لالإجر�ء�ت  م�رش  رف�ص  �إن 

�لفل�صطينية، و�إمنا جاء هذ� �لرف�ص يف �صياق �خل�صية من تفجر �الأو�صاع مما قد يوؤثر على �الأمن 

يف �صيناء. فما ز�ل �ملوقف �مل�رشي �ملعلن هو تاأييد عبا�ص و�عتباره �ملمثل �ل�رشعي للفل�صطينيني. 

وكموؤ�رش على ذلك، جند ما �أبلغه �لوفد �مل�رشي �الأمني للف�صائل �لفل�صطينية عقب زيارته لقطاع 

غزة يف كانون �لثاين/ يناير 2019، باأنّ م�رش لن تفتح معب رفح ب�صكل د�ئم ومتو��صل �إال بوجود 

 ولي�ص �أدل على عمق �لعالقة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لنظام �مل�رشي من 
41

�ل�صلطة �لفل�صطينية.

و�لتي  وزر�ئه،  من  جمموعة  برفقة  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  بها  قام  �لتي  �لزيارة 

ت�صمنت لقاء�ت ثنائية بني �لعديد من �لوزر�ء ونظر�ئهم يف م�رش، وتناولت �صبل تفعيل �أعمال �للجنة 

�لوز�ري  �لوفد  �صم  وم�رش.  فل�صطني  بني  و�لتعاون  �لتبادل  لتعزيز  �لعليا  �مل�رشية  �لفل�صطينية 

�ملهمني، كوزر�ء �خلارجية، و�ملالية، و�القت�صاد، و�لتعليم  �لوزر�ء  من  كبري�ً  �ملر�فق ال�صتية عدد�ً 

�لعايل، و�الأ�صغال �لعامة، و�ل�صحة، و�لزر�عة، و�حلكم �ملحلي، و�لنقل، و�الت�صاالت. وكذلك �أمني 

42
عام جمل�ص �لوزر�ء، ورئي�ص �صلطة �لطاقة و�ملو�رد �لطبيعية، و�لناطق با�صم �حلكومة.

د. املوقف من عملية الت�شوية:

مت�صكت �لقاهرة مبوقفها �لد�عم لعملية �ل�صالم و�لت�صوية، لكن �عرتى موقفها مما ��صطلح عليه 

�إعالمياً بـ“�صفقة �لقرن” �صيء من �ل�صبابية. فمن ناحية كان هنالك توجه ر�صمي لالنخر�ط يف هذه 

�أنها تهدف حلل �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي، ومن ناحية ثانية كان  �ل�صفقة، وترويج لها على 

هنالك رف�ص ملا ت�رشب �إعالمياً من ت�صمن �ل�صفقة لبند ين�ص على توطني �لالجئني �لفل�صطينيني يف 

 من جانبه دعا �لرئي�ص �ل�صي�صي �لر�أي 
43

�صيناء، كما �رشح وزير �خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري.

“فر�صة عظيمة لل�صالم” متاحة يف �لوقت �لر�هن الإيجاد حل للق�صية  �لعام �الإ�رش�ئيلي �إىل �غتنام 

44
�لفل�صطينية.

هـ. العالقة مع “اإ�رشائيل”:

تعاقب  خالل  من  �ل�صي�صي،  عهد  يف  بالت�صاعد  �الإ�رش�ئيلية  �مل�رشية  �لعالقات  منحنى  ��صتمر 

�الجتماعات و�للقاء�ت وتوطيد �لعالقات �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية بني �لطرفني. ومل تخفِ 

يف  جت�صد  كما  �لثانية،  للمرة  �مل�رشية  �لرئا�صة  �نتخابات  يف  �ل�صي�صي  بفوز  �بتهاجها  “�إ�رش�ئيل” 
�لتلفزيون  Channel 10 يف  �لعا�رشة  �لقناة   بينما ك�صفت 

45
�لقاهرة. �الإ�رش�ئيلية يف  �ل�صفارة  تهنئة 

هدنة  �إقامة  �ل�صي�صي  مع  وبحث   ،2018 مايو  �أيار/  يف  �رش�ً  م�رش  ز�ر  نتنياهو  �أنّ  عن  �الإ�رش�ئيلي 



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

288

�للقاء  �نعقاد هذ�  �الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون فيما بعد خب  �ملالية  �أكّد وزير   وقد 
46

طويلة يف غزة،

 رمبا يكون �صبب �رشية �للقاء هو حترج �ل�صي�صي من ردة فعل �ل�صارع �مل�رشي، على 
47

�ل�رشي.

عقد لقاء مع نتنياهو على �أر�ص م�رش. ويبدو �أن �ل�صي�صي مقتنع باأهمية عقد مثل هذه �للقاء�ت، مما 

دفعه لتكر�ر ذلك بعقد لقاء “علني” مع نتنياهو يف نيويورك على هام�ص �جتماعات �جلمعية �لعامة 

 و�لظاهر بعد هذه �للقاء�ت هو ن�صوء عالقة �صخ�صية بني 
48

لالأمم �ملتحدة يف �أيلول/ �صبتمب 2018.

نتنياهو و�ل�صي�صي، دفعت نتنياهو للتغزل مبناقبه، و�لت�رشيح باأّن “�لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح 

49
�ل�صي�صي �صديقي �لعزيز، ويف لقاء�تي معه فوجئت بحكمته وذكائه و�صجاعته”.

فيما يتعلق باجلانب �الأمني نلم�ص �ملزيد من توطيد �لتن�صيق �الأمني بني �لطرفني، وخ�صو�صاً 

فيما يتعلق ب�صيناء وقطاع غزة، فقد ك�صفت �لنيويورك تايز The New York Times يف �صباط/ 

وطائر�ت  �إ�رش�ئيلية،  طيار  بدون  طائر�ت  قامت  عامني  من  �أكرث  مدى  “على  باأنه   2018 فب�ير 

من  كثري  ويف  م�رش،  د�خل  غارة   100 من  �أكرث  بلغت  �رشية،  جوية  بغار�ت  ومقاتالت  هليكوبرت، 

 وقد �أقّر �ل�صي�صي بهذ� 
50

�الأحيان �أكرث من مرة يف �الأ�صبوع، ومبو�فقة �لرئي�ص عبد �لفتاح �ل�صي�صي”.

�لتعاون �لع�صكري، يف مقابلة مع �صبكة �صي بي �إ�ص CBS، و�أن “�إ�رش�ئيل” تقدم م�صاعد�ت للجي�ص 

�مل�رشي على نطاق مل ي�صبق له مثيل يف تاريخ �لعالقات بني �لطرفني، و�أنّها تقدم �مل�صاعد�ت مل�رش 

�لطرفني،  بني  �الأمني  �لتن�صيق  ت�صاعد  وظهر   
51

�صيناء. يف  “�الإرهابية”  �لتنظيمات  �صد  حربها  يف 

�نطالق  مع   ،2018 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �صيناء  يف  �مل�رشية  �لقو�ت  م�صاعفة  على  “�إ�رش�ئيل”  مبو�فقة 

2018”، �لتي ت�صتهدف مو�جهة عنا�رش م�صلحة يف �صمال وو�صط �صيناء. ووفقاً  “�صيناء  عمليات 

التفاق “�ل�صالم” �ملوقع بني “�إ�رش�ئيل” وم�رش، من �ملمكن زيادة عدد �لقو�ت �مل�صموح بها من كال 

52
�جلانبني، وذلك باالتفاق بني �لقاهرة وتل �أبيب.

تو�ترت �للقاء�ت �ال�صتخبار�تية وتبادل �ملعلومات بني �لطرفني يف �صياق حربهما �مل�صرتكة على 

ما ي�صمى “�الإرهاب”، وهذ� ما �أكده ي�رش�ئيل كات�ص Yisrael Katz وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية 

 يف هذ� �ل�صياق، �أ�صارت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �إىل عقد لقاء يف �أيار/ مايو 
53

ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت.

2018، بني رئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية �للو�ء عبا�ص كامل، ورئي�ص جهاز �ل�صاباك ند�ف 

 كما �أوردت 
54

�أرغمان، وذلك يف مدينة تل �أبيب، للبحث فيما يتعلق باالأو�صاع �الأمنية يف قطاع غزة.

�ل�صاباك  ورئي�ص  نتنياهو  مع  �مل�رشية  �ملخابر�ت  رئي�ص  �لتقاء  خب  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة 

55
للبحث يف وقف �إطالق �لنار بني “�إ�رش�ئيل” وغزة، بعد تفجر �لو�صع يف �آب/ �أغ�صط�ص 2018.

��صتخدمت �حلرب على د�ع�ص كو�صيلة لتبير �لتن�صيق �الأمني بني �لطرفني، بينما كان �مل�صتهدف 

بالتن�صيق �الأمني ب�صكل �أ�صا�صي خنق �ملقاومة يف غزة. فقد �أعلن �جلي�ص �مل�رشي يف بيان �أ�صدره 

 وقد 
56

.2018 37 نفقاً بني �صبه جزيرة �صيناء وقطاع غزة خالل �صنة  2019، باأنّه دمّر  مع بد�ية 

�أنه وبخالف مز�عم �ل�صي�صي، كما ورد يف ت�رشيحه ل�صبكة �إىل  “�إ�رش�ئيل”   ك�صف تقرير ن�رش يف 
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ب�صكل  يرمي  �صيناء،  يف  و�الإ�رش�ئيلي  �مل�رشي  �جلي�صني  بني  �الأمني  �لتعاون  فاإن  �إ�ص،  بي  �صي 

د�ع�ص يف  تنظيم  �ل�صالح حلركة حما�ص يف قطاع غزة، ولي�ص ل�رشب  �إحباط تهريب  �إىل  �أ�صا�صي 

15 �ألف �صاروخ متطور كانت يف طريقها �إىل خمازن حما�ص  �صيناء، مما مكّن تل �أبيب من تدمري 

دفع  غزة،  يف  �ملقاومة  على  بالت�صييق  يتعلق  فيما  �لطرفني  بني  �الأمني  �لتعاون  هذ�   
57

�لقطاع. يف 

�جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي عري�ن لريمان Eran Lerman، م�صاعد رئي�ص �ملعهد �الأور�صليمي للدر��صات 

للت�رشيح   ،The Jerusalem Institute for Strategy and Security و�الأمنية  �ال�صرت�تيجية 

و�أّن  “�إ�رش�ئيل”،  توجهات  يخدم  وباأّنه  ��صرت�تيجي،  كنز  مبثابة  يعد  بغزة  �مل�رشي  �لدور  باأّن 

�تفاق  الأّن  �ل�رش�ع،  �إد�رة  فر�صية  خالل  من  غزة  يف  �مل�رشي  �لدور  بتثبيت  معنيٌة  “�إ�رش�ئيل” 
58

“�ل�صالم” �الإ�رش�ئيلي �مل�رشي جنح يف �لت�صدي للتهديد �الأمني يف �صيناء.

فيما يتعلق باجلانب �القت�صادي؛ يتباهى �الإ�رش�ئيليون باأّن �لعالقات �القت�صادية بني �لبلدين 

ت�صهد �زدهارً� ملحوظاً، فقد ن�رشت �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف م�رش مقطع فيديو، تدعي فيه باأّنه مت 

توفري 250 �ألف فر�صة عمل جديدة يف م�رش، معظمها يف قطاع �الأن�صجة، مبوجب �تفاقية “�لكويز 

�ل�صادر�ت  “جممل  و�أّن  14 عاماً،  �إقر�رها قبل  مّت  �لتي   ”Qualifying Industrial Zones )QIZ(

 ويف �ل�صياق نف�صه، تاأتي زيار�ت 
59

�مل�رشية منذ توقيع �التفاقية، بلغ �أكرث من 8 مليار�ت دوالر”.

بع�ص �لوفود �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية للقاهرة، كالوفد �القت�صادي �لذي ز�ر م�رش يف نهاية 2018، 

و�أمرية  �الإ�رش�ئيلية،  و�ل�صناعة  �القت�صاد  وز�رة  عام  مدير  نائب   ،Gabby Bar بار  غابي  و�صمّ 

وز�رة  يف  �الأو�صط  �ل�رشق  دول  مع  �القت�صادية  �لعالقات  عن  �مل�صوؤولة   ،Amira Oron �أورون 

�أوهاد  م�رش  يف  “�إ�رش�ئيل”  ب�صفارة  �لتجاري  �مللحق  �للقاء  ح�رش  كما  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية 

�لقاهرة. وبح�صب موقع  �الأمريكية يف  �ل�صفارة  �أع�صاء من  Ohad Zemet، مع م�صاركة  ت�صيميت 

Facebook لل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف �لقاهرة؛ �صارك �لوفد �القت�صادي يف �جتماع �للجنة  في�صبوك 

60
�لتوجيهية التفاقية “�لكويز”، ومناق�صة طرق تعزيز �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين.

وماأ�ص�صة  لتكوين  �أد�ة  �إىل  وحتولت  كبري�ً،  �صوطاً  قطعت  فقد  �لطرفني؛  بني  �لغاز  �صفقات  �أما 

�صفقات  توؤ�رش  و“�إ�رش�ئيل”.  م�رش  بني  �ملنطقة  م�صتوى  على  �صيا�صي   - �قت�صادي  حلف 

عقد  مت  فقد  �لطرفني؛  بني  �القت�صادية  �لعالقات  حت�صن  على  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش  بني  �لغاز 

�التفاق  نتنياهو  وو�صف  دوالر،  مليار   15 بقيمة  �لقاهرة  �إىل  �أبيب  تل  من  �لغاز  لت�صدير  �تفاقية 

و�لرعاية  �ل�صحة،  �لتعليم،  ومل�صلحة  �لدولة  خلزينة  �ملليار�ت  يوفر  �إنه  وقال  بـ“�لتاريخي”، 

�إثر  �ملرمى، وذلك وعلى  باأنها عبارة عن هدف يف  �ل�صفقة  �ل�صي�صي عقد   بينما برر 
61

�الجتماعية.

ديليك  �رشكات  وكانت   
62

�الجتماعي. �لتو��صل  و�صائل  يف  �مل�رشيني  للن�صطاء  �العرت��صات  بع�ص 

�ل�رشق  وغاز  �الأمريكية،   Noble Energy �إنريجي  ونوبل  �الإ�رش�ئيلية   Delek Drilling دريلينغ 

ح�صلت �التفاق  ومبوجب  �ملتو�صط،  �رشق  �أنابيب  خط  �أ�صهم  من  ح�صة  ��صرتت  قد   �مل�رشية 
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 مل يقت�رش 
63

�ل�رشكات على 39% من �أ�صهم خط �أنابيب �رشق �ملتو�صط، مقابل 520 مليون دوالر.

�ملتو�صط ي�صم  �إن�صاء منتدى لدول �رشق  �إىل حماولة  �ل�صفقات و�إمنا تعد�ه  �إجر�ء هذه  �الأمر على 

“�إ�رش�ئيل”. حيث عقدت بجزيرة كريت �ليونانية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2018، �لقمة �ل�صاد�صة 
الآلية �لتعاون �لثالثي بني م�رش وقب�ص و�ليونان، و�تفق �الأطر�ف �لثالثة على �إن�صاء منتدى غاز 

 
64

“�إ�رش�ئيل”. ر�أ�صها  على  �أخرى،  دوالً  بحيث ي�صم الحقاً  �لقاهرة،  مقرّه  يكون  �ملتو�صط،  �رشق 

بد�أت �رشكة ديليك �الإ�رش�ئيلية يف حزير�ن/ يونيو 2019، جتريب �صخ �لغاز من حقل متار يف �لبحر 

�الأبي�ص �ملتو�صط �إىل م�رش، وذلك من خالل �أنبوب حتت �صطح �لبحر، يتد من �أ�صكلون )ع�صقالن( 

65
�إىل �لعري�ص.

ب�صاأن  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش  بني  �القت�صادية  �لعالقات  حت�صن  �أن�صج 

500 مليون  “�إ�رش�ئيل”  �تفاق للغاز توقف �لعمل به �صابقاً، وتبلغ قيمة �لت�صوية مع هيئة كهرباء 

2015 �أمرت غرفة �لتجارة �لدولية م�رش  دوالر، حيث توقف �لعمل بهذ� �التفاق �صابقاً. ويف �صنة 

ب�صد�د تعوي�ص قدره نحو 8.1 مليار دوالر ل�رشكة كهرباء “�إ�رش�ئيل” �ململوكة للدولة، بعد �نهيار 

�صبه  “مت�صددون” يف  �صنها  ب�صبب هجمات  �أنابيب  “�إ�رش�ئيل”، عب خط  �إىل  �لغاز  لت�صدير  �تفاق 

 �أ�صهمت هذه �لت�صوية باالإ�صافة �إىل �صفقات �لغاز يف متهيد �لطريق نحو مزيد من 
66

جزيرة �صيناء.

�لتعاون بني �لطرفني فيما يتعلق مبو�صوع �لغاز، وكمحاولة الغتنام هذه �الأجو�ء قام وزير �لطاقة 

�الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز Yuval Steinitz يف متوز/ يوليو 2019، بعقد لقاء مع �ل�صي�صي ملناق�صة 

67
عدة مبادر�ت حول �لتعاون يف جمال �لغاز �لطبيعي.

2. الأردن:

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

ظهرت �لعديد من �ملوؤ�رش�ت على تز�يد مظاهر �لن�صاط �ل�صيا�صي و�الجتماعي يف �الأردن، وقد 

جت�صد ذلك بحر�ك �ملعلمني يف �الأردن، و�لذي توج باإ�رش�بهم عن �لتدري�ص يف بد�ية �أيلول/ �صبتمب 

 جنح �الإ�رش�ب يف حتقيق معظم مطالب �ملعلمني، مما 
68

�أحو�لهم �ملعي�صية. 2019، بهدف حت�صني 

�أعطى موؤ�رش�ً على �أّن جانباً من مفاعيل �لربيع �لعربي ما ز�لت موجودة، و�إن كانت هذه �الحتجاجات 

تهتم بتح�صني �الأو�صاع �ملعي�صية، �إال �أنها ت�صتبطن ُبعد�ً �صيا�صياً يتمركز حول �الحتجاج على �صوء 

�أّن جناح مثل هذ� �لنوع من �حلر�كات، ي�صهم يف ت�صجيع �لقطاعات �ل�صعبية للتحرك  �الإد�رة. كما 

باجتاه تبني ق�صايا �صيا�صية ت�صهم يف دعم �لق�صية �لفل�صطينية. و�إن كان هذ� �لنوع من �لتحركات 

حمكوم باعتبار�ت عديدة، على ر�أ�صها تخوف �الأجهزة �الأمنية يف �لدول �لعربية من �أن تخرج هذه 

�حلر�كات عن �ل�صيطرة. ورمبا هذ� ما دفع �ل�صلطات �الأردنية يف وقت �صابق؛ ملنع مئات �الأطفال من 

69
“�إطالق طائر�ت ورقية” ت�صامنية مع غزة.
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 ب. تطور عالقاتها ال�شيا�شية واأن�شطتها الديبلوما�شية:

و�جه �الأردن حالة من �لال مباالة من جانب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي جتاه �لو�صاية �الأردنية على 

�حلرم �لقد�صي. وكخطوة من �الأردن للرد على ذلك و�لقيام بدورها كو�صية على �حلرم �لقد�صي، 

�أزمة” ملتابعة  “خلية  �الأوقاف بت�صكيل  �لفل�صطينية. فقامت وز�رة  �ل�صلطة  �إىل تو�صيع دور  ذهبت 

�لت�صعيد و�لتجاوز�ت �الإ�رش�ئيلية يف �حلرم �لقد�صي، حيث جتددت �ملخاوف من تاأثري �حلفريات 

يف  �الأزمة  خلية  �صمت  �الأق�صى.  للم�صجد  �لغربي  �حلائط  من  حجر  �صقوط  عقب  �الإ�رش�ئيلية 

ع�صويتها يو�صف �أبو �صنينة مدير �مل�صجد �الأق�صى و�إمامه، وناجح بكري�ت مدير �لتعليم �ل�رشعي يف 

 يف هذ� �ل�صياق، و�صعت �حلكومة �الأردنية عدد �أع�صاء جمل�ص �لوقف �الإ�صالمي 
70

�مل�صجد �الأق�صى.

يف �لقد�ص من 11 ع�صو�ً �إىل 18 ع�صو�ً، حيث مت والأول مرة �إ�صافة م�صوؤولني وقادة دينيني تابعني 

�لنظام �حلاكم يف  �أ�صخا�ص مقربني من  �لذي كان موؤلفاً عادًة من  �إىل �ملجل�ص،  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

�الأردن. هذ� �لتغيري يف جمل�ص �لوقف �صي�صهم يف ت�صارك �مل�صوؤولية عن �حلرم �لقد�صي مع �ل�صلطة 

71
�لفل�صطينية، يف مو�جهة �لتعديات �الإ�رش�ئيلية.

ثبت �الأردن على موقفه �لد�عم لالأونرو�، و�أكد على ذلك وزير �خلارجية و�صوؤون �ملغرتبني �أين 

 يف جانب مت�صل، 
72

�ل�صفدي، باالإعالن عن ح�صد �الأردن للدعم �ل�صيا�صي و�ملايل لوكالة �الأونرو�.

�أن  2018 من  �أكتوبر  Foreign Policy ُن�رش يف ت�رشين �الأول/  حذر تقرير ملجلة فورين بولي�صي 

�صعي �الإد�رة �الأمريكية �إىل جتريد �لالجئني �لفل�صطينيني من و�صعيتهم �لقانونية؛ �صيهدد ��صتقر�ر 

�أن �مللك  دول يف �ملنطقة ومن �صمنها �الأردن، �لذي يحت�صن �لن�صبة �الأكب منهم. وك�صف �لتقرير 

عبد �هلل �لثاين رف�ص ب�صكل مبا�رش وبو�صوح �قرت�حات كان قد طرحها �مل�صت�صار جارد كو�صرن، 

تق�صي بت�صليم �الأردن �ملخ�ص�صات �لتي متنحها �لواليات �ملتحدة �صنوياً لالأونرو�، مقابل ��صتيعاب 

73
وحتمل �مل�صوؤولية �لكاملة عن �لالجئني �لفل�صطينيني.

قدم �الأردن م�صاعد�ت طبية و�إن�صانية �إىل قطاع غزة، لالإ�صهام يف �لتخفيف من �ملعاناة �لناجتة عن 

�حل�صار، و�أمر �مللك باإخالء بع�ص �مل�صابني يف م�صري�ت �لعودة من �حلاالت �حلرجة، لتلقي �لعالج 

 كما �هتم �الأردن بتح�صني �أحو�ل �لفل�صطينيني من 
74

يف �مل�صت�صفيات �لتابعة للخدمات �لطبية �مللكية.

غزة  قطاع  �أبناء  من  �الأ�رشة  لرّب  �ل�صماح  �لوزر�ء  جمل�ص  فقرر  �الأردن؛  يف  و�ملقيمني  غزة  مو�ليد 

�حلامل جلو�ز �ل�صفر �الأردين �ملوؤقت )�صنتني �أو خم�ص �صنو�ت(، من فاقدي حّق �ملو�طنة، و�ملقيم يف 

�ململكة مبوجب �لبطاقة �لبي�صاء، و�لذي ال يحمل “مّل �صمل” بتملّك �صّقة يف عمارة �أو منزل م�صتقل 

مقام على قطعة �أر�ص ال تزيد م�صاحتها على دومن و�حد، �أو قطعة �أر�ص فارغة لغايات بناء لل�صكن 

�لديزل  مركبات  بت�صجيل  غزة  قطاع  الأبناء  �ل�صماح  قّرر  كما  و�حد.  دومن  على  م�صاحتها  تزيد  ال 

 يف �صياق مت�صل، و�فق جمل�ص �لنو�ب �الأردين، على �إعفاء �أبناء �الأردنيات �ملتزوجات 
75

باأ�صمائهم.

76
من غري �الأردنيني �ملقيمني يف �الأردن، و�أبناء غزة من �حل�صول على ت�صاريح �لعمل.
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 ج. املوقف من ال�رشاع الداخلي وم�شار امل�شاحلة:

�مل�صاحلة بيد م�رش، لكن ذلك مل  �لعربية يف و�صع ملف  �الأردن مع توجهات �جلامعة  متاهت 

�إطالق دعوة  �مل�صاحلة، عب  �الأردن من تقدمي دعمها للجهود �مل�رشية، و�الإ�صهام يف م�صار  ينع 

م�صرتكة مع م�رش لتفعيل �مل�صاحلة، جت�صد ذلك فيما مت �إعالنه عقب �الجتماع �لثالثي �لذي عقد 

بالقاهرة يف 2018/5/31، مب�صاركة �أردنية م�رشية فل�صطينية، بالتاأكيد على �أهمية تنفيذ �تفاق �إنهاء 

77
�النق�صام �لفل�صطيني، و�صبل متكني �حلكومة من �إد�رة قطاع غزة.

 د. املوقف من م�رشوع الت�شوية، ومن م�رشوع املقاومة:

رئي�صيني؛  مبحددين  و�ملحكوم  �لت�صوية،  مب�رشوع  يتعلق  فيما  حاله  على  �الأردن  موقف  بقي 

هما: دعم �حلل �ل�صيا�صي للق�صية �لفل�صطينية وفق منوذج حل �لدولتني، يف ظل قر�ر�ت �ل�رشعية 

�لوطن  ورف�ص  �لالجئني  توطني  رف�ص  خالل  من  �الأردين  �لوطني  �الأمن  على  و�حلفاظ  �لدولية. 

�الأمريكي �لرئي�ص  نائب  مع  لقائه  يف  �الأردين  �لعاهل  تاأكيد  ياأتي  �ل�صياق،  هذ�  �صمن   �لبديل. 

مايك بن�ص Mike Pence، على �أن �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي بالن�صبة لالأردن و�ملنطقة، ُيعد 

 كرر �مللك موقف �الأردن يف كل منا�صبة جتمعه بوفود ر�صمية 
78

م�صدرً� رئي�صياً لتهديد �ال�صتقر�ر.

�أن م�صاألة   ،Congress �الأمريكي  �لنو�ب  �أع�صاء جمل�ص  �أكد يف �جتماعه مع وفد من  �أمريكية، فقد 

 �لقد�ص يجب ت�صويتها �صمن �حلل �لنهائي للق�صية �لفل�صطينية على �أ�صا�ص حل �لدولتني و�أن �الأردن

79
متم�صك بذلك.

�أكد �الأردن رف�صه لفكرة �لتوطني �أو �لوطن �لبديل، وحتى ال يتم مترير مثل هذ� �مل�رشوع من 

غري  وفل�صطني  �الأردن  بني  �لكونفدر�لية  فكرة  �أّن  �إىل  �الإ�صارة  مت  �لكونفدر�لية،  فكرة  طرح  خالل 

با�صم  �لناطق  �الإعالم  ل�صوؤون  �لدولة  وزيرة  ل�صان  على  ذلك  جاء  �لنقا�ص،  �أو  للبحث  مطروحة 

بني  كونفدر�لية  �إقامة  فكرة  من  �الأردين  �ملوقف  حول  �صوؤ�ل  على  رّد�ً  غنيمات،  جمانة  �حلكومة 

لـ“�ل�صالم” بني  �أمريكيون يعملون على و�صع خطة  �الأردن وفل�صطني، و�لتي طرحها م�صوؤولون 

تطبيق  رف�ص  �صياق  يف  للكونفدر�لية  �لر�ف�ص  �الأردين  �ملوقف  ياأتي   
80

و�لفل�صطينيني. “�إ�رش�ئيل” 
ما يعرف �إعالمياً بـ“�صفقة �لقرن”، و�لتي ت�صعى �إىل �إنهاء �لق�صية �لفل�صطينية، من خالل توطني 

�لالجئني �لفل�صطينيني يف �لدول �لعربية، وحماولة حت�صني �الأحو�ل �ملعي�صية للفل�صطينيني يف �ملناطق 

�ملحتلة �صنة 1967. وهذ� ما دفع �لعاهل �الأردين �إىل �لتاأكيد ب�صكل قاطع على رف�ص �الأردن لفكرة 

 كرر �لعاهل �الأردين 
81

�لكونفدر�لية، وت�صديده على �أن هذ� �ملو�صوع “خط �أحمر بالن�صبة لالأردن”.

هذ� �ملوقف يف عدة منا�صبات، و�رشح ب�صكل مبا�رش خالل �جتماعه بالقيادة �لعامة للقو�ت �مل�صلحة 

�الأردنية؛ باأنّ “�لقد�ص وم�صتقبل فل�صطني خط �أحمر بالن�صبة لالأردن”، و�أن مو�قف �الأردن ثابتة 

82
بالن�صبة للقد�ص و�لوطن �لبديل و�لتوطني.
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حركة حما�ص �لتي كانت تُدرك حجم �ل�صغوط �لكبرية �لتي يتعر�ص لها �الأردن ب�صاأن م�صار 

�لت�صوية �ل�صلمية، و�لتي قدَّرت �إ�رش�ر �الأردن على موقفه جتاه رف�ص “�صفقة �لقرن”؛ �صعت من 

�أزر هذ� �ملوقف وطماأنة �الأردن ب�صاأن �ملقاومة �لفل�صطينية، و�أن �صالحها هو  �إىل �ل�صدِّ من  جانبها 

�صد �الحتالل فقط. فقد �أ�صار رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إىل �أن حركته 

�لد�خلية  �ململكة، وم�صاحلها  باأمن  �الأمر  بالقلب و�ل�صيف، خا�صة عندما يتعلق  �الأردن  “تقف مع 
و�خلارجية”. و�صدَّد هنية، خالل لقائه مع �صخ�صيات �أردنية يف مدينة �إ�صطنبول �لرتكية، على �أن 

83
“رقابنا دون �لوطن �لبديل”.

هـ. العالقة مع “اإ�رشائيل”:

�حرت�م  وعدم  �لبديل،  �لوطن  فكرة  تد�ول  تكر�ر  ب�صبب  بـ“�إ�رش�ئيل”  �الأردن  عالقة  توترت 

�ملعابر �حلدودية،  �أردنيني على  �لعالقة بقتل  �لقد�صي. وظهر توتر  �الأردنية على �حلرم  �لو�صاية 

�آخرين. وبالرغم من �خلطو�ت �الإ�رش�ئيلية �لهادفة لتخفيف �لتوتر و�ملتمثلة  �إىل �عتقال  باالإ�صافة 

بدفع تعوي�صات الأ�رش �ل�صهد�ء �الأردنيني، �إال �أّن �لتوتر ت�صاعد من جديد مع �قرت�ب موعد �نتهاء 

�تفاقية �لباقورة و�لغمر. لكن وبالرغم من هذ� �لتوتر ��صتمرت �الأردن يف �إقامة عالقات �قت�صادية 

و�أمنية مع �الإ�رش�ئيليني.

�ل�صهد�ء  لذوي  تعوي�صات  دفع  خالل  من  �الأردنيني؛  مع  �لعالقة  ترطيب  �الإ�رش�ئيليون  حاول 

�الأردنيني، ويف مقابل ذلك؛ وبعد 6 �صهور من عدم وجود �صفري �إ�رش�ئيلي يف عمّان، و�فق �الأردن 

و�أن  �صبق  �لذي  �ململكة،  لدى  لـ“�إ�رش�ئيل”  �صفري�ً   Amir Weissbrod وي�صبود  �أمري  تعيني  على 

�أثارت عودة �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي   
84

2001 و2004. عمل بال�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف عّمان بني �صنتَي 

�أردنياً، و�لتي يطالبون  25 برملانياً  �حتجاج عدة قطاعات �صعبية، متثل ذلك يف �ملذكرة �لتي وقعها 

فيها بعدم عودة �صفري “�إ�رش�ئيل” لالأردن، ويدعون لقطع �لعالقات �لديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل” 

 مل يقت�رش �لغ�صب من �ل�صلوكيات �الإ�رش�ئيلية على �لنو�ب، بل تعد�ه �إىل �أطر�ف من 
85

ب�صكل نهائي.

د�خل �حلكومة �الأردنية، ومتثل ذلك بقيام وزيرة �لدولة ل�صوؤون �الإعالم جمانة غنيمات، بالدو�ص 

على �لعلم �الإ�رش�ئيلي خالل دخولها مبنى جممع �لنقابات �ملهنية، مما �أثار �حتجاج تل �أبيب ب�صكل 

حظيت  وقد   
86

�أبيب. تل  يف  �الأردين  �ل�صفري  ��صتدعاء  خالل  من  �الأردنية،  �ل�صلطات  لدى  ر�صمي 

�لوزيرة بتاأييد جمموعة من �لنو�ب �الأردنيني، ومت �لتعبري عن ذلك بو��صطة ��صتقبالها بالت�صفيق 

 ت�صري حادثة �لدو�ص على �لعلم �الإ�رش�ئيلي �إىل حالة �لبود يف 
87

�حلاد لدى دخولها �لبملان �الأردين.

�لعالقات بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”، وتر�جع �لعالقات �لديبلوما�صية بني �لطرفني، نلم�ص ذلك �أي�صاً 

يف عدم مر�عاة �الإ�رش�ئيليني للم�صالح �الأردنية، و�إ�رش�رها على تنفيذ ما تر�ه م�صلحة لها، حتى 

لو تعار�صت مع م�صالح �الأردن �لتي تقيم معها “معاهدة �صالم”، وكموؤ�رش على ذلك جند جتاهل 
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�الإ�رش�ئيليني لالعرت��ص �الأردين على �إقامة مطار متناع يف �إيالت بالقرب من �حلدود �الأردنية، كونه 

 مل تلِق “�إ�رش�ئيل” باالً لالعرت��ص �الأردين، بالرغم من �أنها متلك 
88

يهدد �ل�صيادة �جلوية �الأردنية.

�لعديد من �ملطار�ت و�ملو�قع �لبديلة.

باالإ�صافة �إىل مو�قف �ليمني �الإ�رش�ئيلي �ملعادية لالأردن، ومطالبته بالوطن �لبديل للفل�صطينيني 

�لعودة  م�صرية  متظاهري  جتاه  �الإ�رش�ئيلي  �لعنف  ت�صاعد  مع  �لطرفني  بني  �لتوتر  ز�د  فقد  فيها؛ 

يف غزة، و�رتفاع وترية �النتهاكات جتاه �حلرم �لقد�صي، مما دفع �لعاهل �الأردين �إىل �إد�نة �لعنف 

 من جانبه، �أو�صى جمل�ص �لنو�ب �الأردين �حلكومة 
89

�الإ�رش�ئيلي �لذي متار�صه “�إ�رش�ئيل” يف غزة.

�الأق�صى، بطرد  �مل�صجد  �الإ�رش�ئيلية” يف  “�العتد�ء�ت  �الأردنية، يف ختام جل�صة خُ�ص�صت ملناق�صة 

وز�رة  ��صتدعت  فيما   
90

�أبيب. تل  من  �الأردين  �ل�صفري  و�صحب  عمّان  من  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري 

�خلارجية و�صوؤون �ملغرتبني �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف عّمان، لتاأكيد �إد�نة �ململكة ورف�صها �النتهاكات 

�ال�صتفز�زية  للممار�صات  �لفوري  بالوقف  وللمطالبة  �ل�رشيف،  �لقد�صي  �حلرم  يف  �الإ�رش�ئيلية 

91
�لدويل. للقانون  و��صحاً  خرقاً  وت�صكل  �ل�رش�ع  توؤجج  و�لتي  �ل�رشيف،  �حلرم  يف   �الإ�رش�ئيلية 

ِ “�إ�رش�ئيل” بانتهاكاتها يف �حلرم �لقد�صي و�صد �ملو�طنني �لفل�صطينيني، بل ز�دت من �لتوتر  مل تكتف

�حلدودي،  �ملعب  على  مرعي  �لرحمن  وعبد  �للبدي  هبة  �الأردنيني  �ملو�طنني  باعتقال  قامت  بعدما 

�لت�صاور، كاحتجاج على رف�ص طلبها  �أجل  “�إ�رش�ئيل” من  مما دفع �الأردن ال�صتدعاء �صفريها يف 

92
باالإفر�ج عنهما.

ت�صاعد �لتوتر بني �لطرفني مع �إعالن �مللك �إنهاء تاأجري منطقتي �لباقورة و�لغمر لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�للتني ��صتاأجرتهما “�إ�رش�ئيل”، مبوجب “�تفاقية �ل�صالم” �ملوقعة بني �لبلدين �صنة 1994. رف�ص 

�الأردن يف 2019/11/10 متديد عقد �الإيجار، بالرغم من �إعالن نتنياهو يف وقت �صابق نيته �لتفاو�ص 

تفاجاأ   
94

�الإيجار. عقد  متديد  حول  �لت�صاور  ر�صمي  ب�صكل  �الإ�رش�ئيليني  وطلُب   
93

لتمديده، معها 

 
95

�الإ�رش�ئيليون من �ملوقف �الأردين بعدما روجت و�صائل �إعالمهم �أن عقد �الإيجار �صيتم متديده،

و�عتب بع�ص حملليهم �أّن �لقر�ر �الأردين جاء نتيجة ل�صغوط د�خلية، مور�صت على �لنظام من قبل 

 حاولت “�إ�رش�ئيل” ��صتخد�م �صيا�صة �لع�صا 
96

�ملعار�صة �الأردنية ويف مقدمتها �الإخو�ن �مل�صلمني.

و�جلزرة لل�صغط باجتاه متديد عقد �الإيجار، لكنها ف�صلت يف ذلك. فمن ناحية، هدد وزير �لزر�عة 

 ومن 
97

يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، �أوري �آرئيل، بقطع �ملياه عن �الأردن، يف حال مل يدد عقد �الإيجار.

ناحية �أخرى، مت �الإفر�ج عن �الأ�صريين �الأردنيني هبة �للبدي وعبد �لرحمن مرعي، كبادرة ح�صن 

 لكن �صيا�صة �لع�صا و�جلزرة مل تفلح يف �إقناع �لنظام �الأردين بتمديد عقد �الإيجار.
98

نية.

�الأردن  بني  �لديبلوما�صية  �لعالقات  يف  و�لبود  �لفتور  من  حالة  �إىل  �لعالقات  يف  �لتوتر  قاد 

م�رش،  يف  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري   Itzhak Levanon ليفانون  �إ�صحق  دفع  مما  و“�إ�رش�ئيل”، 
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“�تفاق  الإنقاذ  �لدعوة  �إىل   ،Interdisciplinary Center Herzliya هرت�صليا  معهد  يف  و�لباحث 

ح�صل،  �الأردنية  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  يف  �لتدهور  “هذ�  �أن  �إىل  م�صري�ً  �الأردن،  مع  �ل�صالم” 

بالرغم من �أن عمّان وتل �أبيب تعرتفان باأن �تفاق �ل�صالم يحقق لهما م�صالح متبادلة، وله �أهمية 

فيه  مبا  تقومان  ال  لكنهما  �الأو�صط،  �ل�رشق  ي�صهدها  �لتي  �الأر�صية  �لهز�ت  �صوء  يف  ��صرت�تيجية 

 يقر �لنظام �الأردين برتدي �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل”، وقد �رشح 
99

�لكفاية لتقويته ومنع تدهوره”.

بذلك ب�صكل مبا�رش �مللك عبد �هلل يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019 يف معر�ص تو�صيفه للعالقات بني 

100
�لطرفني بقوله: “�أما بالن�صبة للعالقات �الأردنية �الإ�رش�ئيلية، فهي يف �أ�صو�أ حاالتها �الآن”.

�نعك�صت برودة �لعالقات �لديبلوما�صية بني �لطرفني على �لعالقات �القت�صادية، حيث و�جهت 

“�إ�رش�ئيل”.  مع  للغاز  �صفقة  لتنفيذ  �لنو�ب  جمل�ص  يف  �أع�صاء  من  معار�صة  �الأردنية  �حلكومة 

�أر��صي من  دومناً،   611 و��صتئجار  دومناً،   344 با�صتمالك  قر�ر  باتخاذ  �حلكومة  قامت   فيما 

�مل�صتورد  �لطبيعي  للغاز  �لناقل  �خلط  م�رشوع  تنفيذ  لغايات  و�ملفرق،  �إربد  حمافظتي  يف  بلدة   18

�لطبيعي  �لغاز  “توريد  �تفاقية  رف�ص  �الأردين  �لنو�ب  جمل�ص  قرر  �ملقابل  يف   101
“�إ�رش�ئيل”. من 

�إنريجي نحو  تَبلُغ قيمة �التفاقية من �رشكة نوبل  �إ�رش�ئيل”، وطالب �حلكومة باإلغائها. حيث  من 

“مهلة” حتى يت�صنى لها ��صتفتاء �ملحكمة  �أمريكي، مما دفع �حلكومة �إىل طلب  10 مليار�ت دوالر 

 وهنا ال بّد من 
102

�لد�صتورية، حول �صالحية جمل�ص �الأمة بالنظر يف �تفاقية �لغاز مع “�إ�رش�ئيل”.

�ل�صعبي  �لرف�ص  على  م�صبباته  يف  مقت�رش  غري  �القت�صادية  �لعالقات  يف  �لرت�جع  �أّن  �إىل  �الإ�صارة 

“�تفاق  توقيع  بد�ية  مع  تقرر  فقد  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صلوكيات  بع�ص  به  ت�صببت  و�إمنا  لها،  �الأردين 

“�إ�رش�ئيل” مبد  �أن تقوم  �إقامة منطقة �صناعية م�صرتكة، على   ،1994 �لطرفني �صنة  �ل�صالم” بني 

ج�رش على نهر �الأردن و�صق �صارع �صغري يو�صل للمنطقة، لكن �جل�رش �أقيم يف 2018 و�حتاج �إىل 

25 عاماً لبنائه، ومل يتم �صق �لطريق حتى �الآن، مما يعطي موؤ�رش�ً على طبيعة �لعالقات �لباردة بني 
103

�لطرفني.

�أ�صدرت  حيث  �الأمني،  �لتعاون  هو  �لطرفني  بني  ب�صال�صة  ي�صري  �لذي  �لوحيد  �الأمر  �أّن  يبدو 

�أردين �صبعة  2018، حكماً ب�صجن مو�طن  �آذ�ر/ مار�ص  �أمن �لدولة �لع�صكرية يف �الأردن يف  حمكمة 

�أعو�م، مع �الأ�صغال �ل�صاقة، لتخطيطه لتنفيذ عمليات طعن يف �ل�صفة �لغربية �صد �ليهود، بعد �إد�نته 

بجناية “�لتهديد بالقيام بعمل �إرهابي با�صتخد�م �لعنف”. وبح�صب الئحة �التهام فاإن �ملتهم �أردين 

�جلن�صية، ويحمل �لهوية �لفل�صطينية، وكانت قد تولدت لديه �لرغبة يف تنفيذ عملية “�إرهابية” �صد 

�ليهود عن طريق طعن �أحدهم، وكان �ملتهم غادر �الأر��صي �الأردنية متوجهاً لل�صفة �لغربية؛ من 

�لالئحة  �لقب�ص عليه. و�أ�صارت  �الأمنية متكنت من  �الأجهزة  �أن  �إال  تنفيذ عمليات طعن هناك،  �أجل 

�إىل مدينة  للدخول  �ملو�طنني عن طريقة  �ال�صتف�صار من  �أثناء تو�جده يف �خلليل، حاول  �أنه ويف  �إىل 

 
104

�لقد�ص، وتنفيذ ما عقد �لعزم عليه هناك، �إال �أنه مل يتمكن من ذلك؛ ل�صعوبة دخول مدينة �لقد�ص.
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لكن وبالرغم من هذ� �لتعاون �الأمني، فاإن هناك ثمة �إجر�ء�ت �أمنية �أردنية �حتياطية، متثلت بفر�ص 

�ل�صلطات �الأردنية على كل �إ�رش�ئيلي يدخل �الأردن �أخذ ُمر�فق �أردين له من �حلدود حتى يعود، وال 

105
ي�صمح الأي �إ�رش�ئيلي باأن يدخل �الأردن �إال �إذ� كان لديه حجز يف فندق حمدد.

3. �شورية:

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

عانت �صورية من ��صتمر�ر �أزمتها �لد�خلية، طو�ل �ل�صنتني �للتني يغطيهما �لتقرير. وقد �نعك�ص 

ذلك �صلباً على م�صتوى �لق�صية �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً فيما يتعلق بالتو�جد �لفل�صطيني يف �صورية، 

حيث �صهدت �ملخيمات، وخ�صو�صاً خميم �لريموك، دمار�ً كبري�ً وت�رشيد�ً الأغلبية �لفل�صطينيني يف 

�صورية، �صو�ء يف د�خل �صورية نف�صها �أم يف �ملهاجر.

ب. تطور عالقاتها ال�شيا�شية واأن�شطتها الديبلوما�شية:

بعدما  وخ�صو�صاً  �ل�صوري،  بالنظام  عالقتها  متتني  على  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  عملت 

�صارفت �حلرب �الأهلية على �النتهاء ل�صالح نظام ب�صار �الأ�صد، ففي هذ� �الإطار قام وفد من منظمة 

�لتحرير برئا�صة عز�م �الأحمد بزيارة للعا�صمة �ل�صورية دم�صق، حيث �رشحت على هام�ص �لزيارة 

يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ملف  باأن  قادري،  رية  �ل�صورية  و�لعمل  �الجتماعية  �ل�صوؤون  وزيرة 

�صورية هو من �أهم �أولويات �حلكومة �ل�صورية، و�أن �ل�صعب �لفل�صطيني منتج، و�أن �صورية وطنه 

�ل�صوري في�صل  �أبلغ نائب وزير �خلارجية  �ل�صياق،   يف هذ� 
106

�إىل وطنه فل�صطني. �إىل حني عودته 

�ملقد�د، ف�صائل �لعمل �لوطني �لفل�صطيني، ب�صدور قر�ر بعودة الجئي خميم �لريموك �إليه. وباأّن 

�لالجئني  عودة  لتنظيم  خطة  وهناك  �لفل�صطينيني،  عودة  يف  مانع  �أي  ت�صع  ال  �ل�صورية  �حلكومة 

جميعاً، وح�صب �للجنة �مل�رشفة على �إز�لة �الأنقا�ص يف �ملخيم، فاإن حجم �لبيوت �ملدمرة ب�صكل كلي 

 وقد 
107

يف �ملخيم بلغ نحو 20%، �أما بقية �ملنازل فاإما �صاحلة لل�صكن �أو بحاجة الإ�صالحات وترميم.

كلفت �حلكومة �ل�صورية حمافظة دم�صق باأعمال تاأهيل �لبنى �لتحتية و�إعادة �خلدمات �الأ�صا�صية �إىل 

108
خميم �لريموك بدم�صق، متهيد�ً لعودة �ملهجرين �إليه.

�إنَّ �إ�صناد �إعادة تاأهيل خميم �لريموك �إىل حمافظة دم�صق، �أثار �صكوك �لبع�ص جتاه نو�يا �حلكومة 

�ل�صورية، الأّن هذ� �لقر�ر يت�صمن حلول �ملحافظة مكان “�للجنة �ملحلية” يف خميم �لريموك، و�لتي 

ت�رّشف  حتت  للمخيم  �ملحلية  �للجنة  يف  �لعاملون  �صيو�صع  وبالتايل  �لريموك،  بلدية  مبثابة  هي 

ذلك  يهد  وقد  �لفل�صطيني،  �ل�صتات  خميمات  الأكب  خ�صو�صية  �أي  بذلك  لتلغى  دم�صق،  حمافظة 

��صرت�تيجية من  يقع يف منطقة  �ملخيم  لكون  �ملخيم يف م�صاريع جتارية كبرية،  �أر��صي  ال�صتغالل 

109
�لعا�صمة �ل�صورية.
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ج. العالقة مع “اإ�رشائيل”:

��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �صن هجمات ع�صكرية على مو�قع ع�صكرية يف د�خل �صورية، م�صتهدفة 

�لت�صليح  ��صتهد�ف  يتم  مو�ٍز  وب�صكل  منه،  للحد  حماولة  يف  �الإير�ين،  �لتو�جد  �الأوىل  بالدرجة 

�الإخالل  �صاأنها  من  �أ�صلحة  الأي  �متالكها  منع  بهدف  �صورية،  يف  �الإير�نية  لالأذرع  �لع�صكري 

مبو�زين �لقوى مع “�إ�رش�ئيل”. ويبدو �أن هذ� �لتوجه مت �لتن�صيق ب�صاأنه مع رو�صيا، على هام�ص 

زيار�ت نتنياهو لفالديري بوتني Vladimir Putin. حاول �لنظام �ل�صوري و�صع �صيا�صة جديدة 

مع �الأ�صهر �الأوىل من �صنة 2018، قائمة على �أ�صا�ص �لرد على �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي. فعندما قامت 

“�إ�رش�ئيل” مبهاجمة �أهد�ف د�خل �صورية، حيث مت ق�صف خمازن لالأ�صلحة يف �صو�حي �لعا�صمة 
 حترك �لنظام �ل�صوري وحلفاوؤه من �الإير�نيني باجتاه �لرد على �لهجمات �الإ�رش�ئيلية، 

110
دم�صق،

�إير�نية.  �إ�صقاط طائرة م�صرية  �إثر  F-16، على  �أو  �إ�صقاط مقاتلة �إ�رش�ئيلية من طر�ز �أف-16  فتم 

من  �أطلق  للطائر�ت  م�صاد  �صاروخ  بو��صطة  طائرتها  �إ�صقاط  مت  باأنه  “�إ�رش�ئيل”  �عرتفت  وقد 

 يف �ل�صياق نف�صه، 
111

�صورية، لكن �لطيارين مل يتعر�صا لالأذى، وغادر� �لطيارة يف �لوقت �ملنا�صب.

 وبالرد 
112

طلقا على ريف دم�صق،
ُ
قامت �لدفاعات �جلوية �ل�صورية بتدمري �صاروخني �إ�رش�ئيليني �أ

�إ�رش�ئيلية يف  �ل�صورية على مو�قع  �ل�صو�ريخ  �إطالق ع�رش�ت  �الإ�رش�ئيلي من خالل  �لهجوم  على 

�ل�صورية،  �الأهد�ف  ع�رش�ت  على  عنيف،  �إ�رش�ئيلي  بهجوم  �ل�صوري  �لردُّ  قوبل  وقد   
113

�جلوالن.

��صرتكت فيه �لقو�ت �جلوية باالإ�صافة �إىل �إطالق ع�رش�ت �لقذ�ئف �ملدفعية باجتاه �الأهد�ف �ل�صورية 

منذ نطاقاً  �الأو�صع  �لهجوم  يعد  فيما  �ل�صورية،  �الأر��صي  يف  �لكيلومرت�ت  ع�رش�ت  عمق   على 

114
�صنة 1974.

�نتهج �الإ�رش�ئيليون مع �لنظام �ل�صوري �صيا�صة �لع�صا و�جلزرة، وذلك من خالل تهديد �لنظام 

�ل�صوري با�صتمر�ر ��صتهد�فه ع�صكرياً، ما د�م ي�صمح للقو�ت �الإير�نية باال�صتمر�ر يف �أن�صطتها على 

�الأر�ص �ل�صورية، بالتز�من مع بعث ر�صائل لال�صتعد�د لعدم ��صتهد�ف �لنظام �ل�صوري �إذ� تخلى 

عن حلفائه من �الإير�نيني. هذ� ما �رشح به ب�صكل مبا�رش وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان 

يف �أثناء جولة له يف مرتفعات �جلوالن يف متوز/ يوليو 2018، و�لتي هدد فيها با�صتهد�ف �أي جندي 

 وقد �أكد نتنياهو هذ� �لتوجه على هام�ص 
115

�صوري ينتهك “خط �ال�صتباك” ل�صنة 1974 يف �جلوالن.

 ،Reuters News Agency 2018، بح�صب وكالة رويرتز لالأنباء  لقائه مع بوتني يف متوز/ يوليو 

 
116

�الإير�نيني. �إخر�ج  �الأ�صد مقابل  ��صتقر�ر  “�إ�رش�ئيل” لن تهدد  باأن  �لتي نقلت عن نتنياهو قوله 

�ليوم نف�صه  �الإير�نية يف �صورية، ويف  �لقوة  �ل�صماح بتعاظم  “�إ�رش�ئيل” على عدم  �إ�رش�ر  ولتاأكيد 

�جلي�ص  قام  �ملو�صوع،  حول  رو�صيا  مع  تن�صيق  بوجود  يوحي  مما  لرو�صيا،  نتنياهو  لزيارة 

 �الإ�رش�ئيلي بق�صف ثالثة مو�قع ع�صكرية �صورية، يف 2018/7/11 كرد على دخول طائرة م�صرية
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 Sukhoi �صوخوي  طائرة  �إ�صقاط  �أيام،  عدة  وبعد  ذلك  تبع   
117

�ملحتلة. فل�صطني  �أجو�ء  �إىل  �صورية 

عدم  �إن   
118

.1974 خطوط  �خرت�قها  بدعوى  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يد  على  قائدها،  ومقتل  �صورية 

�لثاين/  ت�رشين  يف  حدث  كما  بهجماتهم،  لال�صتمر�ر  �الإ�رش�ئيليني  �أغرى  قوي،  �صوري  رد  وجود 

 وكذلك يف بد�ية 2019، وذلك عب �صن غار�ت نهارية وليلية و��صعة على �صورية، 
119

نوفمب 2018.

120
من فوق �الأر��صي �للبنانية.

تو�صعت �لهجمات �الإ�رش�ئيلية لت�صمل �أهد�فاً تابعة ملنظمات فل�صطينية؛ فاأطلق �الإ�رش�ئيليني ثالثة 

�صو�ريخ، على بيت ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �جلهاد �الإ�صالمي �أكرم �لعجوري يف دم�صق يف 

2019/11/12، ما �أ�صفر عن ��صت�صهاد �بنه معاذ �إ�صافة �إىل �إ�صابة ع�رشة �أ�صخا�ص �آخرين بجروح، 

للجهاد  �لع�صكري  �جلناح  قادة  �أحد  وهو  �لعطا،  �أبو  بهاء  �غتيال  عملية  تنفيذ  مع  بالتز�من  وذلك 

باإطالق  �الغتيال  عملية  على  �جلهاد  ورد  غزة.  يف  �الأو�صاع  لت�صعيد  �أدى  مما  غزة،  يف  �الإ�صالمي 

لكن وبعد   .2019/11/15-12 �لفرتة  �ملو�جهة خالل  �إ�رش�ئيلية، و��صتمرت  �أهد�ف  �صو�ريخ على 

�لتو�صل لتهدئة يف غزة، �أطلق على �جلوالن عدة �صور�يخ، مما يوحي باأنها رد على حماولة �غتيال 

“�إ�رش�ئيل” بق�صفها ملو�قع ع�صكرية تابعة لقوة �لقد�ص �الإير�نية يف   ردت 
121

�لعجوري يف دم�صق.

�إىل مو�قع للجي�ص �ل�صوري، وذلك لرت�صيخ �ملعادلة �لتي ر�صمها �الإ�رش�ئيليون  دم�صق، باالإ�صافة 

وهي �أن “�لنظام �صيدفع ثمن ت�رشفات �الإير�نيني”. على �إثر ذلك �رشح نتنياهو: “لقد �أو�صحت �أن 

كل من يوؤذينا �صنوؤذيه. هكذ� فعلنا �لليلة �صد �الأهد�ف �لع�صكرية لقوة �لقد�ص �الإير�نية و�الأهد�ف 

122
�لع�صكرية �ل�صورية يف �صوريا، بعد �إطالق �ل�صو�ريخ على �إ�رش�ئيل �لليلة �ملا�صية”.

يف �صياق مت�صل، وعلى ما يبدو الأغر��ص �نتخابية �إ�رش�ئيلية، ومن �أجل تر�صيخ معادلة �لردع، 

ك�صف �مل�صوؤولون �الإ�رش�ئيليون عن حجم �لهجمات �لتي مت �صنها على �الأر��صي �ل�صورية، وذلك 

بعدما كان �لنهج �لر�صمي �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق مبنياً على عدم �لت�رشيح ر�صمياً با�صتهد�ف �الأر��صي 

يف   2007 �صنة  �ل�صوري  �لنووي  �ملفاعل  دمرت  باأنها  مرة  والأول  “�إ�رش�ئيل”  فاعرتفت  �ل�صورية. 

ب�صن مئتي غارة على  �الإ�رش�ئيلي  �أقر �جلي�ص  نادر،  �إ�رش�ئيلي  �عرت�ف   ويف 
123

�لزور. منطقة دير 

800 �صاروخ وقنبلة، مبعدل مرتني  ��صتخدم فيها نحو  2017 و2018،  �صورية على مد�ر �صنتي 

“�إ�رش�ئيل” يف  �إ�صهام  �إىل  باالإ�صافة  �إلكرتونية مل يف�صح عن ماهيتها،  �أ�صبوعياً. كما �صن هجمات 

124
هزية د�ع�ص عب تنفيذ غار�ت �أدت �إىل مقتل �ألف من عنا�رش �لتنظيم.

تر�فق �صن �لهجمات �الإ�رش�ئيلية على �الأر��صي �ل�صورية مع �صعي �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية 

�إىل مد �أجل �حلرب �الأهلية �ل�صورية، وذلك من خالل تقدمي �لدعم لبع�ص �لف�صائل �مل�صلحة �ل�صورية، 

�لتي يوجد عندها توجه مهادن لـ“�إ�رش�ئيل”. باالإ�صافة �إىل حماولة �إظهار نف�صها مبظهر �إن�صاين من 

خالل تقدمي م�صاعد�ت “�إن�صانية” ملر�صى وجرحى �صوريني، فقد ك�صفت �صحيفة �حلياة �للندنية 
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عن تلقي �الآالف من �ل�صوريني للعالج �لطبي يف “�إ�رش�ئيل”، حيث تدعي تل �أبيب باأنها عاجلت ما 

4,000–4,500 من م�صابي �حلرب من �صورية، منذ بدء تنفيذ برنامج للم�صاعد�ت �الإن�صانية  بني 

 يف �ل�صياق ذ�ته، و�فقت “�إ�رش�ئيل” على نقل �ملئات من عنا�رش 
125

قبل نحو خم�ص �صنو�ت )2013(.

 
126

“�خلوذ �لبي�ص” مع عائالتهم من �صورية �إىل �الأردن، وذلك عن طريق �لتن�صيق مع �الأمم �ملتحدة.
�إىل ت�صليح بع�ص عنا�رش  “�الإن�صانية”، و�إمنا تعدت ذلك  “�إ�رش�ئيل” بنقدمي �مل�صاعد�ت  ومل تكتِف 

�ملعار�صة �ل�صورية، كما �أظهر تقرير ن�رشته جملة فورين بولي�صي، �أّن “�إ�رش�ئيل” مّولت و�صلحت 

برناجماً  و�صعت  �ال�رش�ئيلية  �حلكومة  فاإن  �ملجلة،  تقرير  وح�صب  �صورية.  جنوب  يف  تنظيماً   12

�إطالق  �ملو�لية الإير�ن من �القرت�ب خلط وقف  �لتنظيمات  �لتنظيمات، بهدف منع  �رشياً لدعم تلك 

 و�أكد غر�صون هكوهني Gershon HaCohen، �ل�صابط برتبة لو�ء يف �الحتياط 
127

�لنار يف �جلوالن.

يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، فحوى تقرير فورين بولي�صي، من خالل �الإ�صارة �إىل �أّن وزير �الأمن �ل�صابق، 

مو�صيه يعلون Moshe Yaʻalon، �لتقى �أع�صاء يف ميلي�صيات ن�صطت يف �صورية، خالل �لفرتة �لتي 

128
�صغل فيها من�صب وزير �الأمن.

ما  “حدودها” من هجمات  �ل�صورية بدعوى حماية  �مليل�صيات  لبع�ص  “�إ�رش�ئيل”  ت�صليح  جاء 

على  “�لتعاون”  هذ�  يقت�رش  وال  �لتنظيمات.  من  وغريها  د�ع�ص  من  بـ“�ملتطرفني”  عليهم  تطلق 

عنه  ك�صفت  ما  بح�صب  وذلك  �ل�صوري،  �لنظام  وحتى  رو�صيا  �إىل  يتد  بل  �ملعار�صة  �مليلي�صيات 

تويل  يف  “�إ�رش�ئيل”  رغبة  عن  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  عب  وقد   
129

�أحرونوت. يديعوت  �صحيفة 

�أثناء جولة له على �حلدود مع �جلوالن:  �لنظام �ل�صوري حماية �حلدود، حيث �رشح ليبمان يف 

�إنه  �إ�رش�ئيل.  �إىل �حلدود مع  �أكرث هدوء�ً بعد عودة �الأ�صد  �أن يكونو�  �أهل �ل�صمال يكن  �أن  “�أعتقد 
 جاء ت�رشيح 

130
يفهم ما يجب �أن يكون عليه �لو�صع على �حلدود، و�أفرت�ص باأن �صيزن �الأمور”.

�ل�صياج �حلدودي  �الإعالن عن قتل �صبعة م�صلحني يف �جلوالن يف غارة جوية قرب  ليبمان عقب 

مع �صورية يف �جلوالن، حيث يعتقد باأنّ �مل�صلحني على �صلة بتنظيم د�ع�ص وينوون تنفيذ عملية 

م�صلحة �صد �الإ�رش�ئيليني.

تطورت عالقة “�لتن�صيق” بني �الإ�رش�ئيليني و�لنظام �ل�صوري عب �لو�صاطة �لرو�صية، و�صعدت 

درجة �إ�صافية من خالل �إجر�ء ما ي�صبه عملية �لتبادل بني �لطرفني. فقد �أطلقت “�إ�رش�ئيل” �رش�ح 

 هذه 
131

.Zechariah Baumel صجينني �صوريني، مقابل رفات �جلندي �الإ�رش�ئيلي زخاريا باومل�

له  ملا تطمح  �أن متهد  �ملتوقع  �أ�صا�صي يف �صورية، ومن  �لرو�صية ر�صخت دورها كالعب  �لو�صاطة 

�إير�ن من �صورية. فقد ك�صف نتنياهو عن وجود  �إخر�ج  “�إ�رش�ئيل” عب تن�صيقها مع رو�صيا من 
كيفية على  خالف  يوجد  لكن  �صورية،  من  �إير�ن  �إخر�ج  على  �إ�رش�ئيلي  �أمريكي  رو�صي   �تفاق 

132
تنفيذ ذلك.
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على  �صيطرتها  لرت�صخ  �الأهلية  باحلرب  �ل�صوري  �لنظام  �نغما�ص  “�إ�رش�ئيل”  ��صتغلت 

�الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة  تر�مب  �عرت�ف  �أعطى  وقد  �الأر�ص.  على  جديدة  وقائع  ولتفر�ص  �جلوالن، 

�الإ�صكان  وز�رة  �أعدت  حيث  �ال�صتيطانية.  �الإ�رش�ئيلية  للمخططات  قوية  دفعة   
133

�جلوالن، على 

�آالف  ع�رش�ت  بناء  �خلطة  وتت�صمن  �جلوالن،  يف  �ال�صتيطان  بتكثيف  تق�صي  خطة  �الإ�رش�ئيلية 

تنمية  �إىل  �خلطة  وتهدف   .2048 �صنة  بحلول  يهودي  �ألف   250 ال�صتيعاب  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت 

�مل�صاريع �ل�صياحية وت�صجيع �ل�صياحة، و�لعمل على �إخالء 80 �ألف دومن من حقول �الألغام وجتهيز 

�إىل  ي�صاف   
134

و�الإ�صكاين. و�لتجاري  �ل�صياحي  و�لبناء  �لتطوير  مل�صاريع  �الأر��صي  م�صطحات 

�خلطط �ال�صتيطانية �صعي �حلكومة �الإ�رش�ئيلية الإقامة م�صاريع �قت�صادية، من �صمنها �لتنقيب عن 

�لنفط يف �جلوالن بالتعاون مع �رشكات �أمريكية، وبح�صب �صحيفة هاآرت�ص، فاإن �عرت�ف و��صنطن 

كميات  على  و�إ�رش�ئيلية  �أمريكية  �صيطرة  حتقيق  �إىل  يرمي  �جلوالن،  على  �الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة 

مرتفعات  �حتو�ء  يقدر  حيث  �جلوالن.  ه�صبة  يف  ��صتك�صافها  �ملتوقع  من  و�لغاز  �لنفط  من  كبرية 

حتويل  يف  هذ�  �صي�صهم  ذلك  حتقق  حال  ويف  نفطي،  برميل  مليار  بنحو  �حتياطيات  على  �جلوالن 

135
“�إ�رش�ئيل”من بلد مكتفٍ ذ�تياً �إىل م�صدِّر للنفط يف �صنة 2020.

4. لبنان:

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

�ندلعت مظاهر�ت و��صعة �لنطاق يف لبنان يف منت�صف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019؛ �حتجاجاً على 

�صوء �الأحو�ل �القت�صادية، وكرد فعل على فر�ص �حلكومة ملزيد من �ل�رش�ئب على �لبنزين و�لتبغ، 

WhatsApp. تطورت �الحتجاجات فيما  �أب  �لو�ت�ص  و��صتحد�ث �رشيبة على ��صتخد�م تطبيقات 

بعد لتطالب بتغيري �لطبقة �ل�صيا�صية �حلاكمة، و��صتقالة �لرئا�صات �لثالث )�جلمهورية، و�حلكومة، 

و�لبملان(، و�إلغاء �ملحا�ص�صة �لطائفية لكعكة �ل�صلطة، وذلك عب �ملطالبة مبدنية �لدولة. �صاركت 

ومل  و�الأحز�ب،  للطو�ئف  عابرة  �الحتجاجات  فكانت  �الحتجاجات،  يف  �للبنانية  �الأطياف  جميع 

ت�صتثِن �أي طرف من �ملعادلة �ل�صيا�صية، ر�فعة �صعار “كلن يعني كلن”، مبعنى �أن �الحتجاج موجه 

�أ�صفرت �الحتجاجات عن ��صتقالة  �أحز�ب �ل�صلطة �ل�صيا�صية �حلالية مبا فيها حزب �هلل.  �إىل جميع 

رئي�ص �حلكومة �صعد �حلريري، وتكليف �لوزير �ل�صابق ح�صان دياب بت�صكيل حكومة متهد الإجر�ء 

�أّن �الهتمام بالق�صية  �إال  �لد�خلي،  �للبناين بهمه  �نتخابات جديدة. وبالرغم من �ن�صغال �جلمهور 

�لفل�صطينية مل يغب عن �صاحة �ملظاهر�ت، جت�صد ذلك برفع �صور �ل�صهيد بهاء �أبو �لعطا �لذي �غتيل 

على يد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف قطاع غزة، ورفع �ملتظاهرين ل�صعار�ت ت�صامنية مع قطاع غزة يف 

136
�أثناء تعر�صها للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي، عقب �غتيال �أبو �لعطا.
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 ب. تطور عالقاتها ال�شيا�شية واأن�شطتها الديبلوما�شية:

ت�صدر ملف �لالجئني �لفل�صطينيني �أجندة �لعالقة �لفل�صطينية �للبنانية، و�تخذت �الأمور منحى 

�للبناين  �ل�صيا�صية. فقد دعا وزير �خلارجية  ت�صعيدياً من خالل بع�ص �الإجر�ء�ت و�لت�رشيحات 

�الأر��صي  عن  تغيبه  حال  يف  قيودها  من  فل�صطيني  الجئ  كل  �صطب  �إىل  �الأونرو�  با�صيل  جب�ن 

�للبنانية، �أو يف حال ��صتح�صاله على جن�صية بلد �آخر، وذلك حتى تخفف من �أعبائها �ملالية من جهة، 

مقد�ص.  هو  �لذي  �لعودة  حلق  �لتعر�ص  دون  من  لبنان  يف  �لالجئني  �أعد�د  خف�ص  يف  ت�صهم  ولكي 

�أبو كروم ع�صو  �أثار ت�رشيح با�صيل لغطاً كبريً�، ومعار�صة من قبل �لفل�صطينيني، مما دفع بهاء 

جمل�ص قيادة �حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي، �مل�صارك يف �حلكومة �للبنانية، للت�رشيح باأنّ كالم با�صيل 

 ويف �ل�صياق نف�صه، و�صف ح�صن منيمنة رئي�ص جلنة �حلو�ر 
137

ال يعك�ص �صيا�صة لبنان �لر�صمية.

“�لتبا�ص”.  باأنها  با�صيل  دعوة  �للبناين،  �لوزر�ء  جمل�ص  لرئا�صة  �لتابعة  �لفل�صطيني   - �للبناين 

مو�صحاً “�إن �صجالت وكالة �أونرو� هي �لوحيدة �لتي حتفظ �لوجود �لفل�صطيني كاإن�صان له هوية 

138
فل�صطينية، وال مكان �آخر يحفظ هذ� �لفل�صطيني بعد �إخر�جه من �أر�صه يف فل�صطني”.

�أن  با�صيل  و�رشح  �الأونرو�،  متويل  بوقف  �الأمريكي  �لقر�ر  لبنان  رف�ص  مت�صل،  جانب  يف 

�لنهاية �صيا�صياً  �لتوطني، و�صيخو�ص مو�جهة حتى  �لقيام به لرف�ص  لبنان �صيقوم بكل ما يكن 

وديبلوما�صياً لتكري�ص حق �لعودة للفل�صطينيني، معتب�ً �أن �لقر�ر �الأمريكي بوقف متويل �الأونرو� 

 و�أكد �لرئي�ص 
139

ي�ص باأ�ص�ص “عملية �ل�صالم”، وبالتايل باال�صتقر�ر و�ل�صالم �الإقليميني و�لدوليني.

�للبناين مي�صيل عون على هذ� �ملوقف، بت�رشيحه من على منب �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، برف�ص 

�نتهت  قد  �إذ� كانت  �لفل�صطينيني. وت�صاءل عون عما  �لالجئني  لتوطني  �لقاطع الأي م�رشوع  لبنان 

�أن �لهدف من تعطيل دورها هو �لتمهيد  �أم  “لينتهي دور �الأونرو�،  �لفل�صطينيني  معاناة �لالجئني 

 
140

الإ�صقاط �صفة �لالجئ، ودجمه يف �لدول �مل�صيفة ملحو �لهوية �لفل�صطينية وفر�ص �لتوطني؟!”.

ويف وقت الحق، ربط عون بني �لالجئني �لفل�صطينيني و�ل�صوريني، من حيث تاأثريهما على م�صتقبل 

141
�لدولة �للبنانية، حمذرً� باأنّ لبنان لن يبقى له وجود �إذ� بقي فيه الجئون فل�صطينيون و�صوريون.

بو��صطة  حملة  �إطالق  مع  و�لفل�صطينيني،  �ل�صوريني  �لالجئني  بني  وعون  با�صيل  ربط  تز�من 

وز�رة �لعمل �للبنانية على �لعمالة �لو�فدة يف لبنان، مما �أثار ردود فعل كبرية يف �أو�صاط �لالجئني 

�لفل�صطينيني، �لذين �صعرو� با�صتهد�فهم �صمن هذه �حلملة، بالرغم من �لو�صع �ل�صيا�صي و�لقانوين 

�ملختلف لالجئني �لفل�صطينيني، �لذين مل ياأتو� للبنان �أ�صال بحثاً عن فر�ص عمل، و�إمنا كان قدومهم 

بني  �تفاق  توقيع  �حلملة  �إطالق  �صبق  �ل�صهيونية.  �حلركة  يد  على  ق�رشي  تهجري  عملية  ب�صبب 

 The United Nations Development Programme )UNDP( �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج 

�ملعي�صية  �لعاملة و�الأحو�ل  �لقوى  “م�صح  لتنفيذ م�رشوع  2018، وذلك  �صنة  �لرنوجية  و�ل�صفارة 
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لالأ�رش د�خل �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان”، من قبل �إد�رة �الإح�صاء �ملركزي �للبناين، فالأول مرة 

ح وزير �لعمل كميل �أبو �صليمان �أّن خطة وز�رة   بعد �إطالق �حلملة �رشَّ
142

يتم �إجر�ء مثل هذ� �مل�صح.

143
�لعمل ملكافحة �ليد �لعاملة �الأجنبية غري �ل�رشعية ال ت�صتهدف �لفل�صطينيني.

للعمال  عمل  ت�رشيح  على  باحل�صول  يلزم  قر�ر�ً  �لعمل  وز�رة  �أ�صدرت  ذلك  مع  بالتز�من 

�الأجانب، مما �أثار �حتجاجات �لفل�صطينيني وخروجهم �إىل �ل�صو�رع تعبري�ً من غ�صبهم يف مظاهر�ت 

قوية ��صتمرت نحو �صهرين، وبطريقة مل تعهدها �ل�صاحة �للبنانية منذ ع�رش�ت �ل�صنني. مل تنجح 

تطمينات وزير �لعمل يف �لتخفيف من غ�صب �لالجئني �لفل�صطينيني، مما دفع �لرئي�ص �لفل�صطيني 

حممود عبا�ص لدعوة �لالجئني �لفل�صطينيني �إىل �لتهدئة، و�إف�صاح �ملجال �أمام �ملعاجلات �لتي يتوالها 

144
م�صوؤولو �ل�صلطة �لفل�صطينية مع �حلكومة �للبنانية.

حاول بع�ص �لفرقاء �ل�صيا�صيني زج �لفل�صطينيني يف �إطار �لتجاذبات �ل�صيا�صية �للبنانية �لد�خلية، 

وظهر ذلك يف ت�رشيح رئي�ص حزب �لقو�ت �للبنانية �صمري جعجع، �لذي عّد �الحتجاجات �لتي جتري 

يف بع�ص �ملخيمات �لفل�صطينية، نابعة من خلفية �صيا�صية، وبهدف ��صتقطاب �ل�صارع �لفل�صطيني 

من  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �هلل(،  )حزب  جهة  من  �للبنانيني  وحلفائها  حما�ص  بني  �لقائم  �ل�رش�ع  يف 

 يف �ملقابل، تناول �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل مو�صوع �لعمالة 
145

جهة �أخرى.

�لفل�صطينية؛ من خالل �لدعوة �إىل �لتفريق بني �لعامل �الأجنبي و�لفل�صطيني، لكون �لفل�صطيني �أجب 

على �خلروج من بالده ومل ياأِت مبح�ص �إر�دته، ونفى وجود �رتباط بني طروحات �لتوطني وبني 

�إن �لفل�صطيني و�للبناين يف  �ل�صماح للفل�صطينيني بالعمل �صمن ت�صهيالت و�صو�بط معينة، وقال 

�صوق �لعمل “ال يكن معاملتهما كما يعامل �الأجنبي”. كما علَّق على دعوة �لبع�ص ل�صكان �ملخيمات 

من  �ن�صحب  �للبناين  للجي�ص  قولو�  “طيب  بالقول:  فيها،  للعمل  بالدهم  �إىل  للعودة  �لفل�صطينية 

146
�حلدود و�ترك �لفل�صطينيني يعودو� �إىل بالدهم”.

دخل رئي�ص �لوزر�ء �للبناين �صعد �حلريري على خط �لنقا�ص �ملحتدم حول �ملو�صوع، حماوالً 

�لتعامل  يف  �ملرجعية  هي  �ملوحدة  �للبنانية  �لروؤية  وثيقة  �أّن  عن  �الإعالن  خالل  من  �الأجو�ء  تبيد 

“�إعفاء  باأّن  �لت�رشيح  عب  موقفه  على  م�رش�ً  بقي  �لعمل  وزير  لكن   
147

�لفل�صطيني. �لالجئ  مع 

�لفل�صطينيني من �إجاز�ت �لعمل يحتاج �إىل تعديل �لقانون، وطلب ��صتثنائهم من تطبيق �لقانون غري 

 �إن ت�صلب وزير �لعمل دفع �الأمني �لعام للتنظيم �ل�صعبي �لنا�رشي �لنائب  �أ�صامة 
148

قابل للتنفيذ”.

�صعد،  للدعوة �إىل “�إ�صقاط �الإجر�ء�ت �جلائرة �لتي �أ�صدرها وزير �لعمل  كميل �أبو �صليمان،  و�إقر�ر 

تاأزم   ومع 
149

�لفل�صطيني يف لبنان”. �الإن�صانية و�ملدنية لل�صعب  �ل�صيا�صية و�الجتماعية و  �حلقوق 

�لنقا�ص بادر �حلريري �إىل جتميد �ملو�صوع من خالل �لدعوة �إىل ت�صكيل جلنة وز�رية لدر��صة “�مللف 

�لفل�صطيني”، لي�ص فقط فيما يتعلق مبلف حق �لعمل و�إمنا �حلقوق �ملدنية و�الجتماعية و�ل�صيا�صية 

150
و�الإن�صانية.
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�أن ذلك  �إال  �لفل�صطينيني،  �للبنانية و�لالجئني  �أطر�ف من �حلكومة  �لتوتر بني  بالرغم من حالة 

مل ينع خمتلف �الأحز�ب �للبنانية من �لت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، وجت�صد ذلك با�صتنكارها 

�لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء  �لتحية لكوكبة  2018، وتوجيه  �الأر�ص �صنة  �الإ�رش�ئيلي مل�صرية يوم  للقمع 

على  �ملوقف  يف  �الإجماع  هذ�  �ن�صحب   
151

غزة. قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  نتيجة  �صقطو�  �لذين 

�لقد�ص  و�إعالن  �الأمريكية،  �ل�صفارة  نقل  لقر�ر  �ألو�نها  بجميع  �للبنانية  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  رف�ص 

�إىل  �الأر�ص  �لفل�صطينية،  �لتوجهات  مع  و�لتو�فق  �لت�صامن  حالة  مهَّدت   
152

لـ“�إ�رش�ئيل”. عا�صمة 

مزيد من �لتن�صيق و�لتعاون بني �لفل�صطينيني و�لدولة �للبنانية، جت�صد ذلك بتدخل �جلي�ص �للبناين 

 من �أجل تفكيك �حلالة �لع�صكرية يف خميم �ملية مية، وذلك باالتفاق مع خمتلف �لف�صائل �لفل�صطينية،

�مل�صلحة  �لعنا�رش  �صحب  ذلك  يف  مبا  �الأفرقاء،  لكافة  �مل�صلحة  �ملظاهر  كافة  باإز�لة  �التفاق  وق�صى 

جتميع  وكذلك  �لع�صكرية،  �لبز�ت  �رتد�ء  ومنع  ظاهر  غري  �أو  ظاهر  ب�صكل  �ل�صالح  حمل   ومنع 

 و�صبط كل فريق ل�صالحه يف خمزن عائد له د�خل �ملخيم، ومنع ��صتخد�مه من �أي كان والأي �صبب 

153
 من �الأ�صباب وحتت طائلة �ملالحقة و�لتوقيف من قبل �جلي�ص �للبناين.

ج. العالقة مع “اإ�رشائيل”:

��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �نتهاج �صيا�صة عدو�نية جتاه لبنان، فقامت مع بد�ية �صنة 2018 بتنفيذ 

�أحد كو�در حركة حما�ص يف  ��صتهدفت حممد عمر حمد�ن،  �للبنانية  �الأر��صي  عملية تفجري د�خل 

مدينة �صيد�، و�لذي جنا من حماولة �الغتيال، �لتي �ت�صح من خالل حتقيقات �الأمن �لد�خلي �للبناين 

بدوره  و�لذي   
154

لبناين، يرت�أ�صها  �الإ�رش�ئيلي،  للمو�صاد  تابعة  لبنانية  خلية  بو��صطة  مدبرة  باأّنها 

 ويبدو �أّن �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي 
155

.Mossad عرتف بعد �لقب�ص عليه بت�صغيله من قبل جهاز �ملو�صاد�

حاول �خرت�ق �ل�صاحة �للبنانية بعدة طرق، فقد ك�صفت �صحيفة �لديار �للبنانية يف �أيلول/ �صبتمب 

2019 عن عودة نحو 230 لبنانياً ي�صتغلون )�أو كانو� ي�صتغلون( كعمالء لـ“�إ�رش�ئيل”، كانو� �صابقاً 

يف جي�ص حلد، ودخلو� بجو�ز�ت �صفر �أمريكية �إىل لبنان، و�أن �ل�صفارة �الأمريكية توؤمن لهم �حلماية، 

يحق  ال  و�أنه  لبناين،  �أ�صل  من  كانو�  لو  حتى  �أمريكيون  مو�طنون  �لعمالء  هوؤالء  �أن  �أ�صا�ص  على 

156
لل�صلطات �للبنانية �لتعامل مع �ملو�طنني �الأمريكيني �إال وفق تن�صيق قانوين �أمريكي لبناين.

ك�صفت �صحيفة معاريف �لعبية يف وقت الحق عن دو�فع عملية �الغتيال �لفا�صلة، مدعية باأّن 

حمد�ن كان يعمل على بناء تنظيم قادر على تنفيذ غار�ت �صاروخية على “�إ�رش�ئيل” �نطالقاً من 

جنوب لبنان، وزعمت �ل�صحيفة �أنّ قادة حزب �هلل غ�صبو� من حماوالت حما�ص، خ�صية �أن يوؤدي 

�أي ت�صعيد �نطالقاً من �جلنوب �إىل جّر �حلزب �إىل مو�جهة ع�صكرية مع “�إ�رش�ئيل”، و�أنه يف �أعقاب 

لقاء�ت بني قادة �لطرفني مت �التفاق على عدم �الإقد�م على �أّي خطوة من قبل حما�ص من دون معرفة 

157
�حلزب.
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دفع ن�صاط حما�ص يف لبنان �الإ�رش�ئيليني �إىل ممار�صة �صغوط على �حلكومة �للبنانية عب �أطر�ف 

�إن   ،”Kan “كان  �الإ�رش�ئيلية  �لبث  هيئة  وقالت  �حلركة،  قياد�ت  حركة  من  �حلد  �أجل  من  �أجنبية، 

�حلكومة �لبيطانية تدر�ص م�صاومة لبنان على طرد �صالح �لعاروري نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي 

حلركة حما�ص، وذلك ب�صغط �إ�رش�ئيلي. و�أو�صحت �أن بريطانيا �صتُخريِّ لبنان بني مو��صلة �لتعاون 

�الإ�رش�ئيلي �خلارجي  �لبيطاين  �لتن�صيق  �إطار  وذلك يف  �لعاروري،  طرد  �أو  �لبلدين  �مل�صرتك بني 

158
بهدف �لت�صييق على �لعاروري.

�ملعركة  يف  �حل�صم  و�أن  �هلل،  حزب  ردع  حماولتها  يف  �لتهديد  لغة  “�إ�رش�ئيل”  ��صتخدمت 

�أ�صلحة م�صانع  وجود  نتنياهو  �دعى  نف�صه،  �ل�صياق  ويف   
159

�هلل. ن�رش  قتل  عب  �صيكون   �لقادمة 

حلزب �هلل قرب مطار رفيق �حلريري �لدويل. هذه �لت�رشيحات ُقرئت لبنانياً على �أنها حماولة لتبير 

�أي عدو�ن �إ�رش�ئيلي م�صتقبلي على لبنان، وهذ� ما �أ�صار �إليه وزير �خلارجية با�صيل، باأن “�إ�رش�ئيل 

“�إ�رش�ئيل” يف  �إىل جناح  �أ�صار نتنياهو   ويف وقت الحق، 
160

ت�صعى ل�صن عدو�ن جديد على لبنان”.

منع �متالك حزب �هلل الآالف �ل�صو�ريخ �لدقيقة، بحيث �قت�رش �متالك �حلزب للع�رش�ت منها فقط، 

عالوة على �إف�صال حماوالت �حلزب حلفر �أنفاق باجتاه فل�صطني �ملحتلة، حيث مت ك�صف نفقني كان 

 �أعقب ذلك بنحو �أ�صبوع �الإعالن عن �كت�صاف نفق ثالث، �أكدت “�إ�رش�ئيل” �أنه 
161

ُيعدُّهما �حلزب.

ال ي�صكل تهديد�ً و�صيكاً للم�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني، وهذ� رمبا يف�رش ح�صول �لرئي�ص �للبناين على 

162
تطمينات من �لواليات �ملتحدة بعدم وجود “نو�يا عدو�نية” جتاه لبنان كرد على هذه �الأنفاق.

يف �ملقابل، ويف �إطار �حلرب �لنف�صية، ك�صف ن�رش �هلل عن �متالك �حلزب لعدد كاٍف من �ل�صو�ريخ 

ن �حلزب من �رشب �أي هدف د�خل “�إ�رش�ئيل”. و�أ�صار ن�رش �هلل عن �أن هناك 
ِّ
�لدقيقة، و�لتي متَُك

“ل�صنا ملزمني باأن نعلن عمن حفرها �أو متى الأننا نعتمد  �أنفاقاً يف �جلنوب �للبناين، ولكنه �أ�صاف 

�أنه  يعلم  �أن  لنتنياهو  وكيف  �الأنفاق  على  تتوقف  لن  �جلليل  “عملية  و�أ�صاف  �لبنّاء”،  �لغمو�ص 

�إنهم،  وقال  لبنان  على  عدو�ن  بح�صول  �جلليل  �إىل  �لدخول  عملية  �هلل  ن�رش  وربط  كلها”.  دمرها 

�أي �الإ�رش�ئيليون، “لن يعلمو� من �أين �صندخل �إىل �جلليل وهي لن حت�صل �إال يف حال �لعدو�ن على 

جمريات  وفق  ونقرر  ذلك،  على  قادرون  ونحن  �جلليل،  �إىل  �لدخول  هو  خطتنا  من  فجزء  لبنان.. 

�حلرب”. و�أكد ن�رش �هلل �أن “عملية �الأنفاق ال تلغي عملية �جلليل �ملح�رش لها ولو بن�صبة 10% وهي 

“�إذ� �عتدت على لبنان ف�صتندم، الأن  باأنها  “�إ�رش�ئيل”  وتوعَّد ن�رش �هلل  �لدعاية”.  مل ت�صتحق هذه 

163
ثمن �العتد�ء �صيكون �أكب بكثري مما يتوقعه”.

بان�صغال �الفرت��ص  �إىل  ��صتناد�ً  لبنان،  يف  جديدة  ع�صكرية  معادلة  بناء  “�إ�رش�ئيل”   حاولت 

باغتيال  فقامت  قو�ته،  ��صتنز�ف  ب�صبب  �لرد  على  قدرته  وعدم  �صورية،  يف  باحلرب  �هلل  حزب 

عن�رشين من �حلزب يف �صورية، باالإ�صافة �إىل حماولة ق�صف معقله يف بريوت. لكن حزب �هلل رد على 

عملية �الغتيال من خالل تدمري �آلية ع�صكرية تابعة لالإ�رش�ئيليني و�إ�صابة من فيها، وقد قوبلت هذه 
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�لعملية بق�صف �إ�رش�ئيلي على جنوب لبنان، مل يوقع �أي خ�صائر ب�رشية، و�نتهت هذه �جلولة دون 

 مزيد من �لت�صعيد، الأن �لطرفني ال يرغبان بتطور �الأمور نحو حرب �صاملة. حيث �أعلن ن�رش �هلل

“�ملو�صوع بالن�صبة لنا لي�ص رد �عتبار، �إمنا يرتبط بتثبيت معادالت، وتثبيت قو�عد �ال�صتباك،  �أن 

وتثبيت منطق �حلماية للبلد”. و�أ�صاف “يجب �أن يدفع �الإ�رش�ئيلي ثمن �عتد�ئه”، وتوعد ن�رش �هلل 

 وبالفعل بعد نحو 
164

�أي�صاً با�صتهد�ف �مل�صرّي�ت �الإ�رش�ئيلية، �لتي غالباً ما حتلق يف �الأجو�ء �للبنانية.

�أ�صبوع من ت�رشيح ن�رش �هلل، �أعلن حزب �هلل يف 2019/9/9 �إ�صقاط طائرة �إ�رش�ئيلية م�صرّية جنوب 

 وبالرغم من �لهدوء �لن�صبي 
165

لبنان، وقد �أقرت “�إ�رش�ئيل” بذلك على ل�صان �ملتحدث با�صم �جلي�ص.

على �حلدود، �إال �أّن �الأمور قابلة للت�صعيد يف �أي حلظة، فـ“�إ�رش�ئيل” حري�صة على عدم �إخالل �حلزب 

بالتو�زن �لع�صكري �ال�صرت�تيجي من خالل �متالكه الأ�صلحة نوعية، لذلك �صتخاطر باحتمالية �ندالع 

غري  �لطرفان  كان  و�إن  و�ردة،  �صاملة  حرب  �ندالع  �حتمالية  وتبقى  ذلك،  حتقيق  �صبيل  يف  حرب، 

ر�غبني بها، لكن ال �أحد ي�صمن �إىل �أين �صتتجه �الأمور يف حال �ندلعت جولة جديدة من �ملو�جهة.

�للبنانية، من خالل  �ملو�رد  ��صتمرت �ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية ل�رشقة  �ل�صعيد �القت�صادي،  على 

�لتعدي على �حلدود �ملائية �للبنانية بهدف �ل�صيطرة على �لغاز �لطبيعي. فقد �أعلن لبنان عب بيان 

�صادر عن �جلي�ص مت�صك بالده بحقها يف ��صتغالل “بلوك �لغاز �لطبيعي رقم 9” يف �لبحر �ملتو�صط، 

موؤكدً� �أنه يقع بكامله �صمن �ملياه �الإقليمية �للبنانية. و�صدد �جلي�ص على موقف �حلكومة �للبنانية 

هناك  �أن  خ�صو�صاً  �للبنانية،  �ل�صيادة  ي�ص  “كونه  �حلدود  على  �إ�رش�ئيلي  جد�ر  الإن�صاء  �لر�ف�ص 

�أر��صٍ على �خلط �الأزرق )�لفا�صل �لذي ر�صمته �الأمم �ملتحدة بني لبنان من جهة و�إ�رش�ئيل وه�صبة 

 يف �ل�صياق ذ�ته، حذر �ملجل�ص 
166

�جلوالن �ملحتلة من جهة �أخرى عام 2000( يتحفّظ عليها لبنان”.

“�أن  �الأعلى للدفاع �للبناين من بناء �جلد�رن ومن تبعات �ملوقف �الإ�رش�ئيلي من �لبلوك 9، معتب�ً 

�ل�صيادة  على  �عتد�ء  �صيعتب  ت�صييده  حال  يف  للبنان(  )�جلنوبية  �حلدود  على  �الإ�رش�ئيلي  �جلد�ر 

167
�للبنانية وخرقاً للقر�ر 1701”.

�حلدود  لرت�صيم  حل  وطرح  �لتو�صط،  خالل  من  �الأزمة  فتيل  نزع  �ملتحدة  �لواليات  حاولت 

�لبحرية مبني على “خط هوف Hoff Line”، �لذي ر�صمه �ل�صفري �الأمريكي �ل�صابق فريدريك هوف 

بن�صبة تقارب  �ملتنازع عليها،   
2
860 كم باقت�صام م�صاحة  2012، ويق�صي  Frederick Hoff �صنة 

�مل�صوؤولني  ل�صان  على  �الأمريكي  �لطرح  رف�ص  لبنان  لكن  لـ“�إ�رش�ئيل”.  و%40  للبنان،   %60 �لـ 

 و�أكد لبنان على موقفه يف عدة منا�صبات وعلى ل�صان قائد �جلي�ص، �لذي �رشح باأّن 
168

�للبنانيني.

 وكرر �ملوقف ذ�ته وزير �لدفاع 
169

�جلي�ص �صيت�صدى الأي حماولة �إ�رش�ئيلية للم�ص برثو�ت لبنان.

 يف حني ر�أى رئي�ص 
170

“لن نتنازل عن �صب”. �أثناء تفقده للحدود  �إليا�ص بو �صعب، بت�رشيحه يف 

يف  �ملرة  هذه  لكن  جديدة،  �صبعا  مز�رع  خلق  تريد  “�إ�رش�ئيل  �أنّ  بري  نبيه  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص 

 وذلك يف �إ�صارة منه �إىل �الأطماع �الإ�رش�ئيلية.
171

�لبحر”.
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5. ال�شعودية ودول اخلليج:

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

�ملرت�فقة مع فر�ص ح�صار على  �لد�خلية،  �لعربي بخالفاتها  �ن�صغال دول �خلليج  بالرغم من 

�أن  �إال  �ليمن،  على  �حلرب  يف  تورطهم  على  عالوة  و�لبحرين،  و�الإمار�ت  �ل�صعودية  قبل  من  قطر 

و�مل�صلمني  �لعرب  ق�صية  هي  �لفل�صطينية  �لق�صية  باأّن  يعلن  ز�ل  ما  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�ص 

�إجر�ء تقوم  �أي  للقر�ر�ت �لدولية، و�أن  �الأوىل، و�أن �لقد�ص هي �لعا�صمة �لتاريخية لفل�صطني وفقاً 

به �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هو �أمر باطل، وال يوؤدي �إال �إىل �إ�صعال �لتوتر يف �ملنطقة، و�إ�صعاف 

�لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �لدولتني  حل  �أ�صا�ص  على  مبني  ود�ئم  �صامل  حل  �إىل  �لتو�صل  فر�ص 

�أكده جمل�ص �لتعاون يف بيانه �خلتامي لقمة �لدورة  �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية. وهذ� ما 

يف  �ملنعقدة  و�لثالثني  و�لتا�صعة   
172

،2019 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �لريا�ص  يف  �ملنعقدة  �الأربعني 

173
كانون �الأول/ دي�صمب 2018.

ب. العالقات اخلليجية - الفل�شطينية:

على ال�شعيد ال�شيا�شي:

�ل�صعودية  مبمار�صة  تفيد  �أخبار   2018 مار�ص  �آذ�ر/  �أو�ئل  يف  �الإعالم  و�صائل  بع�ص  تناقلت 

�صغوط على �لرئي�ص عبا�ص للقبول بـ“�صفقة �لقرن”، وفقاً للت�صور �ملطروح من جانب �لواليات 

 فقد �أوردت 
174

�ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”، يف وقت مت�ّصك فيه عبا�ص مبوقفه �لر�ف�ص لقبول تلك �ل�صفقة.

باأّن هنالك عا�صمة عربية مهمة )مل حتددها( قد مار�صت �صغطاً على  �ل�رشوق �مل�رشية  �صحيفة 

ت�رشيبات  �أكدت  فيما   
175

وفاو�ص”. “خذ  �صعار  ورفع  �لقرن”،  بـ“�صفقة  للقبول  عبا�ص  �لرئي�ص 

�لعهد  ويل  �جتماع  لفحوى  باإير�دها  �الأخبار،  هذه  �صحة  �لعا�رشة(  )�لقناة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحافة 

�ل�صعودي حممد بن �صلمان ببع�ص روؤ�صاء �ملنظمات �ليهودية �لرئي�صية يف نيويورك يف 2018/3/27، 

و�إن  ت�صويات،  من  عليهم  ُيعر�ص  ما  بقبول  �لفل�صطينيني  طالب  قد  باأنه  �صلمان  بن  �أعلن  حيث 

 يف 
176

�لتذمر. �لوقت قد حان لذلك، و�أن يعودو� لطاولة �ملفاو�صات و�إال فلي�صمتو� وليتوقفو� عن 

�ال�صرت�تيجية  للدر��صات  �ل�صاد�ت   - بيجني  مركز  ن�رشها  �إ�رش�ئيلية  در��صة  ك�صفت  �ل�صياق،   هذ� 

�ل�صعودية  �صعي  �أنّ  عن   ،2018 �صيف  يف   The Begin-Sadat Center for Strategic Studies

النتز�ع �الإ�رش�ف على �الأماكن �ملقد�صة يف �لقد�ص من �الأردن، يهدف �إىل تعزيز قدرة تر�مب على دفع 

تعقِّب  مل   
177

�لقرن”. “�صفقة  عليها  يطلق  و�لتي  �الإ�رش�ئيلي،  �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  لت�صوية  خطته 

�ل�صعودية على �لتقارير �ل�صحفية �لتي تتحدث عن رغبتها يف �حل�صول على �لو�صاية، مما �أوحى باأنه 

 فعالً توجد مثل هذه �لرغبة، �إىل �أن خرج �ل�صفري �ل�صعودي يف �الأردن �الأمري خالد بن في�صل بن  تركي،
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باأن  وليعلن  �الإعالم،  و�صائل  تردده  ما  لينفي  �خلب،  لهذ�  �الإعالم  تناول  من  طويلة  فرتة  وبعد 

178
�ل�صعودية تدعم �لو�صاية �لها�صمية على �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف �لقد�ص.

�إبد�ء تعاطفه مع �لفل�صطينيني،  “�صفقة �لقرن” دون  مل يحل تاأييد �لنظام �ل�صعودي ملا ي�صمى 

و��صتنكاره للعنف �الإ�رش�ئيلي جتاههم، وذلك يف �ت�صال هاتفي �أجر�ه �لعاهل �ل�صعودي مع �لرئي�ص 

وجت�صد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  عالقتها  متتني  �إىل  �ل�صعودية  �صعت  �ل�صياق،  هذ�  ويف   
179

عبا�ص.

ذلك يف زيارة �الأمري �ل�صعودي من�صور بن م�صلم ملناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �آذ�ر/ مار�ص 2019، 

موؤ�ص�صة  من�صور  �الأمري  تر�أ�ص  حيث  �ل�صعودية،  طرف  من  نوعها  من  �الأوىل  �لزيارة  تعد  وهي 

�الإغاثة �لتعليمية، وعلى هام�ص �لزيارة مت �لتوقيع على مذكرة تعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

 تبع ذلك زيارة �ملنتخب �ل�صعودي لكرة �لقدم والأول مرة مناطق �ل�صلطة، الإجر�ء 
180

�لفل�صطينية.

مبار�ة مع �ملنتخب �لفل�صطيني، كلتا �لزيارتني �أثارتا �صجة وخ�صية من �أن متهد� لتطبيع �لعالقات 

مع �الإ�رش�ئيليني ب�صكل علني، وتبادل �لزيار�ت بني �ل�صعوديني و�الإ�رش�ئيليني، �إال �أن �ل�صعوديني ال 

يرون يف ذلك تطبيعاً، و�إمنا و�صيلة لدعم �ل�صلطة، ويف هذ� �ل�صاأن مت �إن�صاء جلنة �قت�صادية م�صرتكة 

وجمل�ص �أعمال �صعودي فل�صطيني، وذلك عقب زيارة �لرئي�ص عبا�ص لل�صعودية يف ت�رشين �الأول/ 

181
�أكتوبر 2019.

�نعك�ص �ملوقف �ل�صعودي �ل�صلبي من �ملقاومة �لفل�صطينية على عالقتها مع حركة حما�ص، �لتي 

�دعى عادل  باإير�ن وقطر. حيث  �ملتمثلني  �الإقليميني  �ل�صعودي كحليفة خل�صومه  �لنظام  ي�صنفها 

 European Parliament �الأوروبي  �لبملان  �أمام  له  كلمة  يف  �ل�صعودي،  �خلارجية  وزير  �جلبري 

للحكومة  �صمح  حما�ص  حلركة  قطر  دولة  متويل  وقف  باأنّ   ،2018 فب�ير  �صباط/  يف  بروك�صل  يف 

�لفل�صطينية بال�صيطرة على قطاع غزة، و��صفاً حما�ص بـ“�ملتطرفة” بعد و�صفها بـ“�الإرهابية” يف 

�الإير�ين ي�صعى لزعزعة �لو�صع يف  �لنظام  �أّن  �أخرى، ر�أى �جلبري   ويف منا�صبة 
182

منا�صبة �صابقة.

 
183

عدة دول عربية، و�أنه يدعم حركات فل�صطينية )حما�ص و�جلهاد( لتقوي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية.

و�صفه  ما  �ملعلمي  يحيى  بن  �هلل  عبد  �ملتحدة  �الأمم  يف  مندوبها  ل�صان  على  �ل�صعودية  �صجبت  كما 

بـ“�إطالق �لقذ�ئف �ل�صاروخية من غزة نحو مناطق مدنية �إ�رش�ئيلية”، يف �إ�صارة �إىل ق�صف ف�صائل 

�ملقاومة �لفل�صطينية للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف كانون �الأول/ دي�صمب 2018. وقد ت�صببت زيادة 

�أخرى، يف و�صع حركة  حدة �ل�رش�ع �الإقليمي بني �ل�صعودية من جهة و�إير�ن وحلفائها من جهة 

مع  �ل�صعودي  �الأمن  حتقيق  �إىل  �الأمر  فو�صل  �ل�صعودي.  و�ال�صتهد�ف  �لت�صييق  د�ئرة  يف  حما�ص 

عبد �لرحمن ولد حممد، وهو نا�صط على و�صائل �لتو��صل �الجتماعي من �أ�صول موريتانية، وذلك 

يف   
184

حما�ص. حركة  هو  هنا  و�ملق�صود  بـ“�الإرهابية”،  ت�صفها  ومنظمة  قطر  مع  تعاطفه  ب�صبب 

للقيادي  �ل�صعودية  �ل�صلطات  �عتقال  عن  عنها،  �صادر  بيان  يف  حما�ص  حركة  ك�صفت  �ل�صياق،  هذ� 

 باالإ�صافة 
185

فيها حممد �صالح �خل�رشي مع جنله �الأكب هاين دون �أ�صباب معلنة يف 2019/4/4،
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�أو�ئل �صباط/ فب�ير  �إىل �عتقال �لع�رش�ت من منا�رشي حما�ص يف �ل�صعودية يف حملة ��صتدت منذ 

2019. وقد �أح�صى �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان منهم ما يزيد عن �صتني معتقالً، مع 

تو�فر معلومات لديه عن �أّن �لعدد �حلقيقي للمعتقلني هو �أكرث من ذلك، لكن �أهايل �ملعتقلني يخ�صون 

�صديد  لتعذيب  �ملعتقلني  تعر�ص  عن  �صحفية  م�صادر  �أفادت  وقد   
186

�عتقالهم. عن  �لتبليغ  من 

منهم �ل�صاحقة  �الأغلبية  تز�ل  ما  �لتقرير  هذ�  كتابة  وحتى   
187

�ل�صعودية. �الأمن  قو�ت  �أيدي   على 

حتت �العتقال.

متاهت �الإمار�ت و�لبحرين مع �ملوقف �ل�صعودي من �لفل�صطينيني. �أما �الإمار�ت فقد �أبقت على 

موقفها �لد�عم حلليفها حممد دحالن؛ حمافظة يف �لوقت نف�صه على عالقة فاترة مع �لرئي�ص عبا�ص، 

مع �إبد�ء م�صاندتها لل�صعب �لفل�صطيني من خالل �إد�نة ��صتخد�م �لقوة “�ملفرطة” جتاه �لفل�صطينيني 

من قبل قو�ت �الحتالل، وذلك يف بيان �صادر عن وز�رة �خلارجية كردة فعل على قمع �الحتالل 

 يف �ملقابل، وفيما يتعلق بالعالقة مع حركة 
188

للم�صري�ت �لتي �نطلقت مبنا�صبة �لذكرى �لـ 70 للنكبة.

حما�ص، وباال�صتناد على �أنها حليفة الإير�ن، �دّعى �أنور قرقا�ص، وزير �لدولة �الإمار�تية لل�صوؤون 

 وجاء ت�رشيح قرقا�ص 
189

�خلارجية، باأن حركة حما�ص “ما هي �إال م�رشوع �أد�ة �إير�نية �إقليمية”.

على خلفية �إعالن حما�ص وقوفها مع �إير�ن يف وجه �لعقوبات �الأمريكية. فيما �رشح وزير خارجية 

�لبحرين خالد بن �أحمد �آل خليفة باإنه لو مل يكن هناك دعم �إير�ين باجلنود و�ملال حلركة حما�ص يف 

190
قطاع غزة، لكان حتقيق “�ل�صالم” بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني �أقرب.

 يف �جلهة �ملقابلة للموقف �ل�صعودي �الإمار�تي �لبحريني جند موقف قطر و�لكويت، حيث حتاول

قطر لعب دور �لو�صيط بني �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة حما�ص، وي�صاعدها يف ذلك حر�صها على 

يتوقف  مل  حما�ص.  حركة  مع  لعالقتها  متتينها  مع  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قيادة  مع  �لتو��صل  دو�م 

�لتن�صيق بني �ل�صلطة وقطر، و�لذي جت�صد يف زيار�ت ر�صمية للرئي�ص عبا�ص لقطر يف �آب/ �أغ�صط�ص 

�إليه  هدفت  مما  وكان   
193

.2019 نوفمب  �لثاين/  وت�رشين   
192

،2019 مايو  �أيار/  ويف   
191

،2018

�لزيار�ت مناق�صة حتويل �أمو�ل قطرية �إىل قطاع غزة خارج �صالحيات �ل�صلطة �لفل�صطينية. حيث 

�إىل قطاع غزة عب “�إ�رش�ئيل”، فمن وجهة نظرها، ي�صهم ذلك  تنتقد �ل�صلطة قطر الإر�صالها �أمو�الً 

�لغربية  لل�صفة  �أمو�ل  باإر�صال  للتعهد  يف دعم حركة حما�ص وتعزيز �النق�صام. وهذ� ما دفع قطر 

 وذلك من خالل تخ�صي�ص مبلغ 300 مليون
194

 بالتز�من مع قطاع غزة، لدفع هذ� �التهام عن نف�صها،

لدعم  مليون   180 �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  لدى  و�ل�صحة  �لتعليم  قطاعي  لدعم  دوالر 

�لقطرية الإعمار غزة، قد  �للجنة  �لعمادي رئي�ص  �ل�صفري حممد   وكان 
195

�لكهرباء يف غزة. خدمات 

�رشح يف وقت �صابق باأنّ قطر ت�صاعد “�إ�رش�ئيل” على جتنب حرب �أخرى يف غزة، وذلك بتحويل 

�أمو�ل �إغاثة للفل�صطينيني �لفقر�ء، مبباركة من و��صنطن. و��صفاً �لتعاون بني �لطرفني باأنه دليل على 

ناأي �لدوحة بنف�صها عن حما�ص. وت�صاءل �لعمادي يف لقاء �صحفي معه “�إذ� كنا ن�صاعد حما�ص فهل 
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تعتقد �أن �الإ�رش�ئيليني �صي�صمحون لنا بالدخول و�خلروج؟ هذ� م�صتحيل. هم يعلمون �أننا ال ن�صاعد 

“كل قر�ص” من �الأمو�ل �لقطرية حت�صل عليه غزة جتري مر�قبته ل�صمان  �أن  حما�ص”. و�أ�صاف 

�أوقفت دعمها حلركة  �لدوحة  باأن   وردً� على حديث �جلبري 
196

�الإن�صانية. �إنفاقه على �الحتياجات 

197
حما�ص؛ قال �لعمادي “ال ن�صاعد حما�ص، نحن ن�صاعد �الإن�صان، وهذ� مبد�أنا”.

�لعمادي على موقف  �أكد  ذلك  �أعلنت قطر رف�صها لالنق�صام يف عدة منا�صبات، وكموؤ�رش على 

قطر �لقا�صي ب�رشورة �إمتام �مل�صاحلة �لفل�صطينية. لكن روؤية قطر مبنية على عدم �نتظار �إمتام 

�مل�صاحلة للتخفيف من �صوء �الأو�صاع �ملعي�صية يف قطاع غزة، و�إمنا �لتحرك بهدف �لتخفيف من 

�آثار �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �مل�رشوب على قطاع غزة، ويف هذ� �ل�صاأن �أ�صار �لعمادي خالل لقائه عدد�ً 

من �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة: “ما نقوم به جتاه غزة هو لتخفيف معاناة �أهلنا ولت�صهيل 

198
�مل�صاحلة”.

متكنت قطر من لعب دور يف تقريب وجهات �لنظر فيما يتعلق باإجر�ء �النتخابات، و�صاعدها يف 

�لرئي�ص عبا�ص عن  �إعالن  �لفل�صطينية. فعقب  �ملعادلة  �أطر�ف  ذلك حمافظتها على عالقة جيدة مع 

نيته �إجر�ء �النتخابات، حترك �لقطريون بو��صطة �ل�صفري �لعمادي، من �أجل �مل�صي قدماً يف �إجر�ئها، 

فعقد �لعمادي عدة لقاء�ت للدفع بهذ� �الجتاه �صو�ء مع قيادة حما�ص يف قطاع غزة، �أم مع �لرئي�ص 

عبا�ص يف مقره بر�م �هلل، �أعقب ذلك عقده الجتماع مع رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي عزيز دويك، بوجود 

نا�صحاً  �النتخابات،  بخو�ص  �إقناعهم  بهدف  وذلك  حما�ص،  حركة  على  �ملح�صوبني  �لنو�ب  بع�ص 

199
�إياهم بدعم مر�صحني م�صتقلني يف هذه �النتخابات.

على  �الإ�رش�ئيلية  لالنتهاكات  �ملهاجم  موقفها  يف  �خلليجية  �لدول  باقي  عن  �لكويت  متيزت 

م�صتوى �ملحافل �لدولية. فقد و�صف رئي�ص جمل�ص �الأمة �لكويتي مرزوق �لغامن “�إ�رش�ئيل” باأنها 

 
200

�لدولة �الأكرث خمالفة لقر�ر�ت جمل�ص �الأمن و�الأمم �ملتحدة وجمل�ص حقوق �الإن�صان �ملنبثق عنها.

�لغامن عاد و�أكد خالل وقفة ت�صامنية مبنا�صبة �لذكرى �لـ 70 للنكبة، �أن جميع �لكويتيني بالرغم من 

�ختالفاتهم متفقون ومتحدون جتاه ق�صية �لقد�ص، و�أ�صار �لغامن �إىل �إ�صد�ر �ملجل�ص بياناً و��صحاً 

وجهة  وحدة  يوؤكد  مما  نائب،  �أي  من  �عرت��ص  دون  باالإجماع  عليه  و�صوَّت  �لق�صية،  بخ�صو�ص 

 مل تكتِف �لكويت بامل�صاندة �للفظية بل �جتهت نحو �مل�صاندة 
201

نظر �لكويتيني مبا يخ�ص �لق�صية.

 
202

�لديبلوما�صية من خالل �إعاقة �إ�صد�ر بيان لو��صنطن يف جمل�ص �الأمن الإد�نة �ملقاومة �لفل�صطينية.

يدفعه  ما  باأن  �الأونرو�،  لوكالة  �ملالية  م�صاعد�تها  �ملتحدة  �لواليات  خف�ص  على  �لكويت  ردت  كما 

 ��صتمرت 
203

�لعرب لالأونرو� يفوق ما تقدمه �لواليات �ملتحدة، بالرغم من كونها �أكب مانح للوكالة.

“�إ�رش�ئيل”  باإحر�ج  ت�صبب  مما  �لدولية،  �ملحافل  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لتجاوز�ت  مهاجمة  يف  �لكويت 

139 للجمعية �لعامة  �لـ  �أعمال �ملوؤمتر  �إىل �ن�صحاب �لوفد �الإ�رش�ئيلي من  وف�صحها، فو�صل �الأمر 

204
لالحتاد �لبملاين �لدويل Inter-Parliamentary Union، عقب كلمة نارية للغامن.
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على ال�شعيد املايل:

ذكرت �ل�صعودية باأّنها دعمت فل�صطني منذ �صنة 2000 وحتى منت�صف �صنة 2018 مببلغ جتاوز 

�أعلن �مل�صت�صار يف �لديو�ن �مللكي عبد �هلل بن عبد �لعزيز �لربيعة.  6 مليار�ت دوالر. وذلك وفق ما 

�لذي �أو�صح �أن:

�لفل�صطينيني،  �الأ�صقاء  مل�صاعدة  �ململكة  فيها  �صاهمت  �لتي  و�الإن�صانية  �الإغاثية  �ملجاالت 

تنوعت بني �مل�صاعد�ت �لتنموية �لتي بلغ مقد�رها )4,531,487,015( دوالر�ً، و�مل�صاعد�ت 

�الإن�صانية مبا مقد�ره )1,002,298,330( دوالر�ً، و�مل�صاعد�ت �خلريية �لتي بلغ مقد�رها 

)17,330,878( دوالر�ً، �إ�صافة �إىل مبلغ 200 مليون دوالر، �لذي تعهدت به �ململكة لدولة 

فل�صطني )يف قمة �لقد�ص(، من �صمنه 50 مليون دوالر لوكالة )�أونرو�(، و150 مليون دوالر 

205
لدعم برنامج �الأوقاف �لفل�صطينية يف �لقد�ص.

لكن وبح�صب بيانات �صادرة عن �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار )بكد�ر(، فاإّن 

2017، قد بلغ  1994 وحتى �صنة  �إن�صائها �صنة  �لفل�صطينية منذ  لل�صلطة  �ل�صعودي  �لدعم  جمموع 

206
3.83 مليار�ت دوالر.

�صبع  خالل  للفل�صطينيني  �لقطرية  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  جمموع  �أّن  تذكر  فاإنها  بقطر؛  يتعلق  فيما 

 وكانت 
207

�صنو�ت، منذ �صنة 2012 وحتى منت�صف 2019، قد بلغت ما مقد�ره 1.18 مليار دوالر.

�صحيفة هاآرت�ص قد �أعلنت �صابقاً عن حتويل قطر �أكرث من 1.1 مليار دوالر للفل�صطينيني، دخلت �إىل 

غزة مب�صادقة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، و�أ�صافت �ل�صحيفة �أنه يف �أعقاب �رتفاع وترية حتويل �الأمو�ل 

�لقطرية، �أجرى �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية مد�والت ��صتثنائية، طالب خاللها جهات 

�صيا�صية وق�صائية و�أمنية بالتدقيق فيما �إذ� باالإمكان مو��صلة هذه �لتحويالت �ملالية، من دون �أن تعد 

خرقاً للعقوبات �الإ�رش�ئيلية و�لدولية �صد حما�ص. ونقلت �ل�صحيفة عن م�صدر �صيا�صي �إ�رش�ئيلي 

�طلع على �ملعطيات، تاأكيده على �أن �لتبعات �لقطرية لالأونرو�، يف �صنة 2018، �أنقذت هذه �لوكالة 

من �النهيار، ومكنتها من مو��صلة �أن�صطتها من �أجل م�صلحة �صكان �لقطاع. ولفتت �ل�صحيفة �لنظر 

�إىل قطاع  �مل�صاعد�ت  بتقدمي هذه  �لقطري  �القرت�ح  �إىل قبول  ��صطرت  �الإ�رش�ئيلية  �أن �حلكومة  �إىل 

على  عقوبات  بفر�ص  عبا�ص  وقر�ر  م�صاعد�ت،  تقدمي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رف�ص  �أعقاب  يف  غزة، 

�صكان �لقطاع، وبعد �أن رف�صت م�رش مقرتحات �أمريكية بتقدمي م�صاعدة للقطاع من خالل �إقامة 

208
منطقة جتارية حماذية للقطاع يف �صيناء.

حر�صت �الإمار�ت على �إي�صال دعمها لل�صعب �لفل�صطيني من خالل وكالة �الأونرو�، ولي�ص عن 

طريق �ل�صلطة �لفل�صطينية. وتذكر �الإمار�ت باأنها قدمت 1.68 مليار دوالر كم�صاعد�ت للفل�صطينيني 

�الأونرو� و�ل�صلطة  �لكويت فقد و�زنت يف دعمها ما بني  �أما   
209

.2018-2013 �لفرتة ما بني  خالل 
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 ويف �ملقابل 
210

�لفل�صطينية، فقدمت مبلغ 50.1 مليون دوالر يف �صنة 2018 لدعم ميز�نية �الأونرو�،

لل�صلطة  �لعامة  للمو�زنة  دعماً   ،2018 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  دوالر  مليون   50 مبلغ  قدمت 

211
�لفل�صطينية.

ج. املوقف من عملية الت�شوية:

“�أ�رش�ر  عنو�ن  حتت  �لعبية   Channel 13 �أو   13 �لقناة  على  بثه  مت  �صحفي  حتقيق  �أ�صار 

2016، جرت �ت�صاالت مبا�رشة بني ويل عهد �أبو ظبي حممد  2015 ومطلع  �خلليج” �إنه بني نهاية 

بن ز�يد ونتنياهو، بغية “تن�صيق �ملو�قف” ب�صاأن �التفاق �لنووي �لذي مت �لتو�صل �إليه بني �إير�ن 

و�لدول �لغربية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2015. كما تناولت �الت�صاالت حماوالت �إطالق مبادرة 

حزب  زعيم  �صم  عب  “�إ�رش�ئيل”  يف  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  الأجلها  يتم  �إقليمية،  “�صالم” 
بدعم  حتظى  مبادرة  و�إطالق  نتنياهو،  حكومة  �إىل   ،Yitzhak Herzog هرت�صوغ  �إ�صحق  �لعمل، 

دول عربية. وذكرت �لتقارير �الإ�رش�ئيلية يف حينه �أن هرت�صوغ، ومن �أجل �لتاأكد من جدية عرو�ص 

نتنياهو، �أجرى �ت�صاالت مع �لرئي�ص �مل�رشي و�لعاهل �الأردين و�أطر�ف عربية �أخرى، مل يك�صف 

212
عنها يف ذلك �لوقت، لـ“بحث �آفاق و�حتماالت �إطالق هذه �ملبادرة”.

يف  �رش�ً  �ل�صعودية  ز�ر   Tamir Pardo باردو  تامري  �ملو�صاد  رئي�ص  باأن   13 �لقناة  ك�صفت  كما 

�أن  ر�أو�  حيث  و�إير�ن،  �ملتحدة  �لواليات  بني  �لتقارب  من  �ل�صعوديني  خماوف  ت�صاعد  مع   ،2014

بندر  مع  �جتمع  نتنياهو،  �أن  �أي�صاً  �لقناة  وذكرت  �الإير�نيني.  �صد  �الأقوى  �لد�عم  هي  “�إ�رش�ئيل” 
حتددها(،  )مل  ثالثة  دولة  عن  ممثل  بوجود  �ل�صعودي،  �لوطني  �الأمن  جمل�ص  رئي�ص  �صلطان،  بن 

2014، حيث �قرتحت �ل�صعودية مبادرة ديبلوما�صية م�صرتكة ب�صاأن حمادثات  �أيلول/ �صبتمب  يف 

“�ل�صالم” �الإ�رش�ئيلية - �لفل�صطينية، وو�صع ��صرت�تيجية عمل م�صرتكة ملو�جهة �لنفوذ �الإير�ين، 
كل  يعلن  �أن  �صلطان  بن  مع  و�تفق  باملبادرة،  “قبوالً”  نتنياهو  �أبدى  وحينها  غزة.  �إعمار  و�إعادة 

�ملحادثات  لكن  �ملتحدة.  �الأمم  �ملبادرة من على منب  تلك  �ل�صعودي  نتنياهو ووزير �خلارجية  من 

�الإ�رش�ئيلية.  �مل�صودة  نتنياهو بكل بنود  “�إ�رش�ئيل” و�ل�صعودية، ب�صبب مت�صك  ف�صلت الحقاً بني 

213
و�أو�صحت �لقناة �أن �الت�صاالت جتددت بعد عام، �إثر وفاة �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز.

حتت  �لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صفية  �أجل  من  �الأمريكية  لالإد�رة  �حلثيثة  �خلطو�ت  من  بالرغم 

�نتهاجها  بو��صطة  �ل�صالم”،  “عملية  عليها  قامت  �لتي  لالأ�ص�ص  و�لتنكر  �لقرن”،  “�صفقة  م�صمى 

ل�صيا�صة فر�ص �الأمر �لو�قع، من خالل �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، �إال �أن بع�ص �لدول 

�خلليجية ال ترى يف ذلك عائقاً �أمام ��صتئناف عملية �ملفاو�صات. عبَّ عن ذلك �جلبري بقوله “�نتظار 

��صتئناف  باالإمكان  �صيكون  �لطرفني،  لدى  مقبولة  عنا�رش  فيها  كان  ما  �إذ�  �الأمريكية...  �ملبادرة 

 وبح�صب بع�ص �ل�صحف �لعبية 
214

�ملفاو�صات رغم �الأزمة �حلالية حول �إعالن �لرئي�ص تر�مب”.
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فقد �قرتحت �ل�صعودية على “�إ�رش�ئيل” جعل �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف منطقة دولية، وذلك بهدف 

215
�مل�صي قدماً يف “عملية �ل�صالم”.

تنطلق �ل�صعودية يف موقفها من قبول منوذج حل �لدولتني، و�الفرت��ص بوجود �أحقية لليهود يف 

�ً على �صوؤ�ل  وجود وطن قومي لهم على �أر�ص فل�صطني، هذ� ما �رشَّح به ويل �لعهد �ل�صعودي ردَّ

�أ�صالفه،  �أر�ص  �ليهودي حقاً يف دولة ولو يف جزء من  لل�صعب  �أن  �إذ� كان يعتقد  ما  له، حول  وجه 

فاأجاب: “�أعتقد �أن لكل �صخ�ص، يف �أي مكان، �حلق يف �لعي�ص يف دولته �مل�صاملة. �أعتقد �أن �لفل�صطينيني 

�صالم  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  علينا  لكن  بهم.  خا�صة  �أر�ص  لهم  يكون  �أن  يف  �حلق  لهم  و�الإ�رش�ئيليني 

216
ل�صمان �ال�صتقر�ر للجميع والإقامة عالقات طبيعية”.

�ل�صهيوين،  �للوبي  برموز  �اللتقاء  على  �ملتحدة  للواليات  زيارته  �أثناء  يف  �صلمان  بن  حر�ص 

و�لذي  �الإ�رش�ئيلي،  �مللياردير  �أبلغ  حيث  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعالقة  حول  تطمني  ر�صائل  و�إر�صال 

“�إ�رش�ئيل”  بني  جديد  عهد  بانطالق   ،Haim Saban �صابان  حاييم  �الأمريكية،  �جلن�صية  يحمل 

مبادرة  عر�ص  �صلمان  بن  فاإنّ   ،The New Yorker نيويوركر  جملة  وبح�صب   
217

و�ل�صعودية.

و�رشعنة  لـ“�إ�رش�ئيل”،  كعا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  تت�صمن  �الأمريكية؛  �الإد�رة  �أمام  به  خا�صة 

غالبية �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية. ونقلت �ملجلة عن م�صوؤول فل�صطيني قوله �إن �لزعماء �لعرب 

“حل ق�صية �لقد�ص  بالتعاون مع �إد�رة تر�مب مار�صو� �صغوطاً �صديدة على عبا�ص، وكان �لهدف 

218
لبناء جبهة موحدة �صد �إير�ن”.

�ملبادرة  �ل�صالم” بعيد�ً عن حمدد�ت  “عملية  �لعهد نحو �النخر�ط يف ملف  �ندفاع ويل  �أّن  يبدو 

�لعربية �لقائمة على منوذج حل �لدولتني، وما �أثار من �عرت��صات و�نتقاد�ت غا�صبة �صد �ل�صلوك 

�ل�صعودي فل�صطينياً وعربياً؛ دفع �ل�صعوديني للرتيث؛ وتوىل �لعاهل �ل�صعودي بنف�صه زمام �ملبادرة، 

لـ“�ل�صالم” يف �ل�رشق �الأو�صط ال  �أي خطة  حيث توىل طماأنة �لعرب باأن �ل�صعودية لن تو�فق على 

تعالج و�صع �لقد�ص �أو حق �لالجئني يف �لعودة. و�أ�صارت رويرتز �إىل �أن �ل�صمانات �خلا�صة �لتي 

قدمها �لعاهل �ل�صعودي �مللك �صلمان للرئي�ص عبا�ص، ودفاعه �لعلني عن �ملو�قف �لعربية �لثابتة، قد 

219
�صاعد يف تغيري �لت�صور باأن �ل�صعودية غريت موقفها حتت قيادة ويل �لعهد بن �صلمان.

وقد ك�صفت قناة �آي 24 نيوز i24News �الإ�رش�ئيلية نقالً عن موقع �أك�صيو�ص Axios، وباال�صتناد 

على  �ملو�فقة  �أو  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعالقات  لتطبيع  م�صتعدة  غري  �لريا�ص  باأن  �رشية،  وثيقة  على 

“�صفقة �لقرن”، دون �أن يقّدم �الإ�رش�ئيليني تنازالت للفل�صطينيني. و�أو�صحت �لقناة �أن هذه �لوثيقة 
�إنها تتناق�ص مع ت�رشيحات نتنياهو �مل�صتمرة يف �الآونة �الأخرية، حول �إمكانية  �إذ  تعد ��صتثنائية، 

تطوير �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل” وعدد من �لدول �خلليجية. �إذ �رشح يف �ل�صابق �أن �إقامة �لعالقات 

�لديبلوما�صية مع دول عربية قد توؤدي �إىل ت�صوية مع �لفل�صطينيني، لكن �لقناة ك�صفت �أن �حتمال 
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�أنهما يتفقان يف  �إال  �ل�صعودية وقطر،   وبالرغم من �خلالف بني 
220

“�صئيل جد�”. حتقيق ذلك هو 

�ملوقف نف�صه �لر�ف�ص لـ“�صفقة” ال تت�صمن حق �لعودة �أو �لقد�ص، فقد �رشح وزير خارجية قطر 

دولتني، على  يقوم  حالً  يثل  ال  �صيء  باأي  مهتمة  غري  “قطر  باأن  ثاين  �آل  �لرحمن  عبد  بن   حممد 

221
حدود 1967، حق �لعودة، �إعالن و��صح للقد�ص كعا�صمة لفل�صطني”.

د. املوقف من “اإ�رشائيل”:

��صتغلت “�إ�رش�ئيل” حالة �لعد�ء بني �إير�ن ودول �خلليج لبناء حتالف �أمني و�قت�صادي معها، 

مبعزل عن حل �لق�صية �لفل�صطينية، وحتت �صعار “مو�جهة �خلطر �الإير�ين و�حلركات �الأ�صولية”. 

جت�صد ذلك بعقد موؤمتر �صدّ �إير�ن يف نيويورك يف �أيلول/ �صبتمب 2018، يجمع م�صوؤولني عرب مع 

�الإمار�ت يف و��صنطن يو�صف  رئي�ص �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي. وقد �صارك فيه كل من �جلبري، و�صفري 

�هلل عبد  �ل�صيخ  و��صنطن  يف  �لبحرين  و�صفري  �ليماين،  خالد  �ليمني  �خلارجية  ووزير   �لعتيبة، 

بن ر��صد، ووزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، باالإ�صافة �إىل رئي�ص جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  �صارك  نف�صه،  �ل�صياق  يف   
222

.Yossi Cohen كوهني  يو�صي 

من  �لعرب  بنظر�ئه  و�لتقى  و��صنطن،  يف  �ملنعقد  �جليو�ص”  “قادة  موؤمتر  يف  �آيزنكوت،  غادي 

على  طر�أت  �لتي  و�مل�صتجد�ت  �الإير�ين  “�ل�صاأن  وناق�صو�  وم�رش،  و�الأردن  و�لبحرين  �ل�صعودية 

 ومن جانبه، ك�صف �آيزنكوت عن �أّن �أجهزة �الأمن و�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية 
223

�مل�صهد �ل�صوري”.

 يف هذ� �ل�صياق، قال بومبيو �إن حتالفاً دولياً 
224

تعمل ب�صكل “وثيق” مع نظريتها يف �لعامل �لعربي.

�أجل  من  �لر�هن،  �لوقت  يف  يت�صكل  “�إ�رش�ئيل”  جانب  �إىل  و�آ�صيوية  و�أوروبية  خليجية  دوالً  ي�صم 

بلورة �أنظمة دفاعية خلف�ص �لت�صعيد يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط. و�صدد بومبيو على �أن �إير�ن هي 

225
“�مل�صكلة �ملركزية” �لتي ت�صبب حالة عدم �ال�صتقر�ر يف �ل�رشق �الأو�صط.

حاجتها  �لعربية  �لدول  و�إظهار  و“�إ�رش�ئيل”،  �لعربية  �لدول  بني  �الأمني  �لتن�صيق  تعاظم  �إن 

لـ“�إ�رش�ئيل” من �أجل �إيجاد تو�زن مع �إير�ن، دفع نتنياهو لالدعاء باأن “�إ�رش�ئيل” تد�فع عن �ملنطقة 

تطبيع  على  تقوم  �خلليجية  �لدول  من  لعدد  مببادرة  للتقدم  و�صجعته   
226

�إير�ن، وجه  يف  باأكملها 

تو��صل  من  �لرغم  على  علني،  و�أمني  �قت�صادي  تعاون  دعائم  و�إر�صاء  �جلانبني،  بني  �لعالقات 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي. لكن هذه �ملبادرة ال تن�ص على �لتو�صل التفاق “�صالم �صامل” مع 

227
�لدول �خلليجية، الإدر�ك “�إ�رش�ئيل” �أن هذ� غري ممكن يف ظل �الأو�صاع �حلالية.

جت�صد  بال�رشية،  �صابقاً  تت�صم  كانت  بعدما  �لعلنية  طابع  �خلليجية  �لدول  مع  �لعالقة  �تخذت 

لعملية  �الأمريكية  �لروؤية  من  جزء�ً  تعد  �لتي  �القت�صادية،  �لبحرين  ور�صة  يف  و��صح  ب�صكل  ذلك 

يف  �خلليح  دول  بني  من  �ل�صباقة  كانت  عُمان  �خلليجية.  �لدول  جميع  ح�رشتها  و�لتي  “�ل�صالم”، 
عالنية �إقامة عالقات مع “�إ�رش�ئيل”، وفاجاأت �جلميع با�صتقبالها لنتنياهو يف م�صقط، وذلك تلبية 
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لدعوة ر�صمية و�صلته من �ل�صلطان قابو�ص، بذريعة بحث “عملية �ل�صالم” يف �ل�رشق �الأو�صط.

وقد �أكد يو�صف بن علوي وزير �ل�صوؤون �خلارجية �لُعماين عقب �لزيارة باأنه حان �لوقت للت�صليم 

تكون  و�أن  للفل�صطينيني،  �صديقة  دولة  �إ�رش�ئيل  تكون  �أن  “يجب  م�صيفاً  “�إ�رش�ئيل”،  بوجود 

دولة �رشيكة ولي�صت دولة مغت�صبة. و�إذ� مل تعالج �خلطة �الأمريكية كل هذه �الأمور �صتكون خطة 

 وكانت �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية قد ك�صفت عقب زيارة نتنياهو مل�صقط، باأّن �لعالقات مع 
229

ناق�صة”.

230
عُمان بد�أت �صنة 1979 و��صتمّرت ب�صكٍل �رشيٍّ فيما بعد.

للنقل  موؤمتر  يف  تو�جده  فر�صة  كات�ص،  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  و�لنقل  �ملو��صالت  وزير  �غتنم 

و�ملو��صالت عقد يف �صلطنة عُمان، وذلك من �أجل طرح خطة ُت�صمى بـ“�صكة حديد �ل�صالم” للربط 

بني “�إ�رش�ئيل” ودول �خلليج �لعربي. ت�صتند �خلطة على فكرتني مركزيتني، هما: “�إ�رش�ئيل كج�رش 

�أر�صي، و�الأردن كمركز نقل �إقليمي”. وبح�صب كات�ص فاإّن “خطة �صكة �ل�صالم تن�ص على �أن ت�صكل 

�إ�رش�ئيل ج�رش�ً برياً مع �أوروبا، وت�صبح �الأردن مركز�ً لنقل �لب�صائع”. وم�صى قائالً �إن �مل�رشوع 

 
231

�أي�صاً. �لعر�ق  على  �لبعيد  �ملدى  ويف  �خلليج،  دول  وعلى  �لفل�صطينيني  على  بالفائدة  �صيعود 

يف  �الإير�نية  �ملخاطر  تفادي  �ملمكن  من  يجعل  “بديالً  باعتبارها  �حلديد  �صكة  خطة  كات�ص  ويطرح 

232
م�صيق هرمز وم�صيق باب �ملندب”.

تو�تر �لك�صف عن �لعالقات بني عُمان و“�إ�رش�ئيل”، فقد �لتقى بن علوي بنتنياهو على هام�ص 

باأّن  علوي  بن  �رشح  �إ�رش�ئيلية  �صحيفة  مع  لقائه  ويف   
233

�الأو�صط. �ل�رشق  حول  و�ر�صو  موؤمتر 

على �لعرب طماأنة “�إ�رش�ئيل”؛ قائالً: “ما ز�لت �إ�رش�ئيل توؤمن باأنها يف منطقة مليئة �الأعد�ء. تعتب 

�لق�صية  هذه  نناق�ص  �أن  يجب  عرباً،  ب�صفتنا  لذلك،  ق�صوى.  �أولوية  بها  �خلا�صة  �الأمن  متطلبات 

234
ونرى كيف يكننا �لق�صاء على هذ� �ل�صعور و�لتو�صل �إىل تفاهم متبادل مع �إ�رش�ئيل”.

فيما يتعلق بال�صعودية؛ ك�صفت يديعوت �أحرونوت عن �صماح �ل�صعودية لطري�ن �لهند بال�صفر 

 لكن هيئة �لطري�ن �ملدين �ل�صعودية نفت منح �أي �إذن لرحالت 
235

�إىل “�إ�رش�ئيل” عب جمالها �جلوي.

 
237

 غري �أن طري�ن �لهند عاد فاأّكد الحقاً �صماح �ل�صعودية له بذلك.
236

جوية بني �لهند و“�إ�رش�ئيل”.

�صفري�  مب�صاركة  بعد  فيما  ذلك  جت�صد  �لطرفني،  بني  تقارب  وجود  على  موؤ�رش�ت  ظهرت  كما 

 
238

�ل�صعودية و�لبحرين يف �لقاهرة يف �الحتفال �الإ�رش�ئيلي بذكرى تاأ�صي�ص دولة �الحتالل.

تز�يد �لتن�صيق بني �ل�صعودية و“�إ�رش�ئيل” يف �ملجال �الأمني و�القت�صادي، حتت مبر �لت�صدي 

للخطر �الإير�ين وحماربة “�الإرهاب”. فقد ك�صف �آيزنكوت، �أن رئي�ص جمل�ص �الأمن �لقومي، مئري 

بن �صبات Meir Ben Shabat، �لتقى بن �صلمان، بهدف �ل�صعي للتعاون �الأمني و�ال�صتخبار�تي بني 

 وقد ك�صفت قناة �لتلفزيون 
239

�لطرفني، و�لعمل على مو�جهة �إير�ن و�حلركات �الإ�صالمية �ل�صلفية.

�لطائر�ت  متثله  �لذي  �لتحدي  ملو�جهة  تتعاونان  و“�إ�رش�ئيل”  �ل�صعودية  �أن  “كان”،  �الإ�رش�ئيلية 
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الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

 ي�صاف �إىل ذلك ما مت ن�رشه يف �ل�صحف من مو�فقة “�إ�رش�ئيل” على بيع 
240

�الإير�نية بدون طيار.

�الإلكرتونية   NSO  Group �أو  �أ�ص  �أن  جمموعة  �أجازت  فقد  لل�صعودية،  متقدمة  جت�ص�ص  بر�مج 

 ويبدو �أّن �لعالقات �الأمنية بني �لطرفني قد 
241

�الإ�رش�ئيلية بيع بر�مج جت�ص�ص متقدمة لل�صعودية.

قطعت �صوطاً طويالً، فقد ك�صف تامري باردو رئي�ص جهاز �ملو�صاد �ل�صابق، عن �لعالقة �لوطيدة بني 

242
عمالء �ملو�صاد ونظر�ئهم من �ل�صعودية.

باال�صتناد  �لطرفني، وذلك  �القت�صادية بني  �لعالقات  �إىل متتني  �ل�صعي  �ملوؤ�رش�ت على  تز�يدت 

على ما يتم ت�رشيبه حول م�صاريع م�صرتكة بني �لطرفني، فقد ك�صف �لع�صو �ل�صابق يف �لكني�صت 

�أيوب قر� Ayoob Kara، عن �أنّ �ل�صعودية تدر�ص �رش�ء �لغاز �لطبيعي من “�إ�رش�ئيل”، و�أّن �لبلدين 

 ومن �لو��صح باأن هنالك لقاء�ت بني 
243

ناق�صا بناء خط �أنابيب يربط بني �ل�صعودية ومدينة �إيالت.

�لفر�صة  تنتظر  م�صرتكة  �قت�صادية  م�صاريع  هنالك  وباأّن  �القت�صادية،  �لعالقات  لتوطيد  �لطرفني 

�ملنا�صبة لرتى �لنور، فقد حتدث كات�ص عن وجود فر�ص للتعاون بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول �لعربية 

�ل�صنية �ملعتدلة، وروج ملبادرته �لتي ت�صعى �إىل ربط دول �خلليج ب�صكك حديدية عب �الأردن و�صوالً 

بالعالقات و�لتطبيع مع دول �خلليج  �لدفع  “الإ�رش�ئيل �صيا�صة و��صحة يف  �إىل ميناء حيفا. وقال: 

�لعربي. ال يوجد لدينا �رش�ع مع دول �خلليج، ولدينا م�صالح م�صرتكة يف جمال �الأمن �صد �لتهديد 

244
�الإير�ين، وكذلك يف تطوير �لعديد من �ملبادر�ت �ملدنية �مل�صرتكة”.

من  �لعهد  ويل  به  يقوم  وما  �ل�صعودي،  �لدور  و�أهمية  مركزية  تدرك  �لتي  “�إ�رش�ئيل”،  �صعت 

لتاليف  �الأمريكية، وذلك  �الإد�رة  �أو�صاط  �صلمان يف  �لدعم لنب  تقدمي  �إىل  مبادر�ت تطبيعية جتاهها؛ 

تبعات جرية �غتيال �ل�صحفي �ل�صعودي جمال خا�صقجي. ف�رشح نتنياهو لل�صحافة باأّن مقتل 

خا�صقجي كان مروعاً، لكن �ال�صتقر�ر �ل�صعودي له �أهمية ق�صوى، و�أنّ دور �لريا�ص يف مو�جهة 

على  �صغوط  مار�ص  قد  نتنياهو  باأنّ  معاريف  �صحيفة  ك�صفت  وقد   
245

عليه. �حلفاظ  يجب  �إير�ن 

مع تو�طئه  تر�مب  يبر  وحتى   
246

�إليه. بحاجة  فـ“�إ�رش�ئيل”  �صلمان،  بن  �إنقاذ  �أجل  من   تر�مب 

بن �صلمان يف ق�صية خا�صقجي، ��صتند على �أهمية �لنظام �ل�صعودي ل�صمان �أمن “�إ�رش�ئيل”، ف�رشح 

247
باأنّه لوال �ل�صعودية لكانت “�إ�رش�ئيل” يف ورطة كبرية.

�أما �الإمار�ت فقد قطعت �صوطاً يف مد �أو��رش �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل”، جت�صد ذلك على �مل�صتوى 

�الإمار�ت،  خارجية  وزير  �أقر  �لديبلوما�صي؛  �ل�صعيد  فعلى  و�الأمني.  و�القت�صادي  �لديبلوما�صي 

بينما   
248

�هلل. وحزب  �إير�ن  تهديد�ت  �إز�ء  نف�صها  عن  �لدفاع  يف  “�إ�رش�ئيل”  بحق  ز�يد،  بن  �هلل  عبد 

يتعلق  وفيما   
249

“�إ�رش�ئيل”. مع  �لعالقات  قطع  خطاأ  لت�صحيح  �لدعوة  باجتاه  قرقا�ص  �أنور  ذهب 

بامل�صتوى �القت�صادي؛ فقد ذكرت �ل�صحافة �لعبية �أن “�إ�رش�ئيل” وقَّعت �تفاقاً ملد خط غاز يربطها 

“�إ�رش�ئيل”، و�ليونان، و�إيطاليا، وقب�ص؛  �أبو ظبي، و�صتوقع عليه كل من  باأوروبا، بتمويل من 
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كيلومرت،  �ألفي  بطول  بالعامل،  �الأطول  و�صيكون  �لبحر،  �أعماق  يف  غاز  خط  مد  على  �التفاق  ين�ص 

�أوروبية  ودول  �لبلقان  ولدول  �التفاقية  على  �ملوقعة  للدول  �لغاز  ت�صدير  لـ“�إ�رش�ئيل”  و�صيتيح 

�ملُقرتح،  قّدم  �لذي  �صتاينتز،  يوفال  �الإ�رش�ئيلي،  �لطاقة  وزير  �خلطوة،  لهذه  بادر  وقد  �أخرى. 

100 مليون  �ملُقرَتح وقررت تخ�صي�ص  �لتي و�فقت على  باأبو ظبي  �الأوروبي، يف موؤمتر  لالحتاد 

250
دوالر كا�صتثماٍر �أويل.

The New Yorker عن تدخل ع�صكري  �أما على �ل�صعيد �الأمني؛ فقد ك�صفت جملة نيويوركر 

�إمار�تي، بغطاء جوي �إ�رش�ئيلي يف �صبه جزيرة �صيناء بزعم �مل�صاركة يف حماربة د�ع�ص. و�أ�صارت 

ودعم  لتدريب  �صيناء  يف  �إمار�تية  قو�ت  ن�رش  ز�يد  بن  حممد  ظبي  �أبو  عهد  ويل  �أن  �إىل  �ملجلة 

�ال�صتخبار�ت  وكاالت  مع  وبالتن�صيق  �إ�رش�ئيلية،  حربية  طائر�ت  من  مب�صاعدة  �مل�رشية  �لقو�ت 

 ويف وقت الحق؛ ك�صفت قناة �آي 24 نيوز �الإ�رش�ئيلية �أن وفد�ً ع�صكرياً تابعاً ل�صالح 
251

�الإ�رش�ئيلية.

�جلو �الإمار�تي، قد ز�ر “�إ�رش�ئيل” موؤخر�ً من �أجل �الطالع على قدر�ت �أحدث �ملقاتالت �الأمريكية 

 مل تعد �الإمار�ت حري�صة على 
252

�ل�صنع �أف-35 �أو F-35 �ملتو�جدة لدى �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي.

�إخفاء عالقاتها بـ“�إ�رش�ئيل”، ورمبا يكون �لهدف من ذلك �إر�صال ر�صائل �إىل �إير�ن بعمق �لتحالف 

بينهما، فقد �صارك �صفري �الإمار�ت يف �لواليات �ملتحدة يو�صف �لعتيبة، يف منا�صبة �أمنية �صنوية د�عمة 

لـ“�إ�رش�ئيل” ينظمها “�ملعهد �ليهودي ل�صوؤون �الأمن �لقومي”، وذلك �إىل جانب �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي 

253
يف و��صنطن رون ديرمر.

�إجر�ء  عن  م�صور،  تقرير  يف  �لعبية   Channel 12 �أو   12 �لقناة  ك�صفت  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

وذلك  �الإ�رش�ئيلي،  �جلو  و�صالح  �الإمار�تي  �جلو  �صالح  بني  م�صرتكة  ومناور�ت  تدريبات 

مقدمتها ويف  دول  عدة  من  مب�صاركة  �ليونان  يف  جرت  �لتي  �مل�صرتكة  �ملناور�ت  هام�ص   على 

 فيما ك�صفت �صحيفة معاريف عن وجود 
254

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�إيطاليا و�لدولة �مل�صيفة.

�صفقات ل�رش�ء معد�ت ��صتخبارية مت عقدها بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل”، من خالل �رشكة فريينت 

Verint �ملتخ�ص�صة بب�مج �لتج�ص�ص على �لكمبيوتر�ت، وكذلك �رشكة �أن �أ�ص �أو يف هرت�صيليا، �لتي 

فاإن  �ل�صحيفة  وبح�صب  �لهو�تف.  على  للتج�ص�ص   Pegasus بيجا�صو�ص  برنامج  �الإمار�ت  باعت 

�لد�فع ور�ء �صعي �الإمار�ت لتمتني عالقاتها �الأمنية مع “�إ�رش�ئيل” هو �خل�صية من �إير�ن وجماعة 

�لتفكري  “منتدى  �أ�صار موقع   وقد 
255

�للّذين ترى فيهما خطر�ً على م�صاحلها. �مل�صلمني،  �الإخو�ن 

�الإقليمي )The Forum for Regional Thinking )FORTH” �لعبي �إىل �أن حجم �لتبادل �لتجاري 

 فيما ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص 
256

بني “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت قد و�صل يف �صنة 2018 �إىل مليار دوالر.

ت�صمل  متقدمة،  ��صتخبار�تية  بقدر�ت  تزودها  بحيث  و“�إ�رش�ئيل”،  �الإمار�ت  بني  �صفقة  عقد  عن 

 ي�صاف 
257

طائرَتي جت�ص�ص حديثة، بلغت قيمتها نحو 3 مليار�ت �صيكل )نحو 846 مليون دوالر(.

�إىل ذلك ما ك�صفت عنه �صحيفة هاآرت�ص من ��صتعانة �رشكة �أمنية �إمار�تية تُدعى د�رك ماتر ب�صباط 
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��صتخبار�ت �إ�رش�ئيليني، حيث ت�صتدرج �صباطاً �صابقني يف �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية للعمل لديها 

 
258

برو�تب فلكية ت�صل �إىل مليون دوالر �صنوياً.

�صارك  فقد  �أخرى،  جلو�نب  تعدته  بل  �الأمني  �جلانب  على  �لطرفني  بني  �لعالقة  تقت�رش  مل 

م�صاركة  من  وبالرغم  �الإمار�ت.  يف  �ل�صحر�وي  ظبي  �أبو  ر�يل  �أحد�ث  يف  �إ�رش�ئيليان،  �صائقان 

�مل�صاركة متيزت  �أن هذه  �إال  �الإمار�ت،  �إ�رش�ئيليني يف م�صابقات خمتلفة نظمت �صابقاً يف  ريا�صيني 

�لتي  �ل�صابقة،  للحاالت  خالفاً  �الإمار�تيني،  �ملنظمني  من  ر�صمية  دعوة  على  بناء  جاءت  بكونها 

�صمح منظمون �مل�صابقات �لريا�صية مب�صاركة �إ�رش�ئيليني رغماً عن �إر�دتهم، و�ن�صياعاً لتهديد�ت 

رف�صت  �إذ�  �لدولية،  �ملنظمات  من  �مل�صيف  �لبلد  ب�صطب  �ملختلفة  للريا�صات  �لدولية  �الحتاد�ت 

�صت�صمح  �الإمار�ت  باأّن  �الإ�رش�ئيليون  �أعلن  �صياق مت�صل،   ويف 
259

�إ�رش�ئيليني. م�صاركة ريا�صيني 

�صفرهم  جو�ز�ت  م�صتخدمني  دخول،  تاأ�صرية  على  ح�صولهم  بعد  �إليها  بالدخول  لالإ�رش�ئيليني 

 �أما عن زيار�ت �لوزر�ء 
260

�الإ�رش�ئيلية، وذلك حل�صور معر�ص �إك�صبو 2020، �لذي �صيقام يف دبي.

�إ�رش�ئيلينَي،  وزيَرين   2018 �صنة  �الإمار�ت  ز�ر  فقد  علنية،  �أ�صبحت  فقد  لالإمار�ت  �الإ�رش�ئيليني 

هما �أيوب قر� ومريي ريغف، �لتي تفاخرت بن�رش �صورها يف �الإمار�ت على �صفحتها �ل�صخ�صية 

�الإ�رش�ئيلي، �لعمل  حزب  رئي�ص  باأنّ  �الإ�رش�ئيلية  �لعا�رشة  �لقناة  ك�صفت  فيما   
261

في�صبوك.  يف 

�آيف جاباي Avi Gabay، قد ز�ر �أبو ظبي �رش�ً، وذلك مطلع كانون �الأول/ دي�صمب 2018، و�جتمع 

 2019 �صنة  لالإمار�ت  زيارته  كانت  فقد  كات�ص  �لوزير  �أما   
262

�الإمار�ت. حكومة  يف  م�صوؤولني  مع 

263
علنية، عر�ص خاللها مبادرة حول �لتعاون �القت�صادي �الإ�رش�ئيلي �خلليجي.

من  �صو�ء  للعلن،  “�إ�رش�ئيل”  مع  �خلليج  دول  عالقات  الإخر�ج  مبا�رش  ب�صكل  �لبحرين  تعمل 

خالل عقد لقاء�ت ر�صمية �أم من خالل �لت�رشيحات �ل�صحفية للم�صوؤولني �لبحرينيني. وقد ك�صفت 

 لكن 
264

�لقناة 13 �لعبية �إىل �أن �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل” و�لبحرين م�صتمرة منذ �أكرث من 25 عاماً.

هذه �لعالقات خرجت للعلن موؤخر�ً، ومّت �إحد�ث �خرت�ق و��صح فيها، حيث �رشح وزير خارجية 

�لبحرين لالإذ�عة �الإ�رش�ئيلية يف منت�صف �صباط/ فب�ير 2019 باأّنه �صيحدث �خرت�ق يف �لعالقات مع 

 ومل يكتفِ �لوزير بهذ� �لت�رشيح و�إمنا ز�د عليه يف منا�صبة 
265

تل �أبيب عندما يحني �لوقت �ملنا�صب.

�أخرى �أنّ �لبحرين تعرتف بحق “�إ�رش�ئيل” بالوجود، و�أّن “دولة �إ�رش�ئيل هنا وباقية، ونحن نريد 

عن  دفاع  و�أذرعها  الإير�ن  “�إ�رش�ئيل”  �رشب  �أّن  �لوزير  عدَّ  الحق،  وقت  ويف   
266

معها”. �ل�صالم 

�لنف�ص، وذلك يف تعليقه على ق�صف مو�قع �إير�نية يف �صورية، معتب�ً �أن �إير�ن �أعلنت �حلرب على 

�لبحريني  �الأمري   2018 �أبيب يف بد�ية  �ملتبادلة، فقد ز�ر تل  بالزيار�ت   و�أما ما يتعلق 
267

�لبحرين.

268
�ملقيم يف لندن مبارك �آل خليفة، حيث �لتقى وزير �الت�صاالت �أيوب قر�.

دعوة  توجيه  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  مع  عالقاتها  تطبيع  عن  �لعلني  �لك�صف  �لبحرين  ��صتهلت 

يف  للم�صاركة  وذلك   ،Eli Cohen كوهني  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  و�ل�صناعة  �القت�صاد  وزير  �إىل  ر�صمية 
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يف  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  من  وفد  م�صاركة  عن  �الإعالن  ذلك  تبع   
269

�ملنامة. يف  يعقد  دويل  موؤمتر 

 Tzipi Livni ليفني  ت�صيبي  ك�صفت  فيما   
270

�لبحرين. يف  عقد  �لذي  �لدويل  �الأعمال  ريادة  موؤمتر 

�خلارجية  وزير  مع  ولقائها  �لبحرين،  يف  تو�جدها  عن  �ل�صابقة،  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزيرة 

�لبحريني، قبل عقد ور�صة �لبحرين �القت�صادية، وذلك على هام�ص �إلقائها حما�رشة عن �الأو�صاع 

2019/6/25، فقد ح�رشها   �أما ور�صة �لبحرين �القت�صادية، �لتي ُعقدت يف 
271

يف �ل�رشق �الأو�صط.

ممثلني عن عدة دول عربية، وعلى ر�أ�صها �ل�صعودية و�الإمار�ت وقطر و�ملغرب وم�رش و�الأردن؛ 

272
بوجود �الإ�رش�ئيليني، وغابت عنها �ل�صلطة �لفل�صطينية وبقية �لدول �لعربية.

�مل�صوؤول  يجد  ال  بحيث  �الإ�رش�ئيلية،  �لبحرينية  �الت�صاالت  تطبيع  يف  �لبحرين  ور�صة  �أ�صهمت 

وزير  �لتقى  فقد  �ل�صحافة،  كامري�ت  �أمام  �الإ�رش�ئيليني  بامل�صوؤولني  �اللتقاء  يف  حرج  �لبحريني 

حول  موؤمتر  هام�ص  على   2019 يوليو  متوز/  �صهر  يف  �الإ�رش�ئيلي،  نظريه  مع  �لبحرين  خارجية 

 وقد تطورت �لعالقات بني �لطرفني وخ�صو�صاً يف �ملجال �الأمني، 
273

حرية �الأديان عقد يف و��صنطن.

وذلك بذريعة مو�جهة �خلطر �الإير�ين، وجت�صد ذلك يف م�صاركة مندوبة عن �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، 

يف �جتماع “جمموعة �لعمل حول �أمن �ملالحة �لبحرية و�جلوية” �لذي عُقد يف �ملنامة بالبحرين، يف 

 
274

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019، و�لذي ناق�ص �صبل �لدفاع عن �ل�صفن يف �خلليج من �عتد�ء�ت �إير�نية.

ويف وقت �صابق، عدَّ �أيوب قر� موقف وزير خارجية �لبحرين �ملوؤيد للق�صف �ل�صاروخي الأهد�ف 

 حيث مل يكتفِ �لوزير بدعم 
275

�إير�نية يف �صورية، باأّنه موقف يثل “دعم تاريخي” لـ“�إ�رش�ئيل”.

موقف “�إ�رش�ئيل”، بل ذهب باجتاه �إد�نة �أعمال �ملقاومة �للبنانية، ور�أى �أنّ حفر حزب �هلل لالأنفاق 

276
�صيقود �إىل تهديد ��صتقر�ر لبنان.

6. دول عربية اأخرى:

تر�وحت عالقة بقية �لدول �لعربية مع “�إ�رش�ئيل” ما بني �لتعاون معها ب�صكل غري مبا�رش، �أو 

�لرف�ص لها ولعدو�نها �مل�صتمر على �ل�صعب �لفل�صطيني، من خالل ��صتنكار �أفعالها �أو تقدمي �لدعم 

مب�صاعدة  �ليمن  من  يهودي   400 جلبت  “�إ�رش�ئيل”  �أّن  عن  �لك�صف  مت  �ليمن،  ففي  للفل�صطينيني. 

“دولة عربية جماورة” مل يك�صف عن هويتها، لكنها �أتاحت للمروحيات �الإ�رش�ئيلية �لهبوط فيها 
 ويف �إطار مالحقة �ملقاومة �لفل�صطينية، �أ�صدرت حمكمة 

277
قبيل نقل مئات �ليهود من �أ�صل يني.

ليبية، والأول مرة يف تاريخ ليبيا، �أحكاماً م�صددة على �أربعة فل�صطينيني، يف ق�صية عرفت �إعالمياً 

با�صم “خلية حما�ص”، حيث ن�صبت �إليهم �ل�صلوع يف تهريب �صحنات �أ�صلحة �إىل حركة حما�ص عب 

278
ليبيا و�صيناء.

�لزو�ري  حممد  �لتون�صي  �ملهند�ص  �غتيال  عملية  مُنفذَيْ  على  تعرفها  تون�ص  �أعلنت  �ملقابل،  يف 

 ويبدو �أّن حما�ص كممثلة للمقاومة �لفل�صطينية حتظى ب�صعبية 
279

و�لقب�ص على �أحدهما يف كرو�تيا.
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يف�رش  قد  وهذ�  �إليها.  لالن�صمام  �لزو�ري  دفع  ما  وهو  �إفريقيا،  �صمال  يف  �ل�صعبية  �الأو�صاط  لدى 

ت�رشيح �الأمري ه�صام بن عبد �هلل �لعلوي، �بن عم �لعاهل �ملغربي، باأنّه “لوال وجود حما�ص يف �ملقاربة 

تلفزيوين  لقاء  خالل  ه�صام،  �الأمري  و�أ�صاف  �لفل�صطينية”.  بالق�صية  ي�صمى  �صيء  هناك  كان  ملا 

“حركة حما�ص ��صتطاعت �حلفاظ على  �إن   ، 2019/1/15 BBC Arabic يف  مع بي بي �صي عربية 

م�صت�صفى تد�صني  مت  �ملغربي،  �لتعاطف  �صياق  ويف   
280

�ل�صلطة”. ولي�ص  �لفل�صطينية،   �لق�صية 

281
ميد�ين يف غزة.

وكموؤ�رش �إ�صايف للتعاطف و�لت�صامن مع فل�صطني، �أعلن �ملر�صح �لرئا�صي �لتون�صي قي�ص �صعيّد 

يف 2019/10/11 باأّن “�لتطبيع خيانة عظمى، ويجب �أن ُيحاَكم من ُيطبِّع مع كيانٍ �رشد ونكل �صعباً 

وز�رة  ك�صفت  و�لذي  �لقروي،  نبيل  �لرئا�صي  �ملر�صح  كان  ل�صعيّد  �ملقابلة  �جلهة  ويف   
282

كامالً”.

�لعدل �الأمريكية يف خ�صم �حلملة �النتخابية عن تعاقده مع �صابط �ملو�صاد �ل�صابق �آري بن منا�صي 

مادي�صون  �أند  ديكنز  كند�  يف  �ل�صيا�صية  �ال�صت�صار�ت  �رشكة  مدير  وهو   ،Ari Ben-Menashe

Dickens and Madson، و�لتي تعمل على ترتيب لقاء�ت مع �صخ�صيات �صيا�صية دولية و��صعة 

 وقد ك�صف بن منا�صي يف لقاء م�صور هدف �لقروي 
283

.”Lobbying لنفوذ، �أو ما يعرف بـ“�للوبينغ�

 �أما 
284

من �لتعاقد مع �رشكته بقوله: “�لقروي يريد نقل تون�ص من �ملد�ر �لفرن�صي �إىل �الأمريكي”.

ح باأنّ فل�صطني �صتبقى يف وجد�ن كل �أحر�ر تون�ص،  قي�ص �صعيّد، وبعد فوزه يف �النتخابات، فقد �رشَّ

ق�صية  و�أولها  �لعادلة  �لق�صايا  لكل  منت�رشة  �صتبقى  تون�ص  �أن  و�أو�صح  �صدورهم.  يف  منقو�صة 

�أن  بالتقادم”. كما  �لكثريون  لن ي�صقط كما يتوهم  �لفل�صطيني  “�حلق  �صعبنا يف فل�صطني، م�صيفاً 

285
فل�صطني لي�صت قطعة �أر�ص م�صجلة كملكية عقارية، بل يف وجد�ن تون�ص وحر�ئرها.

�أما يف �لعر�ق، فتابعت �ملنظومة �حلاكمة �صيا�صتها �ل�صلبية جتاه �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعر�ق، 

وذلك من خالل �صحب �حلكومة �لعر�قية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2018 لكافة “�المتياز�ت” من 

�لتقاعدية  �ل�صهرية، وكذلك منع �حلقوق  �لغذ�ئية  �لبطاقة  بينها حجب  �لفل�صطينيني، من  �لالجئني 

�أخرى تتعلق بالطالب،  �إىل قر�ر�ت  باالإ�صافة  �متياز�ته،  �ملتوفى، وحرمان ورثته من  للفل�صطيني 

�ملختلفة،  و�خلدمات  و�لتعليم  �ل�صحة  ر�صوم  فر�ص  و�إعادة  و�خلدمات،  �لوظائف  على  و�لتناف�ص 

للح�صول على �صكن �صمن  �لتقدم بطلبات  �إىل حرمانهم من  باالإ�صافة  بعدما كانو� معفيني منها، 

�الإرهابية  �لعمليات  �صحايا  بتعوي�ص  �خلا�ص   21 �لقانون  من  وحرمانهم  �حلكومية،  �مل�صاريع 

286
و�الأخطاء �لع�صكرية �لتي �رتكبتها �لقو�ت �الأمريكية خالل �حتاللها للعر�ق �أو �لقو�ت �لعر�قية.

�الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  قامت  عاماً،   28 منذ  مرة  والأول  بالعر�ق،  مت�صل  �صعيد  وعلى 

بق�صف خمازن �صالح �إير�نية تابعة مللي�صليات يف �لعر�ق، بح�صب ما ك�صفته �صحيفة و�ل �صرتيت 

�إي�صال ر�صالة لالإير�نيني.  �للعبة، وحماولتها  “�إ�رش�ئيل” لقو�عد   وهذ� ينذر بتغيري 
287

�الأمريكية.
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وهذ� ما �رشح به نتنياهو يف تعقيبه على �صوؤ�ل وجه له، �إن كانت “�إ�رش�ئيل” ور�ء عملية �لق�صف، 

بقوله “ال توجد ح�صانة الإير�ن يف �أي مكان”، ملمحاً مل�صوؤولية “�إ�رش�ئيل” عن عملية �لق�صف دون 

288
�أن يعرتف بامل�صوؤولية ب�صكل مبا�رش.

و“�إ�رش�ئيل”،  �لعربية  �لدول  بني  �لتطبيع  وترية  تز�يدت 

ومل  �لطرفني،  بني  �الت�صاالت  من  �لكثري  �لعلن  �إىل  وخرج 

لبع�ص  تلميحات  �أو  �صحفية  ت�رشيبات  على  �الأمر  يقت�رش 

�لقادة �ل�صيا�صيني؛ فقد �أفادت “حملة �ملقاطعة - فل�صطني”، باأن 20% من �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، 

15 دولة متتلك عالقات ديبلوما�صية  باتت متتلك عالقات ديبلوما�صية مع دولة �الحتالل، فهناك 

 �أما بالن�صبة �إىل دول �خلليج �لعربي فقد �تخذت �لبحرين 
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بدرجة �أو باأخرى مع دولة �الحتالل.

دورً� مبادر�ً يف جمال �لتطبيع، و�لتي بح�صب بع�ص �لتقارير �الإ�رش�ئيلية يتم توظيفها من �ل�صعودية 

 وذلك �إما �إر�صاء للطرف �الأمريكي، �أو 
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و�الإمار�ت يف �إ�صفاء �رشعية على �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”،

بذريعة �لعمل على بناء حتالف مع “�إ�رش�ئيل” بهدف �لت�صدي ملا ي�صمى �خلطر �الإير�ين وتيار�ت 

“�الإ�صالم �ل�صيا�صي”. وحتى يتقبل �لر�أي �لعام �لعربي تطبيع �لعالقات، فاإنه يتم متريرها ب�صكل 
و��صتخد�م  �لدولية،  �ملوؤمتر�ت  هام�ص  على  �مل�صرتكة  �للقاء�ت  عقد  خالل  من  وتدريجي،  هادئ 

حتقيق  �أن  �الإعالن  خالل  ومن  �لتطبيع،  لرتويج  كاأد�ة  �مل�صرتكة  �القت�صادية  و�مل�صالح  �لريا�صة 

لتهيئة  �أن هناك �صعياً  �لتطبيع. كما  �لفل�صطينية ير عب بو�بة  �لق�صية  “�ل�صالم” يف �ملنطقة وحل 
�لر�أي �لعام �لعربي للتطبيع، من خالل تغيري �ملفاهيم �ل�صائدة، وذلك بو��صطة تغيري �ملناهج �لدر��صية 
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يف �لعامل �لعربي؛ كما �أو�صت در��صة �صادرة عن مركز �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي.

يكننا ح�رش �لتطور�ت يف جمال �لتطبيع من خالل �لتعر�ص للت�رشيحات و�لتقارير �الإعالمية 

للفعل  ممهدة  �أنها  �عتبار  على  �الأبحاث،  ومر�كز  �ل�صيا�صيني  و�لزعماء  �لروؤ�صاء  عن  �ل�صادرة 

�إىل ر�صد �للقاء�ت و�لزيار�ت �لتي مّت عقدها مع �الإ�رش�ئيليني  �أو كا�صفة عنه. باالإ�صافة  �ل�صيا�صي 

�لتجاري بني بع�ص  للتبادل  �لتطرق  ثم  �لدولية، ومن  و�ملنتديات  كالريا�صة  ذر�ئع متعددة؛  حتت 

�لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل”.

1. الت�رشيحات والتقارير الإعالمية:

ديبلوما�صية  عالقات  تقيم  ال  عديدة  عربية  دول  مع  تطبيعية  عالقات  بوجود  نتنياهو  يتفاخر 

و�حلركات  �إير�ن  مدّ  لوقف  �لتن�صيق  هدفها  �أمنية  و�أحالفاً  تفاهماتٍ  هناك  وباأن  “�إ�رش�ئيل”،  مع 

�الإ�صالمية. وال يقت�رش �لت�رشيح عن وجود هذه �لعالقات على نتنياهو، و�إمنا جند �أطر�فاً �أخرى 

من وزر�ء و�صخ�صيات عامة، تتفاخر بامل�صتوى �لعايل من �لتن�صيق بني “�إ�رش�ئيل” و�أطر�فاً عربية 

فــي  التطــورات   ثالثًا: 

            جمـال التطبيع
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فاعلة. ويحاول نتنياهو �لرتويج للتطبيع من خالل بو�بة “�ل�صالم”، حيث برز ذلك يف ت�رشيحه باأن 

“�لعديد من �لدول �لعربية ترى �إ�رش�ئيل �الآن، لي�ص عدوة لها، بل حليفة، ال يكن �ال�صتغناء عنها يف 
�لت�صدي للعدو�ن �الإير�ين”. و�أ�صاف “ن�صاأ من ذلك تطبيع يكن �أن يقود �إىل �ل�صالم. �أعتقد �أنه �إذ� 
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كان لدينا �صالم مع �لعامل �لعربي �الأو�صع، ف�صي�صاعد ذلك يف �لتو�صل ل�صالم مع �لفل�صطينيني”.

و�حلركات  �إير�ن  من  �لعربية  �الأنظمة  بع�ص  خوف  ��صتغلت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �لو��صح  من 

�الإ�صالمية لتطبيع �لعالقات، وهذ� بدوره دفع بالق�صية �لفل�صطينية لدى بع�ص �الأنظمة �لعربية �إىل 

ز�وية مهملة، فلم تعد تُطرح �أ�صالً، و�إمنا يتم ��صتخد�مها لتبير �لتطبيع. وهذ� ما �أ�صار له ليبمان 

يف مقابلة �صحفية يف نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 2018 عقدت معه و�ُصئِل فيها �إذ� كانت �لق�صية �لفل�صطينية 

عن  معهم  “نتحدث  فاأجاب  �لعربية،  �لقياد�ت  بع�ص  مع  تعقد  �لتي  �للقاء�ت  هذه  يف  مطروحة 

�لتهديد�ت �حلقيقية: �إير�ن، �لقاعدة، �حلركات �الإرهابية �ل�صنية. وهم يدركون على ماذ� يكن �أن 

يح�صلو� من �إ�رش�ئيل: معلومات ��صتخبارية، خبة، تكنولوجيا وتعاون ��صرت�تيجي. وال �أذكر �أن 
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هوؤالء �لزعماء �لعرب طرحو� مببادرتهم �لق�صية �لفل�صطينية، لي�ص كبند �أول وال ثانٍ وال ثالث”.

يف هذ� �ل�صياق؛ ر�أى نتنياهو �أن �التفاق �لنووي مع �إير�ن كان �صيئاً من جميع �لنو�حي، با�صتثناء 

�أمر و�حد، وهو �أنه قّرب “�إ�رش�ئيل” من �لعامل �لعربي على نطاق مل تعهده من قبل، وفر�ص حقيقة 

“عملية �لتطبيع لدول مركزية  �إن  وجود تطبيع تدريجي مع دول مركزية يف �لعامل �لعربي. وقال 

�أعيننا، وعلى نطاق مل يكن باالإمكان َتخيُّله قبل  �أمام  �إ�رش�ئيل �لقوية حت�صل  يف �لعامل �لعربي مع 
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�صنو�ت معدودة”.

وفتحت زيارة نتنياهو �إىل م�صقط �صهيته للقيام باملزيد من �لزيار�ت للدول �لعربية، ف�رشح يف 

 يف هذ� �ل�صياق؛ ك�صف �ل�صفري 
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�إىل �لدول �لعربية”. “بزيار�ت �أخرى  2018/11/25 باأنه �صيقوم 

�رشية  �جتماعات  عقد  نتنياهو  �أن   ،Danny Danon د�نون  د�ين  �ملتحدة،  �الأمم  لدى  �الإ�رش�ئيلي 

 ويف 
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“�إ�رش�ئيل”. �لتي ال تقيم عالقات ديبلوما�صية مع  �لدول  يف نيويورك مع عدد من روؤ�صاء 

�صياق مت�صل؛ �أعلن نتنياهو �أن �صلطنة عُمان و�فقت على �ل�صماح ل�رشكة �لطري�ن �ملدين �الإ�رش�ئيلية 

“�لعال El Al”، باملرور يف �أجو�ئها يف طريقها �إىل دول �آ�صيا.

وقد ردّ نتنياهو على �الأ�صو�ت �لتي تتهمه باإ�صاعة فر�صة ذهبية الإقامة عالقات “�صالم” مع 

�لعامل �لعربي، لقاء ت�صوية �لق�صية �لفل�صطينية. وقال �إن عالقات “�إ�رش�ئيل” يف �لعامل �لعربي ت�صهد 

مع  �لتطبيع  نرهن  لن  باأننا  �لدول،  هذه  مع  تفاهماً  هنالك  و�أن  مثيل،  لها  ي�صبق  مل  حقيقية  “ثورة 
�إ�رش�ئيل لنزو�ت �لفل�صطينيني”. و�أ�صاف “نحن �الآن نطري فوق م�رش و�الأردن وت�صاد، و�صنطري 

قريباً فوق �ل�صود�ن، ونرجو �أن نتمكن من �لطري�ن فوق �ل�صعودية”. وبالفعل كانت �ل�صود�ن قد 

 وز�د على ذلك بقوله 
297

�صمحت لطائرة نتنياهو باملرور من جنوب �ل�صود�ن بعد عودته من ت�صاد.
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موجهة  كانت  �لتي  �ل�صخمة  �لعمليات  ع�رش�ت  و�أحبطت  طائر�ت،  �صقوط  منعت  “�إ�رش�ئيل”  �أن 

قدر�ت  يلك  �أحد  ال  �أن  و�أ�صاف  �ال�صتخبار�تية.  قدر�تها  بف�صل  �لعامل،  يف  �لدول  من  عدد  �صّد 

��صتخبار�تية �صبيهة بتلك �لتي متلكها “�إ�رش�ئيل”. وبف�صل �ملعلومات �لتي متلكها، �أقامت عالقات 

�أي�صاً يف �لعامل �لعربي. وقال �إن “�إ�رش�ئيل” حتمي �أوروبا من جانبني: �الأول حني حتبط ع�رش�ت 
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�لعمليات �الإرهابية، و�لثاين عب منع �نهيار غربي �ل�رشق �الأو�صط من خطر �إير�ن.

جلنة  رئي�ص  �أ�صار  نتنياهو،  حكم  فرتة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لعربية  �لعالقات  حت�صن  على  وتاأكيدً� 

�أن  �إىل   ،Mort Fridman AIPAC( مورت فريدمان  )�أيباك  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون 

�ل�صعودية هي �ليوم “�حلليفة �ملقربة الإ�رش�ئيل يف كل �مللفات و�لق�صايا �الإقليمية و�لدولية”. ولفت 

�لنظر �إىل �أن �لعالقات قائمة، منذ عقود، بني “�إ�رش�ئيل” وكل من م�رش و�الأردن و�ملغرب، فيما كانت 

�أكرث دفئاً مع  �لعالقات  �ليوم فقد باتت هذه  “�أما  �لتعاون �خلليجي،  �رشية مع بع�ص دول جمل�ص 

غالبية هذه �لدول، �إىل حّد زيارة بع�ص �الأفر�د من �الأ�رش �حلاكمة يف �خلليج �لفار�صي الإ�رش�ئيل”. 

�صنو�ت”،  منذ  م�صتقرة  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  مع  �ل�رشية  “عالقاتنا  �أن  �إىل  فريدمان  و�أ�صار 

�ملنامة،  �صتكون  عُمان  بعد  “�إ�رش�ئيل”  وزر�ء  لرئي�ص  �ملقبلة  �لعلنية  �خلليجية  �ملحطة  �أن  وك�صف 

هذه  خالل  الإ�رش�ئيل  ر�صمية  ممثلية  الفتتاح  للبحرين،  �الأخ�رش  �ل�صوء  �ل�صعودية  �أعطت  “وقد 
299

�لزيارة”.

و�صائل  نقلت  فقد  �لعربية،  �لدول  مع  �لتطبيع  ت�صاعد  حول  �الإ�رش�ئيلية  �لت�رشيحات  تو�ترت 

عربياً  وفد�ً   13 بقيام  ت�رشيحه  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  با�صم  �ملتحدث  عن  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم 

بزيارة “�إ�رش�ئيل”، وقال �إن “�لوفود من �خلليج، و�الأردن، و�ليمن، و�ملغرب، و�جلز�ئر، وتون�ص، 

و�لعر�ق، و�صورية، ولبنان”. و�أ�صاف �أن “�لوفود �لتي ز�رت �إ�رش�ئيل ت�صم خليطاً متنوعاً، لكن 

 ويدعم ما �رشح به �ملتحدث 
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�لت�صديد كان على �الأ�صخا�ص �ملوؤثرين من ناحية �الإعالم يف دولهم”.

با�صم �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ما ك�صفت عنه وز�رته من زيار�ت �رشية قامت بها ثالثة وفود عر�قية 

�أعلنه وزير �ملالية �الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون من �صطب �لعر�ق من قائمة  �أبيب، ويف�رش ما  �إىل تل 

مر�صوماً  وقع  حيث  و�إير�ن(،  و�ليمن،  و�ل�صعودية،  و�صورية،  لبنان،  ت�صمل  )�لتي  �لعدو”  “دول 
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يجيز �لتبادل �لتجاري مع بغد�د، وين�ص �ملر�صوم على �أن �لعر�ق لي�ص دولة معادية.

�رشح  فقد  حكمه؛  ظّل  يف  �لعربية  بالدول  “�إ�رش�ئيل”  عالقات  بتح�صن  نتنياهو  ويتباهى 

مع  عالقات  تقيم  ال  عربية  دول  �أربع  �رشي،  وب�صكل   ،2018 �صنة  يف  ز�ر  باأّنه  �لعبية  لل�صحافة 

ح باأن لدى “�إ�رش�ئيل” �ت�صاالت مع �صت دول عربية و�إ�صالمية   ويف موطن �آخر �رشَّ
302

“�إ�رش�ئيل”،
 ويدعي نتنياهو باأن زعماء دول عربية، هاتفوه وهناأوه على فوزه 
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كانت تو�صف باأنها معادية.

�ملنا�صبة  بهذه  �حتفايل  خطاب  ففي  2019؛  �أبريل  ني�صان/  يف  �أجريت  �لتي  �لكني�صت  �نتخابات  يف 
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�رشح “بارك يل عدد من قادة دول عربية و�إ�صالمية، مبنا�صبة فوزي يف �النتخابات �الأخرية”.
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ومن غري �مل�صتبعد �صحة �دعاء نتنياهو على �صوء ما قام به الحقاً وزير خارجية �الإمار�ت على 

 كما هناأت �ل�صفرية �ل�صعودية يف و��صنطن، ريا
305

 ح�صابه يف تويرت، بتهنئة �ليهود بال�صنة �لعبية.

يف  �الأوىل  للمرة  وذلك  �جلديدة،  �لعبية  �ل�صنة  حلول  مبنا�صبة  �أمريكا  يهود  �صعود،  �آل  بندر  بنت 
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تاريخ �لديبلوما�صية �ل�صعودية.

يقول  بياناً  �لقد�ص؛  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  على  عام  مرور  ذكرى  يف  نتنياهو  �أ�صدر  كما 

�لعرب  جري�ننا  من  �لكثري  وبني  بيننا  للعالقات  جديدة  ونه�صة  جديد�ً  �زدهار�ً  “هناك  �إن  فيه 

وز�د   
307

�الإير�ين”. �لعدو�ن  ل�صد  �لرغبة  يف  موحدون  نحن  كثرية،  عربية  غري  �إ�صالمية  ودول 

�لبحرين  يقيمها  �لتي  �القت�صادية  �لور�صة  يف  �إ�رش�ئيليني  م�صاركة  باإعالنه  ذلك  على  نتنياهو 

قرر  �أنه  �الأبي�ص  �لبيت  �إعالن  من  بالرغم  وذلك  �إ�رش�ئيليني”،  م�صاركني  بالطبع  “�صيكون  بقوله 

�الأوىل،  وللمرة  �ملوؤمتر  هام�ص  وعلى  وبالفعل،   
308

“�إ�رش�ئيل”. من  ر�صميني  ممثلني  دعوة  عدم 

تو�فد �إعالميون �إ�رش�ئيليون بجو�ز�ت �صفرهم �الإ�رش�ئيلية لتغطية ور�صة �لبحرين �القت�صادية، 

�إعالم  �لبحرين �صمحت ل�صحفيني من �صّت و�صائل  �إن  �الإ�رش�ئيلي بار�ك ر�فيد،  �ل�صحفي  وقال 
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�أر��صيها لتغطية �ملوؤمتر. �إ�رش�ئيلية خمتلفة بدخول 

�عتز�م نتنياهو زيارة �خلرطوم،  �لعبية عن  �الإذ�عة  �إعالن  �إعالمية عقب  عربياً؛ ثارت �صجة 

�إىل نفي �صحة هذه  �لقيادي بحزب �ملوؤمتر �لوطني �ل�صود�ين �حلاكم عبد �ل�صخي عبا�ص  مما دفع 

�الأنباء، وت�رشيحه �إن نتنياهو ال يكنه زيارة �ل�صود�ن، و�إن موقف بالده ب�صاأن تطبيع �لعالقات 

 وعلى �لرغم من ت�رشيح 
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مع “�إ�رش�ئيل” و��صح، ويرتبط �رتباطاً جذرياً بالق�صية �لفل�صطينية.

عبا�ص �إال �ن �ل�صجة مل تهد�أ؛ فقطع وزير �الإعالم �ل�صود�ين ب�صارة جمعة �ل�صك باليقني بقوله “�إن 

 ويبدو �أن �صبب �ل�صجة 
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�لعد�ء بني �ل�صود�ن و�إ�رش�ئيل فكرياً ودينياً م�صتمر �إىل �أن تقوم �ل�صاعة”.

يعود �إىل �أن فكرة �لتطبيع قد طرحت فعالً يف �أروقة �لنظام �حلاكم يف �ل�صود�ن، لكنها جوبهت برف�ص 

�ل�صعبي،  �ملوؤمتر  حلزب  �ل�صيا�صي  �الأمني  �لر�زق،  عبد  �الأمني  �أو�صح  وقد  �لنظام.  �أركان  غالبية 

�أكب �الأحز�ب �مل�صاركة يف �حلكومة، مالب�صات �ملو�صوع بقوله �إن “�أ�صخا�صاً قدمو� خالل موؤمتر 

و�إقر�ره  ملناق�صته  وذلك  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  مع  �ت�صال  قنو�ت  لفتح  مقرتحاً  �لوطني  �حلو�ر 

 بخ�صو�ص عالقات �لبالد �خلارجية”. وتابع “بالفعل نوق�ص ذلك �ملقرتح، ومت �إ�صقاطه بن�صبة فاقت

95 باملائة من جميع �لقوى �ل�صيا�صية، وخرجت تو�صية برف�ص جميع �أ�صكال �لتطبيع”. و�أو�صح 

�أن هذ� �ملو�صوع “ُيفقد �حلكومة �حلالية �رشعيتها، فاإحدى �أهم �لتو�صيات �ملتعلقة بعالقات �لبالد 

 ومن �لو��صح �أن �الأزمة 
312

�خلارجية تق�صي بانفتاح �ل�صود�ن على جميع دول �لعامل عد� �إ�رش�ئيل”.

�لتي تعاين منها �ل�صود�ن دفعت �لبع�ص للتفكري باجتاه �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”؛ كمحاولة لتح�صني 

“ن�صحونا  بقوله  عزله،  قبل  �لب�صري،  عمر  �ل�صود�ين  �لرئي�ص  به  �رشح  ما  وهذ�  �ل�صود�ن،  و�صع 

313
بالتطبيع مع �إ�رش�ئيل لتنفرج عليكم، ولكننا نقول �الأرز�ق بيد �هلل، ولي�صت بيد �أحد”.
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ومع �صقوط حكم �لب�صري يف �ل�صود�ن يف ني�صان/ �أبريل 2019، وتويل �ل�صلطة �ملوؤقتة بال�رش�كة 

عالقاته  لتطبيع  �جلديد  �حلكم  على  �ل�صغوطات  ز�دت  �لثورة،  على  حم�صوبة  وقوى  �جلي�ص  بني 

�ل�صود�ن.  عن  �القت�صادية  �لعقوبات  ورفع  �أمريكا  الإر�صاء  مدخالً  ذلك  باعتبار  “�إ�رش�ئيل”  مع 

ويف �أجو�ء ت�صاعد �الأزمة �القت�صادية، �لتقى عبد �لفتاح �لبهان رئي�ص �ملجل�ص �ل�صيادي �النتقايل 

�إعالن نتنياهو عن �صماح  2020/2/3. وتبع ذلك  �أوغند� يف  �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نتنياهو يف  برئي�ص 

�ل�صود�ن للطري�ن �الإ�رش�ئيلي باملرور عب �الأجو�ء �ل�صود�نية الأول مرة يف 2020/2/15. وقد ووجه 

قر�ر �لقيادة �ل�صود�نية باالنفتاح على “�إ�رش�ئيل” باعرت��صات �صعبية و��صعة.

يف �صياق مت�صل؛ �رشَّح رئي�ص �لبملان �لعر�قي حممد �حللبو�صي، يف كلمة له خالل م�صاركته 

باالجتماع �لطارئ لالحتاد �لبملاين �لعربي، يف 2020/2/8، �إن بالده ترف�ص كافة �أ�صكال �لتطبيع 

مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي. و�صدد �حللبو�صي على “وقوف �لعر�ق مع �ل�صعب �لفل�صطيني يف حقه باإقامة 

�لغا�صب،  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  مع  �لتطبيع  �أ�صكال  كل  ورف�ص  �أر��صيه،  كامل  على  �مل�صتقلة  دولته 

 
314

وكل حماوالت فر�ص �مل�صاريع �ملنحازة، وحماوالت متريرها عب �صيا�صة فر�ص �الأمر �لو�قع”.

وعلى خلفية �إعالن “�إ�رش�ئيل” عن زيار�ت لوفود عر�قية �إليها، وحديث وزير �خلارجية �الأمريكي 

�أي  �إن  �لكعبي،  �لعر�قي ح�صن  �لبملان  �لبلدين، �رشح ع�صو هيئة رئا�صة  عن وجود عالقات بني 

تطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي “لن يحدث”، موؤكد�ً �أن �ملوقف �لعر�قي من �لق�صية �لفل�صطينية “لن 

يتغري”. ويف بيان لرئا�صة �لبملان، مت �لت�رشيح باأن “تغيري �حلكومات �لعر�قية، مل ولن يغري من 

موقف �لعر�ق و�صعبه من ق�صيته �الأوىل فل�صطني”. وتابع �لكعبي �أن “هناك جهات مدفوعة تروج 

�لتطبيع  �أي  �حلد،  هذ�  �إىل  ي�صلو�  ولن  مل  �لعر�قيني  �إن  لهم  ونقول  �لعر�قي،  �ملوقف  تغيري  الأفكار 

 ولكن يبدو �أن �إعالن �لبملان �لعر�قي مل يلق �آذ�ناً �صاغية من �ملطبعني 
315

مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي”.

�لعر�قيني، فقد ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص يف �آب/ �أغ�صط�ص 2019 باأن هنالك م�صوؤولني عر�قيني �أجرو� 

“�إ�رش�ئيل” يعقدون منذ فرتة لقاء�ت �رشية مع  “�إ�رش�ئيل”، و�أن هنالك ممثلني عن  �ت�صاالت مع 
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�صخ�صيات يف �حلكومة �لعر�قية، و�أن بع�ص هذه �للقاء�ت عقدت يف “�إ�رش�ئيل”.

�أن   ،2019 فب�ير  �صباط/  يف  �هلل،  �جلار  خالد  �لكويتي  �خلارجية  وزير  نائب  �أكد  �لكويت،  ويف 

موقف �لكويت و��صح يف رف�ص �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، و�أنها �صتكون �آخر من يطبع معها، وقال 

�أن “�لكويت �أكدت وتوؤكد جمدد�ً �أنها �صتكون �آخر من يطبع مع �إ�رش�ئيل بعد �أن يتحقق �حلل �لعادل 

317
و�ل�صامل للق�صية �لفل�صطينية”.

�لتي  �لبحرين  ور�صة  �أعمال  مقاطعة  �إىل   2019/6/24 يف  �لكويتي  �الأمة  جمل�ص  نو�ب  ودعا 

�ل�رش�ع  حلل  �صالم  خطة  �صمن  �لقرن”  لـ“�صفقة  كتمهيد  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �إليها  دعت 

318
�لفل�صطيني – �الإ�رش�ئيلي.
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يف �ملقابل، عملت بع�ص �لدول �لعربية على تهيئة �لر�أي �لعام لتقبل فكرة �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” 

�لكاتب  فوجدنا  �حلاكم؛  �لنظام  على  �ملح�صوبني  �لكتاب  �أو  �ل�صيا�صيني  ت�رشيحات  خالل  من 

بناء  قر�ر  يف  �أحد  ت�صتاأذن  لن  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  “دول  يكتب  �جلنيد  �هلل  عبد  �لبحريني 

�ل�صياق  ويف   
319

�لقومية”. م�صاحلنا  يخدم  ذلك  كان  �إن  �صو�ها  �أو  �إ�رش�ئيل  مع  مبا�رشة  عالقات 

نف�صه كرر رجل �الأعمال و�مللياردير �الإمار�تي خلف �حلبتور دعوته دول �خلليج الإقامة عالقات 

مع  �صالماً  “نريد  �إننا  �صابقاً  قال  قد  وكان  و�قت�صادياً،  �صيا�صياً  منها  لال�صتفادة  “�إ�رش�ئيل”  مع 

�لهادي �حلويج، وزير �خلارجية يف حكومة   وكذلك ت�رشيح عبد 
320

َرَف�صَت”. لو  �إ�رش�ئيل، حتى 

�جلرن�ل �ملتمرد حليفة حفرت و�ملو�لية لالإمار�ت، باأن “بالده تاأمل �إقامة عالقة طبيعية مع �إ�رش�ئيل، 

�أنباء  �إن ت�رشيح �حلويج غري م�صتغرب على �صوء تو�رد   
321

�لفل�صطينية”. �لق�صية  �إذ� ما مّت حّل 

عن وجود تن�صيق �إ�رش�ئيلي مع حفرت يف �جلنوب �لليبي، وعقده لقاًء مطوالً مع �صابط ��صتخبار�ت 

�إ�رش�ئيلي يف �لعا�صمة �الأردنية عمّان، لـ“تعميق �لتن�صيق �الأمني بينه وبني �إ�رش�ئيل”، بحيث تقدم 

له “�إ�رش�ئيل” �مل�صاعدة مقابل عمله على منع تهريب �ل�صالح من ليبيا �إىل �ملقاومة �لفل�صطينية عن 

 
322

طريق �صيناء.

هذه �لت�رشيحات وغريها تعب عن مكنونات جزء من �لقادة �لعرب، �لذين ال يخفون رغبتهم 

�ليهودي  و�ل�صحفي  �لنا�صط  عنه  ك�صف  ما  وهذ�  وزيارتها،  بل  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعالقات  بتطبيع 

�لعرب  و�لقادة  �ل�صخ�صيات  من  كبري  بعدد  �لتقى  �لذي   ،Mike Evans �إيفان�ص  مايك  �الأمريكي 

“لقد  قائالً  �أربع مر�ت،  بال�صي�صي  �اللتقاء  �إىل  باالإ�صافة  ز�يد،  �صلمان وبن  �الأردين وبن  كالعاهل 

�أخبين هوؤالء �لزعماء �صخ�صياً فيما يتعلق برئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نتنياهو “�أنا �أحرتمه حقاً” 

323
�أو “�أعمل معه عن قرب” �أو “�أريد �أن �أ�صكره” �أو حتى “�أريد �ملجيء �إىل �لقد�ص””.

يبدو �أن �ملقتنعني بالتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” يف طريقهم لتوحيد جهودهم وتنظيمها، فقد ن�رشت 

�صحيفة �لنيويورك تايز تقرير�ً حتت عنو�ن “مفكرون عرب يدعون للتخلي عن �ملقاطعة و�لتعاون 

مع �إ�رش�ئيل”، يتحدث عن �صعي هذه �ملجموعة �لتي �أطلقت على نف�صها “�ملجل�ص �لعربي لالندماج 

�ملجموعة �صحفيني، وفنانني،  “�إ�رش�ئيل”. وت�صم هذه  �لتطبيع مع  باجتاه  للدفع قدماً  �الإقليمي” 

“�إ�رش�ئيل”  مقاطعة  حماوالت  �أن  على  يتفقون  ممن  عرباً،  وباحثني  وديبلوما�صيني،  و�صيا�صيني، 

�ملجموعة  لهذه  �ملنت�صبني  عدد  �أن  �إىل  �لتقرير  وي�صري  �لدوالر�ت.  مليار�ت  �لعربية  �ل�صعوب  كلفت 

ولبنان،  وم�رش،  و�ل�صود�ن،  وليبيا،  �ملغرب،  يف  معروفة  �صخ�صيات  وبينهم  بالع�رش�ت،  يقدر 

و�لعر�ق، ودول �خلليج. 

يف  �أبحاث  ومعهد  معلمني  تدريب  كلية  �إن�صاء  �قرتحو�  �مل�صاركني  بع�ص  �أن  �لتقرير  ويذكر 

�أملانيا،  �لبي�صاء وعمّان وحيفا و�ملنامة، فيما حثّ خبري �الأمن �لعر�قي �ملقيم يف  �لد�ر  �جلامعات يف 

و�صائل  يف  و�لعن�رشية”  “�لر�ديكالية  �نت�صار  وقف  على  �لعربية  �الأمن  �أجهزة  حممود،  جا�صم 
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�لتقرير  ونوه  و�ليهود”.  �إ�رش�ئيل  عن  ت�صحيحية  مو�د  و“ن�رش  و�مل�صاجد،  و�ملد�ر�ص  �الإعالم 

�إنه خ�رش من�صبه  �لذي قال  �لد�وودي،  �لدجاين  �للقاء كان هو حممد  �لفل�صطيني �لوحيد يف  �أن  �إىل 

�أو�صفيتز ملع�صكر  �لفل�صطينيني  �لطالب  من  جمموعة  باأخذ  قيامه  بعد  �لقد�ص  جامعة  يف   �الأكاديي 

ف�صل  على  وحت�رش  �ل�صيا�صة،  �صناع  من  جديد  جيل  لتعليم  �لدجاين  ودعا   .Auschwitz camp

�تفاق �أو�صلو يف حتقيق “�ل�صالم”؛ الأن “�ل�صالم نوق�ص بني �لديبلوما�صيني و�جلرن�الت، ومل يرفق 

324
بتح�صري�ت ملو�جهة �ل�صالم بني �لنا�ص، ما �صمح للمخربني يف �لطرفني باأن ينت�رشو�”.

�صت�صعى “�إ�رش�ئيل” يف �لفرتة �لقادمة �إىل تطبيع معلن مع دول �خلليج؛ وهو ما �رشح به وزير 

“�لتطبيع  �ل�صياق ز�ر دبي بهدف  باأنه يف هذ�  �لذي ك�صف  �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص،  �خلارجية 

كات�ص  ي�رش�ئيل  كالم  جاء  �مل�صتوى”.  بـ“رفيعة  و�صفها  �إمار�تية  ب�صخ�صية  �لتقى  و�أنه  �لعلني”، 

من  �لعمل  وهو  حلكومته،  �حلايل  �لهدف  حمدد�ً  للكني�صت،  �لتابعة  و�خلارجية  �الأمن  جلنة  �أمام 

خالل  كات�ص  وفاخر  معها.  تعاون  و�تفاقيات  �لعربية  �لدول  مع  معلن  تطبيع  �إىل  �لو�صول  �أجل 

كلمته مب�صاركته يف موؤمتر �الأمم �ملتحدة يف دبي كجزء من �لن�صاط �ل�صيا�صي، م�صري�ً �إىل �أن “�الأمر 

يف  “�إ�رش�ئيل”  مب�صاركة  كات�ص،  و�أقرّ  �خلليج”.  دول  مع  �لعالقات  م�صتوى  رفع  هو  �الأ�صا�صي 

يف  ت�صارك  �أنها  كا�صفاً  �خلليج،  يف  �ملالحة  حلماية  �ملتحدة  �لواليات  تقوده  �لذي  �الأمني،  �لتحالف 
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�ملعلومات �ال�صتخبارية و“جو�نب �أمنية �أخرى”.

2. لقاءات وزيارات:

�إىل  باالإ�صافة  و�لريا�صة،  �لدينية  �لزيار�ت  مبظلتي  �لتطبيعية  و�لزيار�ت  �للقاء�ت  ��صتظلت 

على  �ملفرو�ص  �حلظر  �لقد�ص،  �إىل  م�رشي  كن�صي  وفد  زيارة  ك�رشت  حيث  �ل�صحفية؛  �للقاء�ت 

“زيارة  باأن  عبا�ص  �لرئي�ص  لند�ء  �ال�صتجابة  ذريعة  حتت  وذلك  �ملقد�صة،  �ملدينة  �إىل  �الأقباط  قدوم 

�لنا�صط  بطرد  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  ون  م�صلُّ قام  فيما   
326

ان. �ل�صجَّ مع  �لتطبيع  تعني  ال  �ل�صجني” 

ظهوره  �إثر  على  وذلك  �ملطبع”،  بـ“�لعميل  ونعتوه  �مل�صجد،  باحات  من  �صعود،  حممد  �ل�صعودي 

برفقة م�صتوطنني �إ�رش�ئيليني، كما �صبق �أن ظهر يف فيديو على و�صائل �لتو��صل �الجتماعي ي�صيد 
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فيه مبا ي�صمى ديوقر�طية “�إ�رش�ئيل”.

ويف �صياق �لتطبيع �لديني ك�صفت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم” عن زيارة تاريخية قام بها �ل�صيخ 

“�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �لفل�صطينية، بغر�ص  �إىل  “�لطائفة �لنق�صبندية”،  حممد عادل �حلقاين، رئي�ص 

تقوية �لعالقات بني �أفر�د �لطائفة، وزيادة نفوذها �لروحي و�لديني يف �ملو�قع �ملقد�صة لـ“�الإ�صالم 

“�صبكة �جتماعية عابرة للقار�ت، ينتمي  �ل�صويف”. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن جماعة �حلقاين هي 

ماليني  متنح  �حلقاين  باأن زيارة  و�أ�صافت  �ل�صوفيني”.  �الأن�صار  من  مليوناً  �صتني  من  �أكرث  �إليها 

328
�مل�صلمني “�رشعية” لزيارة “�إ�رش�ئيل”.
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وحاخامات  �الأوروبيني  �حلاخامات  موؤمتر  من  وفد�ً  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �الإعالم  ك�صف  �ملقابل؛  يف 

من “�إ�رش�ئيل” وروؤ�صاء منظمات يهودية، قد ز�ر تون�ص يف �أيار/ مايو 2018 برعاية من �حلكومة 

“��صتقباالً  �حلاخامات  تلقي  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  و�صائل  ن�رشته  �لذي  �لفيديو  ويظهر  �لتون�صية. 

329
ملكياً” وح�صن �صيافة من وز�رة �ل�صياحة �لتون�صية.

 Dudi �صيال  دودي  �الإ�رش�ئيلي  �لتن�ص  العب  قطر  ��صت�صافت  �لريا�صي؛  �لتطبيع  �صعيد  على 

م�صاركة  �إىل  باالإ�صافة   ،2018 يناير  �لثاين/  كانون  �صهر  يف  للتن�ص  �ملفتوحة  قطر  بطولة  يف   Sela

منتخب “�إ�رش�ئيل” يف بطولة �لعامل لكرة يد �ملد�ر�ص، �لتي �أقيمت يف �صباط/ فب�ير من �ل�صنة نف�صها. 

 و�لتي 
330

وكذلك م�صاركة منتخب �جلمباز �الإ�رش�ئيلي يف بطولة �لعامل للجمباز، �لتي �أقيمت يف قطر،

عزف فيها �لن�صيد �لوطني �الإ�رش�ئيلي “هاتكفا Hatikvah”، ورفع �لعلم �الإ�رش�ئيلي بعد فوز العب 
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�جلمباز �الإ�رش�ئيلي، �أليك�ص �صاتيلوف Alexander Shatilov، مبيد�لية ذهبية يف �لبطولة.

 ومن 
332

تبعت �ملغرب قطر با�صتقبال وفد ريا�صي �إ�رش�ئيلي للم�صاركة يف بطولة �لعامل للجودو،

ثم م�صاركة وفد ريا�صي بحريني - �إمار�تي للم�صاركة يف �صباق للدر�جات يعرف بطو�ف �إيطاليا 

“�إ�رش�ئيل”  كرة �ل�صبكة للفتيات فقد جمعت  �أما   333
Giro d’Italia 2018، �ملقام يف �لقد�ص �ملحتلة.

و�الإمار�ت، يف �أيار/ مايو 2018 حيث �لتقى �لفريق �لن�صائي �الإمار�تي نظريه �الإ�رش�ئيلي يف بطولة 

�أوروبا �ملفتوحة لكرة �ل�صبكة )�لنت بول Netball(، وقد �حتفى م�صوؤول �لديبلوما�صية �لرقمية يف 

وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية يوناتان جونني Yonatan Gonen مب�صاركة فريق �الإمار�ت �لن�صائي 

يف �ملبار�ة، ون�رش �صورة للمبار�ة مرفقة بقوله “�لريا�صة تنت�رش... �إ�رش�ئيل و�الإمار�ت يد و�حدة 

 
334

يف بطولة كرة �ل�صبكة”.

بن�رش   Shimon Aran �آر�ن  �صمعون  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  مر��صل  غرد  مت�صل؛  �صياق  ويف 

�أكاديية �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك للريا�صة �لن�صائية،  �صورة ميثاء �لعريف، ممثلة �الإمار�ت عن 

برفقة عوفر� �أبر�موفيت�ص Ofra Abramovich ممثلة لـ“�إ�رش�ئيل”، مبنا�صبة م�صاركتهما يف موؤمتر 

 
335

ريا�صي دويل يف غابورون عا�صمة بوت�صو�نا.

ويف موؤ�رش على عمق �لتطبيع �لريا�صي؛ تفاخرت وزيرة �لثقافة و�لريا�صة �الإ�رش�ئيلية، مريي 

ريغف، باأن �لعلم �الإ�رش�ئيلي �صريفع يف �أبو ظبي، كما �صيتم �إ�صماع ن�صيد “هاتكفا” يف �أثناء مباريات 

�الإ�رش�ئيلي  �جلودو  منتخب  مبنح  �الإمار�ت  قامت  وبالفعل   
336

.Judo �جلودو  ريا�صة  بطولة 

337
تاأ�صري�ت للم�صاركة يف مباريات �جلودو �لعاملية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2018.

منح  بعدم  جت�صد  قد  �لريا�صي  للتطبيع  �لر�ف�ص  �لر�صمي  �ل�صعودي  �ملوقف  كان  �ملقابل؛  يف 

تاأ�صري�ت ل�صبعة العبني �إ�رش�ئيليني، �أر�دو� �مل�صاركة يف بطولة �لعامل �ملقرر عقدها يف �ل�صعودية، مما 

338
ت�صبب ب�صحب تنظيم �لبطولة من �ل�صعودية.
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�أما فيما يتعلق بالتطبيع �الإعالمي؛ فقد ك�صفت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية يف �صباط/ فب�ير 

خم�صة  بينهم  عرب،  �إعالميني  ت�صعة  ي�صم  لـ“�إ�رش�ئيل”،  عربي  �إعالمي  وفد  زيارة  عن   ،2018

زيارة  من  �ملغاربة  �ل�صحفيني  نقابة  تن�صلت  وقد   
339

و�صوري. ويني  وعر�قي  ولبناين  مغاربة 

جميع  مناه�صة  يف  �لثابت  موقفها  على  لها  بيان  يف  و�صددت  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �ملغاربة  �ل�صحفيني 

من  �لنوع  بهذ�  �ل�صحفيني  نقابات  تنديد  من  وبالرغم   
340

�ل�صهيوين. �لكيان  مع  �لتطبيع  �أ�صكال 

عن   2019 يوليو  متوز/  يف  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت  فقد  تتوقف،  مل  �أنها  �إال  �لزيار�ت، 

�صعوديون  مرة  الأول  بينهم  عرب،  �إعالميني  �صتة  ي�صم  لـ“�إ�رش�ئيل”  عربي  �إعالمي  وفد   زيارة 

341
وعر�قيون.

مل تقت�رش �لزيار�ت على �ل�صحفيني، بل تعدتها �إىل وفد ن�صائي من �ملغرب، �صارك يف فعاليات 

وم�صاريع �جتماعية وندو�ت “للنهو�ص مبكانة �ملر�أة”، وقد �صبق زيارة �لوفد �لن�صائي باأيام، زيارة 

 كما ك�صف �لنقاب عن معهد 
342

وفد مغربي �آخر ي�صم 11 �صخ�صاً من رجال �الأعمال و�ملهند�صني.

مبدينة مكنا�ص يحمل ��صم “معهد �ألفا لتدريب �حلر��ص �خلا�صني” يدرب على فنون �لقتال وحمل 

 وقد تد�ولت و�صائل 
343

�ل�صالح، يروج لالأطروحات �الإ�رش�ئيلية بالتعاون مع �صباط �إ�رش�ئيليني.

�الإعالم �الإ�رش�ئيلية يف خ�صم �النتخابات �أن نتنياهو �صيزور �ملغرب ويلتقي �لعاهل �ملغربي، لكن 

ذلك مل يتحقق. وقد �أعاد نتنياهو �لكرة يف كانون �الأول/ دي�صمب 2019، من خالل ��صتخد�م نفوذ 

�لواليات �ملتحدة لل�صغط من �أجل ��صتقباله، برفقة وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، �إال �أن 

344
�ملغرب رف�ص ذلك.

يف  قانونياً  طابعاً  �تخذ  فقد  �ل�صعبية،  �لهيئات  على  �الإ�رش�ئيليني  مع  �لتطبيع  رف�ص  يقت�رش  مل 

دولة مثل تون�ص، بو��صطة �إ�صد�ر �ملحكمة �البتد�ئية حكماً مبنع دخول �أو �إيو�ء وفد �إ�رش�ئيلي كان 

 
345

�مل�صلم. للك�صاف  �لدويل  �الحتاد  من  و�ملنظم  �الأديان،  حلو�ر  �لعاملي  �مللتقى  يف  �مل�صاركة  ينوي 

لكن، وبالرغم من هذ� �لقر�ر �لق�صائي، �إال �أن ذلك مل ينع وزير �ل�صياحة �لتون�صي �ليهودي �لديانة 

روين طر�بل�صي، من �إجر�ء مقابلة �صحفية مع قناة �آي 24 نيوز �الإ�رش�ئيلية، و�لت�رشيح بـ“رغبة 

346
تون�ص يف �صالم د�ئم باملنطقة”.

3. اقت�شادياً:

“�إ�رش�ئيل”  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �إجمايل  ت�صجيل  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صاء�ت  �أظهرت 

بني   %10 بن�صبة  منو�ً  و�ملغرب(  و�الأردن،  )م�رش،  �الأبرز  �لثالثة  �لعرب  �القت�صاديني  و�رشكائها 

�صنتي 2017 و2019، وتر�جعاً بن�صبة 5.6% بني �صنتي 2018 و2019 )�نظر جدول 6/1(.
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جدول 6/1: حجم التبادل التجاري بني “اإ�رشائيل” وبع�س الدول العربية

2016-2019 )باملليون دولر(

2016201720182019البلد

136.1150.9184.3184.1م�رش

357339.8417.5382.8الأردن

5637.512.913.6املغرب

549.1528.2614.7580.5املجموع

من �رتفاعه  مع  و2019   2017 �صنتي  بني  منو�ً  �الأردن  مع  �لتجاري  �لتبادل  حجم   و�صهد 

�لتجاري  �ل�رشيك  �الأردن  يز�ل  وما   ،%12.7 منو  بن�صبة  دوالر،  مليون   382.8 �إىل  مليون   339.8
�لعربي �الأول لـ“�إ�رش�ئيل”، بح�صة تبلغ نحو 70% من �إجمايل حجم جتارة �لدول �لعربية �لثالث 

معها، مع ��صتمر�ر ميل �مليز�ن �لتجاري ل�صاحله. وقد �صجّلت قيمة �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �الأردن 

بني �صنتي 2017 و2019 �رتفاعاً من 57.7 مليون دوالر �إىل 99.8 مليون دوالر، بن�صبة منو %73، 

 فيما ت�صاوت قيمة �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من �الأردن تقريباً يف �لفرتة نف�صها، فكانت 282.1 مليون

دوالر �صنة 2017، و283 مليون دوالر �صنة 2019، بن�صبة منو 0.3% )�نظر جدول 6/2(.

150.9 مليون دوالر يف �صنة  “�إ�رش�ئيل” من  �لتجاري مع  تبادلها  �رتفع حجم  �أما م�رش؛ فقد 

�ل�صادر�ت  قيمة  �رتفعت  وقد   .%22 منو  بن�صبة   ،2019 �صنة  دوالر  مليون   184.1 �إىل   2017

بن�صبة  دوالر،  ماليني   109 �إىل  دوالر  مليون   85.6 من  �لفرتة  تلك  خالل  م�رش  �إىل  �الإ�رش�ئيلية 

�إىل 65.3 مليون دوالر  �الإ�رش�ئيلية من م�رش من  �لو�رد�ت  قيمة  �أي�صاً  �رتفعت  27.3%، كما   منو 

75.1 مليون دوالر يف �لفرتة نف�صها، بن�صبة منو %15.

بني   %63.7 بن�صبة  تر�جعاً  و“�إ�رش�ئيل”  �ملغرب  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �صجل  �ملقابل،  يف 

13.6 مليون  �إىل   2017 37.5 مليون دوالر �صنة  �نخف�صت قيمته من  2017 و2019، حيث  �صنتي 

دوالر �صنة 2019. و�صجلت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �ملغرب تر�جعاً بن�صبة 82.6%، بانخفا�صها 

�لو�رد�ت  قيمة  تر�جعت  كما   .2019 يف  دوالر  ماليني   3.8 �إىل   2017 يف  دوالر  مليون   21.9 من 

�صجلت  �أنها  �أي   ،2019 �صنة  دوالر  ماليني   9.8 �إىل   2017 يف  دوالر  مليون   15.6 من  �الإ�رش�ئيلية 

تر�جعاً بن�صبة 37.2% خالل �لفرتة نف�صها.
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جدول 6/2: ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية مع بع�س الدول العربية

347
2018-2019 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:

20162017201820192016201720182019

79.185.6112.11095765.372.275.1م�رش

48.957.771.599.8308.1282.1346283الأردن

39.521.94.93.816.515.689.8املغرب

ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل بع�س الدول العربية 2016–2019 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من بع�س الدول العربية 2016–2019 )باملليون دولر(
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4. املوقف العربي ال�شعبي وتوجهاته:

�لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  �إال  �ليومية،  حياتها  بهموم  �لعربية  �ل�صعوب  �ن�صغال  من  �لرغم  على 

�ملناوئة  �ل�صعبية،  و�حلمالت  �لتحركات  يف  ذلك  جت�صد  �هتمامها.  من  حيز  على  ت�صتحوذ  ز�لت  ما 

للتطبيع وملا ي�صمى “�صفقة �لقرن” �لهادفة لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، باالإ�صافة �إىل �النخر�ط يف 

�أن�صطة تهدف �إىل تقدمي �لدعم و�إظهار �لتعاطف مع �ل�صعب �لفل�صطيني. 

ففي �لكويت �أطلق “�الحتاد �لوطني لطلبة �لكويت”، حملة �صعبية ملناه�صة �لتطبيع حتت عنو�ن 

“كويتي �صد �لتطبيع”. ت�صمنت �حلملة ن�رش �إعالنات �صخمة يف �صو�رع �لكويت من �أجل مناه�صة 
 
348

جميع �أ�صكال �لتطبيع مع �الحتالل.

 ”Thai boxing بوك�صينغ  “�لتاي  العب  �ن�صحب  �لتطبيع؛  برف�ص  يتعلق  مت�صل  جانب  يف 

�للبناين يو�صف عبود من نهائي بطولة �لعامل للـ“مو�ي بور�ن Muay Boran” �ملقامة يف تايالند، 

ر�ف�صاً مو�جهة مناف�ص �إ�رش�ئيلي. وبالرغم من تخليه عن �مليد�لية �لذهبية �لتي ذهبت �إىل مناف�صه 

�الإ�رش�ئيلي، نال عبود �مليد�لية �لف�صية، ورف�ص بطل لبنان تتويجه بامليد�لية على �ملن�صة نف�صها، 

 
349

وف�صل ت�صلمها خلف �لكو�لي�ص لتجنب رفع علم لبنان بالقرب من �لعلم �الإ�رش�ئيلي.

ويف �إطار نفي ما تد�ولته �ل�صحافة عن عزم �ل�صود�ن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، فقد هاجم نقيب 

�صحفيي �ل�صود�ن �ل�صادق �لرزيقي �الأنظمة �لعربية �لتي ت�صعى للتطبيع، قائالً عنها �أنها “ال تخدم 

�لق�صية �لفل�صطينية وال �صلة لها بال�صعوب، فهذه �ل�صعوب �ملغلوبة على �أمرها ر�ف�صة للتطبيع مع 

�لكيان �ل�صهيوين ود�عمة لل�صعب �لفل�صطيني”. و�أ�صاف �أن �الإعالم �ل�صود�ين يرف�ص �لتطبيع بكل 

 
350

�أ�صكاله مع �الحتالل، �صو�ء �أكان �إعالمياً �أم �صيا�صياً �أم ثقافياً �أم �قت�صادياً.

وكمحاولة لتن�صيق جهود �لقوى �ل�صعبية �ملناوئة للتطبيع، عقد لقاء دويل يف بريوت وغزة، يف 

�صهر �آذ�ر/ مار�ص 2019، بتنظيم من “�حلملة �لدولية للعودة �إىل فل�صطني”. عقد هذ� �للقاء بالتز�من 

“م�صلمون وم�صيحيون يف مو�جهة  يف كل من �لعا�صمة �للبنانية بريوت وقطاع غزة، حتت عنو�ن 

�لتطبيع”، مب�صاركة عدد من �ملوؤ�ص�صات و�ل�صخ�صيات. و�حلملة هي ر�بطة دولية ت�صم موؤ�ص�صات 

ون�صطاء يف �أكرث من 80 دولة، و�صدد �ملجتمعون على �أن “�لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين بكل �أ�صكاله 

�الإجر�م  مع  تتماهى  خيانة  هو  وغريها،  و�ل�صيا�صية  و�القت�صادية  و�لريا�صية  و�لفنية  �لثقافية 

 
351

�ل�صهيوين، وهو ذنب وخطيئة دينياً”.

“�صفقة  وعلى �صعيد رف�ص �مل�صاريع �لت�صفوية للق�صية �لفل�صطينية، ويف مقدمتها ما ي�صمى 

�لق�صية  مع  �لعربي  �ل�صارع  تفاعل  جتديد  يف  �ل�صفقة  هذه  عن  �الأنباء  �أ�صهمت  فقد  �لقرن”، 

حملة  مغاربة  ن�صطاء  �أطلق  فقد  �نتهى.  قد  بالق�صية  �الهتمام  �أن  �لبع�ص  ظّن  بعدما  �لفل�صطينية، 
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بعنو�ن “�ل�صفقة لن مترر”، يف �إ�صارة ملا ين�رش عن “�صفقة �لقرن” وملو�جهة �إجر�ء�ت نقل �ل�صفارة 

 �أما �لقوى �لثورية يف �لبحرين، فقد �أكدت على وقوفها �لتام مع ق�صية �الأمة 
352

�الأمريكية �إىل �لقد�ص.

�الأوىل فل�صطني، حتى حترير كامل �الأر��صي �لعربية �ملحتلة من �لكيان �الإ�رش�ئيلي، و�أد�نت �خلطوة 

عد�ء  بو�صوح  ك�صفت  و�لتي  �لقد�ص،  مدينة  �إىل  �صفارتها  بنقل  �الأمريكية  �الإد�رية  بها  قامت  �لتي 

14 فب�ير”،  “�ئتالف �صباب ثورة  �أمريكا لل�صعوب �الإ�صالمية والأحر�ر �لعامل كافة. و�أكد كل من 

للتطبيع  �لر�ف�ص  �لبحريني  �ل�صعب  موقف  على  حق”  و“حركة  �لوفاء”،  و“تيار  �لعمل”،  و“تيار 

يجري  ملا  رف�صها  عن  �لبحرينية  �ملعار�صة  عبت  فيما   353
خونة. �ملطبعني  َوعدَّ  “�إ�رش�ئيل”،  مع 

�أر�ص �لبحرين من موؤ�مر�ت لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، وقدمت على ل�صان ع�صو جمعية  على 

يجري  ما  و��صفة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �عتذ�رها  �ملدهون،  �إبر�هيم  �ملعار�صة  �لبحرينية  �لوفاق 

�لبحرين  ور�صة  عقد  على  فعل  وكرد   
354

كافة. و�لعرب  �لبحرين  جبني  على  �صود�ء  ونقطة  بالعار 

بغد�د،  �لعر�قية  �لعا�صمة  يف  �لبحرينية  �ل�صفارة  مبنى  عر�قيون  متظاهرون  �قتحم  �القت�صادية، 

و�أحرقو�  فوقها،  �لفل�صطيني  �لعلم  ورفعو�  �ل�صفارة،  مبنى  على  �ل�صعود  من  �ملتظاهرون  ومتكن 

355
�لعلم �الإ�رش�ئيلي.

�ال�صتقطاب  حالة  تاأثري  وحتت  �لفل�صطينية،  �لق�صية  مع  �ل�صعبي  �لت�صامن  مقابل  ويف  لكن، 

�الإقليمي، و�لتحري�ص �مل�صتمر من بع�ص و�صائل �الإعالم على �ملقاومة �لفل�صطينية، كان هناك من 

يهاجم �ملقاومة وحتى �ل�صعب �لفل�صطيني. �صحيٌح �أن ذلك ما ز�ل ظاهرة فردية، �إال �أّنها الفتة للنظر، 

�الأمريكي  �لرئي�ص  مبعوث  فعل  كما  �لفل�صطيني؛  �ل�صعب  �أعد�ء  �أهد�ف  لتخدم  تتطور  �أن  وُيخ�صى 

�خلا�ص يف �ل�رشق �الأو�صط، جاي�صون جرينبالت، با�صت�صهاده بتغريد�ت بع�ص �ل�صعوديني �ملناوئة 

من  هناك  كان  نف�صه،  �الإطار  يف   
356

غزة. على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أثناء  يف  �لفل�صطينية  للمقاومة 

�ملوجودة فيها موجهة نحو دول �خلليج، كما  �ل�صو�ريخ  �أن  �ملقاومة يف غزة؛ بزعِم  يحر�ص على 

357
زعم رئي�ص “�ئتالف �لوطنية” �ل�صيا�صي �لعر�قي �إياد عالوي.

مل توؤثر بع�ص �الأ�صو�ت �لن�صاز �ملهاجمة للمقاومة �لفل�صطينية على حالة �لتعاطف �ل�صعبي مع 

�لق�صية �لفل�صطينية؛ ففي �ملغرب خرجت مظاهرة ت�صامن مع �لفل�صطينيني يف م�صري�ت �لعودة، وذلك 

 �أما يف لبنان؛ فقد قامت جمموعة من �ل�صباب، تابعة لـ“حركة �ل�صعب”، 
358

يف ذكرى “يوم �الأر�ص”.

بتغيري �أ�صماء بع�ص �صو�رع بريوت، لتحمل �أ�صماء بع�ص �ل�صهد�ء و�الأبطال �لفل�صطينيني، يف حملة 

 ويف �لرباط باملغرب؛ �ختتمت حملة “حارتنا بالقد�ص 
359

جاءت حتت عنو�ن “�إعادة هوية بريوت”.

�ملغاربة  �إعالمياً وقانونياً حول حارة و�أوقاف  �لنقا�ص  �لهادفة الإثارة  �لفعاليات  �أ�صبوعاً من  حقّ” 

 ويف 
360

يف �لقد�ص �ملحتلة بني �رش�ئح �ملجتمعات �ملغاربية يف ثالث دول )�ملغرب و�جلز�ئر وتون�ص(.

عمّان باالأردن؛ متكنت حملة �أردنية يف يوم و�حد من جمع ما يكنها من زر�عة 15 �ألف �صجرة يف 
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�لقد�ص من �أ�صل 30 �ألف �صجرة تخطط لزر�عتها يف قرى �ملدينة �ملقد�صة وغزة، وجاء ذلك خالل يوم 

�ليمن يف حربها  �لرغم من غرق   وعلى 
361

“�زرع �صمودك”. �لتبعات نظمته حملة  مفتوح جلمع 

�الأهلية، �إال �أن معظم �صعبها ما ز�ل يتعاطف مع �لق�صية �لفل�صطينية، فقد خرجت مظاهرة يف مدينة 

تعز، بدعوة من “�لهيئة �ل�صعبية ملنا�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني”، �حتجاجاً على نقل �لواليات �ملتحدة 

 وكذلك يف �ملغرب؛ �صارك �الآالف يف م�صرية مبدينة �لد�ر �لبي�صاء ت�صامناً مع 
362

�صفارتها �إىل �لقد�ص.

�لفل�صطينيني �مل�صاركني مب�صري�ت “�لعودة” يف قطاع غزة، و�حتجاجاً على نقل �ل�صفارة �الأمريكية 

�إىل  لي�صل  تعد�ه  بل  �ل�صعبية،  �جلهات  على  �ملغرب  يف  �لت�صامن  يقت�رش  ومل   
363

�لقد�ص. مدينة  �إىل 

�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية، حيث قدمت �حلكومة 120 مقعد�ً جامعياً كمنح در��صية للطلبة �لفل�صطينيني 

 وقد جدد �ملغرب هذه �ملنح للعام �لدر��صي 
364

مبختلف �لتخ�ص�صات للعام �لدر��صي 2019/2018.

365
.2020/2019

وقد لعبت �لهيئات و�ملوؤ�ص�صات �لدينية �ل�صعبية دور�ً �إيجابياً يف دعم �لق�صية �لفل�صطينية ورف�ص 

�لتطبيع، فقد طالبت هيئة علماء �ل�صود�ن �جلامعة �لعربية ومنظمة �لتعاون �الإ�صالمي بـ“غ�صل عار 

�ل�صكوت” عن �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �ل�صعب �لفل�صطيني يف غزة. وقال رئي�ص �لهيئة، حممد 

“نقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص لن يغري من قناعتنا، ومن قناعة �أحر�ر �لعامل،  �إن  عثمان �صالح، 

ر�صالة  �ل�رشق  يف  �لكاثوليك  �لبطاركة  �أ�صدر  كما   
366

�الأبدية”. فل�صطني  عا�صمة  �صتظل  �لقد�ص  �أن 

م�صرتكة �أكدو� فيها �أن بقاء “�إ�رش�ئيل” ال يكن �أن يكون على ح�صاب �ل�صعب �لفل�صطيني، متهمني 

�ل�صيا�صات �لغربية بـ“تهجري” �مل�صيحيني. وجاء يف �لر�صالة، �لتي عممتها �إذ�عة �لفاتيكان يف �إيطاليا، 

 �أما �الحتاد �لعاملي 
367

�أن “بقاء �إ�رش�ئيل ال يكن �أن يكون على ح�صاب بقاء �ل�صعب �لفل�صطيني”.

لعلماء فل�صطني، برئا�صة �ل�صيخ �أحمد �لري�صوين، فقد جدد �لتز�مه مبنا�رشة �لق�صية �لفل�صطينية 

لكل  �لت�صدي  �إىل  ودعا  وجهوده،  �هتماماته  �صد�رة  يف  دوماً  وو�صعها  خدمتها،  يف  و�النخر�ط 

�ملوؤ�مر�ت �لتي حُتاك �صدها بغية ت�صفيتها �أو �إطفاء �صعلتها. وعّب عن موقفه �لر��صخ �صّد �أي �صكل 

من �أ�صكال �لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، معتب�ً هذ� �لتطبيع قبوالً وترحيباً باالغت�صاب و�لقتل 

368
و�لت�رشيد، و�صائر جر�ئم �الحتالل، بل وي�صكل مكافاأة للمعتدين �ملجرمني. 

�زد�دت حالة �ال�صتقطاب بني ما يعرف بدول “�العتد�ل” ودول “�ملمانعة”، وهذ� �أّثر 

�لق�صية  “�ملمانعة” من  �لفل�صطينية. فبينما تتخذ دول  بدوره على �الهتمام بالق�صية 

بالتفريط  “�العتد�ل”  ل�صيا�صاتها، متهمة دول  �ل�صعبي  �لتاأييد  �لفل�صطينية ودعمها و�صيلة حل�صد 

�إعالمها وعب  “�العتد�ل” يف و�صائل  بـ“�صفقة �لقرن”؛ تروج دول  �لفل�صطينية و�لقبول  بالق�صية 

نو�ياها  يخفي  غطاء  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  تتخذ  “�ملمانعة”  دول  باأّن  م�صوؤوليها؛  ت�رشيحات 

خال�شة
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�ل�صاأن  �ل�صعبية يف  �لتغيري  �ن�صغلت معظم قوى  ذ�ته؛  �ل�صياق  �ملنطقة. يف  �لهيمنة على  �حلقيقية يف 

�لد�خلي، و�أ�صبح �لهم �لوطني وحماربة �ال�صتبد�د على ر�أ�ص جدول �أعمالها، مما �أثر على م�صتوى 

�الأعالم  بالق�صية؛ فما ز�لت  �نعد�م �الهتمام  �لفل�صطينية، لكن ذلك ال يعني  �لق�صية  �لت�صامن مع 

وعلى  �مليادين.  يف  ترفع  �لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء  �صور  ز�لت  وما  �ملظاهر�ت  يف  ترفرف  �لفل�صطينية 

�لرغم من �أّن �لبع�ص ظن باأن �الأمور قد ��صتتبت للثورة �مل�صادة و�أّن قوى �لتغيري قد هزمت، �إال �أّن 

�لربيع �لعربي زهّر من جديد يف �ل�صود�ن و�جلز�ئر و�لعر�ق وليبيا، وتر�جعت �لثورة �مل�صادة يف 

�ليمن وليبيا. مما يوحي باأّن �ملوجات �لثورية للربيع �لعربي مل ت�صل �إىل نهايتها بعد، و�أن عملية 

�لتحول �لتاريخية �لتي متر بها �ملنطقة ما ز�لت قائمة ومتفاعلة. فامل�صهد �حلايل يوؤ�رش على �إمكانية 

��صتعادة قوى �لتغيري قدرتها على �لتاأثري يف جمرى �الأحد�ث، باجتاه �نتز�ع �ملزيد من �حلريات، مما 

�صيوؤثر �يجابياً على م�صتوى �لت�صامن مع �لق�صية �لفل�صطينية ويرفع من كلفة تطبيع بع�ص �لدول 

�لعربية من �لكيان �ل�صهيوين.

“�إ�رش�ئيل” حالة �ل�رش�ع بني قطبَي �ملعادلة )�العتد�ل و�ملمانعة(؛ مبثابة فر�صة تاريخية  تعد 

كحامية  نف�صها  تطرح  كانت  وبعدما  وحلفائها.  �إير�ن  مطامع  من  للمنطقة  كحامية  نف�صها  لتطرح 

للدول  وحليفة  كحامية  نف�صها  تطرح  �أ�صبحت  �الإ�صالمية”،  و“�الأ�صولية  “�لببرية”  من  للغرب 

“�الأ�صولية �الإ�صالمية” �ملتمثلة يف �إير�ن و�حلركات �الإ�صالمية، فاأعطى ذلك دفعة  �لعربية يف وجه 

�ل�رشية  �لعالقات  وبد�أت  و“�إ�رش�ئيل”،  �لرئي�صية  �لعربية  �لدول  بع�ص  بني  �لتطبيع  لعملية  قوية 

بني �لطرفني للظهور للعلن، وتز�يدت وترية �لتطبيع ب�صكل و��صح، وحتولت “�إ�رش�ئيل” من عدو 

�إير�ن وحلفاوؤها. كما �ن�صحب موقف �لدول �لعربية  حلليف ي�صاعد بالت�صدي للعدو �ملتخيل وهو 

الإير�ن،  كاأذرع  ت�صنيفها  مت  �لتي  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  حركات  على  الإير�ن  �لعد�ء  من  �لرئي�صية 

فباتت �ملقاومة �أكرث �نك�صافاً يف مو�جهة �لعدو �الإ�رش�ئيلي. لذلك من �ملتوقع �أن ت�صتغل “�إ�رش�ئيل” 

لبنان وغزة، بهدف فر�ص معادلة جديدة ت�صمن توفري  �ملقاومة يف  ��صتهد�ف  �لو�قع لتكثيف  هذ� 

�لهدوء و�الأمن لكيانها، ومن �ملتوقع �أن ت�صتغل “�إ�رش�ئيل” �لبيئة �الإقليمية �ملو�تية لتطبيع وجودها 

�لهجمة  مو�جهة  يف  جديد  من  لال�صطفاف  و�ملقاومة  �لتغيري  قوى  �صيدفع  مما  هيمنتها،  وتعميق 

�ل�صهيونية، ومقاومة حالة �لتطبيع �ملت�صارعة بني �الأنظمة �لعربية و�لكيان �ل�صهيوين.

�لدعم  بف�صل  وذلك  �ال�صرت�تيجية؛  ببيئتها  يتعلق  فيما  �أوقاتها  �أزهى  “�إ�رش�ئيل”  تعي�ص 

�الأمريكي �لال حمدود يف عهد تر�مب وتو�طوؤ �الأنظمة �لعربية. لكن وبالرغم من ذلك مل ت�صتطع حتى 

�ملقاومة قادرة  �لقرن”، فما ز�لت قوى  “�صفقة  �لفل�صطينية حتت م�صمى  �لق�صية  �للحظة ت�صفية 

�لفل�صطينية.  �لق�صية  ت�صفية  خمططات  جناح  دون  يحول  قد  مما  �الأحد�ث  جمرى  يف  �لتاأثري  على 

و�الأهم من ذلك، هو تعار�ص �ملخططات �الأمريكية مع م�صالح �لدول �لعربية �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل”، 



335

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

�لرتكيبة  على  �صلباً  يوؤثر  �لالجئني،  بتوطني  �ملتعلقة  �لقرن”  “�صفقة  بنود  �إعالمياً من  ي�رشب  فما 

�لد�خلية �له�صة للدول �لعربية، �صو�ء يف �الأردن �أم لبنان. وحتى �الأنظمة �حلليفة لالأمريكان كاالأردن 

�مل�صاعي  تف�صل  �أن  �ملتوقع  من  لذلك  �لد�خلي،  �أمنها  ح�صاب  على  للق�صية  حل  �أي  ترف�ص  وم�رش 

�أم �صيناء، ومن ثم  �الأمريكية لفر�ص حل قائم على توطني �لالجئني �لفل�صطينيني �صو�ء يف �الأردن 

�صتبقى  �لالجئني  ق�صية  حل  فبدون  �لفل�صطينية؛  �لق�صية  ت�صفية  �الأمريكية  �الإد�رة  ت�صتطيع   لن 

�لق�صية حيّة.
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الق�شية الفل�شطينية والعامل االإ�شالمي

الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ�سالمي

ما ز�ل �مل�صهد �ل�صيا�صي �الإ�صالمي �لر�صمي متخلفاً يف تعبريه عن تطلعات �ل�صعوب 

�الإ�صالمية يف حترير فل�صطني، ونيل �ل�صعب �لفل�صطيني حلقوقه و�أر�صه ومقد�صاته. 

وما ز�ل �أد�ء منظمة �لتعاون �الإ�صالمي و�لدول �الإ�صالمية �أد�ء تقليدياً بطيئاً ال يتجاوز على �لغالب 

�لدعم �ملعنوي؛ يف �لوقت �لذي تتخذ فيه �صفقة تر�مب �أبعاد�ً خطرية وعلى ر�أ�صها تهويد �لقد�ص. ويف 

�ملقابل، فاإن �ل�صعوب �الإ�صالمية ما ز�لت تتطلع �إىل �لقد�ص، وترف�ص �لتطبيع وتقوم �صمن �إمكانات 

حمدودة باالأن�صطة �لت�صامنية مع فل�صطني وق�صيتها.

على  يركز  لكنه  �لفل�صطيني،  بال�صاأن  �ملتعلقة  �لعامة  �الإ�صالمية  �حلالة  ي�صتقرئ  �لف�صل  وهذ� 

منوذجني هما تركيا و�إير�ن؛ وهما من �لبلد�ن �الأكرث تفاعالً مع ق�صية فل�صطني، مع �ختالف طريقة 

تناول كلٍّ منهما لق�صية فل�صطني.

طو�ل  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  ��صتمرت 

2018–2019 يف �صيا�صاتها �ملتّبعة جتاه  �صنتي 

�لق�صية �لفل�صطينية، وقد �حتلت ق�صية �لقد�ص مزيد�ً من �هتمام �ملنظمة، ب�صبب �زدياد �ال�صتهد�ف 

جانب  �إىل  �إليها  �صفارته  ونقل  �الإ�رش�ئيلي،  للكيان  عا�صمة  بالقد�ص  �عرتف  �لذي  �الأمريكي 

 �ال�صتهد�ف �الإ�رش�ئيلي �مل�صتمر ملدينة �لقد�ص ب�صكل عام، وللم�صجد �الأق�صى ب�صكل خا�ص، طو�ل

تلك �لفرتة.

�الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  لق�صايا  دعمها  يف  �ملنظمة  حترك  �إىل  وباالإ�صافة 

�لفل�صطيني  �لد�خلي  �النق�صام  �إنهاء  �صبيل  يف  �ملبذولة  �جلهود  �ملنظمة  �صجعت  فقد  �الإ�رش�ئيلي، 

و�إمتام ملف �مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص.

وعلى �لرغم من مرور خم�صني عاماً على تاأ�صي�ص منظمة �لتعاون �الإ�صالمي، �إال �أن �ملنظمة مل 

ترتِق طو�ل ع�رش�ت �ل�صنو�ت �ملا�صية �إىل م�صتوى �ملهمة �لتي �أن�صئت من �أجلها وهي حماية �لقد�ص 

�الحتفايل،  �لنمط  على   2019-2018 �صنتي  طو�ل  فعالياتها  و��صتمرت  �ملدينة،  د�خل  و�ملقد�صات 

ففي �صباط/ فب�ير 2018 عُقد يف مدينة ر�م �هلل موؤمتر الإعالن �لقد�ص عا�صمة ل�صباب دول منظمة 

ظّل  يف  �ملدينة،  عن  �لدفاع  �إطار  يف  �لقد�ص  ملدينة  �لتكريي  �لعمل  هذ�  ياأتي  �الإ�صالمي؛  �لتعاون 

حماوالت تكري�صها عا�صمة للكيان �الإ�رش�ئيلي.

مقدمة

اأوالً: منظمة التعاون االإ�شالمي
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�الأجنبية  �لدول  �صفار�ت  لنقل  رف�صها  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  كررت  نف�صه،  �الإطار  ويف 

لقر�ر  �إد�نتها  عن  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  �أعربت   2018 مار�ص  �آذ�ر/  ففي  �لقد�ص،  مدينة  �إىل 

2018، معتبة  �أيار/ مايو  �لقد�ص �ملحتلة يف منت�صف  �إىل مدينة  جمهورية غو�تيماال نقل �صفارتها 

�أن هذه �خلطوة غري �لقانونية ت�صكل �نتهاكاً لقر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل ال �صيّما �لقر�ر رقم 478، 

�صاأنها  من  �إجر�ء�ت  �أي  رف�ص  �أكدت  و�لتي  �لقد�ص،  حول  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  وقر�ر�ت 

�مل�صا�ص بالو�صع �لتاريخي و�لقانوين ملدينة �لقد�ص �ملحتلة. وقد �صبق �أن وّجه �الأمني �لعام للمنظمة 

لهذ�  �ملنظمة  رف�ص  فيها  �أكد  غو�تيماال،  خارجية  لوزير   2018 يناير  �لثاين/  كانون  مطلع  ر�صالة 

1
�لقر�ر، �لذي ُي�صهم يف تكري�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة.

ويف �أيار/ مايو 2018 عقدت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي قمة ��صتثنائية، بدعوة من �لرئي�ص �لرتكي 

�لتي قامت  �الأمريكية  �الإد�رة  �إجر�ء�ت  Recep Tayyip Erdoğan، ملو�جهة  �أردوغان  رجب طيب 

�الأمريكي  للقر�ر  رف�صها  عن  �ملنظمة  فيه  �أعربت  وقد   .2018/5/1 يف  �لقد�ص  �إىل  �صفار�تها  بنقل 

�لقد�ص بعد �العرت�ف بها عا�صمة للكيان �الإ�رش�ئيلي، وقد  �إىل  �ل�صفارة �الأمريكية  بخ�صو�ص نقل 

جاء يف �لبيان �خلتامي للقمة باأن �ملنظمة “توؤكد �أنها �صتفعل قيود�ً �صيا�صية و�قت�صادية على �لبلد�ن 

�أو �مل�صوؤولني �أو �لبملانيني �أو �ل�رشكات �أو �الأفر�د �لذين يعرتفون ب�صم �إ�رش�ئيل، �ل�صلطة �لقائمة 

لالأر�ص  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتعمار  بتكري�ص  �إجر�ء�ت تت�صل  �أي  يتعاملون مع  �أو  للقد�ص  باالحتالل، 

2
�لفل�صطينية �ملحتلة”.

�لفل�صطينية  2018-2019 جتاه �لق�صية  �لتعاون �الإ�صالمي طو�ل �صنتي  ��صتمر م�صار منظمة 

�أن هذه  �إال  على �لوترية نف�صها، حيث مل تتو�َن عن �لتنديد و�ل�صجب على �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، 

�ملطالبات ما تز�ل �صمن �ل�صقف �ل�صيا�صي �لذي �لتزمت به �ملنظمة وهو “مبادرة �ل�صالم �لعربية” 

قبل  من  �لتاأكيد�ت  تكررت  حيث   ،2002 �صنة  بريوت  قمة  يف  �هلل  عبد  )�مللك(  �الأمري  طرحها  �لتي 

فل�صطني  ق�صية  مركزية  على   ،2019-2018 �صنتي  طو�ل  بياناتها  يف  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة 

�لعمل وفق  �ملنظمة على مو��صلة  �الإ�صالمية، و�لتاأكيد على عزم  بالن�صبة لالأمة  �ل�رشيف  و�لقد�ص 

�لقانون �لدويل، و�لتاأكيد على �لتز�م �ملنظمة �لثابت بحل �لدولتني، لكونه )ح�صب ر�أي �ملنظمة( �حلل 

�لدويل �لوحيد �ملقبول يف �صياق تقرير �مل�صري و�لقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة �حلالية، وفقاً 

3
للمرجعيات �لدولية و“مبادرة �ل�صالم �لعربية”.

�ل�رشيف،  �لقد�ص  يف  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  �ملقد�صات  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �صياق  ويف 

��صتمرت �ملنظمة باإ�صد�ر بيانات �الإد�نة �صديدة �للهجة على هذه �العتد�ء�ت، وعلى بناء �مل�صتوطنات، 

بحق  �لعن�رشية  �لقو�نني  و�إد�نة  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحق  �ملتكررة  �ملجازر  وعلى 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948.
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وعلى ما يبدو فاإننا لن ن�صهد خالل �صنتي 2020-2021 ما تطمح �ليه �ل�صعوب �الإ�صالمية من 

�ملقد�صات  حماية  وخ�صو�صاً  �الإ�صالمية،  �ل�صعوب  حقوق  عن  للدفاع  و�ملو�قف  �لطاقات  توحيد 

�الإ�صالمية و�مل�صيحية يف �لقد�ص �ل�رشيف وعلى ر�أ�صها �مل�صجد �الأق�صى.

�أولوية  لتكون   2019-2018 �ل�صنتني  خالل  �ل�صورية  �لق�صية  ��صتمرت 

�ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية، مبا يف ذلك مكافحة �مل�رشوع �النف�صايل حلزب 

 Kurdish Democratic Union Party (Partiya Yekîtiya Demokrat—PYD( الحتاد �لديقر�طي�

�ل�صوري  �ل�صمال  يف  ع�صكريتني  عمليتني  �ملن�رشمتان  �ل�صنتان  �صهدت  وقد  �لع�صكرية.  و�أذرعه 

 Operation للقو�ت �مل�صلحة �لرتكية بالتعاون مع ف�صائل �ملعار�صة �ل�صورية، هما “غ�صن �لزيتون

Olive Branch” بد�ية 2018 و“نبع �ل�صالم Operation Peace Spring” يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

2019. كما �أن �الأجندة �لرتكية �لد�خلية كانت مزدحمة جد�ً خالل �ل�صنتني �لفائتتني، حيث �صهدت 

تركيا خاللهما حمطتني �نتخابيتني مهمتني، �لرئا�صية و�لبملانية يف حزير�ن/ يونيو 2018، و�لبلدية 

�لعمال  حزب  وعنا�رش  �ملو�زي  �لتنظيم  مكافحة  ��صتمر�ر  �إىل  باالإ�صافة   ،2019 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

يف   Kurdistan Workers’ Party (Partiya Karkerên Kurdistanê—PKK( �لكرد�صتاين 

�لد�خل �لرتكي.

�ل�صيا�صة  يف  حا�رشة  بقيت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �إن  �لقول  يكن  ذلك،  كل  من  �لرغم  وعلى 

�لعمل  ويف  �الأتر�ك  للم�صوؤولني  �لر�صمية  �لت�رشيحات  يف  �أي  وفعالً،  قوالً  �لرتكية،  �خلارجية 

�لديبلوما�صي �لرتكي. وقد �أ�صهم يف ذلك تروؤ�ص تركيا �لدوري ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، و�صخونة 

�حلدث �لفل�صطيني ال �صيّما يف �إطار م�صري�ت �لعودة، وكذلك خطوة نقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص 

�ملحتلة، حيث تقدمت تركيا �لعمل �الإ�صالمي �مل�صرتك حتت �صقف �ملنظمة يف مو�جهة �لقر�ر.

امل�شهد الرتكي:

ال تختلف �صنتا 2018 و2019 عن �ل�صنو�ت �ل�صابقة من حيث �زدحام �الأجندة �لرتكية باالأحد�ث 

و�لتطور�ت �لد�خلية و�خلارجية، بل ت�صمنا متغري�ت جذرية على �ل�صاحة �لرتكية متثلت باالنتقال 

يونيو  حزير�ن/  يف  و�لرئا�صية  �لبملانية  �النتخابات  مع  �لرئا�صي  �إىل  �لبملاين  �لنظام  من  بالبالد 

2018، �الأمر �لذي �ألقى بظالله على �مل�صهد �ل�صيا�صي �لد�خلي، وبن�صبة �أقل على �ل�صيا�صة �خلارجية.

كما كان متوقعاً، فاز �لرئي�ص �أردوغان جمدد�ً باالنتخابات �لرئا�صية من �جلولة �الأوىل، ولكن فقد 

 The Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi حزبه �لعد�لة و�لتنمية

((AKP) �الأغلبية يف مقاعد �لبملان بعدد ب�صيط، و�إن كان قد ��صتمر يف �ملحافظة على �الأغلبية مع 

 غري �أن منحنى �لرت�جع �لن�صبي للعد�لة و�لتنمية 
4
حزب �حلركة �لقومية �صمن “حتالف �ل�صعب”.

ثانياً: تركيا
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��صتمر مع �النتخابات �لبلدية يف �آذ�ر/ مار�ص 2019، و�لتي خ�رش فيها �حلزب عدد�ً من �لبلديات �لتي 

5
كان يديرها ويف مقدمتها �إ�صطنبول و�أنقرة، بالرغم من تقدمه على باقي �الأحز�ب بفارق مريح.

�أكرث من ذلك، فقد حملت �إعادة �نتخابات بلدية �إ�صطنبول حتديد�ً ر�صائل قا�صية للحزب من خالل 

�لفارق �لكبري بني مر�صح �ملعار�صة �لفائز ومر�صحه. وقد �أ�صهمت تلك �النتخابات مع عو�مل �أخرى 

يف �رتفاع حدة �لنقد مل�صار �حلزب من قبل قياد�ت �صابقة فيه، يف مقدمتهم رئي�ص �لوزر�ء �الأ�صبق 

 ،Ali Babacan باباجان  �الأ�صبق علي  �القت�صاد  Ahmet Davutoglu، ووزير  �أوغلو  د�ود  �أحمد 

 Future �مل�صتقبل  حزب  تاأ�صي�ص  عن  �الأول  و�إعالن  �حلزب،  من  با�صتقالتهما  �نتهى  م�صار  وهو 

)Party )Gelecek Partisi، وتوقع �إعالن �لثاين عن حزب جديد يف 2020.

�مل�صطرب  خطها  يف  �ملتحدة  �لواليات  مع  �لعالقات  �ملن�رشمتني  �ل�صنتني  يف  ��صتمرت  كما 

 و�لقائم على �أر�صية من �لتوتر وفجوة �لثقة، وقد تعر�صت لهزة �صديدة ب�صبب �إمتام �أنقرة �صفقة

�أ�ص 400 �أو S-400 �ل�صاروخية �لرو�صية، بالرغم من حتفظات و��صنطن وتهديد�تها بالعقوبات.

و�لق�صايا  بامللفات  �هتمامها  من  قل�ص  مبا  وخارجياً  د�خلياً  تركيا  �أولويات  �صبق  ما  كل  �صكل 

خالل  ملحوظ  تركي  باهتمام  �لفل�صطينية  �لق�صية  حظيت  فقد  ذلك  من  وبالرغم  ن�صبياً،  �الأخرى 

�لتعاون  �لدورية ملنظمة  تاأثر�ً بالتطور�ت يف فل�صطني من جهة ورئا�صة تركيا  �ملذكورتني  �ل�صنتني 

�الإ�صالمي من جهة �أخرى.

توتر واإدارة م�شالح مع الحتالل الإ�رشائيلي:

من  و�لتوتر  جهة  من  بالفتور  �ملا�صيتني  �ل�صنتني  يف  �الإ�رش�ئيلية   – �لرتكية  �لعالقات  �ت�صمت 

�أبدته  �لذي  �لعد�ُء  �أ�صهم يف ذلك  �لطرفني.  �لتجارية بني  �لعالقات  �لرغم من قوة  �أخرى، على  جهة 

من  �لرغم  على  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  �ملنطقة  يف  بينهما  �مل�صالح  وتناق�ص  لرتكيا،  �الحتالل  دولة 

ً دور� �أنقرة  ترى  حيث   
6
.2016 �صنة  �لعالقات  تطبيع  �تفاق  بعد  نظرياً  بينهما  �لعالقات   عودة 

 
7
لتل �أبيب يف ر�صم معامل �ملوقف �الأمريكي �لد�عم للميلي�صيات �النف�صالية �ملعادية لها يف �صورية،

�لتي  �الإقليمية  حتالفاتها  �إىل  باالإ�صافة   
8
�ملتو�صط، �رشق  يف  �لغاز  معادلة  من  �إخر�جها  وحماولة 

�ملفرت�ص  ودورها   
9
ع�صكرية، �أ�صكاالً  �أحياناً  تتخذ  و�لتي  لرتكيا  مناوئة  �لعامة  موؤ�رش�تها  يف  تبدو 

 ودعمها يف 2017 مل�صار ��صتقالل كرد�صتان �لعر�ق 
10

يف �ملحاولة �النقالبية �لفا�صلة �صيف 2016،

11
�لذي عار�صته �أنقرة.

�إ�صافة لكل ذلك، مما ي�صكل �أر�صية فاترة ومتوترة للعالقات �لزبائنية بني �لطرفني، فقد �صهدت 

�ملوقف  �صقف  رفع  يف  �أ�صهمت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �صعيد  على  مهمة  �أحد�ثاً  �ملا�صيتان  �ل�صنتان 

ونقل  �لعودة  م�صري�ت  مع  �لفظ  �الإ�رش�ئيلي  �لتعامل  مقدمتها  ويف  �الحتالل،  دولة  �صد  �لرتكي 

�ل�صفارة �الأمريكية لدى �الحتالل �إىل مدينة �لقد�ص.
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الهتمام الرتكي بق�شية فل�شطني:

�زد�د �الهتمام �لرتكي يف �ملدة �لزمنية �ملذكورة بالق�صية �لفل�صطينية و�رتفع �صقفها بخ�صو�صها 

ب�صكل ملحوظ، بفعل �الأ�صباب �صالفة �لذكر، ويف مقدمتها تطور�ت ملف �لقد�ص وم�صري�ت �لعودة، 

وكذلك رئا�صة تركيا �لدورية ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي.

وقد متيزت �ل�صنتان �الأخريتان بانفتاح تركي و��صع على �ل�صلطة �لفل�صطينية لعدة �عتبار�ت، 

بدء�ً من زيادة �لدعم �ملقدم لل�صلطة، ومرور�ً باالحتفاء بالرئي�ص �لفل�صطيني و��صتقباله و�الت�صال 

�للوج�صتي  �لدعم  تقدمي  ذلك  يف  مبا  �لفل�صطينية  للخارجية  �ملقدمة  بالت�صهيالت  �نتهاًء  ولي�ص  به، 

12
وتدريب �لكو�در و��صتقبال �جتماعات �ل�صفر�ء �لفل�صطينيني.

يف �ملقابل، غابت �للقاء�ت �لر�صمية و�ملعلنة بني �لقيادة �لرتكية وقياد�ت حركة حما�ص يف �ل�صنتني 

�الأخريتني با�صتثناء �ل�صهور �الأخرية، حيث ن�رشت و�صائل �الإعالم خب لقاء �لرئي�ص �لرتكي بوفد 

 
13

من �حلركة بقيادة رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي �ل�صابق خالد م�صعل يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019،

�أول زيارة خارجية  �إ�صماعيل هنية يف  ثم جمع لقاء بني �لرئي�ص ورئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة 

له منذ �نتخابه. وقد تناول �لطرفان، ح�صب �لرئا�صة �لرتكية، عدد�ً من �لق�صايا يف مقدمتها �لقد�ص 

�الإن�صانية  �ملزمع عقدها و�الأو�صاع  �لفل�صطينية  �الأق�صى و�النتخابات  بامل�صجد  �ملحدقة  و�ملخاطر 

�لرئي�ص  حديث  الفتاً  وكان   
14

�لفل�صطينية. �لق�صية  دعم  يف  �لرتكي  و�لدور  غزة  قطاع  يف  �ل�صعبة 

�لرتكي الأول مرة عن حركة حما�ص كحركة مقاومة “�صد �ملحتلني”، ولي�ص فقط كحركة �صيا�صية 

 
15

منتخبة من �ل�صعب �لفل�صطيني كما جرت �لعادة.

�ل�صابق �لفل�صطيني  �لقيادي  �صد  خطابها  م�صتوى  من  �أنقرة  رفعت  �أخرى،  جهة   ومن 

حممد دحالن باعتباره تهديد�ً لالأمن �لقومي �لرتكي، بعد �أن كانت �أعلنت �صابقاً عن توقيف م�صتبهني 

دحالن،  لتوقيف  حمر�ء”  “مذكرة  �لرتكية  �ل�صلطات  �أ�صدرت  فقد   
16

ل�صاحله. عليها  بالتج�ص�ص 

ب�صبب ما �عتبته دور�ً له يف دعم �ملحاولة �النقالبية �لفا�صلة يف 2016 ومتويل �لكيان �ملو�زي �لذي 

 ولعله من �لالفت للنظر، 
17

نفذه، مقدمة جائزة نقدية ملن يديل مبعلومات ت�صاعد على �لقب�ص عليه.

�أن هذ� �لت�صعيد �أتى بعد حديث �لرئي�ص �لفل�صطيني يف �الأمم �ملتحدة عن نيته �لدعوة النتخابات يف 

�الأر��صي �لفل�صطينية، وحديث وزير �خلارجية �لرتكي عن خطة لبع�ص �الأنظمة يف �ملنطقة لالإتيان 

 ما يعني �أن هذه �خلطوة قد توؤدي ملزيد من �لتقارب بني �أنقرة ور�م �هلل، 
18

بدحالن رئي�صاً لل�صلطة،

ال �صيّما �إن تلقفت �الأخرية �لقر�ر �لرتكي بالتعاون.

لل�صلطة  �أمريكي  دوالر  ماليني   10 بـ  دعماً  �أنقرة  قدمت  و�الإغاثي،  �الإن�صاين  �ل�صعيد  على 

�الأونرو�  لوكالة  �أخرى  �أمريكي  دوالر  ماليني   10 لـ  �إ�صافة   
19

�مل�صاريع، بع�ص  لتنفيذ  �لفل�صطينية 

��صتمرت   كما 
20

�أنقرة. Pierre Krähenbühl يف  �لعام بيري كرينبول  �أردوغان مبفو�صها  لقاء  بعد 
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 Turkish Cooperation and Coordination Agency )تيكا(  �لرتكية  و�لتن�صيق  �لتعاون  وكالة 

�ل�صلطة  �أر��صي  يف  و�لتنموية  �الإن�صانية  �مل�صاريع  تنفيذ  يف  �الأبرز  �لرتكية  �الأد�ة  لتكون   )TİKA(

 وهو دور كان حمط �هتمام وغ�صب �صلطات �الحتالل �لتي و�صعت خطة مف�صلة 
21

�لفل�صطينية،

22
للحد من �أن�صطة تركيا يف �الأر��صي �لفل�صطينية وخ�صو�صاً مدينة �لقد�ص.

م�شريات العودة:

�لعودة  م�صري�ت  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  مو�جهة  يف  �ل�صقف  مرتفع  موقفاً  تركيا  �صجلت 

�لتي كانت قد �نطلقت يف قطاع غزة يف 2018/3/30، ال �صيّما �مل�صري�ت �لتي وقعت يف ذكرى �لنكبة 

يف 2018/5/15، حيث �صقط بر�صا�ص �الحتالل يومها 60 �صهيد�ً وما يقرب من 1,300 جريح. وقد 

ل�صان  �لرتكية على  �لرئا�صة  �ل�صيا�صية، ويف مقدمتها  �مل�صتويات  �لرتكي عب خمتلف  �لتفاعل  جاء 

�لناطق با�صمها �إبر�هيم كالني Ibrahim Kalin �لذي د�ن ذلك باأ�صد �لعبار�ت د�عياً �الأمم �ملتحدة �إىل 

23
حتمل م�صوؤولياتها حلماية �لفل�صطينيني.

�صّد  متكافئ”  غري  ب�صكل  �لقوة  �إ�رش�ئيل  “��صتخد�م  بدورها  �لرتكية  �خلارجية  وز�رة  ود�نت 

 وعدَّ �لناطق با�صم حزب �لعد�لة و�لتنمية  ماهر �أونال Mahir Unal �أن ما ح�صل يف 
24

�لفل�صطينيني.

ذلك �ليوم “جرية �صّد �الإن�صانية” معتب�ً �ل�صمت جتاه ما فعلته “�إ�رش�ئيل” جرية �أخرى �صّد 

 و�أعلنت �حلكومة �لرتكية عن �حلد�د �لوطني لثالثة �أيام ت�صامناً مع �ل�صعب �لفل�صطيني 
25

�الإن�صانية.

 و�صعت لنقل عدد من �جلرحى للم�صت�صفيات �لرتكية للعالج دون �أن 
26

بعد “�ملجزرة �الإ�رش�ئيلية”،

27
ت�صتطيع ذلك، متهمة كالً من “�إ�رش�ئيل” وم�رش بعرقلة جهودها لنقلهم.

موؤكد�ً  �الإ�رش�ئيلية  باملجزرة  �لتنديد  يف  بدوره  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  �صارك 

�ملتحدة  �لواليات   وحممالً 
28

�إرهاب”، “دولة  �إياها  معتب�ً  �قرتفته”  ما  جز�ء  �صتلقى  “�إ�رش�ئيل  �أن 

29
م�صوؤولية يف �لدم �لفل�صطيني �ملهر�ق ب�صبب دعمها لها.

وقد دعا وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو كالً من �جلامعة �لعربية ومنظمة �لتعاون 

�الإ�صالمي �إىل “موقف جماعي من �ملجزرة يف غزة” معتب�ً �أن �الإد�نات لن تكون كافية، و�إمنا هناك 

30
حاجة لـ“خطو�ت عملية م�صرتكة يف �أ�رشع وقت ممكن”.

وقد �أدت �الأحد�ث �ملتالحقة حلالة من �لرت��صق �الإعالمي و�ل�صيا�صي بني �أنقرة وتل �أبيب، على 

قب�ص  باحتالل  و�تهامه  �لرتكي  �لرئي�ص  على   Twitter تويرت  موقع  عب  نتنياهو  تهجم  خلفية 

“دولة  �أنه يقود  �نتقاد تركيا حيث  باأنه ال يحق لنتنياهو  �أردوغان  وغريها من �التهامات. فقد رد 

وردَّ   
31

�ملظلومني”. “�صوت  يثل  �لذي  �أردوغان  عك�ص  على  �لظاملني”  “�صوت  وهو  �إرهاب” 
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“قاتالً بدم بارد”،  �إياه  وزير �خلارجية �لرتكية مولود جاوي�ص �أوغلو على نتنياهو بدوره معتب�ً 

32
وم�صوؤوالً عن �إزهاق �أرو�ح �الآالف من �لفل�صطينيني.

�لفل�صطيني عامة، ومقاومته خا�صة  �ل�صعب  �لرئي�ص �لرتكي د�فع بو�صوح عن  �أن  وكان الفتاً 

وحركة حما�ص على وجه �لتحديد، يف معر�ص رف�صه التهام نتنياهو �إياهم بـ“�الإرهاب”، معتب�ً �أن 

�الأخرية لي�صت “منظمة �إرهابية”، و�إمنا حركة مقاومة �صد �ملحتلني على حد تعبريه، وهو موقف 

متقدم بالن�صبة للخطاب �لر�صمي �لرتكي �لذي طاملا تعامل مع حما�ص كف�صيل �صيا�صي فل�صطيني 

33
منتخب من قبل �ل�صعب ولي�ص كحركة مقاومة.

القد�س:

للكيان  و�أبدية  موحدة  عا�صمة  بالقد�ص  �عرت�فه   2017 �صنة  نهاية  يف  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أعلن 

تركيا  رئا�صة  مع  ذلك  تو�فق  وقد  �إليها.  �أبيب  تل  من  بالده  �صفارة  نقل  على  وعزمه  �ل�صهيوين، 

�أتاح لها ت�صدر �لعمل �لعربي  2016-2019، وهو ما  �لدورية ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف �لفرتة 

و�الإ�صالمي �لر�صمي �مل�صرتك يف مو�جهة �لقر�ر حتت �صعار �أن “�لقد�ص خط �أحمر” بالن�صبة لرتكيا 

�ل�صفارة  نقل  �أعلنت و��صنطن عن  �لنكبة،  2018، ويف ذكرى  �أيار/ مايو   ففي 
34

�الإ�صالمي. و�لعامل 

�رتكبتها قو�ت �الحتالل �صّد م�صري�ت  �لتي  �ملجزرة   وتز�من ذلك مع 
35

باحتفال ر�صمي. للقد�ص 

�لعودة.

�خلارجية  وز�رة  مثل  �لر�صمية؛  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف  من  جمدد�ً  �لرتكية  �ملو�قف  �صدرت  وقد 

و�لبملان وحزب �لعد�لة و�لتنمية و�لناطق با�صم �لرئا�صة، ولكن جزء�ً مهماً من �ملو�قف جاء على 

قبل  من  �لقد�ص  باغت�صاب  ت�صمح  لن  بالده  �أن  على  �أردوغان  و�أكد  نف�صه.  �لرتكي  �لرئي�ص  ل�صان 

و�إن  �لقد�ص،  مبدينة  يتعلق  ما  وخ�صو�صاً  للفل�صطينيني  دعمها  على  �صتبقى  و�أنها   
36

“�إ�رش�ئيل”،
37

تخلى عنهم �لعامل �أجمع.

�أبيب  تل  يف  �صفريها  با�صتدعاء  بد�أتها  �لديبلوما�صية  �لقر�ر�ت  من  �صل�صلة  �أنقرة  �تخذت  وقد 

وت�صليمه  �خلارجية  وز�رة  مقر  �إىل  لديها  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  با�صتدعاء  تو��صلت  ثم  للت�صاور، 

ويف  كذلك.  �لقن�صل  برفقة  �لبالد  مغادرة  منه  �لطلب  ثم   
38

غزة، يف  �الأحد�ث  على  �حتجاج  ر�صالة 

�ملطار، تعمدت �ل�رشطة تفتي�ص �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي ب�صكل �صخ�صي، و�إجباره على خلع حذ�ئه �أمام 

39
عد�صات �ل�صحفيني، يف �إطار �صل�صلة من �خلطو�ت �لديبلوما�صية �ملتبادلة بني �لطرفني.

ر�صمياً، �تهم �لرئي�ص �لرتكي دولة �الحتالل مبمار�صة �الإرهاب ب�صكل منظم و�عتباره �صيا�صة 

 حممالً �لواليات �ملتحدة جزء�ً من �مل�صوؤولية ب�صبب دعمها �مل�صتمر لتل �أبيب وكذلك قر�ر 
40

دولة،

نقل �ل�صفارة، حيث ��صتدعي كذلك �ل�صفري �لرتكي يف و��صنطن للت�صاور. كما حذر وزير �خلارجية 
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�لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو، يف معر�ص �متد�حه ملوقف بالده �لر��صخ من �لدفاع عن �لقد�ص، من 

�أن عدد�ً من �لبالد �الإ�صالمية وخ�صو�صاً �لعربية قد تر�جعت عن مو�قفها ب�صكل و��صح بخ�صو�ص 

41
�ملدينة �ملقد�صة.

وقد ��صت�صافت تركيا، �لرئي�ص �لدوري �لـ 13 ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، �جتماعاً طارئاً للمنظمة 

يف مدينة �إ�صطنبول حول �لق�صية �لفل�صطينية و�لتطور�ت يف �لقد�ص. وقال �أردوغان يف �فتتاح �لقمة، 

�إن بالده حذرت �لواليات �ملتحدة من �أن قر�رها بنقل �صفارتها للقد�ص “�صي�صعل �ملنطقة وي�صفر عن 

 و�نتقد �لرئي�ص �لرتكي “ما تقوم به �إ�رش�ئيل من وح�صية ت�صبه ما يقوم به قطاع 
42

ت�صعيد حاد”.

�ملتحدة  �الأمم  ت�صعى بالده من خالل  باأن  �لنازيني”، متعهد�ً  �أفعال  ت�صبه  �لتي  �لطرق و�نتهاكاتها 

43
جلعل دولة �الحتالل تدفع ثمن ما تفعله �صد �لفل�صطينيني.

بقانون  عرف  ما  �أو  �لقومية  قانون  �إقر�ر  على  �لرتكي  �لرئي�ص  رد   ،2018 يوليو  متوز/  ويف 

و�صاوى   
44

�لعامل. يف  وعن�رشية  فا�صية  �الأكرث  �لدولة  هي  �الأخرية  باأن  �إ�رش�ئيل”  دولة  “يهودية 
�أمام كتلة حزبه �لبملانية بني �دعاء ح�رشية حق �ليهود باالأر��صي �لفل�صطينية  �أردوغان يف كلمة 

Adolf Hitler، جمدِّد�ً و�صفه لدولة �الحتالل  �أدولف هتلر  �الآري” لدى  “�لهو�ص  �أ�صماه  وبني ما 

باأنها دولة �إرهاب ود�عياً �لعاملنَي �الإ�صالمي و�مل�صيحي وكافة دول �لعامل ومنظمات �ملجتمع �ملدين 

45
و�الإعالميني �ملوؤمنني بالديوقر�طية و�حلرية �إىل �لتحرك �صدها.

ويف كانون �الأول/ دي�صمب 2018، ��صت�صافت �إ�صطنبول �ملوؤمتر �لثاين لر�بطة “برملانيون الأجل 

�لقد�ص”، بعد عامني من موؤمترها �الأول، و�لذي عقد برعاية وم�صاركة �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب 

�أردوغان ومب�صاركة نحو 600 برملاين من 74 بلد�ً. وقد �صدد �لبيان �خلتامي للموؤمتر على رف�ص 

�لتعاون �الإ�صالمي وجلنة  �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص، وجدد دعوته ملنظمة  “�صفقة �لقرن” ونقل 
 United Nations Educational, )لقد�ص ومنظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة )�ليون�صكو�

حلماية  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  “التخاذ   Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
46

�لرت�ث �لتاريخي للقد�ص و�الأق�صى وعموم فل�صطني”.

�أحمر  خطاً  وكونها  �لقد�ص  �أهمية  على  �لرتكي  �لرئي�ص  �صدد  �ملوؤمتر،  �فتتاح  يف  كلمته  ويف 

�ملحرقة  جرية  عن  يختلف  ال  غزة  يف  �الأطفال  ��صتهد�ف  �إن  وقال  �الإ�صالمي،  للعامل  بالن�صبة 

ينا�صلون  �لذي  “لالأبطال  �صكره  عن  معرباً  �أوروبا،  يف  �ليهود  بحق   )Holocaust )�لهولوكو�صت 

على  �ملحتلني”،  �أمام  �ملحمدية  �الأمة  عزة  عن  ويد�فعون  �الإن�صانية،  و�لكر�مة  �لقد�ص  �أجل  من 

تركيا يف  �لقد�ص  الأجل  برملانيون  ر�بطة  ورئي�ص  �لرتكي  �لبملاين  �صكر  جهته،  من   
47

تعبريه.  حد 

 نور �لدين نباتي Nurettin Nebati �لبملانيني �مل�صاركني د�عياً �إىل بدء “�ملقاومة و�ل�صمود من �أجل

48
�لقد�ص جمدد�ً”.
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ويف حزير�ن/ يونيو 2019، حتدث �لرئي�ص �لرتكي الأول مرة وبو�صوح عن خطة دونالد تر�مب 

“م�رشوع  �أنها  معتب�ً  �لقرن”،  “�صفقة  با�صم  �إعالمياً  و�ملعروفة  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  لـ“�ل�صالم” 

جديد لزعزعة �ل�رشق �الأو�صط، وم�صطلح جديد للتق�صيم و�لتجزئة و�البتالع”، موؤكد�ً باأن بالده 

49
لن ت�صمح بذلك.

2019 فقرة  �أيلول/ �صبتمب  �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف  �أردوغان  كما ت�صمن خطاب 

مطولة حول �لق�صية �لفل�صطينية، طالب فيها �الأمم �ملتحدة بتطبيق قر�ر�تها �ملتعلقة بدولة �الحتالل 

 وعر�ص �أردوغان يف كلمته عدة خر�ئط تظهر �لتغول 
50

م�صككاً بفائدة �ملنظمة �لدولية �إن مل تفعل.

�الإ�رش�ئيلي على �الأر��صي �لفل�صطينية منذ ما قبل �إعالن “�إ�رش�ئيل” وحتى �ليوم، قائالً “يف 1947 

ال  �لذي  �حلايل  بالو�صع  ذلك  مقارناً  فل�صطني”،  برمتها  و�ملنطقة  �إ�رش�ئيل،  ��صمه  �صيء  يوجد  ال 

�إ�رش�ئيل”، مت�صائالً عن حدود  �أ�صبحت  برمتها  “�ملنطقة  �أن  �إذ  فيه  فل�صطني تكون موجودة  تكاد 

“�إ�رش�ئيل” و�أهد�فها �مل�صتقبلية وم�صككاً بدو�فع “�صفقة �لقرن” �لتي تهدف للق�صاء على �ل�صعب 
51

�لفل�صطيني وق�صيته نهائياً.

عملية “نبع ال�شالم”:

يف 2019/10/9، �أطلقت �لقو�ت �مل�صلحة �لرتكية بالتعاون مع �ملعار�صة �ل�صورية �ملن�صوية حتت 

حماية  وحد�ت  �صد  �ل�صوري  �ل�صمال  يف  ثالثة  ع�صكرية  عملية  �ل�صوري”  �لوطني  “�جلي�ص  ��صم 

�ل�صعب �لكردية )People’s Protection Units )YPG حتت ��صم “نبع �ل�صالم”. وقد حددت تركيا 

للعملية هدفني رئي�صيني؛ �إبعاد م�صلحي وحد�ت �حلماية �إىل عمق �أكرث من 30 كم بعيد�ً عن �حلدود 

�لرتكية – �ل�صورية، و�إن�صاء منطقة �آمنة يف �ل�صمال �ل�صوري الإعادة مليون �صوري �إليها يف �ملرحلة 

52
�الأوىل، ثم رفع عددهم الحقاً �إىل ثالثة ماليني.

والأن �لعملية �لرتكية مل حتَظ بتاأييد دويل و��صع، حيث تنوعت ردود �لفعل بني �ل�صجب و�لتنديد 

وبني �لتحفظ و�لتحذير با�صتثناء ب�صعة دول �أيدتها، عبت �أنقرة عن عتبها على �لكثري من �لدول 

 وهو ما �أدى لردة فعل �صعبية �نعك�صت على و�صائل �لتو��صل 
53

لعدم دعم “حربها على �الإرهاب”،

�الجتماعي.

هذه  �ملعار�ص،   Iyi Party �خلري  حزب  قياد�ت  بع�ص  وخ�صو�صاً  �لقوميني،  بع�ص  ��صتغل 

على  �لهجوم  بتخ�صي�ص  �لعملية  د�ن  �لذي  �لعربية  �جلامعة  ببيان  للتنديد  �ل�صعبية  �مل�صاعر 

يف  يدعموها  ومل  عنها  تخلو�  �أنهم  حيث  بدعمهم  �أخطاأت  تركيا  �أن  معتبين  حتديدً�،  �لفل�صطينيني 

خمتلف  من  للعملية  ر�ف�صة  مو�قف  �صدور  �الأمر  من  فاقم  وقد  “�الإرهاب”.  �صد  �الأهم  معركتها 

�لف�صائل �لفل�صطينية، رمبا با�صتثناء حركة حما�ص �لتي �أ�صدرت بياناً “تفهّم” حق تركيا يف �لدفاع 

 وقد ثارت حملة تندد باملوقف �لفل�صطيني �لر�ف�ص للعملية، �صارك بها بع�ص �لكتاب 
54

عن نف�صها.
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�الأتر�ك  �لكتَّاب  بع�ص  باملقابل  عليها  رد  �الجتماعي،  �لتو��صل  و�صائل  على  و�لنا�صطني  �الأتر�ك 

معتبين �أن �ملوقف �لرتكي من �لق�صية �لفل�صطينية مبدئي وال ينتظر رد �ملعروف �أو �أي مقابل.

�لرئي�ص  من  كل  د�فع  حيث  �لرتكية،  �لر�صمية  �مل�صتويات  من  جاءت  �الأبرز  �لفعل  ردة  �أن  �إال 

�لعربية  �جلامعة  موقف  �أن  معتبين  �لر�صمي  �لفل�صطيني  �ملوقف  عن  خارجيته  ووزير  �أردوغان 

بوزير  ولي�ص  مبمثل  �جلامعة  باجتماع  مرة  الأول  �صاركو�  �لذين  �لفل�صطينيني  موقف  يثل  ال 

تركيا  يف   Anadolu News Agency �لر�صمية  لالأنباء  �الأنا�صول  وكالة  �هتمت  كما   
55

�خلارجية.

 ون�رشت و�صائل �الإعالم 
56

بنقل تكذيب وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي �إد�نته للعملية،

�لرتكية �ملختلفة موقف حركة حما�ص �لذي ر�أته د�عماً وموؤيد�ً للعملية.

العالقات القت�شادية:

 و��صل �لتبادل �لتجاري بني �لطرفني �لرتكي و�الإ�رش�ئيلي �رتفاعه خالل �لفرتة 2019-2016،

 ،2017 �صنة  مليار�ت   4.91 �إىل   ،2016 �صنة  �أمريكي  دوالر  مليار�ت   4.34 نحو  من  �رتفع  �إذ 

 وو��صل �رتفاعه �إىل نحو 5.61 مليار�ت دوالر �صنة 2018، ونحو 6.1 مليار�ت دوالر �صنة 2019

)�نظر جدول 7/1(.

وح�صب بيانات وز�رة �ملالية �لرتكية، تت�صدر �ل�صيار�ت ومنتجات �حلديد و�ل�صلب و�ملجوهر�ت 

و�لبوبيالن  �لنفطية  �لزيوت  منها  تركيا  و�رد�ت  تتقدم  بينما  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لرتكية  �ل�صادر�ت 

و�لهايدروكاربونات.

جدول 7/1: حجم التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رشائيل” وفق الإح�شاءات الرتكية والإ�رشائيلية 

57
2016–2019 )باملليون دولر(

ال�شنة

حجم التبادل التجاريالواردات الرتكية من “اإ�رشائيل”ال�شادرات الرتكية اإىل “اإ�رشائيل”

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رشائيلي

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رشائيلي

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رشائيلي

20194,359.43,174.41,743.11,761.86,102.54,936.2

20183,894.52,885.51,714.41,912.45,608.94,797.9

20173,407.42,895.91,505.11,428.14,912.54,324

20162,955.52,601.71,385.61,297.74,341.13,899.4

ب�صكل   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  �لرتكية  �ل�صادر�ت  �نخف�صت  �ملقابل،  يف 

 ،2017 �صنة   %7.3 �النخفا�ص  ن�صبة  بلغت  حيث   ،2019-2016 �لفرتة  يف  وتدريجي  ملحوظ 

و11.4% �صنة 2018، ثم �نخف�صت بن�صبة 14.3% �صنة 2019، لت�صل �إىل نحو 66.5 مليون دوالر 

2016. و�رتفعت �لو�رد�ت �لرتكية من �الأر��صي �لفل�صطينية  94.4 مليون �صنة  بعد �أن بلغت نحو 
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 ،2017 �صنة   %47.9 �الرتفاع  ن�صبة  بلغت  حيث   ،2019-2016 �لفرتة  خالل   1967 �صنة  �ملحتلة 

و33.9% �صنة 2018، و26.5% �صنة 2019، لت�صل �إىل نحو 8.4 ماليني دوالر �صنة 2019 بعد �أن 

كانت تبلغ نحو 3.4 ماليني دوالر �صنة 2016 )�نظر جدول 7/2(.

جدول 7/2: حجم التبادل التجاري بني تركيا والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967

58
وفق الإح�شاءات الرتكية 2016–2019 )بالألف دولر(

ال�شنة
ال�شادرات الرتكية اإىل الأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967

الواردات الرتكية من الأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967
حجم التبادل التجاري

201966,472.98,426.174,899

201877,525.76,66084,185.7

201787,459.84,974.792,434.5

201694,372.13,363.997,736

تقييم وا�شت�رشاف:

ال تختلف �ل�صنتان 2018 و2019 عن �ل�صنو�ت �لتي �صبقتهما من حيث حجم �الن�صغال �لرتكي 

باالأجندة �لد�خلية �ملزدحمة باال�صتحقاقات �النتخابية و�الأزمة �القت�صادية ومكافحة “�الإرهاب”، 

و�هتمام �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية باأولوية �لق�صية �ل�صورية، وحالة �لتوتر مع بع�ص �الأطر�ف 

وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

�أجندة  يف  متقدماً  مكاناً  �حتلت  قد  �لفل�صطينية  �لق�صية  �إن  �لقول  يكن  ذلك،  من  �لرغم  وعلى 

�ل�صيا�صة �خلارجية لرتكيا يف �ل�صنتني �ملذكورتني، على �صعيد �لت�رشيحات و�خلطو�ت �لديبلوما�صية 

�ملتخذة. بل لعله لي�ص من باب �ملبالغة �لقول �إن تركيا قد قادت �لعمل �لر�صمي للعامل �الإ�صالمي على 

هذ� �ل�صعيد، وخ�صو�صاً فيما يتعلق بق�صية �لقد�ص ونقل �ل�صفارة �الأمريكية لها.

�إىل جانب هذ� �لتقييم �لرئي�صي للموقف �لرتكي خالل �ل�صنتني �لفائتتني، يكن ر�صد �مللحوظات 

�لرئي�صية �لتالية:

1. مل يطر�أ تغري جوهري على �صقف �ملوقف �لرتكي من �لق�صية �لفل�صطينية وم�صار حلها ومنظومة 

عالقاتها �إز�ءها، بالرغم من �رتفاع �صقفها وحدة ت�رشيحاتها جتاه �الحتالل.

وذلك  لها،  بالن�صبة  �لقد�ص  ق�صية  خ�صو�صية  �أخرى  مرة  �لرتكية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  �أثبتت   .2

الأ�صباب دينية وتاريخية و�صيا�صية معروفة وما تر�ه “م�صوؤولية تاريخية عليها”، كون �لدولة 

�لرئا�صة  �أتاحته  ما  �إىل  باالإ�صافة  �حتاللها،  قبل  �ملدينة  على  �صيادة  ذ�ت  دولة  �آخر  �لعثمانية 

من  �الأق�صى،  و�مل�صجد  �لقد�ص  الأجل  �أ�صالً  �أُ�ص�صت  �لتي  �الإ�صالمي،  �لتعاون  ملنظمة  �لدورية 

ممكنات للعمل من �أجل �ملدينة.
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و�الإعالمية �ل�صيا�صية  �الأبعاد  على  للفل�صطينيني  �ملقدم  �لرتكي  �لدعم  تركيز  ��صتمر�ر   .3 

و�الإن�صانية - �الإغاثية، مع �لتعامل ب�صكل �أ�صا�صي مع �مل�صتوى �لر�صمي �لفل�صطيني من بو�بة 

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية.

4. مل يكن هناك جهد تركي بارز يف تفا�صيل �مل�صهد �لفل�صطيني �لد�خلي وعملية �مل�صاحلة �إال من 

باب حّث طريَف �النق�صام على ر�أب �ل�صدع وتوحيد �جلهود.

ولكل ما �صبق، فمن غري �ملتوقع �أن يطر�أ على �ملوقف �لرتكي من �لق�صية �لفل�صطينية يف �لفرتة 

و�صيا�صات،  ت�رشيحاتٍ  �صكل  على  �صي�صري  و�إمنا  �رشيعة،  و/�أو  جذرية  تغري�ت  �لقادمة  �لقريبة 

�أنقرة حالياً ومنذ �صنو�ت. ويكن تلخي�ص ذلك �رشيعاً بدعم �حلل  يف �الإطار نف�صه �لذي ت�صري به 

�لعالقات  بقاء  �لرغم من  �أبيب على  تل  �لتوتر مع  �لدولتني، و��صتمر�ر  �أ�صا�ص حل  �ل�صيا�صي على 

�لتجارية بينهما، ومتتني �لعالقة مع �لفل�صطينيني من بو�بة �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، و�حلفاظ 

�لدعم  وتركيز  حما�ص،  حركة  مقدمتها  ويف  �الأخرى  �لفل�صطينية  �ملكونات  مع  جيدة  عالقات  على 

وح�صار  �لقد�ص  مللَفي  خا�صة  �أهمية  و�إيالء  و�الإغاثية،  و�الإعالمية  �ل�صيا�صية  �ملجاالت  يف  �لرتكي 

غزة.

ومن �أهم عو�مل ��صتمر�ر �ملوقف �لرتكي بهذه �لطريقة �أن �أزمة �لعالقات مع �لكيان �ل�صهيوين 

لي�صت م�صاألة عابرة، و�إمنا حتولت ل�صبه �صيا�صة ثابتة مع �الأدو�ر �لتي يلعبها �الأخري �صد �مل�صالح 

�لرتكية �ال�صرت�تيجية، بدء�ً من دعم �مليلي�صيات �لكردية، ومرور�ً بالتحالفات �الإقليمية �ملتعلقة بغاز 

�رشق �ملتو�صط ولي�ص �نتهاءً بالتحري�ص �صد �أردوغان وتركيا ب�صكل �صبه د�ئم.

�لرتكي  �الهتمام  م�صتوى  يرتفع  �أن  �ملرجح  من  �لعام،  �ال�صرت�تيجي  �خلط  هذ�  هام�ص  على 

بالق�صية �لفل�صطينية تكتيكياً ويف بع�ص �لعناوين، تاأثر�ً بعو�مل عدة �أهمها:

1. هدوء �الأجندة �لرتكية �لد�خلية وخ�صو�صاً على �صعيد �النتخابات �ملتتالية، حيث ال يتوقع �أن 

 ،2023 يف  �لدورية  و�لبملانية  �لرئا�صية  �النتخابات  حتى  �نتخابي  ��صتحقاق  �أي  �لبالد  ت�صهد 

وفق �ملعطيات �حلالية.

تركيا  وحتقيق  �ل�صالم،  نبع  عملية  بعد  لرتكيا  بالن�صبة  �ل�صوري  �مل�صهد  تطور�ت  حدة  تر�جع   .2

حدودها،  عن  �حلماية  وحد�ت  مقاتلي  �إبعاد  وهو  لها،  بالن�صبة  �الأهم  �لهدف  من  �الأكب  �جلزء 

وهو ما يخفف �ل�صغوط �خلارجية عليها يف هذ� �مللف ن�صبياً.

�لعالقات  �أعم  وب�صكل  �ل�صورية،  �لق�صية  يخ�ص  فيما  رو�صيا  مع  �لرتكية  �لتفاهمات  ر�صوخ   .3

�لرتكية - �لرو�صية �الأو�صع، و��صتمر�ر �أزمة �لثقة مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وهو م�صار 

لبذل  يدفعها  لعله  بل  معها،  �حلرج  �أو  �الأخرية  مع  �اللتز�مات  لبع�ص  �أنقرة  ��صطر�ر  من  يقلل 

�ملزيد يف �لق�صية �لفل�صطينية و�نتقاد ممار�صات دولة �الحتالل.
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�أو  �أنها �قرتبت كا�صتحقاق �ختيار�ً  �لتي تقّدر  �لفل�صطينية  �أنقرة مبخرجات �النتخابات  4. �هتمام 

��صطر�رً�، ورغبتها يف تقليل فر�ص �لقيادي �ل�صابق يف حركة فتح حممد دحالن باعتباره �صلعاً 

�لد�خلي  بال�صاأن  �لرتكي  �أن يزد�د �الهتمام  �إقليمية تعاديها وت�صتهدفها، ما يرجح  يف منظومة 

�لفل�صطيني يف �ملرحلة �ملقبلة �أكرث من ذي قبل.

خامتة وتو�شيات:

يف �خلال�صة، هناك ثبات قائم منذ �صنو�ت وتطور تدريجي ملحوظ موؤخر�ً يف �لدور �لذي تلعبه 

تركيا يف �لق�صية �لفل�صطينية. وت�صري در��صة �لعو�مل �لد�خلية و�الإقليمية �ملوؤثرة يف �لقر�ر �لرتكي 

�إىل �إمكانية رفع �صقف �ملوقف �لرتكي يف �مل�صتقبل �لقريب. ولعل من �أهم تلك �لعو�مل �زدياد من�صوب 

�لتو�زن يف �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية بني �ل�رشق و�لغرب، وبالتايل تر�جع �لنفوذ �الأمريكي على 

�إيجاباً  ينعك�ص  ما  �خلارجية،  �الأخرية  �صيا�صة  يف  �لن�صبية  �ال�صتقاللية  من�صوب  و�رتفاع  �أنقرة 

بالتاأكيد على دورها يف �لق�صية �لفل�صطينية وموقفها من خمتلف �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة.

وهو ما ي�صع م�صوؤوليات مهمة على عاتق �لفل�صطينيني مبختلف توجهاتهم لعدم خ�صارة دولة 

�إقليمية �صديقة وفاعلة مثل تركيا، و�لعمل على توثيق �لتعاون معها وتر�صيد موقفها من �لق�صية 

�لفل�صطينية، وعدم �ل�صماح لهذه �ملو�قف باأن ترت�جع بعد �أن �صلمت �لرئا�صة �لدورية ملنظمة �لتعاون 

�الإ�صالمي، وهو �حتمال قائم يف كل �الأحو�ل.

�ل�صنتني  يف  وق�صيتهم  �لفل�صطينيني  من  �أنقرة  موقف  يف  �خلط  هذ�  ��صتمر�ر  ��صت�رش�ف  ومع 

�ملقبلتني، ما ز�ل باالإمكان رفد هذ� �لدور ودعمه وتطويره فل�صطينياً عب عدة م�صاقات وم�صار�ت، 

�أهمها:

1. توثيق �لعالقات �لرتكية - �لفل�صطينية، و�لعمل قدر �الإمكان، على بنائها على �مل�صالح �مل�صرتكة 

ال �صيّما �ال�صرت�تيجية منها، ولي�ص فقط على �أ�ص�ص �لدعم �لرتكي �ملقدم للفل�صطينيني، فذلك �أكرث 

ر�صوخاً و�أطول مدى و�أعمق �أثر�ً.

2. ترتيب �الأولويات �لفل�صطينية يف �لتعامل مع تركيا و�ملجاالت و�مللفات �لتي ينبغي �أن تكون �أولوية 

لدى �صانع �لقر�ر �لرتكي فيما يخ�ص دعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه �ل�صيا�صية.

3. على �لرغم من ت�صاعد �ملوقف �لرتكي ب�صكل تدريجي، ينبغي مر�عاة ح�صا�صيات �أنقرة يف ظل 

ت�صابك عالقاتها �الأمريكية - �الأطل�صية - �الأوروبية، وجتنب �لت�صبب باأي �إجر�ء�ت ت�صييقية 

على �لفل�صطينيني �ملقيمني فيها �أو تر�جع �لدور �لذي تلعبه ب�صكل عام.

�ل�صيا�صية  �الأطر�ف  خمتلف  مع  و�لتعاون  �لتعارف  ج�صور  وفتح  تركيا  مع  �لعالقات  ماأ�ص�صة   .4

و�حلزبية �لرتكية، وعدم �الكتفاء بالعالقات مع �حلكومة و�حلزب �حلاكم �أو �صخ�صيات قيادية 

فيهما فقط، �صعياً لدعم �أو�صع وفهم �أعمق للق�صية، وجتنباً الأي هز�ت �صارة.
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5. تفعيل موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �لرتكي من خالل تقدمي روؤية فل�صطينية جلدولة خمتلف �مللفات 

للتكر�ر  �الإغاثية و�الإن�صانية و�لتطويرية بناء على �ل�رشور�ت و�الأولويات �لفل�صطينية، جتنباً 

و�لتد�خل و�لفو�صى.

6. تفعيل �لعمل �ل�صعبي �لفل�صطيني مع �ملجتمع �لرتكي، �صعياً لنقله من م�صتوى �لدعم �ملبني على 

�لعاطفة �ملجردة، �إىل ذلك �مل�صتند �إىل حقائق �لتاريخ و�ملعلومات، ورفع �لق�صية �لفل�صطينية من 

�لبعد �الإن�صاين �ملح�ص �إىل �أبعادها �ل�صيا�صية و�حلقوقية �الأرحب. فالوعي �ل�صعبي هو �لر�صيد 

يف  ورمبا،  ودعمه  �لر�صمي  للموقف  رفده  �إىل  باالإ�صافة  ق�صية،  الأي  و�ال�صرت�تيجي  �حلقيقي 

�مل�صتقبل، ت�صويبه وتوجيهه.

��صرت�تيجية  تطور�ت   2019-2018 �صنتي  خالل  فل�صطني  ق�صية  �صهدت 

يف  �الأمريكية  �ل�صفارة  �فتتاح  تر�مب  �لرئي�ص  قر�ر  �أبرزها  كان  مت�صارعة 

�لقد�ص، وما �أعقبها من رد �صعبي فل�صطيني من خالل “م�صري�ت �لعودة” �لتي ما تز�ل م�صتمرة، 

�إىل م�رشوع “�صفقة �لقرن” �لذي �أر�د بوعود مالية وتنموية �إنهاء ق�صية فل�صطني. وقد تر�فقت تلك 

�لتطور�ت مع وترية تطبيع علنية بني بع�ص دول �خلليج و“�إ�رش�ئيل”، �لتي دعت �إىل توقيع �تفاقية 

“ال حرب”، وعدم تهديد متبادل بينها وبني هذه �لدول بذريعة �لت�صدي الإير�ن “�لعدو �مل�صرتك”. 

تر�فقت م�صاريع �لتطبيع و�ل�صفقات �ل�صيا�صية الإنهاء ق�صية فل�صطني مع �صغوط قا�صية على 

�مل�صتويات  على  م�صبوقة  غري  �أمريكية  عقوبات  �ملن�رشمتني  �ل�صنتني  خالل  و�جهت  �لتي  �إير�ن 

كما  �لنووي.  �لبنامج  حول  �التفاق  من  �الأمريكي  �الن�صحاب  بعد  و�لنفطية  و�ملالية  �القت�صادية 

وقد  �ل�صورية.  �الأر��صي  على  لها  مو�قع  على  �إ�رش�ئيلية  �عتد�ء  وعمليات  تهديد�ت  �إير�ن  و�جهت 

��صتهدف هذ� �لربط بني �لت�صعيد �صد �إير�ن وبني م�صاريع �لتطبيع و“�صفقة �لقرن” حتويل �لعد�ء 

�لعربي من “�إ�رش�ئيل” �إىل �إير�ن، وجعل �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل” عالقة طبيعية �قت�صادياً و�صيا�صياً 

و�إعالمياً.

�ملو�قف  �إعالن  من  �الإير�نيني  �مل�صوؤولني  و�ل�صيا�صية  �القت�صادية  �ل�صغوط  هذه  متنع  مل 

�لقيادة  ��صتمرت  كما  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �لتطبيع  بعمليات  �أو  �لقرن”  بـ“�صفقة  و�ملنددة  �لو��صحة 

يف  �ملقاومة  حركات  دعم  �إعالن  ومن  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  �رشعية  ال  من  ثو�بتها  تاأكيد  يف  �الإير�نية 

فل�صطني، وتعزيز �لعالقة وتطويرها على �مل�صتويات كافة مع هذه �حلركات. 

موقف اإيران من نقل ال�شفارة الأمريكية اإىل القد�س:

ملناق�صة  �الإ�صالمي  �لتعاون  ملنظمة  ��صتثنائية  �إ�صالمية  قمة  �إ�صطنبول  يف  �نعقدت 

�الإير�ين، �لرئي�ص  دعا  �لقمة  هذه  يف  �لقد�ص.  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  تر�مب   �إعالن 

ثالثاً: اإيران
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ح�صن روحاين Hassan Rouhani، �لدول �الإ�صالمية لرتكيز جهودها على �إخالء �ل�رشق �الأو�صط 

من �الأ�صلحة �لنووية، �لتي متتلكها “�إ�رش�ئيل”، وقال روحاين، يف كلمته �لتي �ألقاها: “تعد �لرت�صانة 

�آ�صيا”.  �لعامليني، خا�صة ملنطقة غرب  �ل�صالم و�الأمن  �ل�صهيوين خطر�ً جاد�ً على  للكيان  �لنووية 

حول  �قرت�حاً  �إير�ن  قدمت  و�لتي  �لنووية  �الأ�صلحة  من  �ملنطقة  جتريد  “�إن  روحاين:  و�أ�صاف 

�لرئي�ص  �لدول �الإ�صالمية”. ودعا  �أولويات  �إدر�جه على �صلّم  ذلك مر�ت عدة، بات من �ل�رشوري 

�الإير�ين دول �لعامل، وعلى ر�أ�صها �مل�صلمة، �إىل �تخاذ تد�بري �صيا�صية وجتارية �صد �لواليات �ملتحدة 

و“�إ�رش�ئيل” على خلفية �لتطور�ت �الأخرية يف فل�صطني، ال �صيّما �فتتاح �ل�صفارة �الأمريكية يف �لقد�ص، 

وقتل ع�رش�ت �لفل�صطينيني على يد �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية على حدود قطاع غزة �ملحا�رش: “ويف هذ� 

�ملجال ندعو جميع �حلكومات �مل�صلمة و�ل�صعوب �حلرة يف �لعامل �إىل م�صاعدة �ل�صعب �لفل�صطيني، 

جميع  وقطع  �أمريكا،  مع  و�لتجارية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  عالقاتها  يف  �لنظر  �إعادة  خالل  من 

59
عالقاتها مع �لكيان �ملحتل، ومقاطعة �لب�صائع �ل�صهيونية”.

�لرئي�ص  قال  نيويورك،  يف  �ملنعقدة  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  للجمعية   73 �لـ  �لدورة  يف  له  كلمة  ويف 

روحاين: “�إن �الأزمة �الأخطر يف �ل�رشق �الأو�صط هي فل�صطني، و�إن مرور �لوقت ال يكن وال يجب 

�أن يبر ��صتمر�ر �الحتالل”. و�أ�صاف، �إن “�إ�رش�ئيل” �ملدججة برت�صانة نووية متثل �أكب �لتهديد�ت 

لل�صلم و�الأمن و�ال�صتقر�ر باملنطقة و�لعامل. وو�صف �لرئي�ص �الإير�ين قر�ر �أمريكا بنقل �صفارتها 

“داللة  باأنه  �الإ�رش�ئيلي  �لكن�صيت  �أقره  �لذي  �لقومية”  “قانون  بـ“�مل�صني”، كما و�صف  �لقد�ص  �إىل 

�إد�رة  �لتي �تخذتها  “�الإجر�ء�ت �الأحادية  �إن   و�أ�صاف 
60

ال لب�ص فيها على نظام ف�صل عن�رشي”.

تر�مب �صد �لفل�صطينيني تعتب �إ�صاءة لكل حمبي �ل�صالم، فالقد�ص �لتي �عرتف بها عا�صمة للكيان 

�ل�صهيوين لي�صت مهمة للفل�صطينيني فح�صب، بل الأتباع �لديانات �لثالث، والأكرث من مليار ون�صف 

61
مليار م�صلم”.

من جهته، ر�أى رئي�ص جمل�ص �ل�صورى علي الريجاين Ali Larijani �أن قر�ر �لواليات �ملتحدة 

نقل �صفارتها �إىل �لقد�ص، يندرج �صمن �صيا�صتها لتقوي�ص �ملوؤ�ص�صات �لدولية، �إىل جانب �ن�صحابها 

من �التفاق �لنووي �الإير�ين، و�تفاق باري�ص حول �ملناخ. وقال الريجاين �أمام جمل�ص �ل�صورى �إن 

“هذه �ملوؤ�رش�ت تك�صف �أن �لواليات �ملتحدة تعتزم �لق�صاء على �ملوؤ�ص�صات �لدولية”، و�أنها “تدفع 
62

�لو�صع �لدويل نحو نوع من �لفو�صى �الأمنية”.

موقف اإيران من “�شفقة القرن”: 

بـ“�صفقة �لقرن”،  �لقد�ص للرتويج ملا عرف  �إىل  �لرئي�ص �الأمريكي نقل �صفارة بالده  د قر�ر  مهَّ

�لتي �عتبت حماولة جديدة لت�صفية ق�صية فل�صطني، وحماولة لفر�ص �إر�دة �الحتالل �ل�صهيوين 

و�رشوطه وت�صور�ته الإغالق �مللف �لفل�صطيني. وقد تر�بط �لت�صويق �الأمريكي لهذه �ل�صفقة مع 
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مقابل  و“�إ�رش�ئيل”  و�لبحرين(  و�الإمار�ت  )�ل�صعودية  خليجية  دول  بني  �لعالقات  تطبيع  ت�رشيع 

63
حتالف بني هذه �لدول �صّد �إير�ن وملكافحة “�لتطرف”.

ر�أت �إير�ن يف �خلطة �الأمريكية �لر�مية لت�صوية �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي من خالل “�صفقة 

 ،Ali Khamenei لقرن” “جرية بحق �لب�رشية قاطبة”، كما و�صفها مر�صد �لثورة علي خامنئي�

�إن  عرفة،  يوم  يف  �حلجاج  �إىل  وجهها  ر�صالة  يف  خامنئي  وقال  �إف�صالها.  على  للعمل  �جلميع  ودعا 

“�خلدعة �ملتمثلة ب�صفقة �لقرن، و�لتي يجري �لتمهيد لها من قبل �أمريكا �لظاملة و�أعو�نها �خلونة، 
ت�صكل جرية، لي�ص بحق �ل�صعب �لفل�صطيني فح�صب و�إمنا بحق �لب�رشية قاطبة”. و�أ�صاف: “�إننا 

ندعو �جلميع �إىل م�صاركة فعالة الإف�صال هذ� �لكيد و�ملكر �ملدبَّر من قبل �لعدو”، و�عتب“�أن �ل�صفقة 

64
مكتوب عليها �لف�صل و�لهزية”.

“�لهدف من موؤ�مرة �صفقة �لقرن �خلطرية هو  �إن  كما نقل �ملوقع �الإلكرتوين للخامنئي قوله: 

لهذه  �لت�صدي  وينبغي  �لفل�صطيني،  و�ل�صباب  �ل�صعب  �أفر�د  بني  �لفل�صطيني  �ل�صعب  هوية  حمو 

65
�لق�صية �الأ�صا�صية وعدم �ل�صماح با�صتخد�م �ملال ملحو �لهوية �لفل�صطينية”.

ر�أى �لرئي�ص �الإير�ين ح�صن روحاين من جهته �أن م�صري ما ي�صمى بـ“�صفقة �لقرن” “�صيكون 

�لف�صل”، م�صددً� على �أن بالده �صتمنع حتقيق “م�صاريع وطموحات” و��صنطن يف �ملنطقة. ويف كلمة 

�ألقاها روحاين خالل �جتماع �حلكومة، �أكد �أن �لواليات �ملتحدة تخطئ باعتقادها �أنه يكن جتاهل 

حق �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعودة، معتب�ً �أن �إجبار قطاع غزة على �ال�صت�صالم �أمام “�إ�رش�ئيل” 

66
“�أمر لن يتحقق”.

كذلك �أكد رئي�ص �لبملان �الإير�ين علي الريجاين، �أن �إير�ن �صتقف يف وجه خطة تر�مب لـ“�ل�صالم” 

بني “�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني. وقال الريجاين �أن “�صفقة �لقرن” هي “موؤ�مرة” بني “�إ�رش�ئيل”، 

و�رشح  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  “�إ�رش�ئيل”  هيمنة  لتحقيق  �ملتحدة  و�لواليات  الإير�ن،  �للدود  �لعدو 

لهذه  ن�صمح  ولن  �الإ�رش�ئيلي،  �لنظام  وجه  يف  “�صنقف  �الإ�صالمية  �لوحدة  حول  �صنوي  موؤمتر  يف 

�خلطة باأن تتحقق يف �ملنطقة”. و�أ�صاف “�إذ� كان �الأمريكيون يفر�صون عقوبات على �إير�ن �ليوم 

وي�صغطون عليها، فاإن �ل�صبب يف ذلك هو �أن �إير�ن تقف �صد �إ�رش�ئيل”. وتابع الريجاين “لتحقيق 

هدفهم فاإنهم يحاولون �إر�صاء ترتيبات �صيا�صية جديدة يف �ملنطقة”. ويف حتذيره للدول من �لتطبيع 

مع “�إ�رش�ئيل”، �أ�صار الريجاين �إىل �ل�صعودية و�الإمار�ت، وقال “يجب �أن تعلم �لدول يف �ملنطقة باأنها 

�أر��صيها”.  نتنياهو( بدخول  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  لـ)رئي�ص  �ل�صماح  ت�صتفيد مطلقاً من  لن 
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و�أ�صاف “�لنا�ص يف �أي بلد من بلد�ن �ملنطقة يعتبون �إ�رش�ئيل ورماً �رشطانياً ويكرهونها”.

�أن �ل�صعب   ،Mohammad Javad Zarif �أكد وزير �خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف  كما 

بـ“�صفقة �لقرن”، ودعا دول �ملنطقة �لتي تدعم �ل�صفقة باأن تعود  �لفل�صطيني �صيُف�صل ما يعرف 
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�إىل ر�صدها. وقال ظريف يف لقاء خا�ص مع قناة �لعامل: “ما يعرف با�صم �صفقة �لقرن �صتتبدل �إىل 

�إفال�ص �لقرن مبقاومة �لفل�صطينيني”. و�أ�صاف:

ما يوؤ�صف له �أن عدد�ً من دول منطقة �خلليج تتعاون لفر�ص هذ� �الأمر، وكلهم �أمل �أن 

�أمريكا �صتحميهم يف مقابل خيانتهم للعامل �الإ�صالمي، وهذ� �لت�صور باطل. لي�ص �رشورياً 

�أن تبيعو� �لقد�ص لل�صهاينة، لي�ص �رشورياً �أن تبيعو� �جلوالن لل�صهاينة، عودو� �إىل �ملنطقة، 

و�أيدينا م�صتعدة لل�صد على �أيديكم، ب�رشط �أن تكون �أهد�ف فل�صطني ومطالب �صعوب �ملنطقة 
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هي مطالبكم، ولي�ص ما يريده نتنياهو.

حتالفات �شد اإيران:

�ملقاومة  وحلركات  فل�صطني  ق�صية  الإنهاء  �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية  �ال�صرت�تيجية  تالزمت 

جهة  من  �ل�صعي  ومع  جهة،  من  �قت�صادياً  خنقها  وحماولة  عليها  و�لت�صييق  �إير�ن  ��صتهد�ف  مع 

�أطلق  ما  �مل�صرتك”، على غر�ر  “�لعدو  �إير�ن  �إ�رش�ئيلية ملو�جهة   - لت�صكيل حتالفات عربية  ثانية، 

عليه “�لناتو �لعربي” مع �لواليات �ملتحدة، و“�تفاق �لال حرب” بني دول �خلليج و“�إ�رش�ئيل”. وقد 

حتدث �مل�صوؤولون �الأمريكيون و�الإ�رش�ئيليون ب�صكل مبا�رش عن هذ� �لرت�بط بني �لتطبيع مع �لعرب 

وبني تطويق �إير�ن، و�حتو�ء نفوذها وعالقتها مع حركات �ملقاومة.

1. الناتو العربي )موؤمتر وار�شو(:

دعا وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو يف 2019/2/14 �إىل عهد جديد من �لتعاون يف �ل�رشق 

�الأو�صط. وقال بومبيو، �أمام وزر�ء خارجية وم�صوؤولني من �أكرث من �صتني دولة يف موؤمتر و�ر�صو، 

�إنه ال يكن الأي دولة �أن تظل مبعزل عن �لت�صدي للتحديات �الإقليمية مثل �إير�ن و�صورية و�ليمن 

و�ر�صو  موؤمتر  من  �لهدف  �أن  �ىل  تقارير  و�أ�صارت  و�لفل�صطينيني.  �الإ�رش�ئيليني  بني  و“�ل�صالم” 

�إقليمي  حتالف  تاأ�صي�ص  �أجل  من  �لعرب  �أ�صدقائها  على  �صغوطاً  �ملتحدة  �لواليات  متار�ص  �أن  هو 

 Middle East Studies )مي�صا(  �ال�صرت�تيجي  �الأو�صط  �ل�رشق  “حتالف  با�صم  يعرف  ع�صكري 

�الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة  وترغب  عربي”.  “ناتو  �لبع�ص  عليه  ويطلق   ،”Association )MESA(

�إىل بالده، ثماين دول عربية، هي دول  باالإ�صافة  �لذي ي�صم،  �لتحالف  تاأ�صي�ص  دونالد تر�مب يف 

جمل�ص �لتعاون �خلليجي �ل�صت وم�رش و�الأردن، وذلك ملو�جهة �إير�ن، و�لرتويج “مل�صتقبل يعمه 
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�ل�صالم و�الأمن يف �ل�رشق �الأو�صط”، بح�صب بيان للبيت �الأبي�ص.

وعلى �لرغم من �أن هذ� �لتحالف مل يتجاوز �الجتماع �لذي عقد يف و�ر�صو، ومل يتحول فعالً �إىل 

حتالف �ل�رشق �الأو�صط �ال�صرت�تيجي، �إال �أنه ��صتطاع �أن يجعل �للقاء مع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

بنيامني نتنياهو يف هذ� �الجتماع لقاء علنياً مع بع�ص �لقادة �لعرب. وبهذ� يكون قد حقق هذ� �للقاء 

هدفاً كبري�ً يف م�صار �لتطبيع �لعلني مع قادة “�إ�رش�ئيل” ورموزها �ل�صيا�صية. 
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2. اتفاق “ل حرب”:

عر�صت  �أهد�فه،  حتقيق  يف  �لعربي  �لناتو  وف�صل  �لقرن”،  “�صفقة  و�جه  �لذي  �لتعرث  بعد 

“�إ�رش�ئيل” على دول خليجية �تفاقية “تاريخية” لتطبيع �لعالقات. وك�صفت �لقناة 12 �الإ�رش�ئيلية 
�خلليج  يف  دول  مع  حرب”  “عدم  �تفاقية  توقيع  �أجل  من  �أبيب  تل  تبذلها  م�صاعٍ  عن  لها  تقرير  يف 

قناة موقع  ذكر  ما  وفق  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  نفوذها  وحتجيم  �إير�ن،  خلطر  �لت�صدي   بهدف 

�آي 24 نيوز �الإخباري �الإ�رش�ئيلي. وذكرت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �أن “�إ�رش�ئيل” ت�صعى من ور�ء هذ� 

�التفاق �أي�صاً لتطبيع عالقاتها مع دول �خلليج يف جمايَل “مكافحة �الإرهاب” و�لتعاون �القت�صادي، 

��صتمر�ر  “�صالم” كامل يف ظل  �تفاق  �إبر�م  �ملرحلة �حلالية  “�مل�صتحيل” يف  �أنه من  �إدر�كها  ب�صبب 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني – �الإ�رش�ئيلي.

خالل  من  ��صتغالله،  يجب  منا�صب  وقت  حالياً  يوجد  “�أنه  �فرت��ص  على  �التفاق  فكرة  وتقوم 

�إجناز  �إىل  بالتو�صل  تر�مب  رغبة  مع  �إير�ن،  مقابل  و�إ�رش�ئيل  �لعربية  للدول  �مل�صرتكة  �مل�صالح 

فرتة  خالل  �الأبي�ص  �لبيت  حديقة  يف  �تفاق  على  �لتوقيع  هو  “و�لهدف  �حلالية”،  بفرتته  �صيا�صي 
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تر�مب �حلالية”.

مبادرة  على  “�أعمل  تويرت  يف  ح�صابه  على  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  وكتب 

�خلطوة  “هذه  �أن  و�أ�صاف  �لعربية”،  �خلليج  دول  مع  �عتد�ء  عدم  �تفاقيات  لتوقيع  �صيا�صية 

�لتاريخية �صت�صع نهاية لل�رش�ع و�صت�صمح بالتعاون �ملدين حلني �لتوقيع على �تفاقيات �صالم”. 

بني  و�لتعاون  �ل�صد�قات  “تطوير  هي  بنود،  �أربعة  �الإ�رش�ئيلية،  �لقناة  ح�صب  �التفاق،  وي�صمل 

�لدويل”. و“�تخاذ خطو�ت �رشورية وفّعالة  �لقانون  �ملتحدة ومبادئ  �الأمم  مليثاق  �جلانبني، وفقاً 

�أو حتري�ص �صد طرف، ال  �أو تهديد�ت قتالية وعد�ء وتاآمر وعنف  ل�صمان عدم �نطالق ن�صاطات 

ُتبلور �أو مّتول من �أر�ص �لطرف �الآخر”. كما ت�صمل بنود �التفاق “�المتناع عن �الن�صمام و�لدفع 

�أو م�صاعدة �ئتالف �أو منظمة �أو حتالف ذي طبيعة ع�صكرية �أو �أمنية، مع طرف ثالث”، و�أن “يتم 

71
حل �أي خالفات نا�صئة عن �التفاقية عن طريق �مل�صاور�ت”.

بقيت م�صاريع �لناتو �لعربي و�تفاق ال حرب، جمرد حماوالت مل توؤدِّ حتى نهاية �صنة 2019 �إىل 

�أي تغيري يف طبيعة �لتحالفات �لقائمة. لكن هذه �مل�صاريع ��صتطاعت من جهة ثانية �أن حتقق تقدماً 

على م�صتوى �لتطبيع �لعلني �لعربي �الإ�رش�ئيلي، وعلى م�صتوى �لتحري�ص �صد �إير�ن، باعتبارها 

�لعدو �مل�صرتك لـ“�إ�رش�ئيل” و�لعرب، �لذي “يهدد �ال�صتقر�ر و�الأمن يف �ل�رشق �الأو�صط”.  

“�مل�صكلة  �أن  �ألقاه يف �الأمم �ملتحدة  وقال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص يف خطاب 

�إ�رش�ئيل  �لتي تهدد بتدمري  �إير�ن،  �الأو�صط هي  �ل�رشق  �لتي تهدد �ال�صتقر�ر و�الأمن يف  �لرئي�صية 

وتعمل �صد �أنظمة �لعديد من �لدول يف �ملنطقة”. و�أ�صاف كات�ص: “�أنا�صد �ملجتمع �لدويل �أن يتحد من 
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�أجل �إيقاف �إير�ن. ال يكن للعامل �أن ي�صمح الإير�ن بتطوير �أ�صلحة نووية. ال يكن للعامل �أن ي�صمح 

الإير�ن بتطوير �صو�ريخ بالي�صتية، ويجب على �لعامل �أن ينع �إير�ن من دعم �ملنظمات �الإرهابية يف 

72
�ملنطقة”.

لل�صوؤون  �مل�صّغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  وع�صو  �الإقليمي  �لتعاون  وزير  قال  جهته  من 

�الأمنية و�ل�صيا�صية )كابينت(، ت�صاحي هنغبي Tzachi Hanegbi، خالل لقاء مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل 

�ليوم”، �إن “مو�جهة ع�صكرية و��صعة بني �إير�ن و�إ�رش�ئيل حمتملة جد�ً”.

�أذرعها خالل  �أو �صّد  �إير�ن  �أن تكون هناك مو�جهة ع�صكرية �صد  “�الحتمال  و�أ�صاف هنغبي 

�لعامني �ملقبلني �أكب من �حتمال �أال تكون حرب”. و�أردف قائالً �إن هذه �ملو�جهة “لي�صت م�صاألة هل، 

�إمنا م�صاألة متى”. و�أ�صاف �أنه بالن�صبة الإير�ن فاإنّ “�حتالل �صورية �صّق �لطريق لتطويق �إ�رش�ئيل 

يف ثالث جبهات، مب�صاعدة حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف غزة وحزب �هلل يف لبنان”. وقال هنغبي �إّن 

لالإير�نيني  �أخ�رش  �صوء  منح  يعني  �لذي  �ملو�جهة،  عن  �المتناع  ثمن  حتّمل  يكنها  ال  “�إ�رش�ئيل 
للتمو�صع يف �صورية... و�إال �صنح�صل على مملكة �إرهاب على �حلدود، �أقوى بكثري من حزب �هلل 
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وحما�ص”.

مل ترت�جع �إير�ن من جهتها، على �لرغم من �لرت�بط بني م�صاريع �لتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، 

و�لتحري�ص عليها وعلى �صيا�صاتها، عن تاأكيد ثو�بتها من ق�صية فل�صطني و�ملقاومة، ومن ال �رشعية 

وجود �لكيان �الإ�رش�ئيلي، بل وعملت يف �لوقت نف�صه على تطوير عالقاتها مع حركات �ملقاومة يف 

فل�صطني.  

ثوابت اإيران جتاه ق�شية فل�شطني:

�أعلن علي خامنئي، خالل ��صتقباله �صيوف موؤمتر �لوحدة �الإ�صالمية يف طهر�ن، �أن “�إز�لة �لكيان 

�ل�صهيوين تعني �أن يحّدد �ل�صعب �لفل�صطيني من �مل�صلمني و�مل�صيحيني و�ليهود، وهم �أ�صحاب تلك 

�أن يحدّدو� باأنف�صهم حكومتهم ويُزيلو� �الأر�ذل مثل نتنياهو”. و�أكد خامنئي  �الأر�ص �الأ�صليون، 

“هذ� ما �صيحدث، نحن ننا�رش �صعب و��صتقالل فل�صطني، ول�صنا �أعد�ء لليهود. �ليهود يعي�صون يف 
بلدنا مبنتهى �الأمن و�ال�صتقر�ر”. و�أ�صاف �إن “ق�صية فل�صطني �ليوم تعتب �أعظم م�صيبة يف �لعامل 

و�صنو��صل  �لفل�صطينيني  �صاعدنا  لقد  و�أ�صويل.  حم�صوم  فل�صطني  ق�صية  من  موقفنا  �الإ�صالمي. 

�لعمل”. و�أ�صار  هذ�  �إىل  يبادر  �أن  �أجمع  �الإ�صالمي  �لعامل  وعلى  �رشوط،  �أي  لدينا  ولي�صت  ذلك، 

�خلامنئي �إىل �أن ق�صية “�إز�لة �لكيان �ل�صهيوين طرحت ب�صكل متكرر يف خطابات �الإمام �خلميني 

�إبادة  يعني  ال  وهذ�  �صيء،  ب�صكل  �الأمر  هذ�  ُيف�رّشون  �الأعد�ء  �الإ�صالمية؛  �جلمهورية  وم�صوؤويل 

74
�ل�صعب �ليهودي؛ هذ� يعني �إز�لة تلك �حلكومة و�لكيان �ملفرو�ص”.
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وقال �ملر�صد �الأعلى خامنئي، ح�صبما ذكر موقعه �الإلكرتوين �لر�صمي “�لقد�ص عا�صمة فل�صطني 

هذه  �صّد  موقف  “�تخاذ  على  �الإ�صالمية  �لدول  حاثاً  �هلل”،  بعون  �الأعد�ء  من  حتريرها  و�صيتم 

75
�جلر�ئم”. و�صدد خامنئي على �أن �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” �صتخ�صعان الإر�دة �مل�صلمني.

وقال �لرئي�ص �الإير�ين ح�صن روحاين، �إن �الأزمة �الأخطر يف �ل�رشق �الأو�صط هي فل�صطني، و�إن 

 73 �لـ  �أن يبر ��صتمر�ر �الحتالل. و�أ�صاف، يف كلمة له يف �لدورة  مرور �لوقت ال يكن وال يجب 

�ملدججة برت�صانة نووية متثل  “�إ�رش�ئيل”  �إن  �ملنعقدة يف نيويورك،  �ملتحدة  �لعامة لالأمم  للجمعية 

�ليهودية  �لقومية  قانون  و�صف  كما  و�لعامل.  باملنطقة  و�ال�صتقر�ر  و�الأمن  لل�صلم  �لتهديد�ت  �أكب 

76
ه �لكن�صيت �الإ�رش�ئيلي باأنه “داللة ال لب�ص فيها على نظام ف�صل عن�رشي”. �لذي �أقرَّ

“�الحتالل  �إن  نيويورك،  يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  روحاين،  ح�صن  �الإير�ين،  �لرئي�ص  وقال 

�ل�صهيوين �لذي جتاوز �ل�صبعني عاماً هو �أحد �أهم �أ�صباب �نت�صار �لعنف و�الإحباط يف منطقة �ل�رشق 

�الأو�صط”، و�أ�صاف “تخيلو� لو مل يكن هناك كيان �صهيوين يف منطقتنا فكيف كانت �صتكون �الأمور 

�إذ �صتبقى  �لفل�صطينيني؛  �ملحرومني و�ملظلومني، مبن فيهم  �إير�ن �صتظل تدعم  “�إن  �الآن؟”. وقال 

جمهورية �إير�ن �الإ�صالمية �إىل جانبهم، حتى يحققو� حقوقهم يف وطنهم فل�صطني”. وقال “لقد د�أبت 

جمهورية �إير�ن �الإ�صالمية على �لدفاع عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�صت�صتمر يف هذ� �لطريق. 

�أن �لن�رش �لنهائي هو للمظلومني و�لفل�صطينيني”. و�أعرب  �صنقف �صد �ملعتدين و�لظاملني ونعتقد 

�لرئي�ص �الإير�ين عن ثقته يف �أن “�جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية �صتزيد من تقوية عزم �ل�صعب �لفل�صطيني على 
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�ملقاومة ال�صتعادة حقوقه �مل�رشوعة”.

�الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  قائد  نائب   ،Hossein Salami �صالمي  ح�صني  �جلرن�ل  وخاطب 

�ل�صهاينة قائالً:

نعرفكم جيد�ً، و�أنتم معّر�صون ل�رشر كبري، �إذ لي�ص لديكم عمق وال نقطة �رتكاز. �أنتم 

حما�رشون يف �أي مكان من �الأر��صي �ملحتلة، تعي�صون يف فم �لثعبان، و�ملقاومة �أقوى بكثري 

مما كانت يف �ملا�صي. لذلك ال جترو� ح�صابات خاطئة. يف حال �ندالع حرب، كونو� على يقني 

78
باأنها �صتوؤدي �إىل حموكم. �أنتم ت�صّكلون هدفاً �صئيالً جد�ً، ال هدف �أ�صغر منكم.

وحموها”.  �إ�رش�ئيل  قتال  �ل�صب  بفارغ  تنتظر  بالده  “�إن  �الإير�نية:  �جلوية  �لقو�ت  قائد  وقال 

ونقل موقع وكالة نادي �ملر��صلني �ل�صباب لالأنباء وهو موقع يخ�صع الإ�رش�ف �لتلفزيون �لر�صمي، 

عن �لبيجادير جرن�ل عزيز ن�صري ز�ده Brigadier General Aziz Nasirzadeh قوله “�ل�صبان يف 

�لقو�ت �جلوية م�صتعدون متاماً وينتظرون بفارغ �ل�صب مو�جهة �لنظام �ل�صهيوين وحموه من على 

79
وجه �الأر�ص”.
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وهدد نائب قائد �حلر�ص �لثوري ح�صني �صالمي “مبحو �إ�رش�ئيل من �جلغر�فيا �ل�صيا�صية للعامل”. 

“يبدو �أن هذ� �الأمر �أ�صبح قريباً ب�صبب �إجر�ء�ت هذ� �لكيان �الأرعن �لتي �صتكون نهاية  و�أ�صاف: 

لوجوده”. و�أ�صاف: “�إذ� قام �لكيان �ل�صهيوين باأي حترك يقود �إىل حرب جديدة فاإن هذه �حلرب 

�إىل زو�له وحترير �الأر��صي �ملحتلة، ولن يجد �الإ�رش�ئيليون الأنف�صهم مقابر يف فل�صطني  �صتوؤدي 

80
ليدفنو� فيها جثثهم”.

�إير�ن  “�إن  �الأعلى:  �ملر�صد  م�صت�صاري  كبري   Ali Akbar Velayati واليتي  �أكب  علي  وقال 

�صتو��صل دعم حزب �هلل وف�صائل فل�صطينية، على �لرغم من �ل�صغوط �الأمريكية ملحاولة تقلي�ص 

81
نفوذ �إير�ن يف �ل�رشق �الأو�صط”.

Bahram Qasemi مبحاكمة  �الإير�نية بهر�م قا�صمي  با�صم وز�رة �خلارجية  �ملتحدث  وطالب 

�مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني على �أنهم “جمرمو حرب” الرتكابهم “جمازر وح�صية ال مثيل لها”، وذلك 

غد�ة ��صت�صهاد ع�رش�ت �لفل�صطينيني يف مو�جهات د�مية على حدود قطاع غزة. وقال �إن “قتل �الأطفال 

و�لن�صاء و�الأبرياء من �لفل�صطينيني و�حتالل �أر�صهم حتول �إىل ��صرت�تيجية رئي�صية لل�صهاينة على 

مدى 70 عاماً من �الحتالل”. وطالب قا�صمي �الأ�رشة �لدولية بـ“�لتحرك على �لفور... الإد�نة جرية 

82
�لكيان �ل�صهيوين وتقديه �إىل حمكمة دولية باعتباره جمرم حرب”.

�العتد�ء  ب�صدة   Abbas Mousavi مو�صوي  عبا�ص  �الإير�نية  �خلارجية  با�صم  �ملتحدث  ود�ن 

�الإ�رش�ئيلي �الإرهابي على قطاع غزة، و�أكد مو�صوي �رشورة مقا�صاة �صا�صة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

يف �ملحاكم �لدولية باعتبارهم جمرمي حرب منوهاً بكفاح �ل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته �ل�رشعية. 

و�صدد مو�صوي على �أن �لوحدة و�ملقاومة هما �خليار �لوحيد لهذ� �ل�صعب يف جمابهة �الحتالل الفتاً 

�إىل �أن �صمت �ملنظمات و�الأو�صاط �لدولية �إز�ء �العتد�ء�ت و�الأعمال �الإرهابية �لتي يقوم بها �لكيان 

�الإ�رش�ئيلي، و��صتمر�ر دعمه من قبل �لغرب، جعاله يتمادى يف جر�ئمه بحق �ل�صعب �لفل�صطيني 

و�ملنطقة.

ملجل�ص  �لتابعة  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  لدعم  �لدويل  للموؤمتر  �لعامة  �الأمانة  د�نت  بدورها 

�ل�صورى �الإ�صالمي �الإير�ين �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة، موؤكدًة �أن �ل�صعب �لفل�صطيني يتحدى 

كيان �الحتالل ع�صكرياً و�صيا�صياً من خالل �ملقاومة و�ل�صمود. ودعت �الأمانة �لعامة يف بيان لها 

جميع برملانات �لدول �الإ�صالمية و�ملنظمات �لدولية �لتي تدعم �ل�صعب �لفل�صطيني، �إىل �إد�نة جر�ئم 

�الحتالل �لتي تنتهك ميثاق حقوق �الإن�صان و�لقانون �لدويل، و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة ملقا�صاة 

83
�صا�صة كيان �الحتالل يف �ملحاكم �لدولية.

مل تكتِف �إير�ن بتاأكيد ثو�بتها من ق�صية فل�صطني ومن �لتطور�ت و�لتهديد�ت �لتي و�جهت هذه 

و�العتد�ء�ت  و�لتطبيع،  �لقرن”،  و“�صفقة  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  قر�ر  مثل  �لق�صية، 
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�الإ�رش�ئيلية �ملتكررة على غزة وعلى �ل�صعب �لفل�صطيني، بل عملت �إير�ن يف �لوقت نف�صه على تاأكيد 

�إعالن دعمها للمقاومة يف فل�صطني، �لتي تطورت �لعالقة معها ب�صكل الفت، خ�صو�صاً مع حركة 

حما�ص خالل �صنتي 2019-2018.

تطور عالقات اإيران مع حركة حما�س:

�جلمهورية  مع  حما�ص  حركة  عالقات  يف  الفتاً  تطورً�  و2019   2018 �صنتي  من  كل  �صهدت 

�الإ�صالمية يف �إير�ن جلهة �لزيار�ت و�ملو�قف �مل�صرتكة من ق�صايا �ملنطقة، و�إعالن �لدعم للمقاومة 

يف فل�صطني. وقد ��صتعادت هذه �لعالقة حيويتها بعدما تر�جعت ن�صبياً يف �ل�صنو�ت �ملا�صية. ولعل 

خطورة ما يحاك من م�صاريع لت�صفية ق�صية فل�صطني، من نقل �صفارة �لواليات �ملتحدة �إىل �لقد�ص، 

وت�صارع �لتطبيع �لعربي مع “�إ�رش�ئيل”، �إىل �العرت�ف �الأمريكي ب�رشعية �مل�صتوطنات على �الأر�ص 

�لفل�صطينية، وتر�بط هذه �لتطور�ت مع �إ�صعاف �إير�ن وتطويقها �قت�صادياً و�صيا�صياً، دفع ذلك كله 

�لقيادتني يف حما�ص ويف �جلمهورية �الإ�صالمية �إىل ت�رشيع وترية �للقاء�ت لتن�صيق �لتعاون، وتاأكيد 

�ملو�قف �مل�صرتكة من �ملقاومة و��صتمر�رها، ومن �لتهديد�ت و�لتحديات �لتي تو�جه فل�صطني و�إير�ن 

يف �لوقت نف�صه. 

ويف هذ� �الإطار من تعزيز �لعالقات، ز�ر وفد من قيادة حركة حما�ص برئا�صة �صالح �لعاروري 

وماهر  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �لوفد  �صم  طهر�ن،  �الإير�نية  �لعا�صمة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب 

ر�صو�ن،  و�إ�صماعيل  حمد�ن،  و�أ�صامة  بدر�ن،  وح�صام  جبارين،  وز�هر  �لر�صق،  وعزت  �صالح، 

84
وخالد �لقدومي.

وقد �لتقى �لوفد �ملر�صد علي خامنئي، �لذي �أكد خالل �للقاء، بعد ت�صلّمه ر�صالة من رئي�ص �ملكتب 

�لق�صية  �صاأن  يف  �لعامل  �أي دولة يف  حتابي  ال  “�إير�ن  �أن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي 

“�أعلنّا روؤيتنا دوماً يف �صاأن فل�صطني ب�صكل �رشيح و�صفاف، وحتى على  �لفل�صطينية”، م�صيفاً: 

�ل�صعيد �لدويل، فاإن �أ�صدقاءنا �لذين يختلفون معنا يف هذ� �ملجال يعلمون �أن �جلمهورية �الإ�صالمية 

جادة متاماً يف ق�صية فل�صطني”.

�لر�صالة”،  يف  جاءت  و�لتي  لهنية،  و�ملهمة  جد�ً  �جليدة  للمو�قف  “تقديره  عن  خامنئي  و�أعرب 

�أن  �لباهرة”. ور�أى  �لفل�صطيني و�لف�صائل، مبا فيها حما�ص ومقاومتها  �ل�صعب  بـ“�صمود  م�صيدً� 

“�أحد �أهم �أ�صباب �لعد�ء �ملوّجه �صد �جلمهورية �الإ�صالمية يتمثل يف ق�صية فل�صطني، لكن هذ� �لعد�ء 
لن يوؤدي �إىل �أن تتنازل �إير�ن عن مو�قفها �إز�ء �لق�صية”، معتب�ً �أن “�بتعاد بع�ص �لدول �ل�صائرة يف 

�لفلك �الأمريكي، كال�صعودية، عن ق�صية فل�صطني كان حماقة”. 
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ويف �صاأن “�صفقة �لقرن”، �أ�صار �إىل �أن �لهدف منها “�لق�صاء على �لهوية �لفل�صطينية”، د�عياً �إىل 

“�لت�صدي لهذه �لنقطة بالذ�ت، وعدم �ل�صماح لهم باأن يدمرو� �لهوية �لفل�صطينية با�صتخد�م �ملال”، 
و�أ�صاف �إن “�ل�صبيل �الآخر ملو�جهة هذه �ملوؤ�مرة هو �أن ي�صعر �ل�صعب �لفل�صطيني �أنه يحقق �لتقدم، 

جمهزون  �ليوم  لكنهم  ن�صالهم،  يف  �حلجارة  ي�صتخدمون  كانو�  فالفل�صطينيون  ح�صل،  ما  وهو 

85
بال�صو�ريخ �لدقيقة”.

�لعامل  قلب  يف  فل�صطني  هي  كما  �لفل�صطينية  �حلركة  قلب  يف  “حما�ص  �إن  خامنئي  و�أو�صح 

�الإ�صالمي، و�إن �صمود ومقاومة �لفل�صطينيني من �صكان غزة و�ل�صفة �لغربية يقدم ب�صائر �لفتح 

86
و�النت�صار”.

 Kamal خر�زي  كمال  �خلارجية  للعالقات  �ال�صرت�تيجي  �ملجل�ص  رئي�ص  �أي�صاً  �لوفد  و�لتقى 

Kharazi �لذي �أكد “على ��صتمر�ر دعم �إير�ن لفل�صطني، قائالً �إن حترير فل�صطني و�لقد�ص �ل�رشيف 

من تطلعات �جلمهورية �الإ�صالمية”.

بدوره �صكر نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري �ملو�قف �الإير�نية من 

�لق�صية �لفل�صطينية، معرباً عن �أمله يف ��صتمر�ر �لتعاون �الأخوي بني �إير�ن وفل�صطني حتى حترير 

87
�لقد�ص.

“�صفقة �لقرن” هو �صمان م�صالح �لكيان �ل�صهيوين  و�أكد �لعاروري، �أن هدف و��صنطن من 

�ملنطقة،  �صعوب  وتطلعات  بفل�صطني  �لت�صحية  �إىل  ت�صعى  �لتي  �الإقليمية  �لدول  “و�إن  و�أمريكا، 

و�ل�صيا�صية  �ملالية  �حلظر  �إجر�ء�ت  من  �لرغم  وعلى  �ملقاومة  تيار  لكن  �ل�صفقة،  هذه  بتنفيذ  تقوم 

88
و�لع�صكرية، ��صطلع بدوره يف �إف�صال هذه �ل�صفقة، ولن ي�صمح بتحقيقها”.

طريق  على  �الإ�صالمية  �جلمهورية  مع  و�حد  م�صار  يف  )حما�ص(  “نحن  �لعاروري:  و�رشّح 

مقارعة �لكيان �ل�صهيوين و�مل�صتكبين، ومع �الإيان بالوعد �الإلهي، قدمنا �الآالف من �ل�صهد�ء من 

�أجل حترير �لقد�ص”. وجرى خالل �للقاء �لتاأكيد على رف�ص �لعدو�ن �الأمريكي يف �ملنطقة، ال �صيّما 

89
�حل�صار على �جلمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية وحماوالت “�لتحر�ص” �لع�صكري بها.

�أن   ،Ali Shamkhani �أمني �رش جمل�ص �الأمن �لقومي �الإير�ين علي �صمخاين  من جهته ك�صف 

غزة.  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وبحوزة  �للبناين  �هلل  حزب  بحوزة  باتت  �لدقيقة  �ل�صو�ريخ 

و�أ�صاف �صمخاين �أن هذه �ل�صو�ريخ جاهزة للرد على �أي حماقة حمتملة من “�إ�رش�ئيل”، و�صتحولها 

ل�رشف  �إعالمية  دعاية  هو  �الأنفاق،  عن  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  حديث  �إن  وقال،  جحيم.  �إىل 

مئات  “�كت�صاف  �أن  �صمخاين  و�أو�صح  حكومته.  يف  و�الأخالقي  �القت�صادي  �لف�صاد  عن  �الأنظار 

90
�لكيلومرت�ت من �الأنفاق حتت �أقد�م �ل�صهاينة ف�صيحة كبى للموؤ�ص�صة �الأمنية �ل�صهيونية”.
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يف  ومتني  قوي  حتالف  باجتاه  حما�ص  وحركة  �إير�ن  بني  �لعالقة  يف  �لتطور  هذ�  على  وتاأكيد�ً 

يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  �أ�صاد  �ملقاومة،  وتطويق  �لقرن”  و“�صفقة  �لتطبيع  م�صاريع  مو�جهة 

وقال:  للمقاومة،  و�الإ�صناد  �لدعم  تقدمي  يف  �إير�ن  وبدور  �لعالقة،  بهذه  �ل�صنو�ر  يحيى  غزة  قطاع 

�أن يلوم  �أبيب باأ�صعاف م�صاعفة، وال ينبغي الأحد  �إن �ملقاومة يف �أي مو�جهة مقبلة �صتق�صف تل 

حركته الأنها �صكرت �إير�ن، موؤكد�ً: “من �لو�جب علينا �أن ن�صكر كل من يقدم لنا �لدعم و�الإ�صناد من 

�لعاملي:  �لقد�ص  �ألقاها يف يوم  �لتي  �ل�صنو�ر يف كلمته  �أهد�ف �صعبنا و�أمتنا”. و�أ�صاف  �أجل حتقيق 

“�صن�صكرهم  �لفل�صطيني ومقاومته، م�صيفاً:  �ل�صعب  �لعرب لدعم �صمود  �أن يقف روؤ�صاء  نتمنى 

ون�صعهم على روؤو�صنا �إن فعلو� ذلك”، موؤكد�ً �أنه لوال دعم �إير�ن ملا �متلكت �ملقاومة هذ� �حلجم من 

�لقدر�ت �لع�صكرية. و�أو�صح �ل�صنو�ر �أن �إير�ن دعمت �ملقاومة بال�صو�ريخ و�صاندتها مالياً وفنياً يف 

تطوير تلك �ل�صو�ريخ �لتي �رشبت تل �أبيب. و�أكد على �أن �ملقاومة يف �أي مو�جهة مقبلة، �صتق�صف 

تل �أبيب باأ�صعاف م�صاعفة، مما كان عليه يف �صنة 2014، وغريها من �ملدن �ملحتلة. وتابع: “نعرف 

�أي�صاً، وبو�صلتنا موجهة نحو �لقد�ص، وكل من ي�صوب بو�صلته نحو �لقد�ص  �أ�صدقاءنا و�أعد�ءنا 

91
فهو يف �صف �الأ�صدقاء”.

مل يكن هذ� �لتطور �ملهم يف عالقات حركة حما�ص مع �جلمهورية �الإ�صالمية يف �إير�ن �إال ��صتجابة 

2018-2019 جلهة �حل�صار  للتهديد�ت �مل�صرتكة �لتي و�جهت �لطرفني خالل �ل�صنتني �ملا�صيتني 

و�لتطويق و�صن �حلروب من �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”. بحيث يكن �لقول �إن هاتني �ل�صنتني 

لالحتالل  �الأمريكي  و�لت�رشيع  �لعربية،  �لدول  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتطبيع  بتطور  جهة  من  �ت�صمتا 

وللم�صتوطنات على �الأر�ص �لفل�صطينية، لكن من جهة ثانية، كان �لتطور �لوثيق يف عالقات حركة 

حما�ص مع �جلمهورية �الإ�صالمية ومع حمور �ملقاومة هو �ل�صمة �ملقابلة للتطبيع وت�رشيع �الحتالل.  

وعلى �لرغم من �لتعرث �لذي تو�جهه “�صفقة �لقرن” الإنهاء ق�صية فل�صطني، وحماولة ��صتبد�لها 

“�تفاق ال حرب”، �إال �أن �لق�صاء على �ملقاومة يف فل�صطني يبقى ��صرت�تيجية  مب�صاريع �أخرى مثل 

غزة،  قطاع  على  �ملتكررة  �العتد�ء�ت  توؤكده  ما  وهذ�  و�الأمريكي.  �الإ�رش�ئيلي  �لطرفني  عند  ثابتة 

و�غتيال �صخ�صيات وقياد�ت ع�صكرية من �ملقاومة يف هذ� �لقطاع. 

كافة  على  و“�إ�رش�ئيل”  �خلليج  دول  بع�ص  بني  كبرية  بخطو�ت  تقدم  �لذي  �لعلني  �لتطبيع  �إن 

�مل�صتويات �ل�صيا�صية و�لديبلوما�صية و�الإعالمية و�لفنية و�لريا�صية، �صكَّل حماولة خطرية لتغيري 

�لوعي �لعد�ئي جتاه هذ� �لكيان. يف حني �أن ت�صليط �ل�صوء على ثو�بت �إير�ن من ق�صية فل�صطني ومن 

�الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �أن  كما  لـ“�إ�رش�ئيل”.  �لعد�ء  ��صتمر�رية  تاأكيد  يف  كبى  �أهمية  له  �ملقاومة، 

�ملتكررة، و�لتي لن تتوقف على �ملقاومة وعلى قياد�تها يف فل�صطني، باالإ�صافة �ىل �حل�صار �ملطبق 

فل�صطني  يف  �ملقاومة  جتعل  �ل�رش�ع،  �إنهاء  ت�صتهدف  �لتي  �لتطبيع  م�صاريع  و�إىل  غزة،  قطاع  على 
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�لدعم و�لتحالف �ال�صرت�تيجي مع �جلمهورية �الإ�صالمية  �أي وقت م�صى لعالقة  �أكرث من  بحاجة 

�لنجاح من  له  ُيكتَب  لن  للمنطقة  ُيعّد  �أّي م�رشوع  �أن  �الأمريكيون وحلفاوؤهم  ُيقّدر  “�لتي  �إير�ن  يف 

�ملقاومة  ف�صائل  متّد  �لتي  �لعامل  يف  �لوحيدة  �لدولة  الأنها  �قت�صادياً،  وخنقها  �إير�ن  �إ�صعاف  دون 

�لفل�صطينية بال�صالح، وهي �لتي متثل تهديد�ً حقيقياً للم�صالح �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية يف �ل�رشق 

جديد  �تفاق  على  �لتفاو�ص  الإعادة  �لدعوة  بني  تربط  تر�مب  �إد�رة  و�أن  وخ�صو�صاً   
92

�الأو�صط”،

�الإقليمي،  �الإير�ين  �الإير�نية، و�لن�صاط  �ل�صو�ريخ  �الأخرى، مبا يف ذلك برنامج  �مل�صائل  وعدد من 

يف  م�صلحة  فل�صطينية  وغري  فل�صطينية  بقوى  وعالقاتها  �لفل�صطينية  �مل�صاألة  من  طهر�ن  وموقف 

93
�ل�رشق �الأو�صط.

�إن م�صار �لتطبيع لن يرت�جع يف �مل�صتقبل �لقريب، ال بل يكن �أن ي�صبح هذ� �مل�صار �أكرث تطور�ً 

و�ت�صاعاً لي�صمل بيئات جديدة ثقافية وفنية و�صو�ها. كما �أن ح�صار �ملقاومة وتهديدها �لوجودي 

بعد  حتى  �صيتغرّي  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملطلق  �الأمريكي  �لدعم  م�صار  �أن  يبدو  وال  بدوره.  يتوقف  لن 

فل�صطني  يف  �ملقاومة  على  �لرهان  ��صرت�تيجية  �أن  يعني  ما  �ملقبلة،  �الأمريكية  �لرئا�صية  �النتخابات 

وعلى تطوير عالقتها مع �إير�ن هي ��صرت�تيجية �صحيحة و�رشورية ملو�جهة هذه �لتهديد�ت �لتي 

تريد �أن تنهي ق�صية فل�صطني.

رابعًا: دول اإ�شالمية اأخرى:

ماليزيا:

فقد   ،2019-2018 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية  للق�صية  دعمها  وترية  على  ماليزيا  حافظت 

�لعا�صمة  بوتر�جايا  يف   2018 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �مل�صلمني  �لعلماء  موؤمتر  ماليزيا  ��صت�صافت 

�الإد�رية ملاليزيا و�لذي ُعقد لن�رشة �لقد�ص و�أهلها. وقد رف�ص �ملوؤمتر يف بيانه �خلتامي قر�ر �لرئي�ص 

�الأمريكي دونالد تر�مب �عتبار �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، كما طالب �ملوؤمتر حكومات و�صعوب 

قائمة  و�إعد�د  �لتطبيع معها،  �لعالقات مع دولة �الحتالل وحماربة  �الإ�صالمية بقطع جميع  �لدول 

 ومن جهته، قال رئي�ص 
94

�صود�ء للمطبعني بهدف ن�رشها، وجترمي كل من يقيم عالقات باالحتالل.

�لفل�صطينيني باأن ماليزيا �صوف تبقى  �أوؤكد جلمع  “�إنني  �لوزر�ء مهاتري حممد يف ر�صالة ت�صامن 

تبذل كل ما ت�صتطيع ملعاجلة ق�صيتهم”. و�أ�صاف باأن �إرهاب �لدولة �لذي متار�صه “�إ�رش�ئيل” بقي 

95
د�ئماً م�صدر قلق ماليزي، و�صوف تعمل على مو�جهته مبا متلك.

كما ��صتمرت ماليزيا خالل �صنتي 2018-2019 بااللتز�م ب�صيا�صتها يف رف�ص دخول م�صاركني 

وبالرغم   ،2019/1/16 ففي  دولية.  ريا�صية  م�صابقات  يف  للم�صاركة  �أر��صيها  �إىل  �إ�رش�ئيليني 
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لل�صماح  International Paralympic Committee �لعاملية  �لبار�ملبية  �للجنة  من  منا�صدة   من 

للريا�صيني �الإ�رش�ئيليني بالدخول، �إال �أن وزير �خلارجية �ملاليزي �أكد على معار�صة ماليزيا لذلك. 

وقال �لوزير �صيف �لدين عبد �هلل Saifuddin Abdullah، �إن �حلكومة �ملاليزية قررت �أن “ماليزيا لن 

ت�صت�صيف �أي فعالية تكون لـ“�إ�رش�ئيل” فيها م�صاركة �أو متثيل”. و�أ�صاف: “لقد �تخذت �حلكومة 

�إىل �أن ذلك يعب عن “�لقتال نيابة عن  هذ� �لقر�ر الإظهار موقفنا �ل�صارم ب�صاأن �إ�رش�ئيل”، م�صري�ً 

�ل�صباحني  دخول  بحظر  �أ�صادت  م�صلمة  جماعات  مع  لقائه  بعد  ت�رشيحاته  وجاءت  �ملظلومني”.  

�الإ�رش�ئيليني؛ ودعت �حلكومة �ملاليزية �إىل �لتم�صك ب�صيا�صتها بعدم �ل�صماح حلاملي جو�ز�ت �ل�صفر 

�الإ�رش�ئيلية بدخول �لبالد.

و�أ�صارت  �حلكومة،  موقف  تاأييدها  حكومية  غري  منظمة   43 �أكدت  للوزير،  �صلمت  مذكرة  ويف 

وخططها  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  بحق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  تقرتفها  �لتي  �جلر�ئم  �إىل  �ملذكرة 
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لـتهويد �لقد�ص وتو�صيع �ال�صتيطان، و�عتد�ئها على �صيادة ماليزيا و�أمنها.

بقوله  �الحتالل  دولة  من  موقفه  حممد  مهاتري  �ملاليزي  �لوزر�ء  رئي�ص  حدد  جهته،  ومن 

�الأر��صي  يف  و�ال�صتيطان  �الحتالل  �أن�صطة  وتو��صل  �لدولية،  بالقو�نني  تلتزم  ال  “�إ�رش�ئيل  �إن 

�حتاللها  ب�صبب  باإ�رش�ئيل  �العرت�ف  يكننا  ال  ولكن  �ليهود،  �صد  “ل�صنا  و�أ�صاف:  �لفل�صطينية”. 

لالأر�ص �لفل�صطينية”. وتابع قائالً: “ال يكنك �ال�صتيالء على �أر��صي �الآخرين، و�إقامة دولة عليها، 
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وكاأنك تعي�ص بدولة ل�صو�ص”.

فيها  مبا  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  كافة  على  منفتحة  تز�ل  ما  �ملاليزية  �ل�صلطات  �أن  �ملالحظ  ومن 

عقد  �لذي  َّر  �مل�صغ �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  يف  �حلركة  من  �لتمثيل  رفيع  وفد  �صارك  فقد  حما�ص،  حركة 

�أعمال  ويف  �لزعماء  كلمات  يف  حا�رشة  فل�صطني  ق�صية  كانت  حيث   ،2019/12/21-18 �لفرتة  يف 

من  �لعديد  وممثلي  وقطر  و�إير�ن  وماليزيا  تركيا  من  كل  زعماء  �ملوؤمتر  هذ�  جمع  وقد  �ملوؤمتر. 

قد  خارجية  �صغوطاً  �أن  �إال  و�إندوني�صيا،  باك�صتان  زعماء  ي�صارك  �أن  �ملقرر  من  كان  كما  �لبلد�ن، 

منظمة عن  بديالً  ي�صكل  قد  �ملوؤمتر  هذ�  باأن  �لبع�ص  �عتبه  ملا  ي�صاركا،  ال  كي  عليهما   مور�صت 

�لتعاون �الإ�صالمي.

اإندوني�شيا:

�الأمريكية  �الإد�رة  قيام  و�أهمهما   ،2019-2018 �صنتي  خالل  تو�لت  �لتي  �الأحد�ث  كبحت 

�لكيان  مع  �لعالقات  تطبيع  نحو  �لبطيء  �إندوني�صيا  حترك  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  بنقل 

�إندوني�صيا، وما ر�صح عن  �إىل  �الإ�رش�ئيليني  لل�صياح  �لتي قدمت  �لت�صهيالت  �الإ�رش�ئيلي من خالل 

فاخر  حممد  �لرحمن  عبد  �الإندوني�صي  �خلارجية  وزير  نائب  علق  وقد  �إ�رش�ئيلية.  ر�صمية  لقاء�ت 

يف  �الإ�صالمي،  �لتعاون  ملنظمة  طارئ  وز�ري  �جتماع  يف   ،Abdurrahman Mohammad Fachir
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مدينة جدة على �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية قائالً: �إن �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية تقّو�ص �لفر�ص �مل�صتقبلية 

حلل �لدولتني. و�أ�صاف يف تعليقه على �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية: “كع�صو يف �ملجل�ص �لتنفيذي �حلايل 

�إندوني�صيا تدعو جميع �أع�صاء منظمة �لتعاون �الإ�صالمي للحفاظ على �لو�صع  ملنظمة �ليون�صكو، 

�لقانوين ملدينة �لقد�ص �ملوجودة على قائمة �ليون�صكو للرت�ث �لعاملي”. و�صدد على �أن جهود �إيقاف 

�أهمية  على  و�أكد  مبا�رشة”.  �قت�صادية  �آثار  ولها  “مت�صقة  تكون  �أن  يجب  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات 

�أر��صي  على  �ملتو�جدة  �مل�صتوطنات  يف  �مل�صنعة  �الإ�رش�ئيلية  للمنتجات  �ملنظمة  �أع�صاء  “مقاطعة 
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فل�صطينية”.

ويف �صياق �لعالقات �الإندوني�صية �لفل�صطينية، دعت �إندوني�صيا �إىل منح فل�صطني ع�صوية كاملة 

Retno Marsudi خالل  �إندوني�صيا رتنو مر�صودي  يف �الأمم �ملتحدة، حيث قالت وزيرة خارجية 

�لنقا�ص �ل�صهري ملجل�ص �الأمن حول �ل�رشق �الأو�صط “هناك ق�صد من ور�ء وجودي هنا. �إنه �لتعبري 

عن دعم �إندوني�صيا �لثابت للق�صية �لفل�صطينية”. و�أ�صافت مر�صودي “�أن تكون فل�صطني ع�صو�ً 

�لفل�صطينية  �لق�صية  “�إن  �لوزيرة  �أمر طبيعي ومهم”. وقالت  �ملتحدة هو  �الأمم  �لع�صوية يف  كامل 

�مل�صتمر  و“�لتو�صع  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتفز�زية”  “�الأعمال  م�صتنكرة  �ملجل�ص”،  م�صد�قية  حتدد 

للم�صتوطنات غري �ل�رشعية”. كما هاجمت �لوزيرة �الإندوني�صية �لواليات �ملتحدة �صمناً، م�صددة 

على �أن �أي عملية “�صالم” لكي تكون “�رشعية” يجب �أن تنتهج “�آلية متعددة �الأطر�ف ت�صتند �إىل 
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معايري متفق عليها دولياً”. و�إال، فاإن �أي خطة �صالم “�صوف تف�صل”.

باك�شتان:

��صتمرت �ل�صيا�صة �لباك�صتانية خالل �صنتي 2018-2019 يف دعمها للق�صية �لفل�صطينية دون 

جتاوز �صقف منظمة �لتعاون �الإ�صالمي �ملتعلق مب�صار �لت�صوية �ل�صلمية، حيث �رشحت �ملندوب 

�لد�ئم لباك�صتان لدى �الأمم �ملتحدة مليحة لودي Maleeha Lodhi، �أن باك�صتان تظل ملتزمة بحزم 

بـ“حل �لدولتني” للنز�ع �لفل�صطيني، وترف�ص تغيري موقف �لواليات �ملتحدة من �لق�صية. وقالت 

ونظل  �ملوقف،  يف  �لتحوالت  على  تو�فق  ال  باك�صتان  �الأمريكية...  �ل�صيا�صة  يف  حتوالً  ن�صهد  نحن 

�إىل ت�صوية عادلة و�إن�صانية  �لتحوالت و�لدعوة  �الإ�صالمي يف رف�ص هذه  �لتعاون  جزء�ً من منظمة 

لق�صية فل�صطني، مبا يتما�صى مع �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة. و�أ�صافت “ندعو حلل �لدولتني على 

�أ�صا�ص حدود ما قبل عام 1967 مع �لقد�ص عا�صمة لدولة فل�صطينية م�صتقلة ومت�صلة”، و�أكدت �أن 
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�الإجماع �لدويل �ملوؤيد ملثل هذ� �حلل ال يتاأثر.

رئي�ص  �ّتهم  فقد  ك�صمري،  �إقليم  على  �لهندي  �لباك�صتاين  �ل�رش�ع  �إطار  ويف  ثانية،  جهة  من 

بـ“�الإفال�ص �الأخالقي”.  “�إ�رش�ئيل” و�لهند  Imran Khan، �لقادة يف  وزر�ء باك�صتان عمر�ن خان 

��صتعد�دهم ل�صم �إ�رش�ئيل و�لهند �الإفال�ص �الأخالقي من خالل  �لقادة يف  يُظهر  “عندما   حيث قال 
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�ل�صفة �لغربية ولوك )جزء من �إقليم ك�صمري �مل�صيطر عليها من قبل �لهند(، يف حتد للقانون �لدويل 

وجمل�ص �الأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة، باالإ�صافة �إىل د�صتور بالدهم من �أجل ح�صد �أ�صو�ت، �أال ي�صعر 
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�صعبهم بالغ�صب و�لتعجب مما يكن لهم �أن يفعلوه من �أجل ك�صب �النتخابات”.

ويف �إطار رده على �حتمال تغيري �ملوقف �لباك�صتاين من �لق�صية �لفل�صطينية، قال رئي�ص �للجنة 

 ،Ehsan Ullah Tiwana �إح�صان تيو�نا  �لباك�صتانية  �لوطنية لل�صوؤون �خلارجية  �لد�ئمة للجمعية 

�إن موقف باك�صتان من فل�صطني ال لب�ص فيه، ولي�ص لدى �حلكومة م�صاحة كبرية لالنحر�ف عنها 

�إذ� حدث،  �ملوقف،  �أي حتول يف  �إن  �لفل�صطينية. وقال  �لت�صابه بني ك�صمري و�لق�صية  �أوجه  ب�صبب 

�صيتعني مناق�صته يف �لبملان، ويجب �تخاذ �لقر�ر بتو�فق �الآر�ء، م�صيفاً �أنه ال توجد طريقة �أخرى 
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لتغيري �ملوقف.

�لعديد  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  خالل  �ملنطقة  �صهدت 

�لق�صية  ح�صور  على  �أثرت  �لتي  �الأزمات  من 

وعلى  ولكن  �الإ�صالمي،  �لعامل  يف  �لفل�صطينية 

على  �لعربية  �الأنظمة  بع�ص  تهافت  من  �لرغم 

�لتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي باأ�صكال متنوعة وغري مبا�رشة، �إال �أن �حل�صور �جلماهريي يف �لعامل 

حيث   .2019-2018 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  تفاعله  ��صتمر  بل  يتاأثر،  مل  �الإ�صالمي 

خرج مئات �الآالف من �الإندوني�صيني من خمتلف �ملناطق و�الأحز�ب و�ملنظمات و�جلمعيات و�صط 

�لعا�صمة جاكرتا، جتمعهم )على �لرغم من �ختالفاتهم �ل�صيا�صية( ق�صية ن�رشة �لقد�ص وفل�صطني، 

�صعار  حتت  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  بالده  �صفارة  نقل  �الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  رف�صهم  معلنني 

“�لقد�ص خط �أحمر”. 

نقل تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  �لقد�ص  عن  للدفاع  �الإندوني�صي  �لتحالف   ور�أى 

�صفارة بالده �إىل �لقد�ص و�عتبارها عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، قر�ر�ً ��صتفز�زياً مل�صاعر �الإن�صانية جمعاء. 

�لتعاون  منظمة  دول  دعو�  كما  قر�رها،  عن  بالرت�جع  �أمريكا  حكومة  بيان  يف  �ملجتمعون  وطالب 

�الإ�صالمي �إىل رف�ص قر�ر تر�مب و�لتنديد به. وخالل �الحتجاج �لذي كان قرب �ل�صفارة �الأمريكية، 

 Bachtiar Nasir نا�رش  بختيار  �الإندوني�صيني  �ل�صباب  و�لعلماء  �ملثقفني  ملجل�ص  �لعام  �الأمني  قال 

قر�ر  ملو�جهة  ر�صالة  “�لتظاهرة  و�أ�صاف:  �لقد�ص”،  ب�صاأن  لرت�مب  حتدياً  �أ�صو�تنا  نرفع  “�إننا 
�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب حول �لقد�ص، وهي تدعو قادة �لدول �الإ�صالمية �إىل �لوحدة، و�صحذ 
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جميع طاقاتهم و�إمكاناتهم �صد �لقر�ر”.

االإ�شـالمية  التفـاعالت   خام�شًا: 

الق�شية  مع  ال�شعبية            

                الفل�شـــــــطينيـــــــة
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ويف دورته �خلام�صة، دعا �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني �لذي عقد يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

2018، �إىل رف�ص �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” رف�صا قاطعاً. وقد �صارك يف هذه �لدورة على مد�ر 6 �أيام 
104

�أكرث من 1,500 عامل من ما يزيد عن ثمانني دولة، وهي �أ�صخم م�صاركة يف تاريخ �الحتاد.

ويف نيجرييا، �صهدت مدينة “�إيو” بوالية �أو�صون جنوب غربي نيجرييا يف كانون �الأول/ دي�صمب 

2018، م�صرية دعا منظموها �الأمم �ملتحدة �إىل �العرت�ف بدولة فل�صطني، وردد �ملتظاهرون عبار�ت 

فل�صطني  �أ�صدقاء  جمعية  رئي�ص  و�أكد  حرة”.  و“فل�صطني  لفل�صطني”  كـ“�لعد�لة  لفل�صطني  د�عمة 

�لنيجرييني، �ل�صيخ د�ود عمر�ن مال ح�صن، يف بيان له باملظاهرة، �أنهم �صيو��صلون م�صري�تهم �إىل 

�أن يرفرف �لعلم �لفل�صطيني يف �لقد�ص. و�أ�صاف: “نحن �لنيجرييون �صنو��صل �لوقوف �إىل جانب 
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�لفل�صطينيني �لباحثني عن �حلّق”.

و�صهدت �لعو��صم �الإ�صالمية يف يوم �لقد�ص �لعاملي �أيار/ مايو 2019 ع�رش�ت �مل�صري�ت �ملوؤيدة 
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لل�صعب �لفل�صطيني و�لتي �أحيت هذ� �ليوم يف 84 مدينة يف 30 دولة عربية و�إ�صالمية وغربية.

وملو�جهة ما تتعر�ص له مدينة �لقد�ص و�لق�صية �لفل�صطينية نّظم �الئتالف �لعاملي لن�رشة �لقد�ص 

وفل�صطني موؤمتره �ل�صنوي يف دورته �لـ 11 يف �لعا�صمة �لرتكية �إ�صطنبول يف 2019/11/2-10/31، 

“�صفقة  مو�جهة  على  �مل�صاركات  وتركزت  بلد�ً.   50 نحو  من  �صخ�صية   700 من  �أكرث  وبح�صور 

�لقرن” و�لتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

كما ��صتمرت �مل�صاعد�ت �ملقدمة من �جلمعيات �ل�صديقة لل�صعب �لفل�صطيني �لن�صطة من �لعديد 

من �لدول �الإ�صالمية، مثل ماليزيا و�إندوني�صيا... وغريها. 

�الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  مع  �لتطبيع  �صياق  يف 

و�لهجرة  �ل�صكان  د�ئرة  بيانات  ت�صري 

 Population and Immigration الإ�رش�ئيلية�

�ألف �صائح   55 �أن هناك نحو  �إىل   ،Authority

�أعد�د  2018، و�صهدت  “�إ�رش�ئيل” ز�روها خالل �صنة  من دول لي�ص لها عالقات ديبلوما�صية مع 
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�ل�صياح �الإندوني�صيني زيادة بن�صبة 5% عن �صنة 2017، حيث بلغ عددهم 37,555 �إندوني�صي. 

�لكيان  �إىل  بزيارة  �الإندوني�صية   Nahdlatul Ulama �لعلماء  نه�صة  جمعية  من  وفد  قام  كما 

 Yahya الإ�رش�ئيلي يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 2018، و�لتقى رئي�ص �لوفد يحيى خليل �صتاقوف�

Cholil Staquf، ع�صو �ملجل�ص �ال�صت�صاري للرئي�ص �الإندوني�صي مع �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني 

ريفلني Reuven Rivlin، ورئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو �لذي عبَّ عن �صعادته مبا و�صفه بتوجه 

والعـــالقات  التطبيــع   �شـاد�شـًا: 

مــع  االإ�شــــــرائيليــــة            

                الـــدول االإ�شـــــالميـــــة
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�الإندوني�صي جوكو ويدودو  �لرئي�ص  “�إ�رش�ئيل”، وقد برر  �لعالقة مع  دول عربية وم�صلمة نحو 

لدعوة وجهت  باعتبارها زيارة �صخ�صية وتلبية  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  Joko Widodo زيارة �صتاقوف 

له الإلقاء كلمة يف “�إ�رش�ئيل”، و�أنه ال يثل �ملجل�ص �ال�صت�صاري للرئا�صة، و�أن ما يقوم به هو لدعم 

�لق�صية �لفل�صطينية.

 Said �رش�ج  عقيل  �صيد  رئي�صها  ل�صان  على  �لعلماء  نه�صة  جمعية  �أكدت  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

Aqil Siradj �أنه ال عالقة لها باأي جهة �إ�رش�ئيلية و�أن زيارة �صتاقوف، �لذي ي�صغل من�صب �لكاتب 

جمهور  �أمام  حديثه  خالل  “�إ�رش�ئيل”  يف  ل�صتاقوف  ظهور  �أول  وكان  �صخ�صية.  للجمعية،  �لعام 

 The Harry S. Truman �ألقى كلمة ثانية يف معهد ترومان  موؤمتر �للجنة �الأمريكية �ليهودية، ثم 

�الإ�رش�ئيلي  �ملجل�ص  �إىل  ثالث  منتدى  يف  كذلك  وحتدث  �لعبية،  باجلامعة   Research Institute
108 

للعالقات �خلارجية.

بنائب  �رش�ً  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  �لتقى  �لر�صمي،  �مل�صتوى  وعلى 

73 للجمعية  �لـ  �أعمال �لدورة  Jusuf Kalla، وذلك على هام�ص  �لرئي�ص �الإندوني�صي، يو�صف كاال 

�لعامة لالأمم �ملتحدة، بح�صب ما �أفادت �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. ومل يعقب مكتب رئي�ص �حلكومة 

�الإ�رش�ئيلية على �لتقارير �الإخبارية بهذ� �خل�صو�ص، بناء على طلب �إندوني�صي باحلفاظ على �رشية 

109
�للقاء.

�الإ�رش�ئيلية  للديبلوما�صية  ن�صاطاً  �الأكرث  �ل�صنو�ت  من  كانت   2018 �صنة  باأن  �لو��صح  ومن 

خ�صو�صاً من قبل بنيامني نتنياهو، �لذي كان ي�صعى �إىل �لفوز يف �نتخابات 2019، من خالل ك�صب 

مزيد من �لنقاط يف بناء عالقات مع دول �إ�صالمية، وك�رش حاجز �لعزلة عن �لعامل �الإ�صالمي بعد ما 

“�إ�رش�ئيل” تقيم عالقات  �أن   2018 �إخبارية �صنة  حققه على �مل�صتوى �لعربي. فقد ك�صفت تقارير 

ديبلوما�صية قوية مع م�صوؤولني بارزين يف ت�صاد، بهدف �لتطبيع مع هذه �لدولة �الإفريقية �مل�صلمة، 

يف خطوة تهدف من خاللها �أن تتبعها دول �إفريقية م�صلمة �أخرى. و�أ�صار تقرير �لقناة �الإ�رش�ئيلية 

�إتنو  ديبي  �إدري�ص  �لت�صادي،  �لرئي�ص  فاإن  عليها،  ح�صلت  ر�صمية  لوثائق  وفقاً  �أنه  �إىل  �لعا�رشة 

Idriss Deby Itno، يحاول توريث �بنه �ل�صلطة من بعده، وهو معني باإقامة عالقات تطبيعية مع 

“�إ�رش�ئيل”. ومن �ملتوقع �أن تتبعها دول �أخرى �إفريقية م�صلمة مثل مايل و�لنيجر.

�الأمن  جهاز  رجل  هو  وت�صاد،  “�إ�رش�ئيل”  بني  �مل�صرتكة  �الت�صال  قناة  �أن  �لتقرير  و�أو�صح 

�لد�خلي �الإ�رش�ئيلي )�ل�صاباك(، ورجل �لظل �مللقب بـ“�حل�صن” )ماعوز Maoz(، وي�صغل من�صب 

110
�ملبعوث �خلا�ص مل�صت�صار �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي للعاملنَي �لعربي و�الإ�صالمي، مئري بن �صبات.

�لعالقات  ��صتئناف  ملناق�صة  ت�صاد  �إ�رش�ئيلي  وفد  ز�ر   ،2018 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  ويف 

�لعالقة  هذه  ��صتئناف  نتنياهو  بنيامني  �أعلن   2019 �صنة  بد�ية  ومع  �لطرفني،  بني  �لديبلوما�صية 
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باأنها  ت�صاد  �إىل  بها  قام  �لتي  �لزيارة  نتنياهو  وو�صف  �مل�صلمة.  �لغالبية  ذ�ت  �الإفريقية  �لدولة  مع 

�لعربي  �لعامل  يف  بها  نقوم  �لتي  �لثورة  �إطار  يف  تندرج  “�لزيارة  �أن  و�أ�صاف  تاريخي”.  “�خرت�ق 
و�مل�صلم و�لتي وعدتُ باإجنازها”. و�رشَّح نتنياهو باأنه “�صيكون هناك مزيد من �لدول، وكل ذلك يثري 

��صتياء بل غ�صب �إير�ن و�لفل�صطينيني �لذين ي�صعون ملنع هذ� �لتقارب، لكنهم لن يتمكنو� من ذلك”. 

�لت�صادي بزيارة  �لرئي�ص  �إىل ت�صاد، بعدما قام  �إ�رش�ئيلي  �الأوىل لرئي�ص وزر�ء  �لزيارة  وتاأتي هذه 

�لكيان �ل�صهيوين يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2018. ورف�ص نتنياهو وديبي حينذ�ك �الإف�صاح، عما 

�إذ� كانت حمادثاتهما تناولت �صفقات �أ�صلحة، لكن م�صادر �أمنية ت�صادية قالت �إن �جلي�ص �لت�صادي 

111
ووكالة �ال�صتخبار�ت �لوطنية تزودتا مبعد�ت ع�صكرية �إ�رش�ئيلية.

�لتبادل �لتجاري بني �لعامل �الإ�صالمي و“�إ�رش�ئيل”، وبح�صب د�ئرة �الإح�صاء  �أما على �صعيد 

�رتفاعاً   2019 �صنة  �لرتكي  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �رتفع  فقد  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية 

�صئيالً ُيقدّر بنحو 2.9% مقارنة ب�صنة 2018، بعد �أن كان قد �رتفع �صنة 2018 بن�صبة 11% مقارنة 

ب�صنة 2017. مع مالحظة �نخفا�ص قيمة �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل تركيا بنحو 7.9% خالل �صنة 

2019 مقارنة ب�صنة 2018 )�نظر جدول 7/3(.

مقارنة   %18.6 بن�صبة   2019 �صنة  يف  �رتفاعاً  ماليزيا  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  و�صهد 

�لتبادل  2017. و�صهد  20% مقارنة ب�صنة  2018 بن�صبة  2018، بعدما �صهد �نخفا�صاً �صنة  ب�صنة 

مقارنة   %30.9 بن�صبة   2019 �صنة  يف  و��صحاً  �نخفا�صاً  نيجرييا  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري 

 .2017 ب�صنة  مقارنة   %43.1 بن�صبة   2018 �صنة  كبري�ً  �رتفاعاً  �صهد  قد  كان  بعدما   ،2018 ب�صنة 

 %17.5 بن�صبة   2019 �صنة  يف  �نخفا�صاً  �أذربيجان  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  و�صهد 

 .2017 ب�صنة  مقارنة   %31.7 بن�صبة   2018 �صنة  �نخفا�صاً  �صهد  بعدما   ،2018 ب�صنة  مقارنة 

 %2.9 بن�صبة   2019 �صنة  يف  �رتفاعاً  كاز�خ�صتان  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  و�صهد 

 .2017 30% مقارنة ب�صنة  2018 بن�صبة  �أن كان قد �صجل �رتفاعاً �صنة  2018، بعد  مقارنة ب�صنة 

 %29.8 بن�صبة   2019 �صنة  يف  �نخفا�صاً  �إندوني�صيا  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  و�صهد 

 مقارنة ب�صنة 2018، بعدما كان قد �نخف�ص �أي�صاً �صنة 2018 بن�صبة 20.5% مقارنة ب�صنة 2017 

)�نظر جدول 7/3(.

لق�صية فل�صطني، وبني عالقاتها  �لد�عمة  �ل�صيا�صية  �لتي تفرق بني عالقاتها  وفيما عد� تركيا، 

“�إ�رش�ئيل”؛ فاإن �لتبادل �لتجاري �الإ�رش�ئيلي مع دول �لعامل �الإ�صالمي ظل  �لتجارية �لن�صطة مع 

حمدود�ً جد�ً وهام�صياً �إىل حدٍّ كبري. ويرجع ذلك ب�صكل رئي�صي �إىل عدم وجود عالقات ر�صمية مع 

“�إ�رش�ئيل”، و��صتمر�ر حالة �لعد�ء �ل�صعبي �لو��صع �صدها. 
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جدول 7/3: حجم التجارة الإ�رشائيلية مع عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية( 

112
2016–2019 )باملليون دولر(

البلدان

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:

20192018201720162019201820172016

1,761.81,912.41,428.11,297.73,174.42,885.52,895.92,601.7تركيا

144.1213.7148.781.76.33.93.43.1نيجرييا

114.4137.8199.7260.10.61.64.36.2اأذربيجان

30.436.983.5120.943.26848.443.3اإندوني�شيا

34.144.131.246.515.54.15.92.1كازاخ�شتان

3.55.46.8583.316.911.814.614ماليزيا

18.529.317.113.31.51.62.40.3اأوزبك�شتان

14.79.611.97.14.46.14.44.9ال�شنغال

6.88.89.710.70.40.30.30.2�شاحل العاج

5.17.75.88.80000.2الكامريون

01.14.520.800.10تركمان�شتان

0.20.50.65.10.20.30.10.3الغابون

ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

2018-2019 )باملليون دولر(
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الواردات الإ�رشائيلية من عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

2018-2019 )باملليون دولر(

ما ز�ل م�صهد �لتفاعل �الإ�صالمي �ل�صعبي يف �لدفاع و�لتاأييد حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني 

من  �لكثري   2019-2018 �صنتا  �صهدت  وقد  �لر�صمي.  �الإ�صالمي  �مل�صهد  يتجاوز 

�لقد�ص، حيث  �إىل مدينة  �الأمريكية  �ل�صفارة  �الأمريكي بنقل  للقر�ر  �لر�ف�صة  �لتظاهر�ت و�الأن�صطة 

�أظهر �ملتظاهرون خاللها مدى �رتباط �لق�صية �لفل�صطينية مبحيطها �الإ�صالمي.

�أما على �مل�صتوى �الإ�صالمي �لر�صمي؛ فقد حافظت �لدول �الإ�صالمية على دعمها �ملعتاد للق�صية 

�لفل�صطينية خالل �صنتي 2018-2019، ورف�صت “�صفقة �لقرن”، وعار�صت نقل �لواليات �ملتحدة 

ل�صفارتها للقد�ص؛ و�أكدت على �لتز�مها باملبادرة �لعربية وحل �لدولتني. وقد �صكلت �لقمة �الإ�صالمية 

�مل�صغرة �ملنعقدة برعاية ماليزية وتركية يف كو�الملبور يف كانون �الأول/ دي�صمب 2019 عالمة بارزة 

على �صعي دول �إ�صالمية رئي�صية على تفعيل دورها �الإ�صالمي، ودعمها لق�صية فل�صطني.

ومن �ملالحظ �أن هناك تطور�ً تدريجياً ملحوظاً يف �لدور �لذي تلعبه تركيا يف �لق�صية �لفل�صطينية، 

حيث يكن �لقول �إن �لق�صية �لفل�صطينية بقيت حا�رشة يف �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية، قوالً وفعالً، 

يف  �أ�صهم  وقد  �لرتكي.  �لديبلوما�صي  �لعمل  ويف  �الأتر�ك،  للم�صوؤولني  �لر�صمية  �لت�رشيحات  يف  �أي 

ذلك تروؤ�ص تركيا �لدوري ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، و�صخونة �حلدث �لفل�صطيني ال �صيّما يف �إطار 

م�صري�ت �لعودة، وكذلك خطوة نقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص �ملحتلة، حيث تقدمت تركيا �لعمل 

�الإ�صالمي �مل�صرتك حتت �صقف منظمة �لتعاون يف مو�جهة �لقر�ر. ومن �ملتوقع ��صتمر�ر �ل�صيا�صة 

فل�صطينياً  وتطويره  �لدور  هذ�  دعم  �إمكانية  مع  �لفل�صطينية،  للق�صية  �لد�عم  �صياقها  يف  �لرتكية 

عالقاتهم  على  �الأتر�ك  حافظ  فقد  �ملقابل،  ويف  �ملقبلتني.  �ل�صنتني  يف  عدة  وم�صار�ت  م�صاقات  عب 

خال�شة
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�لديبلوما�صية “�لقلقة” مع “�إ�رش�ئيل”؛ يف �لوقت �لذي تطورت عالقاتهم �لتجارية معها لت�صل �إىل 

نحو 5 مليار�ت دوالر �صنة 2019.

مما  بالرغم  �لفل�صطينية  للق�صية  دعمها  على  �الإير�نية  �ل�صيا�صة  حافظت  �أخرى،  جهة  من 

تعر�صت له من عقوبات وح�صار مايل و�قت�صادي، و��صتمرت يف رف�ص �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” ويف 

دعم ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، كما ��صتمرت يف رف�ص كل �مل�صاريع �لتي تهدف �إىل �إنهاء �لق�صية 

�لفل�صطينية وعلى ر�أ�صها “�صفقة �لقرن”.

�الإ�رش�ئيلي يبذل  �لكيان  �أن  �إال  “�إ�رش�ئيل”،  للتطبيع مع  �لو��صع  �ل�صعبي  �لرف�ص  وبالرغم من 

جهود�ً حثيثة الإحد�ث مزيد من �الخرت�قات يف �لعو��صم �الإ�صالمية؛ خ�صو�صاً يف �صوء تز�يد عدد 

�لبلد�ن �لعربية �مل�صتعدة للتطبيع. وهو ما يتطلب توحيد �جلهود �الإ�صالمية �ل�صعبية ملو�جهة هذ� 

�الأمر من خالل ر�صم ��صرت�تيجية متنع �لكيان �ل�صهيوين من �لتحول �إىل كيان طبيعي يف �ملحيط، 

و�لعمل على جترمي كافة �أ�صكال �لتطبيع �صو�ء كان �صيا�صياً ر�صمياً �أم ريا�صياً �أم فنياً �أم ثقافياً... . 
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الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل

نظر�ً للمكانة �جليو-��صرت�تيجية للمنطقة �لعربية، تنعك�ص �أغلب �لتطور�ت �لدولية 

�إقليمي،  �أو  حملي  طابع  ذ�ت  �مل�صكالت  هذه  بدت  مهما  �ملنطقة  هذه  م�صكالت  على 

ومتثل �لق�صية �لفل�صطينية �أكرث مو�صوعات �ملنطقة ح�صا�صية الأي حدث �أو �جتاه فرعي �أو �جتاه 

�أو �جتاه �أعظم Mega-trend )يف �ملعطيات �ملتعلقة بالدر��صات �مل�صتقبلية( يف �لبيئة �لدولية، وي�صبح 

ر�صد تطور�ت �لبيئة �لدولية وتد�عيات �لتاأثري �ملتبادل �ملبا�رش �أو غري �ملبا�رش بينها وبني �ملو�صوع 

�لفل�صطيني �أمر�ً مركزياً. 

اأواًل: البيئـــة الـدوليـــة: 

1
        االجتاهات الفرعية

مقدمة

يكن حتديد �أبرز �الجتاهات �جلديدة �أو �ملتو��صلة لل�صنتني 

�أو  �ل�صلبي  �لتاأثري  ذ�ت  �لدولية  �لبيئة  يف  و2019   2018

�الإيجابي على �لق�صية �لفل�صطينية يف �الآتي:

�لقطبية  �الأحادي  �لدويل  �لنظام  لتحويل  ب�صكل رئي�صي  �ل�صيني  �لرو�صي  �ل�صعي  ��صتمر�ر   .1

عام،  ب�صكل  �لدويل  للقر�ر  �ملتحدة  �لواليات  �حتكار  من  ي�صعف  ما  وهو  �لقطبي،  �لتعدد  نظام  �إىل 

2
وينعك�ص على تو�زنات �لقوى يف �ل�رشق �الأو�صط وبالتايل على �لق�صية �لفل�صطينية.

2. تنامي �لتيار�ت �ليمينية خ�صو�صاً يف �أوروبا: وعلى �لرغم من �لتباين يف �أجنحة هذ� �لتيار فاإن 

�الجتاه �الأقوى بينها هو �الأقل رغبة يف �لتناغم مع �ل�صيا�صات �الأمريكية، و�لذي يرى يف حلف �صمال 

�الأطل�صي )ناتو( North Atlantic Treaty Organization (NATO) �أد�ة تخدم �مل�صالح �الأمريكية 

�أكرث ميالً لعدم �لتدخل �خلارجي يف �ل�رشق �الأو�صط  �أن �الجتاه  �أكرث من �مل�صالح �الأوروبية. كما 

من ناحية، وين�صغل مفكروه مبخاطر “�لتطرف �الإ�صالمي”، و�لهجرة من �ل�رشق �الأو�صط للمنطقة 

�أكب من �لتفهم للمطالب �لفل�صطينية،  �أوروبا �لو�صطى قدر�ً  �لعربية. ويبدي جناح هذ� �الجتاه يف 

للموقف  �أقل  لتفهم  �لغربية  �أوروبا  دول  بع�ص  يف  �ليمينية  �ل�صعبوية  �لتيار�ت  جناح  ييل  بينما 

3
�لفل�صطيني من نظر�ئهم يف �أوروبا �لو�صطى.

منذ بد�أت  �لتي  �لعربية  �ل�صيا�صية  و�ال�صطر�بات  و�لتغري�ت  �لثور�ت  تاأثري  ��صتمر�ر   .3 

�صنة 2011 يف تر�جع درجة �الهتمام بالق�صية �لفل�صطينية وباأولويتها على �ملو�صوعات �الأخرى. 

و�أ�صبح �ل�رش�ع �الإير�ين �الأمريكي �الإ�رش�ئيلي، وحروب �ليمن وليبيا، و��صتمر�ر �الأزمة �ل�صورية، 

�لتفاعل  م�صهد  على  يغلب  و�لعر�ق...�إلخ  ولبنان  و�ل�صود�ن  �جلز�ئر  من  كل  �إىل  �الحتقان  ومتدد 

4
�الإقليمي �لدويل يف �ملنطقة على �لرغم من متا�صه بطريقة �أو �أخرى بالق�صية �لفل�صطينية.
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�خلارج  �إىل  �ل�صيا�صي،  �ال�صطر�ب  ظّل  يف  �لعربي،  �لوطن  من  خ�صو�صاً  �لهجرة  �أزمات   .4

�لفل�صطينيني،  �لالجئني  مو�صوع  على  ذلك  كل  و�نعكا�صات  وتركيا،  �أوروبا  نحو  خ�صو�صاً 

وحماولة تكييف �ملو�قف من ظاهرة �للجوء ب�صكل عام، لتطبق على �لقر�ر�ت �ل�صابقة لالأمم �ملتحدة 

5
بخ�صو�ص �للجوء �لفل�صطيني.

5. �نعكا�صات �حلرب �لتجارية بني �ل�صني و�لواليات �ملتحدة على �لعالقة �ل�صينية �الإ�رش�ئيلية، 

حيث تبدي �لواليات �ملتحدة بع�ص �لهو�ج�ص من تطور �مل�صاريع �مل�صرتكة بني “�إ�رش�ئيل” و�ل�صني 

ناهيك عن تنامي �لعالقات �لتجارية، وتتمحور �لهو�ج�ص �الأمريكية حول تاأثري هذه �لعالقة �ل�صينية 

�إطار  �الإ�رش�ئيلية على �لواليات �ملتحدة خ�صو�صاً يف بع�ص �مل�رشوعات مثل تطوير ميناء حيفا يف 

6
.”Belt and Road Initiative )BRI( مل�رشوع �ل�صيني �ملعروف بـ“مبادرة �حلز�م و�لطريق�

�الإير�نية  �الأمريكية  �لعالقات  توتر  �صوء  يف  �لطاقة،  نقل  طرق  و�أمن  �لطاقة  �أ�صعار  تذبذب   .6

وما  �ملندب  وباب  هرمز  م�صيق  �إغالق  فاحتماالت  �خلليجية.  �الإير�نية  �لعالقات  عن  ناهيك 

باحتجاز  مقابل  �إير�ين  و�صلوك  هرمز؛  م�صيق  ويف  طارق  جبل  يف  �إير�نية  �صفن  �حتجاز  من  تبعه 

�لظل،  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  و�أدخل  �جلو�نب،  هذه  نحو  ن�صبياً  �الأنظار  �رشف  بريطانية؛  �صفن 

يف  عميقة  تغري�ت  عب  �خلليج،  دول  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  للت�صلل  نافذة  وفتح  معينة؛  حدود  يف  ولو 

 توجهات بع�ص �لنظم �ل�صيا�صية �خلليجية يف �ملو�صوع �لفل�صطيني، بحجة �أولوية مو�جهة �خلطر

7
�الإير�ين.

�لبيك�صت  �أو  �الأوروبي  �الحتاد  من  �لبيطاين  �خلروج  بتد�عيات  �الأوروبي  �الن�صغال   .7

Brexit و�نعكا�صاته على �القت�صاد �الأوروبي، وخ�صو�صاً قيمة �ليورو، وعلى �لعالقات �الأوروبية 

من  بريطانيا  بخروج  قوي  ترحيبٍ  �إىل  ت�صري  �الإ�رش�ئيلية  �لتوجهات  �أن  خ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلية، 

�الحتاد. وبريطانيا هي �رشيك جتاري مهم لـ“�إ�رش�ئيل” بتجارة ت�صل �إىل �أكرث من 7 مليار�ت دوالر، 

�أع�صاء  من   %80 �إن  �إذ  �لبيطانية،  �ل�صيا�صية  �لقوى  بع�ص  مع  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  عن  ناهيك 

 The Conservative Party من حزب �ملحافظني House of Commons جمل�ص �لعموم �لبيطاين

 Conservative Friends of ”ملعادين لالحتاد �الأوروبي هم �أع�صاء يف جمعية “�أ�صدقاء �إ�رش�ئيل�

)Israel )CFI، ويرى هوؤالء �أن خروج بريطانيا يحررها من بع�ص �لتوجهات �الأوروبية �مل�صاندة 

 لكنه يف �لوقت نف�صه يجعل �الحتاد �الأوروبي �أقل �نحياز�ً 
8
للحقوق �لفل�صطينية مب�صتوى �أو �آخر.

لـ“�إ�رش�ئيل” يف حال ��صتكمال �خلروج �لبيطاين منه.

�لر�أي  يف  �لتاأثري  يف   Digital Platforms �لرقمية  �ملن�صات  �صبكة  ديبلوما�صية  دور  تز�يد   .8

على  “�إ�رش�ئيل”  عملت  وقد  ملحوظ.  بن�صاط  �جلانب  هذ�  يف  “�إ�رش�ئيل”  وتعمل  �لدويل،  �لعام 
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تنظيم موؤمتر دويل يف كانون �الأول/ دي�صمب 2017 �صارك فيه 30 وزير خارجية �أجنبي للبحث يف 

توظيف �ملن�صات �لرقمية )في�صبوك، وتويرت...�إلخ( يف �ل�صيا�صة �خلارجية خ�صو�صاً �لتو��صل مع 

“�إ�رش�ئيل” لتاآكل �صعبيتها  �أمر تز�يدت �أهميته بعد تنبه  قطاعات خمتلفة من �ملجتمع �لدويل، وهو 

Hasbara Ministry”؛  �له�صب�ة  “وز�رة  ت�صمى  وز�رة  �الحتالل  دولة  �أن�صاأت  فقد   
9
�لعامل. يف 

�الإ�رش�ئيلية �لعامة  و�لديبلوما�صية  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وز�رة  ��صم  حتت  خا�صة  وز�رة  وهي 

Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy، �لتي تخت�ص ب�رشح وتف�صري �ملو�قف 

�لوز�رة بر�مج وم�صاقات خا�صة بها  �أ�صافت هذه  �لتي ت�صدر عن دولة �الحتالل. وقد  �لر�صمية 

لت�صويق  �لالزمة  و�ملهار�ت  �الأدو�ت  لتوفري  �الإ�رش�ئيلية،  و�لكليات  �جلامعات  د�خل  �لطالب  على 

م�صاق  بتدري�ص  حيفا  جامعة  بد�أت  وقد  �ملختلفة.  �لرقمية  �ملن�صات  عب  �إ�رش�ئيل”  “دولة  �صورة 

جامعة  وكذلك  �له�صب�ة،  من  �ملفرو�ص   ”Ambassadors Online program �ل�صبكة  يف  “�صفر�ء 
�لديبلوما�صية  لتعزيز   ”Ambassador Club �ل�صفر�ء  “نادي  م�صاق  تفر�ص  حيث  �أبيب،  تل 

�لرقمية. كما �أن�صاأت �صنة 2018، �صفحة على في�صبوك متخ�ص�صة باللهجة �لعر�قية للتو��صل مع 

�الأ�صول ذوي  من  �الإ�رش�ئيليني  �ليهود  من  م�صتفيدة  �ل�صباب،  قطاع  خ�صو�صاً  �لعر�قي   �ملجتمع 

10
�لعر�قية.

�ملو�صوع  وبني  بينها  �لتفاعل  خالل  من  يظهر  �ملعطيات  لهذه  �الإيجابي  �أو  �ل�صلبي  �لتاأثري  �إن 

بينما  �صبق،  مما  معطى  لكل  �ملبا�رش  �لتاأثري  يف  يتمثل  �الأول  �مل�صتوى  م�صتويني؛  على  �لفل�صطيني 

 Cross �ملتبادل  �لتاأثري  م�صفوفة  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  مناهج  ت�صميه  فيما  �لثاين  �مل�صتوى  يظهر 

بالنظر تظهر  ال  قد  �آثار�ً  لترتك  بع�صها  مع  �ملعطيات  هذه  تتفاعل  كيف  �أي   ،Impact Matrix 

�ملبا�رش لها.

11
ثانياً: االأمم املتحدة:

املتحدة،  والوليات  الأوروبي،  والحتاد  املتحدة،  )الأمم  الرباعية  اللجنة   .1 
             ورو�شيا الحتادية(:

�صبقت  �لذي   Quartet on the Middle East �لرباعية  �للجنة  لدور  �لعام  لالجتاه  ��صتمر�ر�ً 

�الإ�صارة �إليه يف �لتقارير �ال�صرت�تيجية �ل�صابقة، ��صتمر تر�جع ن�صاطات هذه �للجنة يف �لديبلوما�صية 

�لدولية، فتناق�صت بياناتها ون�صاطات ممثليها ناهيك عن �جتماعاتها.

وقد �أ�صدرت �للجنة �لرباعية على هام�ص �جتماعات �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة )2018( بياناً 

�أكدت فيه قلقها من ��صتمر�ر �لت�صعيد يف قطاع غزة، و�أكدت م�صاندتها جلهود �الأمم �ملتحدة لوقف 
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كافة  وتوفري  �لقطاع،  يف  �ل�رشعي  دورها  ملمار�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دور  ولتعزيز  �لت�صعيد، 

 وعر�صت �للجنة تقرير�ً يف كانون �الأول/ دي�صمب 2018 عن ن�صاطاتها 
12

�الحتياجات �الإن�صانية له.

مل�صاعدة �لطرف �لفل�صطيني يف جماالت �لطاقة، و�ملياه، و�لتنقل، و�لتجارة، و�حلوكمة، و�الت�صاالت، 

و�لتخطيط �القت�صادي. كما يقوم �لقائم باأعمال رئي�ص �للجنة جون كالرك John Clarke بعر�ص 

قدم  وقد   
13

لها، �مل�صار  �ملختلفة  �لقطاعات  تنفيذ  وت�صهيل  تنفيذ  جمال  يف  �للجنة  لن�صاطات  دوري 

2019 موؤكد�ً يف هذه �لتقارير  2018 وني�صان/ �أبريل  عرو�صاً حول هذه �لن�صاطات يف �آذ�ر/ مار�ص 

على �أن “�حلل �لنهائي” هو �الأ�صا�ص لتحقيق �لفل�صطينيني الأهد�فهم كما هي معلنة يف �التفاقات بني 

للفل�صطينيني  �لعون  لتقدمي  �لدويل  للمجتمع  �ملنا�صد�ت  م�صمون  يف  �أو  �أو�صلو(،  )�تفاقات  �لطرفني 

14
خ�صو�صاً بعد وقف �لدعم من بع�ص �لدول، وحتديد�ً �لواليات �ملتحدة، لوكالة �الأونرو�.

يف  �لقد�ص  يف  عنها  �الإعالن  مت  و�لتي   ،2020-2018 للفرتة  �لرباعية  �للجنة  ��صرت�تيجية  �أما 

�ملانحة، فهي  �للجنة و�لدول  �أع�صاء  �لت�صاور مع  2018 ومتت �صياغتها بعد  يناير  �لثاين/  كانون 

زمنية  م�صتويات  على  و�لتجارة،...�إلخ(  و�لنقل،  و�ملياه،  )�لكهرباء،  �لقطاعي  �لتطوير  على  ز  ُتركِّ

ق�صرية ومتو�صطة وبعيدة، مع �لعمل على َج�رْشِ �لفجو�ت يف جماالت �لتعاون بني طريف �لنز�ع حلل 

15
�خلالفات.

و�أ�صدرت �للجنة يف �أيلول/ �صبتمب 2018 بياناً �صحفياً �أكد قلق �للجنة من �لت�صعيد �لع�صكري يف 

غزة، و�أكد على جهود منع �لت�صعيد، و�رشورة �ل�صماح لل�صلطة �ل�رشعية يف غزة بتقدمي �مل�صاعد�ت 

16
�الإن�صانية.

�أي  ت�صكل  ال  �أنها  خ�صو�صاً  تدريجي،  ب�صكل  فاعليتها  من  تفقد  �لرباعية  �للجنة  �أن  يعني  ذلك 

�صغط على �لطرف �الإ�رش�ئيلي لاللتز�م على �أقل تقدير مبا تقرره �للجنة ذ�تها، على �لرغم من ثقل 

�لقوى �لتي تتاألف منها هذه �للجنة.

 2. من�شق الأمم املتحدة اخلا�س بـ“عملية ال�شالم” يف ال�رشق الأو�شط نيكولي 
            مالدينوف:

نبه مالدينوف يف تقاريره يف كانون �لثاين/ يناير و�آب/ �أغ�صط�ص من �صنة 2019 �إىل �أن �لت�صوية 

“�إ�رش�ئيل”  ل�صيا�صات  نظر�ً  �ملنال؛  �صعبة  �أ�صبحت  �لدولتني”  “حل  على  �لقائمة  �ل�صيا�صية 

�ال�صتيطانية ال �صيّما يف �ملنطقة ج من �ل�صفة �لغربية، �إىل جانب بناء م�صتوطنات ع�صو�ئية يف عمق 

لفر�ص  توجه  �إىل  و�أ�صار  ممنهج،  ب�صكل  �لفل�صطينية  للبيوت  تدمري  ومو��صلة  �لغربية،  �ل�صفة 

�الأول/  كانون  يف  �أقرت  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أن  �صيّما  ال  �ملناطق،  هذه  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�نني 

دي�صمب 2018 م�رشوعاً للت�صديق على �رشعية 66 مركز�ً ��صتيطانياً غري قانوين يف �ل�صفة �لغربية 
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�مل�صاحلة  لتحقيق  �لفل�صطينيني  مالدينوف  نا�صد  �آخر،  جانب  من   .2020-2019 �صنتي  خالل 

�أن غياب �صلطة ت�رشيعية  2017، خ�صو�صاً  �ملوقع �صنة  �لقاهرة  �تفاق  �أ�صا�ص تطبيق  بينهم، على 

يثل م�صدر قلق �إىل حني عقد �نتخابات نزيهة كما يقول. و�أكد تقرير �ملن�صق �الأممي ت�صاعد �لتوتر 

يف مناطق �أ وب يف �ل�صفة �لغربية ب�صبب ما و�صفه “بهجمات �إرهابية” وتز�يد �لعمليات �لع�صكرية 

�الإ�رش�ئيلية يف هذه �ملناطق. و�أ�صار مالدينوف �إىل �الأو�صاع �الإن�صانية �ل�صعبة يف غزة، ال �صيّما بعد 

 �ال�صتقطاعات من بع�ص �لدول الإ�صهاماتها يف ميز�نية وكالة �الأونرو�، ودعا لعودة �لدول لالإ�صهام يف

 
17

هذه �مليز�نية.

ويف تطور الحق، خ�صو�صاً بعد �ال�صتباكات بني �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة وبني �لقو�ت 

�ملتحدة وم�رش  �الأمم  به  �إىل دور تقوم  �أ�صار مالدينوف   ،2019/11/16-14 �لفرتة  �ال�رش�ئيلية يف 

لوقف �لقتال، م�صري�ً �إىل �رشورة �صبط �لنف�ص من كافة �جلهات خ�صو�صاً �أن �ل�رشق �الأو�صط لي�ص 

18
بحاجة ملزيد من �لعنف.

3. جمل�س الأمن:19

يكن تق�صيم ن�صاطات جمل�ص �الأمن �لدويل لثالثة �أق�صام: �الأول قر�ر�ته )�لتي �أقرها �أو ��صتخدم 

�صدها حق �لنق�ص(، و�لثاين بيانات �ملجل�ص، و�لثالث �لتقارير �لتي ي�صتمع �إليها من �الأمني �لعام �أو 

مندوبيه.

اأ. القرارات:

�الأو�صط  �ل�رشق  بخ�صو�ص   2019-2018 �ل�صنتني  خالل  �الأمن  جمل�ص  قر�ر�ت  �قت�رشت   .1

 United Nations Interim )�ليونيفيل  �ملتحدة  �الأمم  �إقر�ر متديد عمل قو�ت  ب�صكل عام على 

Force in Lebanon (UNIFIL)( يف لبنان، و�لتي متت �إعادة �نتد�بها يف �أو�خر �آب/ �أغ�صط�ص 

2019، كما مدد عمل �لقو�ت �لدولية يف �صورية يف حزير�ن/ يونيو 2018.

�أجه�صت �لواليات �ملتحدة با�صتخد�م حق �لنق�ص قر�ر�ً يف جمل�ص �الأمن يف حزير�ن/ يونيو 2018   .2

خا�صاً بحماية �ملدنيني �لفل�صطينيني يف �أوقات �حلرب على �أثر م�صري�ت �لعودة �لتي �رشع بها 

قر�ر  م�رشوع  مترير  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  �صعت  كما   .2018 مار�ص  �آذ�ر/  يف  غزة  قطاع  �صكان 

�لفل�صطينية  و�لتنظيمات  ويحملها  �إرهابية”،  كـ“حركة  حما�ص  حركة  يدين  نف�صها  �جلل�صة  يف 

عن  �أع�صاء  ع�رشة  �متناع  لكن  “�إ�رش�ئيل”،  باجتاه  �ل�صو�ريخ  �إطالق  م�صوؤولية  �الأخرى 

�لت�صويت ومعار�صة �مل�رشوع من قبل ثالثة �أع�صاء �أف�صل �مل�صعى �الأمريكي.
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ب. البيانات:

ناق�ص �ملجل�ص �ال�صتباكات بني �ملقاومة و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف غزة يف �لفرتة 2018/11/13-11 

�ل�رشق �الو�صط  �ل�صالم يف  �ملن�صق �خلا�ص لعملية  تاأكيد�ت  �إىل جانب  يدعو للتهدئة،  و�أ�صدر بياناً 

على هذه �مل�صاألة.

ج. التقارير:

�ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  م�صاعد  من  فل�صطني  يف  �لو�صع  حول  تقارير  �إىل  �ملجل�ص  ��صتمع 

مالدينوف  ومن   ،Rosemary DiCarlo ديكارلو  روزماري  �ل�صالم  وبناء  �ل�صيا�صية   لل�صوؤون 

جل�صات  يف  �ملو�صوعات  من  �لعديد  طرح  خاللها  من  مت  دولية  �أخرى  هيئات  ومن  �أ�رشنا(،  )كما 

�ملو�صوعات على  وتركزت   ،2019-2018 �لدر��صة  فرتة  خالل  تقريباً(  )�صهرية   خمتلفة 

20
�لتالية:

�لتاأكيد على تز�يد “خماطر” �نهيار “عملية �ل�صالم” ب�صبب �لت�رشفات �الأحادية �جلانب.  .1

تبلغ �لتي  �الأونرو�  وكالة  مو�زنة  �أن  �إىل  نبه  كما  عالية.  بوترية  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  تنامي   .2 

�إىل �لتايل  �لعام  يف  �رتفع  دوالر،  مليون   211 نحو  قيمته  عجز  من  تعاين  دوالر  مليار   1.2 

446 مليون دوالر )وهو �أمر مت تد�رك �أغلبه فيما بعد، كما �صرنى الحقاً(.

بحث مو�صوع ت�صاعد �لعنف بني �ملقاومة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” يف قطاع غزة �صنة 2018،   .3

و�لذي كان �الأعنف منذ �صنة 2014.

دعا من�صق �الأمم �ملتحدة �إىل �اللتز�م ب�صبط �لنف�ص �لذي �أنتجته جهود �الأمم �ملتحدة وجمهورية   .4

م�رش، و�أثمر هدنة موؤقتة يف 2018/5/6 بني �ملنظمات �لفل�صطينية و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف قطاع 

غزة.

�ل�صفة  �لقد�ص، و��صتمر�ر �ال�صتيطان فيها ويف بقية  �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية يف  �إثارة مو�صوع   .5

ه من�صق �الأمم �ملتحدة �أمر�ً “خمالً بال�صالم”. �لغربية، وهو ما عدَّ

��صتمع �ملجل�ص لبيانات من روؤ�صاء هيئات �ملجتمع �ملدين عن �الأو�صاع �الإن�صانية و�القت�صادية   .6

و�لبيئية يف فل�صطني �ملحتلة 1967، كما حتدث م�صاعد �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة حول �الأو�صاع 

�ل�صعبة �لتي تعي�صها �ملر�أة �لفل�صطينية يف �ملناطق �ملحتلة.

�الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �الأممي  �ملن�صق  من  مكررة  لتحذير�ت  �ملجل�ص  ��صتمع   .7

م�صري�ً  �ملنطقة،  يف  لـ“�ل�صالم”  تهديد�ً  ي�صكل  غزة  قطاع  يف  �لعنف  يف  �لت�صاعد  باأن  مالدينوف 
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2018. وجدد دعوته  �لثاين/ نوفمب  �ملقاومة وجي�ص �الحتالل يف ت�رشين  �ال�صتباكات بني  �إىل 

بوقف  و�خلا�ص   ،2016 �صنة  �ل�صادر   ،2334 �الأممي  بالقر�ر  �اللتز�م  ب�رشورة  لـ“�إ�رش�ئيل” 

حل  يهدد  �لتطرف  �أن  على  �لتاأكيد  مع  و�لقد�ص.  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان 

عن  و�لناجتة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملرتدية  �القت�صادية  �الأو�صاع  ظل  يف  خ�صو�صاً  �لدولتني، 

م�صادرة “�إ�رش�ئيل” ملو�رد �لدخل �لفل�صطيني، ويف قطاع غزة ب�صبب ��صتمر�ر �حل�صار.

تز�يد عدد �لقتلى من �ملدنيني �لفل�صطينيني بر�صا�ص �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية على �ل�رشيط �حلدودي   .8

يف قطاع غزة خالل م�صري�ت �لعودة.

�ملدنية، وحتميل م�صوؤولية ذلك للتنظيمات  �ل�صو�ريخ على �مل�صتوطنات  �إطالق  �نتقاد عمليات   .9

�لفل�صطينية يف غزة، مع �الإ�صارة �إىل تر�جع �أعد�د هذه �لعمليات.

نبَّه �ملن�صق �الأممي ملا �أ�صماه “غياب �الإجماع �لدويل حول حل �لدولتني”، موؤكد�ً على �رشورة   .10

�إنهاء �الحتالل.

�نتقد �ملبعوث �الأممي �لقر�ر �الأمريكي باعتبار �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، م�صري�ً �إىل �أن ذلك   .11

ي�صهم يف تقوي�ص جهود “�ل�صالم” يف �ملنطقة، وقد يقود �إىل عودة “دورة �لعنف”. مع مالحظة 

�أن نقد �ملبعوث �الأممي مل ي�صمل عدم �رشعية �لقر�ر �الأمريكي نف�صه.

4. اجلمعية العامة:21

�أقرت  وقد  و�خلا�صة(،  )�لعادية  دورتني   2019-2018 �صنتي  خالل  �لعامة  �جلمعية  عقدت 

22
�جلمعية عدد�ً من �ملو�صوعات �خلا�صة بفل�صطني �أهمها:

�لدعوة حلماية �ملدنيني، و�لتعبري عن �الأ�صف ال�صتخد�م �لقوة �ملفرطة من قبل �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية  �أ. 

ودعوة   ،)2018 يونيو  )حزير�ن/  غزة  وقطاع  �لقد�ص  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملدنيني  �صد 

1949 حلماية �ملدنيني يف �أوقات �حلرب يف �ل�صفة �لغربية  “�إ�رش�ئيل” لاللتز�م باتفاقية جنيف 
 Geneva Convention relative to �ملحتلة  �لعربية  و�الأر��صي  غزة  وقطاع  �لقد�ص  فيها  مبا 

the Protection of Civilian Persons in Time of War، كما �أبدت �جلمعية �الأ�صف الإطالق 

وقف  �حرت�م  على  للعمل  �لطرفني  د�عية  �الإ�رش�ئيلية  �ملدنية  �ملناطق  جتاه  غزة  من  �ل�صو�ريخ 

�إطالق �لنار.

و�صوتت  للم�صهمني،  �ل�صكر  وتقدمي  �ملالية  �أزماتها  ظل  يف  �الأونرو�  وكالة  م�صاندة  على  �لعمل  ب. 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 2019/11/16 ل�صالح جتديد تفوي�ص وكالة �الأونرو�، على �لرغم 

من �ل�صغوط �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية لتقلي�ص دور �لوكالة، و�عتمدت �للجنة �لر�بعة يف �جلمعية 
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 Special Political and Decolonization Committee )Fourth Committee( �لعامة 

مقابل  دولة،   167 �لقر�ر  و�أيد   .2023 يونيو  حزير�ن/  نهاية  �إىل  �لوكالة  تفوي�ص  قر�ر�ً بتمديد 

23
�عرت��ص دولتني هما “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة.

ج. �لنظر يف �لتقارير �خلا�صة �ملتعلقة بـ:

فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  بخ�صو�ص  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات   .1

�لقد�ص وقطاع غزة.

مناق�صة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي غري �ل�رشعي يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص وقطاع غزة   .2

و�جلوالن.

�لقد�ص  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملدنيني  بحماية  �خلا�صة   1949 جنيف  �تفاقية  تطبيق   .3

وقطاع غزة و�الأر��صي �لعربية �ملحتلة.

 Economic and Financial �لثانية(  )�للجنة  و�ملالية  �القت�صادية  �للجنة  �صوتت  د. 

�إنهاء  �رشورة  على  ين�ص  قر�ر  ل�صالح   2019/11/14 يف   Committee )Second Committee(

على  �لتاأكيد  مع  �ملحتلة،  �ل�صورية  �جلوالن  وه�صبة  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �حتاللها  “�إ�رش�ئيل” 
�ل�رشقية،  �لقد�ص  فيها  مبا  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لد�ئمة  “�ل�صيادة 
مطالبة  �إىل  باالإ�صافة  �لطبيعية”..  مو�ردهم  على  �ملحتلة  �ل�صورية  �جلوالن  يف  �لعربي  و�ل�صعب 

�رشورة  جانب  �إىل  �لفل�صطينيني،  بيوت  وهدم  �حليوية  �لتحتية  �لبنى  تدمري  بوقف  “�إ�رش�ئيل” 
�لقر�ر ل�صالح  �صوت  وقد  غزة.  قطاع  فيها  مبا  �الأر��صي  هذه  يف  �لتنموية  �مل�صاريع   ��صتمر�ر 

24
156 دولة، وعار�صته 6 دول، مع �متناع 14 دولة عن �لت�صويت.

يف  خ�صو�صاً  تاأ�صي�صها  منذ  �لفل�صطيني  �ملو�صوع  يف  �لنظر  على  �ملتحدة  �الأمم  د�أبت  لقد 

 UN �لعامة، و�ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي  �لدويل، و�جلمعية  �الأمن  �ملركزية )جمل�ص  هيئاتها 

�الإن�صان  )Economic and Social Commission for West Asia )ESCWA، وجمل�ص حقوق 

The United Nations Human Rights Council(، باالإ�صافة �إىل �لوكاالت �ملتخ�ص�صة.

�جلمعية  يف  )خ�صو�صاً  �لهيئة  هذه  يف  �لفل�صطينية  للحقوق  �لتاأييد  م�صتويات  يف  �لنظر  وعند 

و�لذي تكر�ص يف  له،  �لتنبه  بّد من  �أعظم ال  �أن هناك �جتاهاً  يت�صح  عاملياً(،  برملاناً  تعد  �لتي  �لعامة 

�لت�صويت يف �جلمعية �لعامة خالل �صنة 2018، وهو �أن ن�صبة �لتاأييد لـ“�إ�رش�ئيل” يف �الأمم �ملتحدة 

 هي 2.43% من �أ�صو�ت �ملجتمع �لدويل �صنة 2018، بينما حظي �ملوقف �لفل�صطيني بتاأييد %75.8 

)�نظر جدول 8/1(.
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 جدول 8/1: اجتاهات الت�شويت يف اجلمعية العامة يف دورتها الـ 73 

خالل الفرتة 252018/10/5-9/18

املو�شوعالرقم
الت�شويت ل�شالح 

“اإ�رشائيل”
الت�شويت ل�شالح 

فل�شطني

2161امل�شاعدات لالجئني الفل�شطينيني1

5155حقوق النازحني ب�شبب حرب 21967

5158ن�شاطات وكالة الأونروا3

5155ممتلكات الالجئني الفل�شطينيني وريعها4

اللجنة اخلا�شة للتحقيق يف املمار�شات الإ�رشائيلية جتاه حقوق 5

الإن�شان الفل�شطيني
877

تطبيق اتفاقية جنيف حلماية املدنيني زمن احلرب يف “الأرا�شي 6

الفل�شطينية مبا فيها القد�س” والأرا�شي العربية املحتلة
5154

ال�شتيطان الإ�رشائيلي “يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة مبا فيها 7

القد�س” واجلولن
5153

6153املمار�شات الإ�رشائيلية �شد حقوق الإن�شان8

2151اجلولن املحتل9

4.7146.3املعدل

2.4375.8الن�شبة املئوية من جمموع اأع�شاء الأمم املتحدة الـ 193 )%(*

 باقي �لن�صبة �ملئوية هي �لدول �ملتغيبة �أو �ملمتنعة عن �لت�صويت.
*

لكن �الأمر �لالفت للنظر، �أن ن�صبة �لتاأييد للموقف �لفل�صطيني تنطوي على �جتاه تاريخي تكر�ص 

�صنتي 2018-2019، وال بدّ من �لتنبه له يف �الأمم �ملتحدة، وهو �أن معدالت �لتاأييد للموقف �لفل�صطيني 

تتز�يد يف حلظات تنامي �ملقاومة لالحتالل، فبعد �لقيام بر�صد �لت�صويت يف �الأمم �ملتحدة يف خمتلف 

�ملو�صوعات �ملتعلقة باملو�صوع �لفل�صطيني )�لالجئون، وممتلكاتهم، و�لقد�ص، وحقوق �الإن�صان، 

و�لعمليات �لع�صكرية، و�ال�صتيطان، و�لبيئة، و�ملعتقلون و�الأ�رشى، و�ملر�أة و�الأطفال...�إلخ( يتبني 

لنا )�نظر �لر�صم �لبياين �لتايل( �أن �لفرت�ت �لتي عرفت مو�جهات بني �لفل�صطينيني وقو�ت �الحتالل 

�أع�صاء �الأمم �ملتحدة )�خلط �الأحمر �مل�صار له  هي �الأعلى يف ن�صب �لت�صويت ل�صالح فل�صطني بني 

يف �لر�صم �لبياين �لتايل(، حيث تظهر �لزيادة يف �لتاأييد يف مر�حل �النتفا�صتني و�حلروب �لثالثة يف 

قطاع غزة )2008، و2012، و2014( وم�صري�ت �لعودة �لتي جتري �أ�صبوعياً، بينما ترت�جع ن�صب 

�لتاأييد يف فرت�ت عقد �التفاقات مع �صلطات �الحتالل، وهو �أمر ي�صتحق �لتفكري �لعميق يف دالالته 

�ال�صرت�تيجية.
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 الن�شبة املئوية للت�شويت ل�شالح فل�شطني يف كافة اأجهزة الأمم املتحدة 

26
خالل الفرتة 1987-2018 )من اإعداد الباحث(

غري  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  حتميل  �إىل  �لعام  �جتاهه  يف  ييل  �لدويل  �ملجتمع  �أن  �لو��صح  فمن 

�لقانونية م�صوؤولية ت�صاعد �لعنف، وهو ما يدفع �أغلبية �الأع�صاء �إىل �لعمل على كبح هذه �ل�صيا�صات 

من خالل هذ� �لتاأييد للطرف �لفل�صطيني، ويكفي مالحظة �أنه يف �صنة 2018 �أ�صدرت �الأمم �ملتحدة 

 
27

27 قر�ر�ً بخ�صو�ص حقوق �الإن�صان يف �لعامل، كان منها 21 قر�ر�ً يدين �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية،

كما �أن بع�ص �لدول، خ�صو�صاً �لكبى، ت�صت�صعر خطر�ً على م�صاحلها )�أ�صعار �لبرتول، و�لتاأمني 

على �لنقل، و�ال�صتثمار�ت، و�ل�صياحة، و�لتطرف، و�لهجر�ت...�إلخ( عند ت�صاعد �لعنف يف �ملنطقة، 

لكنها تدرك �أن �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية هي �مل�صوؤولة عن �إيجاد هذ� �لو�صع، مما يدفعها للت�صويت 

�ملنطقة  توتري  من  ملنعها  “�إ�رش�ئيل”  على  �ل�صغط  بهدف  �الأحيان  �أغلب  يف  �لفل�صطينيني  ل�صالح 

و�لتاأثري على م�صالح هذه �لدول.

5. املجل�س القت�شادي والجتماعي:  

Economic and Social Council (ECOSOC) و�الجتماعي  �القت�صادي  �ملجل�ص   حافظ 

�لقد�ص  فيها  �لغربية مبا  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  تد�عيات  �ل�صابقة بخ�صو�ص  على توجهاته 

ل�صالح �ملجل�ص  �صوت   2019 يوليو  متوز/  يف  جل�صاته  ففي  �ل�صوري،  و�جلوالن  غزة   وقطاع 

28
ما يلي:

  �أ. �لدعوة جمدد�ً لفتح �حلدود �أمام قطاع غزة ��صتنادً� لقر�ر جمل�ص �الأمن رقم 1860 �ل�صادر �صنة 

2009، خ�صو�صاً توفري �لظروف �الإن�صانية لعبور �الأفر�د و�ل�صلع.

“�إ�رش�ئيل” باالمتثال لبوتوكول �لعالقات �القت�صادية �لذي وقعته مع منظمة  ب. طالب �ملجل�ص 

�لتحتية  �ملدنية و�لبنية  �ملمتلكات  �إعادة و��صتبد�ل  1994، خ�صو�صاً  �لفل�صطينية �صنة  �لتحرير 
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�حليوية و�الأر��صي �لزر�عية و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية، �لتي ت�رشرت �أو دمرت ب�صبب �لعمليات 

�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية.

ج. �لتاأكيد جمددً� على حقّ �لفل�صطينيني يف �الأر��صي �ملحتلة 1967 و�جلوالن يف مو�ردهم �لطبيعية 

و�القت�صادية، وطالب “�إ�رش�ئيل” بالتوقف عن ��صتغالل هذه �ملو�رد من ناحية، و�لتوقف عن 

دفن �لنفايات يف �الأر��صي �لفل�صطينية من ناحية ثانية.

وكان �ملجل�ص قد �تخذ عدة قر�ر�ت يف جل�صته يف متوز/ يوليو 2018 �أهمها:

�أ. على �ملجتمع �لدويل و�جب �لوفاء بوعده �جلماعي بحماية حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�تخاذ    

�ل�صكنية يف م�صتوطنات  �لوحد�ت  بناء عدد قيا�صي من  “�إ�رش�ئيل” من  �إجر�ء�ت حا�صمة متنع 

�ل�صفة �لغربية.

�إىل �جتماع �للجنة �لفرعية للتخطيط �لعايل �لتابعة لالإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية، و�لذي  ب. �الإ�صارة 

��صتيطانية.  وبوؤرة  م�صتوطنة   21 يف  عام  ومرفق  �صكنية  وحدة   2,400 نحو  بناء  على  و�فق 

�أولية  ت�صاريح  وتوفري  �لقائمة،  �ملر�فق  على  �لر�صمي  �لطابع  �إ�صفاء  �إىل  �ملو�فقة  هذه  وتهدف 

لبناء مر�فق جديدة. ويف�رش �خلب�ء �الأمميون هذ� �ل�صلوك �الإ�رش�ئيلي باأنه ي�صتهدف “تر�صيخ 

�دعاء �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على �ل�صفة �لغربية”، وهو �أمر خمالف للقانون �لدويل.

ج. �لتاأكيد على نقطتني فيما يتعلق باال�صتيطان:

عدم قانونية �مل�صتوطنات �أو �صم �الأر��صي �ملحتلة 1967.  .1

 
29

عدم قيام �ملجتمع �لدويل بفر�ص “عقوبات فاعلة” على �النتهاك �الإ�رش�ئيلي للقانون �لدويل.  .2

 د. دعوة كافة �ملتبعني للوفاء بالتز�ماتهم �ملالية �لتي تعهدو� بها يف �ملوؤمتر �ملنعقد يف �لقاهرة �صنة 

2014 حول فل�صطني، مع دعوة �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ب�رشورة �حرت�م كافة �التفاقيات �لدولية 

�خلا�صة بحقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة 1967. 

وقد مت �تخاذ هذه �لقر�ر�ت بتاأييد 45 دولة مقابل �عرت��ص دولتني هما كند� و�لواليات �ملتحدة 

30
و�متناع دولتني هما �لكامريون ورو�ند�.

6. جمل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة: 

2018 و2019(، على  �أكدت قر�ر�ت جمل�ص حقوق �الإن�صان �الأممي يف �جتماعاته )�آذ�ر/ مار�ص 

31
ما يلي:

  �أ. �لتاأكيد على �حلق �لثابت لل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري، و�لعي�ص بحرية وعد�لة وكر�مة 

و�حلق يف دولته �لفل�صطينية �مل�صتقلة.
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دعوة “�إ�رش�ئيل” �إىل �إنهاء فوري الحتاللها لالأر��صي �ملحتلة 1967، و�لتاأكيد على حل �لدولتني. ب. 

�لتاأكيد على �لقلق �ل�صديد جتاه �أي جهة حكومية �أو غري حكومية تنتهك قر�ر�ت �جلمعية �لعامة  ج. 

�أو جمل�ص �الأمن بخ�صو�ص �لقد�ص.

�لتعبري عن �لقلق �ل�صديد من �لتغري�ت �لديوجر�فية �لناجمة عن ��صتمر�ر �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي  د. 

يف �الأر��صي �ملحتلة 1967.

تاأكيد حق �لفل�صطينيني يف ثرو�تهم ويف �النتفاع بهذه �لرثو�ت مبا يخدم �ملجتمع �لفل�صطيني. هـ. 

دعوة �ملجتمع �لدويل لعدم م�صاندة �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �ملحتلة 1967، و�رشورة  و. 

هذ�  الإجناز  �لدولية  �جلهود  ودعم  �مل�صري  تقرير  يف  حقهم  على  �لفل�صطينيني  حل�صول  �لعمل 

�لهدف.

7. منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )يون�شكو(: 

�أعلنت “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة �ن�صحابهما من منظمة �ليون�صكو يف كانون �الأول/ دي�صمب 

2018، نظر�ً ملا �عتبتاها �صيا�صات “معادية الإ�رش�ئيل”. وكانت �لدولتان قد �أ�صارتا �إىل هذ� �ملوقف 

منذ �صنة 2017، لكن “�إ�رش�ئيل” �أ�صارت �إىل �أنها �صتو��صل �لتعاون مع �ليون�صكو يف جمال �حلفاظ 

32
على �لرت�ث �الإن�صاين، بينما �أكدت �لواليات �ملتحدة ��صتمر�ر �لعمل كـ“مر�قب”.

�أبدت �ل�صيا�صة �الأمريكية منذ و�صول دونالد تر�مب نزوعاً 

�ل�صيا�صية  �ل�صغوط  من  قدر  �أكب  ممار�صة  باجتاه  �صديد�ً 

33
و�القت�صادية و�لقانونية على فل�صطني، ومتثلت �أهم هذه �ل�صغوط يف:

دعم �لت�رشيعات �لد�عية لوقف �مل�صاعد�ت لقو�ت �الأمن �لفل�صطيني على �لرغم من تو�صية بع�ص   .1

�لر�صميني �الإ�رش�ئيليني بخطورة ذلك. وكان �لكوجنر�ص �الأمريكي قد قرر يف �صنة 2018 �إن�صاء 

 ،Palestinian Partnership Fund Act of 2018 �لفل�صطيني   �ل�رش�كة  ب�صندوق  �صمي  ما 

لت�صجيع �مل�صاريع �مل�صرتكة بني �ل�رشكات �الأمريكية و�لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية، بهدف تعميق 

�لتطبيع بني �لطرفني.

عنه �الإعالن  مّت  و�لذي   ،2018 مايو  �أيار/  يف  �لقد�ص،  �ىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل   .2 

�صنة 2017.

�إعالن �الإد�رة �الأمريكية، يف �آب/ �أغ�صط�ص 2018، عن عزمها وقف كل �مل�صاعد�ت �ملالية لل�صفة   .3

�لغربية وقطاع غزة �ملتعلقة بال�صنة �ملالية 2017، و�لتي ت�صل قيمتها �إىل نحو 231 مليون دوالر.

ثالثاً: الواليات املتحدة
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�إعادة برجمة �مل�صاعد�ت �الأمريكية لوكالة �الأونرو� يف �أيلول/ �صبتمب 2018 و�لتي بلغت قيمتها   .4

359 مليون دوالر �صنة 2017، وهو ما يعادل 25% من جمموع �مل�صاعد�ت �لدولية، وياأتي ذلك 

�لدول  لدفع  باأنه  �الأمريكية ذلك  �الإد�رة  �لالجئني. وقد بررت  يف �صياق �صعيها لت�صفية ق�صية 

جعل  ما  وهو  �مل�صاعد�ت.  من  �لالجئني  �أحفاد  ��صتمال  ولوقف  �الأعباء،  هذه  لتحمل  �الأخرى 

�لوكالة تو�جه “�أ�صو�أ �أزمة مالية منذ ن�صوئها” بو�صول عجزها لنحو مليار دوالر.

�الأمريكية  �لقن�صلية  �إغالق  مّت  كما  و��صنطن،  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  مكتب  �إغالق   .5

�ل�صفري  �صلطة  حتت  تعمل  و�أ�صبحت  للفل�صطينيني،  خدماتها  تقدم  كانت  و�لتي  �لقد�ص  يف 

�الأمريكي يف �لقد�ص بحجة “زيادة �لفاعلية”. لكن �حلقيقة هي �أن �ملق�صود �إ�صفاء �صفة �ملو�طن 

�الإ�رش�ئيلي من �لناحيتني �الإد�رية و�لرمزية على فل�صطينيي �ل�صفة �لغربية، ولي�ص باعتبارهم 

حتت �الحتالل.

وي�رشح جارد كو�صرن، ب�صفته كبري م�صت�صاري �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، �أ�صباب هذه 

نر�ها، وعدم �خلوف  �الأ�صياء كما  �لتعامل مع  نفعله هو  ما  “�إن كل  بالقول حرفياً:  �الإجر�ء�ت 

من فعل �ل�صيء �ل�صحيح. �أعتقد، كنتيجة لذلك، لديكم فر�صة �أكب بكثري لتحقيق �صالم حقيقي 

بالفعل”. و�أ�صاف �أنه يعتقد �أن �لقيادة �لفل�صطينية ترف�ص �ملحادثات مع �لواليات �ملتحدة حول 

خطة “�ل�صالم” الأنهم “خائفون من �أننا �صنعلن خطتنا لل�صالم، و�أن �ل�صعب �لفل�صطيني �صوف 

يعجب بها فعلياً”. ولقد كان تر�مب نف�صه �أكرث و�صوحاً ب�صاأن ��صتخد�م �مل�صاعد�ت �الإن�صانية 

�الأمريكية كر�فعة مالية لل�صغط على �لفل�صطينيني، حيث �أخب �لطرف �لفل�صطيني علناً بالقول 

“�أننا لن ندفع حتى تتو�صلو� �إىل �تفاق. �إذ� مل تعقدو� �صفقة، فنحن لن ندفع”. لكن ��صتطالعات 
منحاز�ً،  و�صيطاً  �ملتحدة  �لواليات  يعتبون  �لفل�صطينيني  من   %88 �أن  �إىل  ت�صري  �لعام  �لر�أي 

ويعار�صون �إعادة �لتو��صل مع �لواليات �ملتحدة.

2018 وتفعيله يف �صباط/  �أكتوبر  �إقر�ر �لكوجنر�ص لقانون مقاومة �الإرهاب يف ت�رشين �الأول/   .6

فب�ير 2019، و�لذي عرف بـ )Anti-Terrorism Clarification Act )ATCA؛ و�لذي �صمح 

للمو�طنني �الأمريكيني برفع ق�صايا �صد �جلهات و�لدول �لتي تتلقى م�صاعد�ت �أمريكية ولكنها 

�ل�صلطة  �لذي دفع  �لقانون  �الأمريكيني بال�رشر. وهو  �ملو�طنني  �أ�صابت  �إرهابية  باأعمال  قامت 

من  �لدوالر�ت  مليار�ت  دفع  لتجنب  �ملتبقية،  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  كل  لرف�ص  �لفل�صطينية 

�اللتز�مات �لقانونية �ملحتملة و�ملرتتبة على �حتمال تفعيل قانون مقاومة �الإرهاب �صد جهات 

�إنهاء جميع �مل�صاعد�ت �الأمنية �الأمريكية  �أي�صاً  �أثار هذ� �لرف�ص، و�لذي يعني  فل�صطينية. وقد 

لل�صلطة �لفل�صطينية، قلقاً عميقاً لدى �جلهات �الأمنية �الإ�رش�ئيلية.
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 US Agency for International Development �لدولية  للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة  وقف   .7

(USAID) لكل م�صاريعها يف �ل�صفة �لغربية، و�رشف موظفيها �ملحليني.

8. حذف ��صم �الأر��صي �لفل�صطينية Palestinian Territories من قائمة �لدول على موقع وز�رة 

�خلارجية �الأمريكية، كما مل تعد ت�صتخدم “�أر��صٍ حمتلة” يف �إ�صارة لل�صفة �لغربية.

“وبعد  �ملتحدة  �لواليات  �أن   ،2019/11/18 يف  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �إعالن   .9

ريغان  رونالد  �لرئي�ص  مع  تتو�فق  �الإد�رة  هذه  �لقانونية،  �ملناق�صة  جو�نب  لكل  متاأنية  در��صة 

Ronald Reagan؛ فاإن �إن�صاء م�صتوطنات �إ�رش�ئيلية مدنية يف �ل�صفة �لغربية ال يتعار�ص يف حد 

�أي ر�أي ب�صاأن  “ال تعب عن  �إن �حلكومة �الأمريكية  ذ�ته مع �لقانون �لدويل”. و�أ�صاف بومبيو 

�لو�صع �لقانوين الأية م�صتوطنة حمددة”، كما �أنها ال حتكم “م�صبقاً على �لو�صع �لنهائي لل�صفة 

�لغربية”.

�خلارجية  لوز�رة  �لقانوين  �لر�أي  على  خروجاً  �الأمريكية  لالإد�رة  �جلديد  �ملوقف  هذ�  وي�صكل 

“غري   1967 �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �ال�صتيطان  عدَّ  و�لذي   ،1978 �صنة  منذ  �مل�صتمر  �الأمريكية 

قانوين”.

�الإعالن عن م�رشوع لت�صوية �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، عرف بـ“�صفقة �لقرن”، على �لرغم   .10

من عدم وجود مفاو�صات علنية مبا�رشة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، ودون �الإعالن عن بنود هذه 

�الأر�ص  �إجر�ء�ت على  �ملتحدة  �لواليات  �لذي تتخذ فيه  �لوقت  2020/1/28، يف  �إال يف  �ل�صفقة 

باجتاه ح�صم �ل�رش�ع للطرف �ل�صهيوين.

�صمن  عليها،  �لتفاو�ص  �صيجري  �لتي  �ملو�صوعات  يف  خطو�تها  جتاه  “�إ�رش�ئيل”  م�صاندة   .11

مفاو�صات �لو�صع �لنهائي.

�إن كافة �الإجر�ء�ت �الأمريكية بخ�صو�ص �ملو�صوع �لفل�صطيني، ناهيك عن مو�قفها يف �ملنظمات 

مع  متماهية  “ت�صوية”  لفر�ص  و�لدولية  �الإقليمية  �لبيئة  لتهيئة  و��صح  �صعي  عن  تنم  �لدولية، 

�ل�صيا�صات �ل�صهيونية وتر�عي �لقدر �الأكب من �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية، و�لتي تتمثل يف:

و�لقد�ص  �لالجئني  بخ�صو�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيا�صات  على  �لدولية  �ل�رشعية  �إ�صفاء   .1

و�مل�صتوطنات، و�صوالً مل�رشوع يهودية �لدولة.

بقيمة و2019   2018 �صنتي  خالل  لـ“�إ�رش�ئيل”  وع�صكرية  �قت�صادية  م�صاعد�ت  تقدمي   . 2 

7.6 مليار�ت دوالر، و�لتعهد بتقدمي 3.3 مليار�ت �صنة 2020، وهو ما ي�صل بقيمة �مل�صاعد�ت 
34

�الأمريكية لـ“�إ�رش�ئيل” خالل �لفرتة 1946-2020 �إىل نحو جمموعه 142.4 مليار دوالر.



403

الق�شية الفل�شطينية والو�شع الدويل

�لعمل على تو�صيع تدريجي لد�ئرة �لتطبيع �لعربي و�الإ�صالمي مع “�إ�رش�ئيل” يف كافة �ملجاالت،   .3

و�صوالً للتن�صيق �الأمني و�لع�صكري �صد �لقوى �الإقليمية �لتي قد تعار�ص �مل�رشوع �ل�صهيوين.

يف  �ملتحدة  للواليات  وع�صكرية  و�قت�صادية  �صيا�صية  نتائج  لتحقيق  �ل�صابقة  �لنتائج  توظيف   .4

و�ل�صينية  �لرو�صية  �لناحيتني  من  �صيّما  ال  باملنطقة،  �خلا�صة  �لدولية  �مل�رشوعات  مو�جهة 

وبع�ص �لقوى �الأوروبية.

يف �ملقابل، فاإن �ل�صيا�صة �الأمريكية عانت من عدد من عنا�رش �لتخبط و�الرتباك �لتي �أ�صعفت 

زخم تقدم م�رشوعاتها يف �ملنطقة، و�أهمها:

�ال�صتقاالت  تعاقبت  �ل�صلطة  توليه  فمنذ  تر�مب؛  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة  يف  �ال�صتقر�ر  عدم   . 1

و�الإقاالت لعدد بلغ حتى منت�صف �أيلول/ �صبتمب 2019 ما جمموعه 303 من كبار �صخ�صيات 

�صقورها  من  �ثنني  �آخرهم  وكان  �الإد�رة،  من  �الأول  �ل�صف  يف  �صخ�صية   55 بينهم  �الإد�رة 

 John  Bolton بولتون  وجون  �الأو�صط(،  لل�رشق  تر�مب  )مبعوث  غرينبالت  جاي�صون  هما 

35
م�صت�صاره لالأمن �لقومي، وهو ر�بع م�صت�صار لالأمن �لقومي ي�صتقيل )�أو ُيقال( من من�صبه.

�أوجد جمود�ً يف  �لفل�صطينية، مما  �الأمريكية و�ل�صلطة  �الإد�رة  “�لعلنية” بني  �ملفاو�صات  2. توقف 

جهود �لت�صوية �ل�صلمية.

معار�صة  يف  �الأخرى  �لدول  من  وعدد  �الأمريكية  �الإد�رة  بني  �لديبلوما�صي  �ال�صتباك  تز�يد   .3

مثل  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  ز�حمت  �أخرى  دولية  ق�صايا  وحول  فل�صطينياً،  تر�مب  �صيا�صات 

يف  �الأوروبي  و�الحتاد  بل  ورو�صيا،  �ل�صني  مع  �لتجارية  و�حلروب  و�إير�ن  �ل�صمالية  كوريا 

بع�ص �لقطاعات، ومو�صوع �نعكا�صات �لبيك�صت �لبيطاين على �لواليات �ملتحدة و�لتوتر مع 

فنزويال...�إلخ.

4. �فتقاد �ل�صيا�صة �الأمريكية لدرجة من �لقبول �لدويل لها يف �ملو�صوع �لفل�صطيني، فما ز�لت �أغلب 

و�أغلب  و�ليابان(  �الأوروبي،  و�الحتاد  ورو�صيا،  )�ل�صني،  �لكبى  �لقوى  فيها  مبا  �لعامل  دول 

نقل  على  وال  لـ“�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة  �لقد�ص  �عتبار  على  تو�فق  ال  و�الإقليمية  �لدولية  �ملنظمات 

�ل�صفار�ت من تل �أبيب للقد�ص، �أو �لقبول ب�رشعية �ال�صتيطان، �أو جممل �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية يف 

�الأر��صي �ملحتلة 1967.

“�صفقة  باإعالن  �لتلويح  هو   2019-2018 خالل  �الأمريكية  لل�صيا�صة  �لرئي�صي  �مللمح  لكن 

كان  و�لتي  �ل�صهيوين،  �لعربي  �ل�رش�ع  لت�صوية  وذلك  م�صمونها،  عن  �الإعالن  دون  �لقرن” 

تر�مب قد �أ�صار لها خالل حمالته �النتخابية �صنة 2016. ومل تت�صح معاملها �إال يف موؤمتر �صحفي 

�حتفايل بح�صور تر�مب ونتنياهو يف و��صنطن يف 2020/1/28. �أما خالل �صنتي 2018-2019 فقد 
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�إنفاذها، و�لف�صل يف  �لتاأجيل �مل�صتمر لالإعالن عن بنود �ل�صفقة؛ مبا يك�صف مدى �صعوبة  لوحظ 

�أو  �إقناع �الأطر�ف �ملعنية؛ وهو يف �لوقت نف�صه ي�صتهدف عدم �الإف�صاح عن م�صمون هذه �خلطة 

مو�تية  �صيا�صية  بيئة  �إيجاد  على  و�لعمل  فكرتها،  عن  �لك�صف  على  �صنتني  من  �أكرث  بعد  �ل�صفقة، 

)�لعربي ب�صكل  �الإقليمي  �الإ�رش�ئيلي(، و�مل�صتوى  )�لفل�صطيني  �ملحلي  �مل�صتوى  �ل�صفقة يف  لقبول 

خا�ص(، و�لدويل )ب�صكل عام(، من خالل �إقناع �الأطر�ف بالبنود و�حد�ً تلو �الآخر. ثم �الإعالن عن 

�ل�صفقة بعد �صمان قدر كافٍ من �لرتويج لها بني �لقوى �الأ�صا�صية يف �مل�صتويات �لثالثة �ل�صابقة 

 �لذكر. )�نظر حول تف�صيالت �ل�صفقة يف هذ� �لتقرير، يف �لف�صل �لر�بع، حتت عنو�ن: م�صار �لت�صوية

�ل�صلمية( 

وتك�صف ت�رشيحات وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو عن �لرت�بط بني �لظروف �ل�صيا�صية 

من ناحية وبني �الإعالن عن �ل�صفقة من ناحية �أخرى. فقد ذكر يف 2019/1/23 �أنه لن يتم �الإعالن 

 و�لتي مّت �إعادتها يف 
36

عن بنود �مل�رشوع �إال بعد �نتهاء �النتخابات �الإ�رش�ئيلية �ملقررة يف 2019/4/9؛

�أيلول/ �صبتمب 2019، �إىل �أن وجد �لطرفان م�صلحة م�صرتكة يف ن�رشها بعد ذلك.

يف  عر�صها  متَّ  وثيقة  ن�رش  قد  غرينبالت  جاي�صون  �الأو�صط  لل�رشق  �الأمريكي  �ملبعوث  وكان 

موؤمتر �لبحرين “�ل�صالم من �أجل �الزدهار”، يف حزير�ن/ يونيو 2019، وتت�صمن ��صتثمار 50 مليار 

)�أي حتى  �لقادم  �لعقد  �ملحتلة خالل  �لعربية  �الأر��صي  ��صتثمار نحو ن�صفها يف  يتم  دوالر، حيث 

 
37

�لفل�صطينيني. �لالجئني  �لتي ت�صت�صيف  �لعربية  �لدول  �لباقي يف  �إنفاق  يتم  بينما   ،)2030 مطلع 

م�رشوع  على  وت�صتمل   
38

�الأبي�ص، �لبيت  موقع  على  ن�رشها  متّ  �لتي  �صفحة   38 �لـ  قر�ءة  وبعد 

“لتحذو فل�صطني حذو �ليابان وكوريا �جلنوبية” كما ورد يف ن�ص �مل�رشوع،  �لت�صور �لكو�صرني 

يكن �لتوقف عند �ملالحظات حول هذه �لوثيقة �القت�صادية �ل�صيا�صية على �لنحو �لتايل:

1. على �لرغم من �أن �لق�صية �لفل�صطينية يف جوهرها ق�صية �صيا�صية، لكن م�رشوع وثيقة �لبحرين 

�صيتلقى  �لذي  �لفل�صطيني  �لكيان  لطبيعة  �أو غري مبا�رش  ب�صكل مبا�رش  �أي تو�صيف  يخلو من 

م�رشوعه �القت�صادي، فامل�رشوع يتحدث عن بناء “جمتمع فل�صطيني”، ومل ترد كلمة “دولة” 

“�ل�صفة  �إىل  �الإ�صارة  تتم  بل  نهائياً،  م�صتخدم  غري  فل�صطني  ��صم  �أن  كما  �مل�رشوع،  يف  نهائياً 

�لغربية وغزة”، ولكن هذه �الإ�صارة لي�ص فيها �أي حتديد حلدودها �أو طبيعة �لكيان �لذي �صيتلقى 

ويتفاعل “كفر�صية” مع �مل�رشوع، وهو ما يعني �أن فل�صطينيي �ل�صفة وغزة �صيكونون �صمن 

�إقليم على غر�ر �إقليم كرد�صتان �لعر�ق.

2. يتحدث �مل�رشوع عن “�إد�رة وحوكمة وقطاع عام” دون ورود �أي �إ�صارة ل�صلطة �صيا�صية، مما 

يوحي �أن هذه �الإد�رة و�حلوكمة لي�صت ذ�ت �صخ�صية دولية بل هي حكومة �إقليمية، كما �أ�رشنا، 

على غر�ر ما هو يف كرد�صتان �لعر�ق �أو مقاطعات �لدول �الحتادية...�إلخ.
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3. �لقر�ءة �ملتمعنة ت�صري �إىل �أن م�رشوع وثيقة �لبحرين ي�صتهدف حتقيق خطوتني ��صرت�تيجيتني 

هما:

�لعربي،  لل�صوق  “�إ�رش�ئيل”  �قت�صاديات  منه  تعب  جل�رش  وغزة  �لغربية  �ل�صفة  حتويل  �أ .     

�لتجاريني  بال�رشكاء  وغزة  �لغربية  �ل�صفة  �أ�صو�ق  “ربط  �لتايل  �لن�ص  يف  ذلك  ويت�صح 

�لرئي�صيني مبا يف ذلك م�رش و�إ�رش�ئيل و�الأردن ولبنان”. و�مللفت يف هذ� �أن �صورية م�صتثناة، 

على �لرغم من �أنها �أقرب من م�رش لفل�صطني جغر�فياً وتاريخياً و�صكانياً بل وموقفاً �صيا�صياً.

ب . ي�صري �مل�رشوع �إىل ربط �لكفاء�ت �لفل�صطينية “يف �ل�صتات” بامل�رشوع، ب�صكل يبدو فيه وكاأن 

هذه �لكفاء�ت �صتبقى حيث هي.

و�لتعليم،  �لت�صغيل،  )�حلديث عن  �القت�صادي و�الجتماعي  �لبعد  �مل�رشوع يف  �لغو�ية يف  تتمثل   .4

هذ�  يف  �لتدقيق  لكن  و�لكهرباء،...�إلخ(،  و�ملياه،  و�الإنرتنت،  و�ال�صتثمار،  و�لق�صاء،  و�ل�صحة، 

�جلانب ي�صري ملا يلي:

  �أ . �أن �خلم�صني مليار دوالر �لتي يتحدث عنها �مل�رشوع تتوزع على �لنحو �لتايل:

مليار�ت خم�صة  مبعدل  �أي  �صنو�ت،  ع�رش  على  موزع  فاملبلغ  �لزمنية؛  �لناحية  من   .1 

�صنوياً.

2. �أن هذه �خلم�صة مليار�ت دوالر بع�صها منح وبع�صها قرو�ص )�أي �أنها م�صرتدة وعليها 

فو�ئد/ ربا(، وطبقاً لالأرقام �لو�ردة يف �مل�رشوع يتبني �أن 51.8% من �ملبلغ هو قرو�ص، 

و49.2% منح، فاإذ� ح�صبنا جمموع �ملنح �لو�ردة يف �مل�رشوع يف ن�صه �ملتاح �صيتبني �أن 

قيمة �ملنح يف �ملر�حل �الأوىل هي 3,480 مليون دوالر، وبق�صمة هذ� �ملبلغ على عدد �ل�صعب 

هي  �لنتيجة  �صتكون  �مل�رشوع(  ي�صنفهم  كما  )�ل�صتات  و�خلارج  �لد�خل  يف  �لفل�صطيني 

�أردنياً(، فاإذ�  164 دينار�ً  )�أي نحو  232 دوالر�ً  �لفل�صطيني �صنوياً هو  �أن ن�صيب �لفرد 

�أن  “�لغنيمة”، يت�صح  �أ�صفنا لذلك �أن �الأردن و“�إ�رش�ئيل” ولبنان وم�رش �صت�صارك يف 

ن�صيب �لفرد �لفل�صطيني لن يتجاوز 35 دوالر�ً �أمريكياً.

�إمنائي  م�رشف  يديره   )....( �صندوق  “يف  �صتو�صع  �ملبالغ  هذه  �أن  على  �مل�رشوع  ين�ص  ب. 

�مل�صتفيدة  �لبلد�ن  مع  بالتعاون  لل�صندوق  �الإد�رية  �لقيادة  و�صتعمل   )...( �الأطر�ف  متعدد 

�الإد�رة  “جمل�ص و�صاية” مايل على  �أنه �صيكون هناك  لو�صع خطط توجيهية”. ذلك يعني 

لها  �صيوكل  �لتي  �الإد�رة،  “�إ�رش�ئيل” طرف يف هذه  �أن  �إىل  �لتنبه  �رشورة  �لفل�صطينية، مع 

�الإ�رش�ف على �لتخطيط و�لتنفيذ.
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فوق كل ذلك ال بّد من �لتنبه للمالحظات �لتالية:

ت�صري �خلبة �لتاريخية مع �ملنح و�مل�صاعد�ت منذ موؤمتر�ت باري�ص وموؤمتر�ت �لدعم �لعربي �أن   .1

�حتماالت �لتنفيذ ترت�جع �صنوياً، �إذ� جرى �أي تنفيذ �أ�صالً، كما �أن �التفاقيات حتى لو عقدت فاإن 

�لتنفيذ من �لطرف �لغربي و�الإ�رش�ئيلي �أمر غري موؤكد، ولنا يف �أو�صلو �لدليل �لكايف.

�أن �ملطلوب �الأول يف �مل�رشوع هو �حل�صول على �لتوقيع �لفل�صطيني الإ�صفاء �لطابع �ل�رشعي   .2

عليه )كما جرى مع �تفاق �أو�صلو(، ثم يبد�أ �لتلكوؤ يف �لتنفيذ. 

كبرية،  خماطر  على  تنطوي  قد  �لبحرين  ور�صه  يف  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صيات  بع�ص  م�صاركة   .3

وقد تخفي م�صار�ً تفاو�صياً مو�زياً على غر�ر ما جرى مع فريق �لدكتور حيدر عبد �ل�صايف يف 

بد�ية مفاو�صات �أو�صلو، �أو تطوير �إد�ر�ت بديلة لل�صلطة �لفل�صطينية على غر�ر “رو�بط �لقرى 

�صابقاً”.

من ناحية �أخرى، فاإن �لفريق �الأمريكي �ملوكل له متابعة م�رشوع “�صفقة �لقرن” �لذي �نطلقت 

 كما �أن 
39

منه وثيقة �لبحرين �القت�صادية، هو فريق يتبنى وجهة �لنظر �الإ�رش�ئيلية وب�صكل معلن.

�لتغري �لذي �أ�صاب هذ� �لفريق مل يغري �لتوجه �لعام ال �صيّما �أن �الأع�صاء �جلدد ي�صاركون �الأع�صاء 

يهودية  �أ�صول  من  هو  �لذي   Avi Berkowitz بريكوفيت�ص  فاأفر�هام  نف�صها،  �لتوجهات  �لقد�مى 

حلّ حمل غرينبالت )�ليهودي �أي�صاً( ويفتقر للخبة �لديبلوما�صية )30 عاماً(، وهو �بن عم هو�رد 

فريدمان Howard E. Friedman �لذي كان رئي�صاً لالآيباك خالل �لفرتة 2006–2020، وقد تخرج 

بريكوفيت�ص حديثاً من جامعة هارفارد Harvard Law School قبل 3 �صنو�ت يف تخ�ص�ص �لقانون، 

من  �النتخابية  تر�مب  حملة  يف  و�أ�صهم  تر�مب،  مع  �الأبي�ص  �لبيت  م�صت�صاري  �صمن  يعمل  وهو 

 Kol Torah Yeshiva خالل بر�مج حو�رية على في�صبوك، وقد در�ص يف مدر�صة ي�صيفا كول طره 

)مدر�صة دينية يهودية �أرثوذك�صية( يف �لقد�ص ملدة عامني، ويتحدث �لعبية بطالقة، ويف �صنة 2009، 

 Ner Israel Rabbinical  حلاخامية� �إ�رش�ئيل”  “نري  كلية  يف  و�لتحق  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  عاد 

College يف بالتيمور، ثم �أ�صبح موظفاً يف �رشكة لكو�صرن، وهو من �صمن �أربعة �أ�صخا�ص �طلعو� 

على م�صودة “�صفقة �لقرن”، وكان �صمن �لوفد �الأمريكي �لذي ز�ر دول �خلليج وتركيا يف �صباط/ 

40
فب�ير 2019 الإطالعهم على �خلطوط �لعري�صة لـ“�صفقة �لقرن”.

�ل�صفارة  نقل  قر�ر  التخاذ  �ل�صغط  يف  �مل�صهمني  بني  من  فاإنه  تايز  نيويورك  قالته  ملا  وطبقاً 

ناحية  من  ليهوديتهما  نظر�ً  �لقر�ر  يف  لكو�صرن  دور  على  يدل  تعيينه  لكن   
41

للقد�ص. �الأمريكية 

يف  جد�ً  حمافظ  �أنه   Observer �الأوبزرفر  �صحيفة  يف  مقاالته  وتدل  بينهما.  �لوطيدة  وللعالقة 

فكره �ل�صيا�صي، وكان ور�ء تنظيم لقاء خا�ص للقياد�ت �ليهودية مع غرينبالت وكو�صرن ملناق�صة 

42
“�ل�صالم” يف �ل�رشق �الأو�صط.
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�الأمريكي  �لقومي  �الأمن  م�صت�صار  حمل  حّل  �لذي   Robert O’Brien �أوبريان  روبرت  �أما 

�إد�ر�ت  مع  وعمل  �الأمريكية  �خلارجية  موظفي  من  فهو  John Bolton؛  بولتون  جون 

بخ�صو�ص  �خلارجية  يف  �لتفاو�ص  فريق  رئا�صة  منا�صبه  �آخر  وكان  وجمهورية،  ديوقر�طية 

يف �أمريكا  متثيل  يف  بو�ص  �إد�رة  مع  وعمل  قانون،  رجل  وهو  �خلارج،  يف  �الأمريكيني   �لرهائن 

Condoleezza Rice، وهيالري  �لعامة، كما عمل مع كل من بولتون وكوند�ليز� ر�ي�ص  �جلمعية 

كلينتون Hillary Clinton وهو مقرب كثريً� من بومبيو، وهو ناقد حاد لدور �الأمم �ملتحدة، والإير�ن 

2005 الأن قر�ر�تها من  “�لدولة �الأكرث رعاية لالإرهاب”، وقد �نتقد �الأمم �ملتحدة �صنة  �لتي يعدها 

فاعلية دور  ر�أيه،  �صيقل�ص، ح�صب  ما  �لفل�صطينيني وهو  تدين  وال  “�إ�رش�ئيل”  تدين  وجهة نظره 

عن  تك�صف  �لتي  �لتالية  �ال�صرت�تيجيات  يتبنى  �أنه  كتابه  م�صمون  من  ويت�صح   
43

�ملتحدة. �الأمم 

44
توجهاته �لعامة:

تكييف مهمة �لناتو ورفع �إ�صهامات �الآخرين يف نفقاته.  .1
تطوير �لعالقة �ال�صرت�تيجية مع كل من “�إ�رش�ئيل” و�لب�زيل.  .2

ت�صجيع �لهند على �لتخلي عن م�صادر ت�صليحها، خ�صو�صاً �لرو�صية.  .3
يَعدُّ �الأمم �ملتحدة من�صة النتقاد �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”.  .4

معادٍ للحركات �ل�صلمية، والإير�ن، وللمهاجرين.  .5

�لت�صوية  م�صار  يدعم  قوي  تيار  هناك  ز�ل  ما  �الأمريكي،  �لت�رشيعي  �الإطار  ففي  �ملقابل،  ويف 

�ل�صابق. وقد برز ذلك يف قر�رٍ رمزي �أ�صدره جمل�ص �لنو�ب �الأمريكي يدعم حّل �لدولتني لل�رش�ع 

حّل  �أن  على   ،188 �عرت��ص  مقابل  �صوتاً   226 باأغلبية  �ملجل�ص  وو�فق  �لفل�صطيني.  �الإ�رش�ئيلي 

“تطلعات  وُيلبي  يهودية”،  كـ“دولة  “�إ�رش�ئيل”  بقاء  ي�صَمن  �أن  يكن  �لذي  وحده  هو  �لدولتني 

45
�لفل�صطينيني �مل�رشوعة” لقيام دولتهم �خلا�صة.

وب�صكل عام، فاإن �لواليات �ملتحدة عملت خالل �صنتي 2018-2019 على:

جترد  �إجر�ء�ت  �صل�صلة  خالل  من  �ل�صهيوين  �لطرف  ل�صالح  �لقوى  مو�زين  يف  �خللل  تعميق   .1

�لطرف �لفل�صطيني من قدر�ته �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�لع�صكرية )�ملقاومة خ�صو�صاً يف قطاع 

غزة( من ناحية، وتطالبه بالتفاو�ص يف ظل بيئة تفاو�صية كهذه من ناحية �أخرى.

�إيكال �ملهام �لديبلوما�صية يف �ملو�صوع �لفل�صطيني �إىل فريق �أمريكي، ي�صم خم�صة �أفر�د منهم   .2

ثالثة من �ليهود من ناحية، وجلميعهم مو�قف �صلبية متاماً من �ملطالب �لفل�صطينية من ناحية 

�أخرى.

 estate not تو�ري �الإ�صارة يف �ملوقف �الأمريكي لدولة فل�صطينية و�لتعاطي مع فل�صطني كعقار  .3

a state، وهو ما يت�صح يف وثيقة �لبحرين �لتي �أ�رشنا لها.
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�الأوروبي  لالحتاد  �مل�صرتكة  “�ال�صرت�تيجية  وثيقة  �صكلت 

فل�صطينية  دولة  نحو   :2020-2017 فل�صطني  لدعم 

European Joint Strategy in support of Palestine للم�صاءلة  وخا�صعة   ديقر�طية 

Towards a democratic and accountable Palestinian State :2020-2017” �لبعد �ملركزي 
46

يف �ل�صيا�صة �الأوروبية جتاه �ملو�صوع �لفل�صطيني خ�صو�صاً يف �لرتكيز على:

1. �إ�صالح �حلوكمة و�لتوحيد �ملايل.

2. �صيادة �لقانون و�لعد�لة وحقوق �الإن�صان.

3. تقدمي �خلدمة �مل�صتد�مة.

4. توفري خدمات �ملياه و�لطاقة.

5. �لتنمية �القت�صادية �مل�صتد�مة.

يف  “�ل�صالم”  عملية  بخ�صو�ص  �الأوروبي  لالحتاد  �لعامة  �ال�صتنتاجات  �لوثيقة  هذه  وحتدد 

47
�ل�رشق �الأو�صط )كانون �لثاين/ يناير 2018( على �لنحو �لتايل:

�إد�نة �لعنف من كل �جلهات، و�حرت�م �اللتز�مات �خلا�صة باالأماكن �ملقد�صة طبقاً للتفاهمات، مع   .1

�حرت�م �لدور �خلا�ص باالأردن يف هذ� �ملجال.

2.  �لعمل على �لتوقف عن �لتحري�ص �لقويل �أو �لفعلي من �لطرفني �صد �لطرف �الآخر.

تطبيق تو�صيات �للجنة �لرباعية، خ�صو�صاً فيما تعلق منها بال�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي   .3

�ملحتلة 1967 خ�صو�صاً �ملناطق �مل�صنفة مبناطق ج.

دعم حل �لدولتني و�لدعوة �إىل �إز�لة �أهم �لعقبات �لتي حتول دون حتقيقه.  .4

و�إنهاء  �لت�صوية  فر�ص  تعزيز  بغر�ص  دويل  موؤمتر  وعقد  دولية  دعم  جمموعة  الإن�صاء  �لدعوة   .5

�دعاء�ت �أطر�ف �لنز�ع.

و�الأحز�ب  )�ملوؤ�ص�صات  �لدول  وغري  �لدول  و�لتز�م  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  بتطبيق  �اللتز�م   .6

و�الأفر�د( به.

ذلك  يف  مبا  �مل�صتوطنات  عن  �لتخلي  و�رشورة  �لبيوت،  وهدم  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  �إد�نة   .7

�مل�صتوطنات،  �لتعامل مع منتجات  �الأوروبية بعدم  �لقد�ص، و��صتمر�ر �اللتز�مات  م�صتوطنات 

�الأر��صي  ت�صمل  ال  �الأوروبي  و�الحتاد  “�إ�رش�ئيل”  بني  �التفاقيات  كل  �أن  على  و�لتاأكيد 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

يف  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �إعالن  على  �الأوروبي  �الحتاد  فعل  رد  �ل�صياق  هذ�  يف  ويندرج 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019 عن “�رشعية �ال�صتيطان يف �الأر��صي �ملحتلة”. فقد �أعلن �الحتاد 

رابعـاً: االحتــاد االأوروبـي
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مبا�رشة �أن موقفه من �مل�صتوطنات “و��ِصٌح ومل يتغري، و�أنه يرى �أن كل �لن�صاطات �ال�صتيطانية 

�إقامة  وم�رشوع  �لدولتني  حل  لتاآكل  وتقود  �لدويل،  للقانون  طبقاً  �رشعية  غري  ن�صاطات  هي 

�صالم د�ئم... ويدعو �الحتاد �الأوروبي �إ�رش�ئيل الإنهاء كل ن�صاطاتها �ال�صتيطانية يف �الأر��صي 

�ملحتلة”. وقد ر�أى ديبلوما�صيون �أوروبيون �أن �خلطورة �الأمريكية �صتعمق �لهوة بني �ملوقف 

�لفل�صطيني و�لدويل وبني �لواليات �ملتحدة، ور�أى هوؤالء �أن �إد�رة تر�مب ت�صعى بقر�رها �خلا�ص 

48
بامل�صتوطنات �إىل “��صتمالة جمهور �لناخبني من �الإجنيليني”.

�لتاأكيد على م�صاعدة �أوروبا يف �إجناز �مل�صاحلة �لفل�صطينية.  .8

�لعمل على رفع �حل�صار عن غزة مع �اللتز�م باالأمن �الإ�رش�ئيلي.   .9

49
وعند �لنظر يف �ملو�قف �الأوروبية يف �ملحافل �لدولية يكن �الإ�صارة ملا يلي:

�صوَّت �الأوروبيون بن�صبة 76.19% �إىل جانب �حلقوق �لفل�صطينية يف م�رشوعات �لقر�ر �لـ 27   .1

م�رشوعاً �لتي قدمت للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة خالل �ل�صنتني 2019-2018.

تز�يد �لنزعة �ال�صتقاللية يف �ل�صيا�صة �الأوروبية عن �صيا�صة �لواليات �ملتحدة، وهو ما يت�صح   .2

�لر�صالة  تك�صفه  ما  جانب  �إىل  �لطرفني،  بني  �ملتحدة  �الأمم  يف  �لت�صويت  �جتاهات  يف  �لتباين  يف 

�لتي وقَّعها 33 م�صوؤوالً �أوروبياً �صابقاً )25 وزير خارجية �صابق، و6 روؤ�صاء وزر�ء �صابقني، 

“�ملنحازة”  تر�مب  �صيا�صات  معار�صة  �إىل  فيها  يدعون  �لناتو(  حللف  �صابقان  عامَّان  و�أمينان 

�صّد �لفل�صطينيني، ويطالبون �لدول �الأوروبية بعدم قبول �أي خطة للت�صوية ال تقوم على �أ�صا�ص 

50
قيام دولة فل�صطينية، وتكون �لقد�ص عا�صمة لكل من “�إ�رش�ئيل” وفل�صطني.

غزة  قطاع  بني  �لع�صكري  �لت�صعيد  لوقف  و�لدولية  �مل�رشية  �جلهود  م�صاندة  ��صتمر�ر   .3

و“�إ�رش�ئيل”، وهو ما �ت�صح يف بيانات �الحتاد �الأوروبي يف �آب/ �أغ�صط�ص 2018 ويف �أيار/ مايو 

51
لت م�صوؤولية �لت�صعيد للطرفني. 2019، لكن هذه �لبيانات حمَّ

بـ“يهودية  �ملتعلق   2018 يوليو  متوز/  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  قر�ر  �الأوروبي  �الحتاد  �نتقاد   .4

�للغة  مكانة  وتخفي�ص  فقط  �ليهود  على  “�إ�رش�ئيل”  يف  �مل�صري  تقرير  حق  باقت�صار  �لدولة”، 

�لقر�ر يعقِّد حتقيق حل  �أن  “مركز خا�ص”. ور�أى �الحتاد  لها  لغة  �ىل  لغة ر�صمية  �لعربية من 

52
�لدولتني.

مليون   380 بلغت  و�لتي  وغزة  �لغربية  لل�صفة  �الأوروبية  و�القت�صادية  �ملالية  �مل�صاعد�ت  �أما 

54 مليون دوالر(  45 مليون يورو )نحو  لها  �أ�صيف   2018 459 مليون دوالر( �صنة  يورو )نحو 

 فقد توزعت �مل�صاعد�ت على �لنحو �لتايل:
53

�صنة 2019،
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155 مليون يورو )نحو 187 مليون دوالر( للنفقات �جلارية.  .1

153 مليون يورو )نحو 185 مليون دوالر( لوكالة �الأونرو�.  .2

71.35 مليون يورو )نحو 86 مليون دوالر( م�صاعد�ت للتنمية �مل�صتد�مة.  .3

40.1 مليون يورو )نحو 48.4 مليون دوالر( ل�صكان غزة ملو�جهة �آثار �حل�صار على �لقطاع.  .4

وملر�فق  بيوتهم،  “�إ�رش�ئيل”  هدمت  �لذين  مل�صاعدة  دوالر(  ماليني   7 )نحو  يورو  ماليني   5.9  .5

تعليمية.

غري �أن �ل�رشورة تقت�صي �الإ�صارة �ىل �أنه مل ُتتَّخذ �أي �إجر�ء�ت �أوروبية ر�صمية �صد �ل�صيا�صات 

�الإ�رش�ئيلية، با�صتثناء بع�ص �ملقاطعة ملنتجات �مل�صتوطنات �ملقامة يف �ل�صفة �لغربية؛ وذلك لل�صغط 

�لدولة  اإقامة  خ�صو�صاً  �الأوروبية،  لل�صيا�صة  �لرئي�صية  �لتوجهات  مع  لتتجاوب  “�إ�رش�ئيل”  على 

م�صلحة،  فل�صطينية  مقاومة  �أي  لنقد  غالباً  �أوروبا  متيل  بينما  �لقد�ص؛  وعا�صمتها  �لفل�صطينية 

وتطالب من �لطرف �لفل�صطيني �إعادة �لنظر يف �ملناهج �لتعليمية لتنقيته مما ي�صمى “ثقافة �لكر�هية 

�لعام يف  �أكد مفو�صها  �الأونرو�، كما  له مد�ر�ص وكالة  ��صتجابت  �لذي  �الأمر   وهو 
54

و�لتحري�ص”.

55
خطابه يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2018.

لل�صغوط   2018 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �الأوروبي  �الحتاد  ��صتجاب  �أخرى،  ناحية  من 

�لبيان  لكن  لل�صامية”.  �ملناه�صة  �لنزعات  “ملو�جهة  �لدعوة  فيه  يتبنى  بياناً  باإ�صد�ره  �الإ�رش�ئيلية 

�لر�أي  �أن  علماً   
56

�ل�صامية”؛ “مناه�صة  �صمن  يقع  ال  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  نقد  �أن  �إىل  �أ�صار 

مل�صاحلها  �صامية  �لال  مو�صوع  ت�صتغل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  الحقاً(  �صرنى  )كما  يرى  �الأوروبي  �لعام 

57
�ل�صيا�صية.

�أخري�ً، يبقى �لدور �الأوروبي �أقل حَتيُّز�ً من �ملوقف �الأمريكي، �صو�ء من حيث حجم �مل�صاعد�ت 

�للجنة  �أم من خالل دورها يف  �ملتحدة،  �الأمم  �لت�صويت يف  �أم من خالل موؤ�رش�ت  �ل�رش�ع،  لطريف 

�الأوروبي على  �لتاأثري  �أن  �لفل�صطينيني(. غري  �إىل  بالن�صبة  )�لذي كان �صيئاً على كل حال  �لرباعية 

م�صار�ت �لتفاو�ص وتطبيق �لقانون �لدويل ما ز�ل قا�رش�ً �إىل حدٍّ بعيد.

�أ�صدر موؤمتر قمة دول �لبيك�ص BRICS )رو�صيا، و�ل�صني، 

يوليو  متوز/  يف  بياناً  �إفريقيا(  وجنوب  و�لب�زيل،  و�لهند، 

58
2018 )يف جنوب �إفريقيا( يوؤكد على �تفاقهم على ما يلي:

خام�شاً: دول الربيك�س
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�إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة، قابلة للحياة وغري جمز�أة �إقليمياً، وتعي�ص ب�صالم جنباً �إىل جنب   .1

مع “�إ�رش�ئيل”؛ وذلك طبقاً لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة، ومبادئ موؤمتر مدريد، و“مبادرة 

�ل�صالم �لعربية”، وكافة �التفاقيات �ل�صابقة بني �لطرفني.

�إن مو�صوع �لقد�ص هو من بني ق�صايا �حلل �لنهائي، �لتي يجب �أن تقرر من خالل �لتفاو�ص بني   .2

�أقل داللة من �ملوقف �الأوروبي يف هذه �لنقطة  �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي. وهو موقف 

حتديد�ً.

بخ�صو�ص غزة، �لتاأكيد على دعم قر�ر A/RES/ES-10/20 �ل�صادر عن �جلمعية �لعامة لالأمم   .3

�ملتحدة، و�خلا�ص بحماية �ل�صعب �لفل�صطيني، و�رشورة تنفيذ هذ� �لقر�ر. 

�لتاأكيد على دعم وكالة �الأونرو�.  .4

وكان وزر�ء �خلارجية لدول �لبيك�ص قد �أ�صدرو� بياناً يف 2018/6/5 يف جنوب �إفريقيا ت�صمن 

59
�ملو�قف نف�صها �لتي وردت يف بيان �لقمة �ملذكور.

�ً مهماً يف  وقد �صكل فوز �لرئي�ص �ليميني جايري بول�صونارو Jair Bolsonaro يف �لب�زيل َتغريُّ

هذه �ملنظمة، ال �صيّما �أن �صيا�صات بول�صونارو تتناق�ص جذرياً مع توجهات دول �لبيك�ص فر�دى 

60
وجمتمعة على �لنحو �لتايل:

1. يوؤيد �ل�صيا�صات �لتجارية �حلمائية �لتي يقودها تر�مب، خ�صو�صاً �صد �ل�صني ورو�صيا.

�لذي   ،Nicolas Maduro مادورو  نيكوال�ص  �لفنزويلي  �لرئي�ص  �صيا�صات  �صد  وبقوة  يقف   . 2

ت�صانده دول �لبيك�ص خ�صو�صاً رو�صيا و�ل�صني.

3. �صكلت مو�قفه وزيار�ته لتايو�ن ��صتفز�ز�ً حاد�ً لل�صني.

نقل �ل�صفارة �إىل �لقد�ص. مع �الإ�صارة �إىل  4. تاأييده �صيا�صات تر�مب يف �ل�رشق �الأو�صط، خ�صو�صاً 

عن  تر�جع  وقد   
61

.2018 �صنة  بالرئا�صة  فوزه  من  �أيام  بعد  �ل�صيا�صة،  بهذه  باللحاق  وعد  �أنه 

�لتنفيذ حتت �ل�صغوط �لد�خلية و�لعربية و�الإ�صالمية و�لدولية.

5. معاد�ته ل�صيا�صات �لعوملة �لتي يتبناها �لزعيم �ل�صيني.

�جلديدة،  �لب�زيلية  �ل�صيا�صات  ظل  يف  تعقيد�ت  تو�جه  قد  �لبيك�ص  توجهات  �أن  يعني  ذلك 

خا�ص،  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل”  من  و�ملوقف  عام  ب�صكل  �الأو�صط  �ل�رشق  على  �صينعك�ص  ما  وهو 

للحقوق دعماً  �أقل  جتعلها  بكيفية  �لبيك�ص  توجهات  تكييف  على  �لب�زيلي  �لرئي�ص  يعمل   وقد 

�لفل�صطينية.
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موؤ�رش�ً  �الأمريكية  �لقرن”  “�صفقة  م�رشوع  من  �لرو�صي  �ملوقف  �صكل 

عاماً على توجهات �ل�صيا�صة �لرو�صية خالل هذه �لفرتة. وقد خلَّ�ص وزير 

ن�رش  عدم  �إىل  �الإ�صارة  بعد  �ملوقف،  هذ�   Sergei Lavrov الفروف  �صريجي  �لرو�صي  �خلارجية 

�لالجئني  ترك  وخ�صو�صاً  �لقرن،  �صفقة  من  �القت�صادي  �جلزء  �إن  فقال  �ل�صفقة،  هذه  تفا�صيل 

كما   
62

�لدويل. �الأمن  جمل�ص  قر�ر�ت  مع  يتناق�ص  �أمر  هو  ت�صت�صيفهم  �لتي  �لدول  يف  �لفل�صطينيني 

�أبدى الفروف تفهماً لردة فعل �لفل�صطينيني على “�صفقة �لقرن”، م�صري�ً �إىل �أن �لفل�صطينيني قدمو� 

63
خالل �صنو�ت �لكثري من �لتنازالت، دون �أن يح�صلو� على �أي مقابل.

ملحاوالت  �لرتويج  يف  خا�ص  ب�صكل  متثلت  ن�صاطات  �لرو�صية  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  �صهدت  وقد 

�لف�صائل  كل  �صّم  �جتماع  وعقد  مو�صكو،  يف  �لفل�صطينية  �الإ�رش�ئيلية  �ملفاو�صات  لتفعيل  رو�صية 

لهذ� �لغر�ص، ومت دعوة وفد من حما�ص لزيارة مو�صكو، �إىل جانب عقد لقاء بني �لرئي�ص �لفل�صطيني 

الحق  لقاء  جانب  �إىل   ،2018 يوليو  متوز/  يف  بوتني  فالديري  �لرو�صي  و�لرئي�ص  عبا�ص  حممود 

 على �لرغم من 
64

بني بوتني ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف ني�صان/ �أبريل 2019.

�إيجابية دعوة ف�صائل �ملقاومة �إىل مو�صكو �إال �أن ثمة �صلبية يجب �لتنبه �إليها وهي �ل�صغط �لرو�صي 

مع  �ل�صوفييتي �صابقاً  �لذي لعبه �الحتاد  �لدور  �لت�صوية؛ وهو  �ل�صري بطريق  الأخذ مو�فقتها على 

فتح و�لف�صائل �لفل�صطينية.

 Federation �لرو�صي  �الحتاد  جمل�ص  يف  �خلارجية  �ل�صوؤون  جلنة  عب  رو�صيا  وعدت  وقد   

لوكالة م�صاعدة  دوالر  ماليني   10 بتقدمي   Council Committee on Foreign Affairs 
65

�الأونرو�.

لت فيه رو�صيا  ويبدو �أن �صقوط �لطائرة �حلربية �لرو�صية يف �أيلول/ �صبتمب 2018، و�لذي حمَّ

�لطائرة  عرَّ�ص  ب�صكل  �الإ�رش�ئيليني  �لطيارين  ت�رشفات  نتيجة  �حلادث،  م�صوؤولية  “�إ�رش�ئيل” 
ل�صاروخ �صوري، �أدى �إىل “�أزمة يف �لعالقات بني �لطرفني �لرو�صي و�الإ�رش�ئيلي”، ولكن مّت جتاوز 

66
�الأزمة.

�لق�صية  جتاه  �لعامة  توجهاتها  يف  تغري�ً  �ل�صينية  �ل�صيا�صة  تعرف  مل 

يف  و�ل�صني  �الأوروبي  �الحتاد  بني  �مل�صرتك  �لبيان  ولعل  �لفل�صطينية، 

متوز/ يوليو 2018 يوؤكد ذلك، حيث جاء فيه: “بخ�صو�ص �لعملية �ل�صلمية يف �ل�رشق �الأو�صط، �أكد 

�جلانبان دعمهما حلل �لدولتني و�لذي تعي�ص مبقت�صاه كل منهما �آمنة �صمن حدود دولية معرتف 

67
بها، وتكون �لقد�ص عا�صمة للدولتني، وذلك طبقاً للقر�ر�ت �الأممية ذ�ت �ل�صلة”.

�شاد�شاً: رو�شيا

�شابعاً: ال�شني
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�ل�صينية،  �الأمريكية  �لتجارية  �حلرب  من  وبالرغم  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  تقت�صي  �ل�رشورة  �أن  غري 

و�لثقافية،  و�ل�صيا�صية  و�لتقنية  �القت�صادية  �ملجاالت  يف  �ل�صينية  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  تتطور 

�لطرف  مع  �لعالقات  هذه  تطور  �إيقاع  من  �أ�رشع  �إيقاعها  �إن  بل  ملحوظ،  وبت�صارع  وتتز�يد 

68
�لفل�صطيني. ويكن ربط هذ� �لت�صارع بعدد من �لعو�مل:

1967 و“�إ�رش�ئيل”  م�رشوع مبادرة �حلز�م و�لطريق �ل�صيني، و�لذي ي�صمل فل�صطني �ملحتلة   .1

خ�صو�صاً مو�نئها.

دور  لتويل  �لنزعة  خ�صو�صاً  �ل�صينية،  �ل�صيا�صية  �لبنية  يف  �لب�جماتي  �لنهج  �ت�صاع  ��صتمر�ر   .2

.Xi Jinping قيادي باجتاه �لعوملة، وهو ما عبَّ عنه �لرئي�ص �ل�صيني �صي جني بينغ

ووجود  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  وبني  و�لعربية  �ل�صينية  �لعالقات  بني  �لعربي  �لربط  تر�جع   .3

�صعور يف �لديبلوما�صية �ل�صينية باأن �لتوجهات �لر�صمية �لعربية تتجه تدريجياً لتطبيع عالقاتها 

مع “�إ�رش�ئيل”. 

11.4 مليار دوالر،  2019 نحو  �ل�صني و“�إ�رش�ئيل”، �صنة  �لتجاري بني  �لتبادل  لقد بلغ حجم 

�ىل  �ل�صينية  �ل�صياحة  حجم  �أن  كما   
69

دوالر. مليارين  بنحو  �ل�صني  ل�صالح  جتاري  وبعجز 

 غري 
70

.2015 �صنة  67% مقارنة مع  بن�صبة   2019 �صنة  �الأول من  �ملنت�صف  �رتفع يف  “�إ�رش�ئيل” 
�أن هذه �لعالقات �الإ�رش�ئيلية �ل�صينية �ملتطورة تو�جه بع�ص �لنقد و�ملخاوف من �لواليات �ملتحدة 

71
من ناحية، ومن قادة �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية من ناحية ثانية، خ�صو�صاً يف �لنو�حي �لتالية:

1.  �ملخاطر �الأمنية و�القت�صادية من نقل بع�ص �أوجه �لتكنولوجيا �الأمريكية �ملتقدمة لل�صني، من 

خالل �ل�رشكات و�ال�صتثمار �مل�صرتك �ل�صيني �الإ�رش�ئيلي.

�ل�صينية،  و�لطريق  �حلز�م  مبادرة  خالل  من  حيفا،  خ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلية  �ملو�نئ  تطوير  �إن   .2

�لذي ي�صتخدم  �ل�صاد�ص،  �الأمريكي  �الأ�صطول  �ملعلومات عن  �لقدرة على جمع  لل�صني  �صيوفر 

مر�فق هذ� �مليناء ب�صكل كبري.

3.  �إن �لعالقات �ل�صينية �الإ�رش�ئيلية توؤثر �صلباً على فعاليات �الإجر�ء�ت �لتجارية �الأمريكية �صد 

�ل�صني، و�لتي ت�صكل �أحد �ملحاور �لرئي�صية ل�صيا�صات تر�مب.

72
وباملقابل فاإن �ل�صني �تخذت بع�ص �خلطو�ت �مل�صاندة للطرف �لفل�صطيني مثل:

منع �لعمال �ل�صينيني من �لعمل يف �لقد�ص �أو �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف مناطق 1967.  .1

تقدمي نحو 15 مليون مل�صاعدة �لفل�صطينيني يف جماالت �لتنمية م�صافاً �إليها نحو مليوين دوالر   .2

لوكالة �الأونرو�.
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ج لها تر�مب، و�لتاأكيد على حل �لدولتني طبقاً لقر�ر�ت �الأمم 
ِّ
“�صفقة �لقرن” �لتي يُرَو 3.  رف�ص 

�ملتحدة.

�لتوجه لتوقيع �تفاقية جتارة حرة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية.  .4

جتدر �ملالحظة �إىل �أن �ل�صقف �ل�صيني و�لرو�صي ال يرقى �إىل �صقف ف�صائل �ملقاومة فهو �صمن 

�صقف �صلطة ر�م �هلل.

�إ�رش�ئيلي  م�رشوع  مع   2019 يونيو  حزير�ن/  يف  �لهند  ت�صويت  ل  �صكَّ

خريية  موؤ�ص�صة  ملنع  �ملتحدة  لالأمم  و�الجتماعي  �القت�صادي  �ملجل�ص  يف 

فل�صطينية يف لبنان )موؤ�ص�صة �صاهد( من �حل�صول على مركز مر�قب، موؤ�رش�ً على ��صتمر�ر حكومة 

حزب بهار�تيا جاناتا )Bharatiya Janata Party )BJP ذ�ت �مليول �لقومية �لهندو�صية يف تخليها 

لل�صلطة  بد�أته منذ و�صولها   و�لذي 
73

�لفل�صطينية و�لعربية. للق�صايا  �مل�صاند  �لتقليدي  �ملوقف  عن 

�صنة 2014.

وعلى �لرغم من �حلاجة �لهندية لدول �ل�رشق �الأو�صط، خ�صو�صاً دول �خلليج و�إير�ن كم�صادر 

و�صل  و�لذين  �خلليجية،  �لدول  يف  �لهنود  �لعاملني  من  �ملالية  للتحويالت  وكم�صدر  �خلام،  للنفط 

68% من حتويالت  2019 ما ن�صبته نحو  لو� خالل  8.5 ماليني هندي حوَّ �إىل   2018 عددهم �صنة 

 �إال �أن ذلك مل يكن له �أي تاأثري على توجهات 
74

�لهنود يف �خلارج، و�لتي بلغت نحو 79.5 مليار دوالر،

ناريندر�  �لهندي  �لوزر�ء  رئي�ص  حكومة  و��صلت  بل  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  يف  �لهندية  �حلكومة 

مودي Narendra Modi نهجها دون �أي تغيري.

وقد مثل �نفتاح دول خليجية على “�إ�رش�ئيل” خالل �صنتي 2018-2019، كانت ذروتها زيارة 

نتنياهو ل�صلطنة عُمان، عامالً م�صاعد�ً ملودي يف �لتحرر من �نتقاد�ت قوى �صيا�صية هندية ل�صيا�صاته 

بعد  “�إ�رش�ئيل”، خ�صو�صاً  �أكرث و�صوحاً يف تقاربه مع  Look West”، و�لتي كانت  “�لنظر غرباً 
 ولهذ�، ثمة م�صوؤولية خا�صة 

75
قيامه بزيارتها �صنة 2017، كاأول رئي�ص وزر�ء هندي يقوم بذلك.

تقع على عاتق دول �خلليج �لعربي يف هذ� �لرت�جع �لهندي بالن�صبة �إىل �ملو�صوع �لفل�صطيني.

لكن �لعالقة �لهندية �الإ�رش�ئيلية تو�جه بع�ص �لتعقيد�ت، مثل حمدودية �لعالقات �لتجارية، �لتي 

�إ�رش�ئيلي  �الإير�نية متثل نقطة عدم تو�فق  �لهندية  �لعالقات  �أن  5 مليار�ت دوالر، كما  مل تتجاوز 

هندي يف بع�ص جو�نبها، �إىل جانب �أن �لهند تبدو قلقة من بع�ص �الإ�صار�ت الحتمال تقارب باك�صتاين 

76
�إ�رش�ئيلي.

ثامناً: الهند
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�الإفريقي  �الحتاد  بيانات  لت  �صكَّ

)African Union )AU وبيانات 

 Moussa Faki حممد  فكي  مو�صى   African Union Commission �الإفريقية  �ملفو�صية  رئي�ص 

فقد  �لرئي�صية،  �الإفريقية  �لقوى  توجهات  على  موؤ�رش�ً   2019-2018 �ل�صنتني  خالل   Mahamat
77

ركزت هذه �لبيانات على:

�لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  بنقل  �الأمريكي  �لقر�ر  تد�عيات  من  �ل�صديد  �لقلق  عن  �لتعبري   .1

وخطورته يف تعطيل �لقدرة على �لتو�صل لت�صوية �صاملة.

�إد�نة �الإفر�ط �الإ�رش�ئيلي يف ��صتخد�م �لقوة جتاه �ملتظاهرين �لفل�صطينيني.  .2

تاأييد �ملطالب �لفل�صطينية الإن�صاء دولة م�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية.  .3

�رشورة تنفيذ �لقر�ر�ت �الأممية �خلا�صة بالق�صية �لفل�صطينية.  .4

�لدولة  �إفريقيا ت�صكل  �الإفريقية، فاإن جنوب  �لدول  �لتباين بني مو�قف بع�ص  �لرغم من  وعلى 

�لدول  غانا  ت�صكل  بينما   
78

�لفل�صطينية؛ للحقوق  �لعربية  غري  �الإفريقية  �لدول  بني  م�صاندة  �الأكرث 

�لغاين ملنح  �ل�صعي  “�إ�رش�ئيل”، وخ�صو�صاً  �الإفريقي من  لتقريب �صيا�صات �الحتاد  �الأكرث �صعياً 

و�إثيوبيا.  كينيا  من  كل  لدى  نف�صه  �لتوجه  وهو   
79

�الإفريقي، �الحتاد  يف  مر�قب  مقعد  “�إ�رش�ئيل” 
منح  مت  �أن  بعد  �الحتاد،  يف  فل�صطني  ن�صاط  على  للتاأثري  �الجتاه  هذ�  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صعي  وياأتي 

فل�صطني مركز مر�قب �صنة 2013.

يف �صنة 2017، دعت جمهورية توجو �إىل عقد �أول قمة �إفريقية – �إ�رش�ئيلية على م�صتوى �لقارة 

�الإفريقية، يف لومي عا�صمة توجو، خالل �لفرتة 23–2017/10/27، ولكنها �ألغيت ب�صبب �ل�صغوط 

�لقمة.  هذه  لعقد  �لر�ف�صة  و�الإفريقية  و�لعربية  �لفل�صطينية  و�خلارجية  �لد�خلية  و�الحتجاجات 

وكان ثمة �إجماع فل�صطيني على رف�ص هذه �لقمة. وقد كان الفتاً ن�صاط �ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي 

�خلارج يف �ل�صغط بكافة �لو�صائل �ل�صيا�صية و�الإعالمية الإلغائها.

من  و�لعديد  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  بني  �لعالقات  تطبيع  يف  تقدماً   2019-2018 �صنتا  و�صهدت 

وفود  بني  متبادلة  وزيار�ت  تطبيع  من  �ملنطقة  �صهدته  ما  �الأمر  هذ�  عزز  وقد  �الإفريقية،  �لدول 

ففي  �الإطار.  هذ�  يف  �حلثيثة  �الإ�رش�ئيلية  �جلهود  �إىل  باالإ�صافة  و�إ�رش�ئيلية.  عربية  و�صخ�صيات 

 
80

�الإ�رش�ئيلي. �لكيان  �إتنو،  ديبي  �إدري�ص  �لت�صادي  �لرئي�ص  ز�ر   ،2018 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

 2019 �أيلول/ �صبتمب  Abiy Ahmed يف  �آبي �أحمد  ويف �ل�صياق ذ�ته، قام رئي�ص �لوزر�ء �الإثيوبي 

�لرئي�َص  نتنياهو  عدّ  وقد  �الإ�رش�ئيليني،  بامل�صوؤولني  خاللها  و�لتقى  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إىل  بزيارة 

�الإعالم  و�صائل  يف  ر�صح  قد  كان  كما  �إفريقيا”.  يف  تاأثري�ً  و�أكرثهم  �لقادة  �أهم  “�أحد  �أنه   �الإثيوبي 

تا�شعاً: جنوب اإفريقيا - االحتاد االإفريقي
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�آر �أم   - �صبايدر  جوية  �صو�ريخ  منظومة  ببناء  “�إ�رش�ئيل”  قيام  عن   2019 يوليو  متوز/   يف 

81
Spyder-MR حول �صد �لنه�صة �لعمالق.

لت�صويق  رو�ند�  �إىل  �رشية  بزيارة  �إ�رش�ئيلية  �أمنية  بعثة  قامت   ،2018 فب�ير  �صباط/  ويف 

�أ�صلحة وتكنولوجيا �صالح �إ�رش�ئيلية. و�صارك يف بعثة وز�رة �الأمن �الإ�رش�ئيلية ما ي�صمى ب�صعبة 

 ،International Defense Cooperation Directorate )SIBAT( )لدفاعية )�صيبات� �مل�صاعد�ت 

ت�صنيع  �رشكات  عن  وممثلني  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �لتابعة  �الإفريقية  بالقارة  �خلا�صة  و�لوحدة 

�لع�صكري  للعتاد  �الإلكرتونية  �ملعد�ت  ت�صنيع  �رشكة  ومنها  �الإ�رش�ئيلية؛  �لع�صكرية  �ملعد�ت 

 Israel Aerospace Industries و�رشكة �صناعات �لطري�ن �الإ�رش�ئيلية ،”Elbit الإ�رش�ئيلية “�ألبيت�

�ل�صالح  و�صناعات   ،Israel Military Industries )IMI( �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  و�صناعات   ،)IAI(

 ويف �إطار �لتعاون بني �لطرفني، �أطلق 
82

�الإ�رش�ئيلية )Israel Weapon Industries )IWI، وغريها.

�إىل منظمة �لتعاون �القت�صادي  �إ�رش�ئيليون �صابقون حملة مل�صاعدة رو�ند� لالن�صمام  م�صوؤولون 

و�لتنمية )Organisation for Economic Co-operation and Development )OECD ، وقاد 

 Yehuda فاين�صتاين  �الإ�رش�ئيلية يهود�  للحكومة  �ل�صابق  �لق�صائي  �مل�صت�صار  هذه �حلملة كل من 

Weinstein، و�صفري “�إ�رش�ئيل” �ل�صابق لدى �الأمم �ملتحدة، رون برو�صور Ron Prosor. وبالفعل 

متّ قبول رو�ند� ر�صمياً يف مركز �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية يف �أيار/ مايو 2019، بعد �أن تقدمت 

�لكيان �الإ�رش�ئيلي قد �فتتح   وكان 
83

.2018 �لثاين/ نوفمب  �لهيئة يف ت�رشين  �إىل  بطلب لالن�صمام 

�صفارته يف �لعا�صمة �لرو�ندية كيغايل يف �صباط/ فب�ير 2019.

بتوتر   2019-2018 �صنتي  خالل  �إفريقيا  جنوب  مع  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  مرت  �ملقابل،  يف 

عالٍ، و�صلت �إىل حدود قيام جنوب �إفريقيا ب�صحب �صفريها من تل �أبيب، وخف�ص م�صتوى �لتمثيل 

نقل  �صوء  على  للت�صاور   2018 �صنة  �صفريها  ��صتدعت  قد  كانت  �أن  بعد   ،2019 �أبريل  ني�صان/  يف 

�لقو�ت  �لتي ترتكبها  �ملجازر  �ل�صفري رد�ً على  �لقد�ص. و�أتت خطوة �صحب  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة 

�الإ�رش�ئيلية �صد �ملتظاهرين يف قطاع غزة.

ومن جهة ثانية، ما تز�ل دولة جنوب �إفريقيا من �أكرث �ملوؤيدين حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، فقد 

�صوتت جنوب �إفريقيا يف جل�صة �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 2018/12/6 �صد م�رشوع �لقر�ر 

�الأمريكي الإد�نة حركة حما�ص، مع �لعلم باأن �الإد�رة �الأمريكية و�لكيان �الإ�رش�ئيلي حاوال �ل�صغط 

على �لدول للت�صويت ل�صالح �مل�رشوع. كما كانت جنوب �إفريقيا قد ��صتقبلت وفد�ً من حركة حما�ص 

�أو�خر �صنة 2018.

و�صارك رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص يف دورتَي �الحتاد �الإفريقي �لـ 32-33 خالل 

يف  فل�صطيني  دعم  �إىل  �الإفريقي  �الحتاد  دول  فيه  دعا  كلمتني  خاللهما  �ألقى   ،2019-2018 �صنتي 
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�ملحافل �لدولية، و�أن يكون هناك دور لالحتاد �الإفريقي يف عملية �لت�صوية �ل�صلمية، وعر�ص تقدمي 

خدماته يف مكافحة “�الإرهاب”، ويف جماالت �لتنمية �مل�صتد�مة.

�الأمريكية  �لدول  منظمة  دول  توجهات  �أغلب  عُرفت 

 Organization of American States )OAS(

�ملوقف  �إىل  مو�قفها  يف  �أقرب  باأنها  دولة،   35 وعددها 

�لفل�صطيني، لكن تطور�ت �لقارة �الأمريكية �جلنوبية منذ 2017 عرفت حتوالت ت�صعى “�إ�رش�ئيل” 

ال�صتثمارها، لتعزيز موقفها هناك خ�صو�صاً يف حاالت �لت�صويت يف �الأمم �ملتحدة. فقد ز�ر بنيامني 

�ليمينية  �الأحز�ب  تنامي  ولعل   ،2019-2017 �لفرتة  خالل  مر�ت  ثالث  �ملنطقة  هذه  نتنياهو 

و�لقادة �ل�صعبويني و�لتيار �الإجنيلي �مل�صيحي، �أ�صهم يف �إيجاد هذه �لظروف �ملو�تية لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�لرئي�ص  �نتخاب  بعد  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  �صفارتها  لنقل  �لب�زيلية  �لتلميحات  بعد  خ�صو�صاً 

بلغ  حيث  �لطرفني  بني  �لتجارية  �لعالقات  تنامي  �حتمال  و�إىل   
84

بول�صونارو، جايري  �ليميني 

1.4 مليار دوالر. كما تن�صط  2019 نحو  “�إ�رش�ئيل” و�لب�زيل �صنة  �لتجاري بني  �لتبادل  معدل 

100 �رشكة  150 �رشكة يف �ملك�صيك، ونحو  �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية يف هذه �ملنطقة )مثالً هناك نحو 

بع�ص  �إغر�ء  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  ت�صعى  كما  �لب�زيل(.  يف  �رشكة  و200  و�الأرجنتني،  كولومبيا  يف 

�لدول لنقل �صفار�تها من تل �أبيب �إىل �لقد�ص مقابل تزويد هذه �لدول باالأ�صلحة؛ مثل هندور��ص، 

 مقابل ذلك، ما تز�ل 
85

وغو�تيماال، وبار�غو�ي، �لتي عادت الحقاً للرت�جع عن قر�ر نقل �صفارتها.

بع�ص �لدول ذ�ت �لقياد�ت �لي�صارية مثل فنزويال، �أو بوليفيا )�لتي ��صتقال رئي�صها �إيفو مور�لي�ص 

�خلارج  �إىل  وغادر   2019 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �لفل�صطينية  للحقوق  �مل�صاند   Evo Morales
86

وحلت مكانه قيادة يينية(، �أو كوبا، تقف بقوة يف مو�جهة �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية.

اأمريكا الالتينية والق�شية الفل�شطينية:

لطاملا دعمت دول �أمريكا �لالتينية �لق�صية �لفل�صطينية خالل �لعقود �ملا�صية من تاريخ �ل�رش�ع 

مع  خ�صو�صاً  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  خالل  طر�أت  قد  ملحوظة  تطور�ت  �أن  �إال  �ل�صهيوين،  �لعربي 

�صعود �الأحز�ب �ليمينية �ملوؤيدة للكيان �الإ�رش�ئيلي. فقد تد�عت بع�ص دول �أمريكا �لالتينية عقب 

قيام �أمريكا بنقل �صفارتها �إىل �لقد�ص يف �أيار/ مايو 2018، �إىل تاأييد هذه �خلطوة، فقررت �لبار�غو�ي 

�إال  �لب�زيل بذلك،  �أن كانت غو�تيماال قد فعلت ذلك، كما وعدت  �لقد�ص بعد  �إىل  تنقل �صفارتها  �أن 

�لتي حدثت يف غو�تيماال و�نتخاب ماريو  �ل�صيا�صية  �لتغري�ت  ب�صبب  �إما  �أنهم عادو� عن قر�رهم؛ 

عبده Mario Abdo رئي�صاً لها، و�إما ب�صبب �صغوط �صيا�صية وجتارية من بع�ص �لدول �الإ�صالمية 

�ملرتبطة مع �لب�زيل. 

عا�شراً: الربازيل - منظمة 

             الــدول االأمريكية
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�أمريكا  لدول  �ل�صيا�صية  �خلريطة  يف  لتغري�ت  نتيجة  �إال  �لدول  هذه  من  �لتاأييد  هذ�  ياأتِ  ومل 

�ملوؤيدة  �ليمينية  �الأحز�ب  حل�صاب  �ل�صيا�صات  �صناعة  يف  �لي�صار  �أحز�ب  دور  وتر�جع  �لالتينية، 

دول  �إىل  بجولة  نتنياهو  ��صتاأنفها  حيث  �مل�صرتك،  �لتعاون  �أبو�ب  فُتحت  ولذ�  �الإ�رش�ئيلي.  للكيان 

نونيز  �ألوي�صيو  �لب�زيلي  �خلارجية  وزير  نتنياهو  ��صتقبل  كما   .2017 �صنة  �لالتينية  �أمريكا 

و�أعرب  �الجتماعي،  �لتاأمني  ب�صاأن  �تفاقية  2018، ووقَّع معه  Aloysio Nunes يف �صباط/ فب�ير 

نتنياهو خالل �للقاء عن رغبته بتعميق �لعالقات بني �لبلدين وقال �إن “�إ�رش�ئيل معنية جد�ً بتعزيز 

87
عالقاتها مع �لب�زيل، وهي توؤمن باالإمكانيات �لكثرية �لتي تكمن فيها”.

2018 لي�صارك يف ح�صور  �إىل �لب�زيل يف كانون �الأول/ دي�صمب  باملقابل، قام نتنياهو بزيارة 

حفل �أد�ء �ليمني �لد�صتوري للرئي�ص �لب�زيلي �جلديد جايري بول�صونارو، ومن �لو��صح �أن �لكيان 

�الإ�رش�ئيلي قد ك�صب مع �صعود بول�صونارو دعماً �أكب من دول �أمريكا �لالتينية يف �ملحافل �لدولية، 

فقد �صوتت �لب�زيل مثالً يف كانون �الأول/ دي�صمب 2018 ل�صالح م�رشوع قر�ر �أمريكي يف �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة يدين حركة حما�ص.

ومن �ملوؤكد �أن �الإد�رة �الأمريكية تلعب دورً� مهماً يف تغيري مو�قف دول �أمريكا �جلنوبية ل�صالح 

“�إ�رش�ئيل”، فقد عقد نتنياهو �جتماعاً ثالثياً خالل حفل تن�صيب بول�صونارو مع رئي�ص هندور��ص، 
ووزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، ومت �لتباحث يف ق�صية نقل �صفارة هندو�ر�ص �إىل �لقد�ص. 

وبالفعل �أعلنت هندور��ص �أو�خر �صنة 2019 عن نيتها فتح �صفارة لها يف �لقد�ص، وقد ��صتبقت هذ� 

�الإعالن بافتتاح مكتب جتاري لها يف �لقد�ص يف �أيلول/ �صبتمب 2019. وهو ما يعد خطوة يف �صبيل 

88
تطوير �لعالقات مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

يف  �ملوؤقتة  �لبوليفية  �حلكومة  �أعلنت  فقد  �لالتينية،  �لدول  د�خل  �ل�صيا�صية  �لتغري�ت  �إطار  ويف 

وكان  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �لديبلوما�صية  �لعالقات  �إعادة  تعتزم  باأنها   2019 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

�إيفو مور�لي�ص، �لذي هرب من �لبالد بعد ما و�صفه باالنقالب، عليه قد  �لرئي�ص �لبوليفي �ل�صابق 

89
�تهم حكومة بالده �ملوؤقتة باأنها طلبت دعماً من “�إ�رش�ئيل” ملحاربة �لي�صار يف بالده.

للنكبة،   70 �لـ  �لذكرى  يف   2018 �صنة  يف  �لالتينية  �أمريكا  دول  من  �لعديد  �صهدت  �ملقابل،  يف 

مظاهر�ت وم�صري�ت �حتجاجية على نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص ودعماً لل�صعب �لفل�صطيني، 

�أيار/  �لفل�صطينية حممود عبا�ص قد قام، يف   كما كان رئي�ص �ل�صلطة 
90

كما يف �ملك�صيك و�الأرجنتني.

�لتقى خاللها بروؤ�صاء كل من كوبا وفنزويال وت�صيلي يف  �لالتينية  �أمريكا  �إىل  2018، بجولة  مايو 

�صبيل ح�صد �لدعم �لدويل لرف�ص �الإجر�ء�ت �الأمريكية بنقل �ل�صفارة �إىل �لقد�ص.

 2019/6/16-13 �ل�صلفادورية �صان �صلفادور خالل �لفرتة  �لعا�صمة  ويف خطوة مهمة عُقد يف 

يخدم  فيما  �جلاليات  توحيد  بهدف  و�لكاريبي،  �لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطينية  للجاليات  موؤمتر 



419

الق�شية الفل�شطينية والو�شع الدويل

بناء  �إعادة  ب�رشورة  للموؤمتر،  �خلتامي  �لبيان  وطالب  �جلاليات.  و�أبناء  �لفل�صطينية  �لق�صية 

�ل�صعب  �لوطني، ومب�صاركة كل  للمجل�ص  �نتخابات ديوقر�طية  �لفل�صطينية عب  �لتحرير  منظمة 

�أكد �لتز�مه، بـالدفاع عن كافة �حلقوق �لوطنية لل�صعب �لفل�صطيني، ويف مقدمتها  �لفل�صطيني. كما 

لكل  �لعودة  وحق  �لقد�ص،  وعا�صمتها  �ل�صيادة  كاملة  �مل�صتقلة  �لدولة  وبناء  �مل�صري  تقرير  حق 

تاأ�صي�ص  عن  �ملوؤمتر  ختام  يف  و�أعلن   
91

.1948 �صنة  بالقوة  منها  �قتلعو�  �لتي  �لديار  �إىل  �لالجئني 

هذه  �أهمية  وتاأتي  �لفل�صطينية.  �جلاليات  لتمثيل  “�أوبال”  �لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطيني  �الحتاد 

�لكيانات يف دول �أمريكا �لالتينية �إىل حجم �جلالية �لفل�صطينية وتاريخ تو�جدها يف �أمريكا �لالتينية، 

و�إىل نفوذ �لعديد من �أبنائها يف تلك �لدول، و�لتي و�صل �لبع�ص منهم �إىل منا�صب رفيعة فيها.

�حلايل �لياباين  �لوزر�ء  رئي�ص  كتاب  م�صمون  �عتبار   يكن 

لليابان”،  روؤيتي  جميل:  بلد  “نحو   Shinzo Abe �آبي  �صينزو 

�لفل�صطينية  �لق�صية  خ�صو�صاً  �لدولية،  �ل�صيا�صات  جتاه  �ليابانية  �لتوجهات  على  عاماً  موؤ�رش�ً 

92
وحميطها �لعربي، ويت�صمن �لكتاب �لتوجهات �لتالية:

تر�مب.  جميء  بعد  خ�صو�صاً  �ملتحدة  �لواليات  �صيا�صات  عن  �ال�صتقاللية  من  قدر  �إىل  �لنزوع   .1

ولعل رف�صَ �ليابان �مل�صاركةَ يف �لقوة �لبحرية �ملقرتحة من �لواليات �ملتحدة، حلماية طرق �لنقل 

�لبحري يف �خلليج، ُموؤ�رٌش على ذلك.

�حلاجة �ملا�صة �إىل م�صادر �لطاقة يف �خلليج، �لتي ت�صل �إىل نحو 90% من �حتياجاتها خ�صو�صاً   .2

مع �إير�ن؛ �إىل جانب �حلجم �لتجاري �لكبري لها مع دول �خلليج، و�لذي و�صل �إىل 115.8 مليار 

دوالر �صنة 2018.

مع  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  خ�صو�صاً  �لدولية،  �ل�صيا�صات  يف  �نغما�صاً  �أكرث  �صيا�صة  نحو  �لنزوع   .3

�لتاأكيد على توظيف “�لقوة �لناعمة” ال �خل�صنة يف هذه �ل�صيا�صة؛ من خالل تاأكيد ثالثة توجهات 

هي “�لت�صامح و�لتعاي�ص و�لتعاون”.

 Corridor for Peace and و�الزدهار  �ل�صالم  “ممر  ي�صمى  ما  تطوير  يف  �لعمل  ��صتمر�ر   .4

Prosperity”، �لذي تتبناه �ليابان يف غور �الأردن مل�صلحة دول �ملنطقة.

�ل�صيا�صات   2019-2018 �صنتي  خالل  �ليابانية  �حلكومة  بيانات  تنتقد  �الإطار،  هذ�  ويف 

93
�الإ�رش�ئيلية يف �جلو�نب �لتالية:

��صتمر�ر �صيا�صات �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي، على �لرغم من تعار�صها مع �لقانون �لدويل، وعدم   .1

�ال�صتجابة للدعو�ت �ليابانية بالتوقف �الإ�رش�ئيلي عن هذه �ل�صيا�صة.

حادي ع�شر: اليابان
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�إد�نة هدم “�إ�رش�ئيل” للبيوت و�ملر�فق �لفل�صطينية، و�عتبار ذلك معيقاً للو�صول حلل �لدولتني   .2

�لذي ت�صانده �ليابان.

رف�ص نقل �ل�صفارة �ليابانية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص.  .3

وكما هو �حلال يف �ل�صيا�صات �الأوروبية، فاإن �ليابان ال تتخذ �صيا�صات عقابية جتاه “�إ�رش�ئيل”، 

“�إ�رش�ئيل”  �إىل  �آبي  �صينزو  �لياباين  �لوزر�ء  رئي�ص  زيارة  فخالل  معها،  عالقاتها  تتو�صع  بل 

�لفرتة خالل  ت�صاعفت  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ليابانية  �ال�صتثمار�ت  حجم  �أن  نتنياهو  �أكد   ،2018  �صنة 

�صعفاً.  ثالثني  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ليابانية  �ل�رشكات  عدد  ز�د  بينما  مرة،   120 بنحو   2019-2014 

دعم  �صملت  دوالر،  مليون   63 نحو  بقيمة  للفل�صطينيني  م�صاعد�ت  �ليابان  قدمت  فقد  �ملقابل،  يف 

ولوكالة  �الأطفال،  رعاية  لب�مج  وم�صاعد�ت  �أريحا،  مدينة  يف  و�ل�صناعية  �لزر�عية  �مل�صاريع 

94
�الأونرو�، ورعاية بع�ص �الأ�رش.

يت�صكل �لر�أي �لعام �لدويل غري �حلكومي من ثالثة 

�ملجتمع  ومنظمات  �الأفر�د،  رئي�صية:  قطاعات 

�ملدين �ملحلية غري �حلكومية، ومنظمات �ملجتمع �ملدين �لدولية غري �حلكومية، وت�صت�صعر �حلكومة 

يجعلها  ما  وهو  �لدولية،  �ل�صيا�صات  يف  �لبعيد،  �ملدى  على  ولو  �لقطاعات،  هذه  بتاأثري  �الإ�رش�ئيلية 

تعمل على جلم تاأثري�ت تنامي �لتوجهات �مل�صاندة للحقوق �لفل�صطينية، وتظهر �آثار هذه �لتنظيمات 

يف �لنماذج �لتالية:

اأ�س( دي  )بي  العقوبات  وفر�س  ال�شتثمارات  و�شحب  املقاطعة  حركة   .1 
:The Boycott, Divestment, Sanctions )BDS( Movement

حققت هذه �حلركة جناحاً �صنة 2018 متثَّل يف عدد من �ملظاهر مثل �إعالن ع�صوَي �لكوجنر�ص 

Ilhan Omar عن عزمهما زيارة �الأر��صي  Rashida Tlaib و�إلهان عمر  �الأمريكي ر�صيدة طليب 

�ملحتلة 1967 برفقة وفد من �لكوجنر�ص �الأمريكي، وبهدف ك�صف �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية يف جماالت 

�صاأنه، ح�صب و�صفها، تعطيل  ما من  و�لتعليم وكل  �ملياه  و�لفقر، وقيود توفري  �الأطفال،  �حتجاز 

دعت  غزة  وقطاع  �لغربية  لل�صفة  بالدخول  لهما  �ل�صماح  “�إ�رش�ئيل”  رف�ص  ونتيجة   
95

�لت�صوية.

منظمة “�أمريكيون من �أجل �ل�صالم �الآن )Americans for Peace Now )APN” يف 2019/8/15 

حكومة “�إ�رش�ئيل” �إىل �لرت�جع عن قر�رها منع �لنائبتني �الأمريكيتني، �إلهان عمر ور�صيدة طليب من 

97
 كما جنحت هذه �حلركة يف:

96
�لدخول، و��صفة هذ� �الإجر�ء باأنه “ُم�صني”.

مو�فقة �إيرلند� على جترمي �لتجارة مع �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية، ومبو�فقة 30 ع�صو�ً ت�رشيعياً  �أ. 

�إيرلندياً مقابل معار�صة 13.

ثاين ع�شر: الراأي العام الدويل
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ب.  متكنت �حلركة من �إقناع بنك �أت�ص �أ�ص بي �صي HSBC �لبيطاين لالن�صحاب من م�صاريع مع 

�رشكات تنتج �أ�صلحة ل�صالح “�إ�رش�ئيل”.

عن  بالتوقف  للحركة  ن�صاطات  بعد   University of Manchester مان�ص�صرت  جامعة  قامت  ج. 

�لتعامل مع منتجات �إ�رش�ئيلية معينة ب�صبب �صلتها باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي. 

جنحت �حلركة يف �إقناع �ملطربة �لعاملية النا ديل ر�ي Lana Del Rey باالعتذ�ر عن �إقامة حفلها  د. 

�لفني يف “�إ�رش�ئيل” �لذي كان مقرر�ً يف �أيلول/ �صبتمب 2018. 

وو��صلت �حلركة ن�صاطاتها �صنة 2019، ونظمت قر�بة مئة ن�صاط يف �لدول �الأوروبية، وتعاونت 

�لرتكيز  يف  �صيّما  ال  وع�رش�ت �جلامعات   The Guardian �جلارديان  مثل  بريطانية  �صحف  معها 

على ك�صف �ل�صيا�صات �لعن�رشية �الإ�رش�ئيلية، كما ن�صقت �حلركة ن�صاطات لها يف �لدول �الإفريقية، 

وعقدت لقاء�ت مع �أحز�ب ونقابات و�حتاد�ت بهدف �لرتكيز على ك�صف �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية يف 

جماالت حقوق �الإن�صان، و�ملمار�صات �لعن�رشية، و�ال�صتيطان، وفر�ص �لقو�نني �لعن�رشية.

ت�صيلي  خ�صو�صاً  �لالتينية  �أمريكا  دول  يف  خمتلفة  ن�صاطات  تنظيم  يف  �حلركة  جنحت  كما 

“�إ�رش�ئيل”  دور  حول  ندو�ت  �لن�صاطات  و�صملت  و�ملك�صيك،  وكولومبيا  و�لب�زيل  و�الأرجنتني 

�ملتحدة،  �لواليات  ويف  �ل�صيا�صة.  هذه  �إف�صال  على  �لعمل  و�رشورة  �لالتينية  �أمريكا  ع�صكرة  يف 

 ،”Israeli Apartheid Week )IAW( �الإ�رش�ئيلي  �لعن�رشي  �لف�صل  “�أ�صبوع  �صمي  ما  و�صمن 

خ�صو�صاً   ،Harvard University هارفارد  بينها  من  وكلية،  جامعة  ع�رشين  من  �أكرث  �صاركت 

�آ�صيا  ويف  �الجتاه.  هذ�  يف  �لطالبية  �ل�صحف  وتوظيف  �لطالبية  �الإعالمية  �لن�صاطات  نطاق  يف 

�جلامعات،  يف  و�الأفالم  �ملل�صقات  عر�ص  خالل  من  وماليزيا  �لهند  يف  ن�صاطات  �حلركة  نظمت 

�ليمني �أجنحة  وبع�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لهندية  �لعالقات  تنامي  ك�صف  على  �ل�صنة  هذه  يف  �لرتكيز   مع 

98
يف ماليزيا.

وبح�صب تقرير �صادر عن وز�رة �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية، فاإن �ملوؤ�رش�ت تدلل على 

“�إ�رش�ئيل” مل يعودو�  �أن موؤيدي  �أ�ص( تعاظم لدرجة  �ملقاطعة )بي دي  �أن�صطة حركة  �أن م�صتوى 

قادرين على �لتعبري عن ذ�تهم، وتنظيم �أن�صطة د�خل حرم �جلامعات �الأمريكية دفاعاً عن “�إ�رش�ئيل” 

و�صيا�صاتها. وح�صب �لتقرير، �لذي �قتب�صت منه �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم”، فاإن ن�صطاء بي دي �أ�ص 

99
ال يرتددون يف و�صم كل من يحاول �لدفاع عن “�إ�رش�ئيل” باأنه “قاتل الأطفال فل�صطني”.

�صّد  �لعاملية  �ملقاطعة  تو�صيع  يف  �حلركة،  هذه  حتققها  �لتي  �ملهمة  �الإجناز�ت  من  �لرغم  وعلى 

�أن ذلك يجب �أال يحو �لفرق بني �صقفها و�صقف ف�صائل �ملقاومة وال �صيّما فيما  �إال  �مل�صتوطنات، 

يتعلق بالتم�صك بالثو�بت �لفل�صطينية.
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2. املحكمة   اجلنائية   الدولية: 

International Criminal Court )ICC( �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية   �أعلنت 

فاتو بن �صودة “�أنه، وبناء على حتليل م�صتقل ومو�صوعي للمعلومات �ملتوفرة لدى مكتبها، ب�صاأن 

�حلالة يف فل�صطني، فقد قررت �أن �ملعايري لفتح �لتحقيق �جلنائي قد تو�فرت، ما يعني �أنها جاهزة 

ملمار�صة  والية  متتلك  �أنها  تاأكيد  �الأوىل  �لتمهيدية  �لد�ئرة  من  “طلبت  قائلة:  وتابعت  حتقيق.  لفتح 

�خت�صا�صها على كل من �ل�صفة �لغربية، مبا ي�صمل �لقد�ص �ل�رشقية، وقطاع غزة، وهذ� �ال�صتنتاج 

�لق�صائي  �خت�صا�صها  ممار�صة  �أجل  من  �ملحكمة  والية  حتديد  �أجل  من  ح�رشية  الأغر��ص  هو 

 وقد �أحدث �إعالن بن �صودة �رتياحاً و��صعاً يف �الأو�صاط �لفل�صطينية 
100

ونطاق تطبيق ميثاق روما”.

و�لعربية و�لدولية. ودعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �لفل�صطينيني �ملت�رشرين جر�ء 

“يوماً  �ليوم  �لدولية، و�عتب هذ�  �أمام �ملحكمة �جلنائية  “�إ�رش�ئيل”  �إىل رفع ق�صايا على  �الحتالل 

 �أما رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، فقال �إن �ملحكمة غري خمت�صة بالعمل يف 
101

عظيماً”.

102
�الأر��صي �لفل�صطينية، و�إن قر�رها ي�صجل كـ“يوم �أ�صود بالن�صبة للحّق وللعد�لة”.

3. منظمة العفو الدولية:

�لتي  �جلديدة  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�نني   Amnesty International �لدولية  �لعفو  منظمة  �نتقدت 

تعزز �لتمييز �لعن�رشي �صد �الأفر�د غري �ليهود، كما بينت �صيا�صات �لعنف �الإ�رش�ئيلية �لتي �أودت 

�أياً من  �أن يكون  �لقتل دون  50 طفالً، وقد مت  �أكرث من  2019 بينهم  290 فل�صطينياً يف �صنة  بحياة 

هوؤالء �لقتلى ي�صكل خطر�ً على �أحد. كما �نتقدت �ملنظمة ��صتمر�ر �حل�صار �الإ�رش�ئيلي لغزة وللعام 

يف �لفل�صطينيني  حركة  على  �الإ�رش�ئيلية  �لقيود  على  �لتاأكيد  �ملنظمة  و�أعادت  �لتو�يل،  على   11  �لـ 

�ل�صفة �لغربية خ�صو�صاً مع �نت�صار �حلو�جز �لع�صكرية و�إغالق �لطرق بجدر�ن �إ�صمنتية. و�أكدت 

توجيه  دون  �الإد�ريني  �ملعتقلني  من  �ملئات  بينهم  ومن  �لفل�صطينيني  من  �الآالف  �عتقال  ��صتمر�ر 

“�إ�رش�ئيل” هدم �لبيوت و�ملر�فق  تهم لهم مع ��صتمر�ر �لتعذيب مبا يف ذلك لالأطفال؛ كما تو��صل 

�لق�صائية  �ملوؤ�ص�صات  جتاهل  ��صتمر�ر  مع  منازلهم،  مغادرة  على  �ل�صكان  و�إجبار  �لفل�صطينية 

�ملهاجرين  حرمان  يف  يظهر  و�لذي  �الإن�صاين؛  �لقانون  �حرت�م  وعدم  �لعد�لة  ملعايري  �الإ�رش�ئيلية 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إىل جانب قيام  �إىل �خلارج،  �للجوء بل وطردهم  �الأفارقة ب�صكل خا�ص حق 

103
ب�صجن �جلنود �لذي يرف�صون �خلدمة يف فل�صطني �ملحتلة 1967 بد�فع “�ل�صمري”.

4. فريَدم هاو�س:

من  عدد  عن   2019 �صنة  يف  �لك�صف  يف   Freedom House هاو�ص  فريدَم  موؤ�ص�صة  �أ�صهمت 

�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية مثل: تقييد �حلركة لل�صكان، وهدم �لبيوت و�ملر�فق �لعامة، وتقييد �حلريات 

�ملدنية و�ل�صيا�صية، و��صتمر�ر تو�صيع �مل�صتوطنات مع منح هوؤالء �مل�صتوطنني �حلقوق نف�صها �لتي 
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يتمتع بها �الإ�رش�ئيلي يف “�إ�رش�ئيل”، كما وجهت �ملوؤ�ص�صة �نتقاد�ت مل�صتويات �حلريات يف �ملناطق 

104
�لتي تديرها �ل�صلطة �لفل�صطينية.

5. هيومن رايت�س ووت�س:
105

ت�صمن تقارير هيومن ر�يت�ص ووت�ص يف �ل�صنتني 2018-2019 �الإ�صارة �إىل �جلو�نب �لتالية:

   �أ. فر�ص �لقيود �ل�صارمة و�لتمييزية على حقوق �لفل�صطينيني.

ب. تقييد حركة �الأ�صخا�ص و�لب�صائع من قطاع غزة و�إليه.

 ج. تي�صري �النتقال غري �لقانوين للمو�طنني �الإ�رش�ئيليني �إىل �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

غزة  بني  �لفا�صل  �ل�صياج  من  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  على  �ملتمركزة  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �إفر�ط  د.   

و“�إ�رش�ئيل” يف ��صتخد�م �لقوة �لفتاكة.

�ملدفعي ب�صكل متقطع �صد قطاع غزة  �الإ�رش�ئيلي �لغار�ت �جلوية و�لق�صف  هـ. مو��صلة �جلي�ص 

خالل �لفرتة 3/30-2019/11/19، مما �أدى �إىل مقتل 37 فل�صطينياً من �ملتظاهرين �لفل�صطينيني 

�ملطالبني بحقوقهم يف غزة.

 و. ��صتمر�ر “�إ�رش�ئيل” �إغالقها �لفعلي لقطاع غزة منذ �أكرث من عقد، وتفاقم �لو�صع نتيجة �إغالق 

م�رش حدودها مع غزة مما �أثر على �إمد�د�ت �لكهرباء و�ملياه، حيث حت�صل �الأ�رش يف غزة على 

�لكهرباء لفرتة ترت�وح بني 4 و5 �صاعات يومياً طو�ل �ل�صنة.

 ز. و��صلت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية تو�صيع �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، و�لتمييز ب�صكل 

�حلركة  بحرية  و�ل�صماح  �خلدمات  تقدمي  يف  �مل�صتوطنني  ل�صالح  �لفل�صطينيني  �صد  منهجي 

و�إ�صد�ر ت�صاريح �لبناء و�إجر�ء�ت �أخرى.

�أعد�د  �لفل�صطينية، مت�صببة يف ت�رشيد  �ملنازل و�لعقار�ت  ح. و��صلت �صلطات �الحتالل هدم مئات 

كبرية من �لفل�صطينيني.

6. منظمة مرا�شلون بال حدود:

�لدولية غري �حلكومية،  �ملنظمات  تقارير  ترد يف  �لتي  �الإن�صانية  �الإجر�ء�ت غري  مع كل  �ت�صاقاً 

طلبت منظمة مر��صلون بال حدود Reporters Without Borders يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2018 

“جر�ئم حرب” �رتكبها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  من �ملحكمة �جلنائية �لدولية �لتحقيق فيما يعتقد باأنه 

�آذ�ر/  �أو�خر  �لفل�صطينية يف غزة منذ  �لذين كانو� يغطون �ملظاهر�ت  �لفل�صطينيني،  �صد �ل�صحفيني 

106
مار�ص 2018.
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7. موؤ�ش�شات ا�شتطالعات الراأي العام الدويل:

�لدويل  �لعام  �لر�أي  ��صتطالعات  موؤ�ص�صات  من  �لعديد  باهتمام  �لفل�صطيني  �ملو�صوع  يحظى 

�ملتخ�ص�صة، وقد دلت نتائج هذه �ال�صتطالعات يف معظمها على �جتاه و�حد وهو �نح�صار �لتعاطف 

�ل�صعبي مع �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية ب�صكل خطي، وهو ما يت�صح يف �لنماذج �لتالية:

107
  �أ. �حتلت “�إ�رش�ئيل” �ملرتبة �لر�بعة بني 22 دولة �الأكرث �صلبية يف نظر �لر�أي �لعام �لدويل.

108
ب. �لتحوالت يف �لنظرة �الأمريكية لالإ�رش�ئيليني �صنة 2019:

كمجتمع: نالت “�إ�رش�ئيل” تاأييد 77% من �جلمهوريني و57% من �لديوقر�طيني.  .1

كحكومة: نالت “�إ�رش�ئيل” تاأييد 61% من �جلمهوريني مقابل 26% من �لديوقر�طيني.  .2

ن�صبة �لتاأييد لالإ�رش�ئيليني بني �جلمهوريني من �ل�صباب )30 عاماً فما دون( هي 27%، وهي   .3

ن�صبة تقل عن ن�صف ن�صبة �لتاأييد لـ“�إ�رش�ئيل” بني من هم فوق 65 عاماً )57%(، وهو �أمر 

109
له دالالته �مل�صتقبلية �خلطرة كما يقول �أحد �لباحثني يف مركز هرت�صليا.

موقف �الإ�رش�ئيليني من �الأمم �ملتحدة؛ ينظر �الإ�رش�ئيليون لها نظرة �صلبية بن�صبة 65% مقابل  ج. 

110
معدل عاملي للنظرة �ل�صلبية هو %26.

�ل�صامية” الأغر��صهم  “مناه�صة  فكرة  ي�صتخدمون  �ليهود  �أن  يعتقدون  �الأوروبيني  35% من  د. 

111
�خلا�صة.

لـ“�إ�رش�ئيل”، وو�فق  24 دولة يعار�صون قر�ر تر�مب �عتبار �لقد�ص عا�صمة موحدة  71% يف  هـ. 

55%، بينما كانت ن�صبة �ملعار�صة هي  11%، وعار�ص �الأوروبيون �لقر�ر بن�صبة  على �لقر�ر 

112
�الأقل يف بوركينا فا�صو �الإفريقية مبعدل %27.

 French Institute للر�أي  �لفرن�صي  �ملعهد  �أجر�ه  �لفرن�صي  �لعام  للر�أي  ��صتطالع  ويف  و. 

نحو  �صلبي  توجه  لديهم  �لفرن�صيني  من   %57 �أن  تبني   ،2019 �صنة   of Public Opinion

م�صوؤولية  تتحمل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يرون  و%71  �ل�صهيونية،  يعار�صون  و%69  “�إ�رش�ئيل”، 
113

كبى �إز�ء تعطل �ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني.

ع 37 وزير خارجية �أوروبي �صابق يثلون 19 دولة �أوروبية بياناً، �نتقدو� فيها �ل�صيا�صات  وقَّ ز. 

�الإ�رش�ئيلية، وطالبو� مبوقف �أوروبي يف هذ� �الجتاه، ال �صيّما بخ�صو�ص �لتحول يف �لتوجهات 

�ملباالة  وعدم  �الإ�رش�ئيلي،  للطرف  و�النحياز  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �لت�صوية  جتاه  �الأمريكية 

دولة  باإقامة  �خلا�ص  مبوقفها  �أوروبا  تتم�صك  �أن  و�رشورة  �الإ�رش�ئيلي؛  �ال�صتيطان  بتو�صع 

هذ�  يف  �نتقا�ص  باأي  �العرت�ف  وعدم  للطرفني  �الأمن  �صمان  مع   ،1967 حدود  على  فل�صطينية 

دولة  نحو  ت�صري  فل�صطني  يف  �الأو�صاع  �أن  من  �لبيان  وحذَّر  �لفل�صطينية.  �حلقوق  من  �ل�صاأن 

114
و�حدة ال تت�صاوى فيها �حلقوق بني �صكانها.
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تو�جه “�إ�رش�ئيل” يف عالقاتها �لدولية عدد�ً 

قدرتها  وتتفاوت  و�لتحديات،  �لفر�ص  من 

على توظيف �لفر�ص ومو�جهة �لتحديات طبقاً للمو�صوع �ملطروح، وتتحكم يف هذه �لقدرة جمموعة 

من �ملتغري�ت �مل�صتقبلية و�أهمها:

يف  تر�مب  �لرئي�ص  فر�ص  تبدو  �إذ   ،2020 �صنة  خالل  �الأمريكية  �لرئا�صية  �النتخابات  نتائج   .1

�لفوز بالرئا�صة مرة ثانية غري مطمئنة للجانب �الإ�رش�ئيلي، خ�صو�صاً نتيجة �ال�صطر�ب يف �إد�رته 

يعود  �لر�هن  �الأمريكي  �الندفاع  يجعل  قد  ما  وهو  لعزله،  �لديوقر�طيني  من  �ملتو��صل  و�ل�صعي 

لوتريته �ل�صابقة على مرحلة تر�مب.

“�إ�رش�ئيل”  بني  تظهر  قد  �مل�صكالت  بع�ص  فاإن  �حلالية  توجهاته  وو��صل  تر�مب  فاز  �إذ�  �أما 

�مل�صوؤولني  بع�ص  له  �أ�صار  ما  وهو  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صينية  �لعالقات  تطور  بخ�صو�ص  و�أمريكا 

م�رشوع  نطاق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لتحتية  �لبنية  من�صاآت  يف  �لتعاون  نطاق  يف  خ�صو�صاً  �الأمريكيني، 

115
“�حلز�م و�لطريق” �ل�صيني.

فاز  �لبيك�صت، و�لتي  �ملبكرة، ب�صبب �خلالفات حول  �لبيطانية  �النتخابات  نتائج  2. �صكلت 

�صالح  لغري  �صلبية  نقطة  لـ“�إ�رش�ئيل”  تاأييد�ً  �الأكرث   Conservative Party �ملحافظني  حزب  فيها 

�لفل�صطينيني، �لذين �أبدت قيادة حزب �لعمال Labour Party �ملعار�ص تفهماً �أكب حلقوقهم، وهو 

ما يعني مزيد�ً من �لتن�صيق �الأمريكي �لبيطاين يف �ل�صغط �ملتز�يد على �لفل�صطينيني م�صتقبالً.

3. �إن خروج بريطانيا من �الحتاد �الأوروبي يعني �ختالل �لتو�زنات د�خل هيئة �صنع �لقر�ر 

د�خل  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  تاأييد�ً  �الأكرث  هي  بريطانيا  كانت  فقد  “�إ�رش�ئيل”،  �صالح  لغري  �الأوروبي 

�الحتاد، ولعل خروجها يخفف من حدة �لتاأييد لـ“�إ�رش�ئيل” يف ظل ثقل دورها يف �الحتاد.

ظل  يف  �لهندية  �الإ�رش�ئيلية  و�لعالقات  �ل�صينية  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  تو�صع  ��صتمر�ر  �إن   .4

تر�خي �لديبلوما�صية �لعربية بخ�صو�ص �ملو�صوع �لفل�صطيني، �صيزيد من تعقيد�ت �لو�صع �لدويل 

�أمام �لطرف �لفل�صطيني.

�صيا�صي  ت�صاد  �أمام  �لبيك�ص  منظمة  �صي�صع  �لب�زيلية  �لرئا�صة  �أ�صاب  �لذي  �لتغري  �إن   .5

د�خلي لي�ص �أمامه �إال:

�حتمال �ن�صحاب �لب�زيل من �لبيك�ص �أو جتميد ع�صويتها، مع �الأخذ يف �العتبار �لوزن �لكبري  �أ. 

ذ� ت�صاعدت خالفاتها مع �ل�صني ورو�صيا بخ�صو�ص  للب�زيل يف �أمريكا �لالتينية، خ�صو�صاً اإ

�أمريكا  �لي�صارية يف  �لدول  �مل�صاندة �لب�زيلية ل�صيا�صات تر�مب جتاه فنزويال وبوليفيا وبقية 

�لالتينية.

ثالث ع�شر: التداعيات امل�شتقبلية 
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ما  وهو  معينة،  ملحدد�ت  طبقاً  �لبيك�ص  قر�ر�ت  مع  �جلديدة  بقيادتها  �لب�زيل  تَكيُّف  �حتمال  ب. 

نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �ملنظمة  قمة  خالل  و�لب�زيل  �ل�صني  بيانات  يف  �أويل  ب�صكل  �ت�صح 

قد  ما  وهو  للب�زيل،  �الأول  �لتجاري  �ل�رشيك  هي  �ل�صني  �أن  �إىل  �لتنبه  �رشورة  مع   ،2019

�إ�صد�ر مو�قف  �أن تتجنب �ملنظمة  �أو  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لرئي�ص �لب�زيلي  �إىل تخفيف �نحياز  يقود 

حمددة بخ�صو�ص �ملو�صوع �لفل�صطيني، يف ظل �لتباعد �لكبري بني مو�قف �لب�زيل وبقية �لدول 

�الأع�صاء، وهو ما ي�صكل خ�صارة للطرف �لفل�صطيني.

بناء على ما �صبق، من �ل�رشوري �لعمل يف ظل �لظروف �مل�صار 

لها �أعاله يف �الجتاهات �لتالية:

1. �رشورة �إيالء قطاعات �لر�أي �لعام �لدويل من منظمات غري حكومية دولية �أو �إقليمية �ملزيد 

يف  و�لعربية  �لفل�صطينية  للجاليات  �أكب  توظيف  مع  �الأوروبية،  �لدول  يف  خ�صو�صاً  �الهتمام  من 

�لر�أي  ��صتطالعات  نتائج  توزيع  �لنطاق  هذ�  يف  �ل�رشوري  ومن  �لالتينية.  �أمريكا  ويف  �لدول  هذه 

�لدويل �حلكومية وغري  �ملجتمع  �لدولية ومنظمات  �ملوؤ�ص�صات  باأكب قدر ممكن على  �لدويل،  �لعام 

�الإ�رش�ئيلية يف  لل�صيا�صة  �الإد�نة  �ملتحدة وم�صتويات  �الأمم  �لت�صويت يف  نتائج  �حلكومية، وتوزيع 

�ملنظمات �لدولية �حلكومية.

2. زيادة �حلو�ر مع �لقوى �ل�صيا�صية �ملعروفة مبوقفها �مل�صاند لفل�صطني يف:

�ل�صني: وهنا ال بّد من �إن�صاء خلية فكرية متخ�ص�صة لتحديد �لقياد�ت �ل�صيوعية �الأكرث تفهماً  �أ. 

للموقف �لفل�صطيني بني قياد�ت �حلزب وتعميق �لتو��صل معها، و��صتثمار �لهو�ج�ص �ل�صينية 

من �لعالقات �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية. 

�أهم  �أحد  �لتقليدية  مبو�قفه   Indian National Congress �لهندي  �ملوؤمتر  حزب  يثل  �لهند:  ب. 

�لقوى �مل�صاندة لفل�صطني يف �لهند، كما �أن له �متد�د�ته يف �ملجتمع �لهندي، وقد يعود لل�صلطة من 

جديد، وهو �أمر يجب �لتنبه له و��صتثماره. 

 Communist Party of the Russian �لرو�صي  �ل�صيوعي  �حلزب  من  كل  يثل  رو�صيا:  ج. 

 Liberal Democratic Party و�لتيار �لليب�يل �لديوقر�طي �لرو�صي Federation (CPRF)

بّد  وال  �لفل�صطينية،  للحقوق  تفهماً  �الأكرث  �لقوى  �لقومية(  �لنزعة  )ذو   of Russia (LDPR)

من �لرتكيز على تطوير �لعالقة معهما خ�صو�صاً ممن يثلهما يف �الأو�صاط �لفكرية مثل �ملفكر 

تاأثري�ً  �أكرث �ملفكرين  Alexander Dugin، و�لذي يعد من  �لك�صاندر دوغني  �لرو�صي �مل�صهور 

116
على �لرئي�ص بوتني.

رابع ع�شر: التو�شيات
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�لفل�صطينية  للحقوق  �لدويل  �لتاأييد  ن�صب  �أن  �لف�صل من  ��صتنتجناه يف هذ�  ما  �رشورة در��صة  د. 

ترتفع يف فرت�ت �ملو�جهة مع �الحتالل، بينما ي�صرتخي هذ� �لتاأييد يف حلظات ��صرتخاء �ملقاومة.

�أي  مو�جهة  يف  �ملقاومة  وقوى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  جانب  من  حا�صمة  مو�قف  �تخاذ  �رشورة  هـ. 

م�صاركة فل�صطينية، غري مفو�صة ر�صمياً، يف موؤمتر�ت دولية، على غر�ر ما جرى يف م�صاركة 

�مل�صاركة قد  �إن مثل هذه  �إذ  له �صابقاً،  �مل�صار  �لدويل  �لبحرين  �صخ�صيات فل�صطينية يف موؤمتر 

تتد�عى عنها نتائج �أخطر مما يبدو للوهلة �الأوىل.

�رشورة حتقيق �أو�صع وحدة وطنية �صدّ �ل�صيا�صات �الأمريكية وما ي�صمى بـ“�صفقة �لقرن”. و. 
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اأبرز امل�سارات املحتملة

ل�سنتي 2020–2021

ال�سنتني  يف  العامة  للم�سارات  امتداد  هي   2021-2020 ل�سنتي  املحتملة  امل�سارات  اأن  يظهر 

اأبرز  اأما   .2021 �سنة  اأكرب  ب�سكل  معاملها  تت�سح  رمبا  حمتملة  لتغريات  بذور  منو  مع  املا�سيتني، 

امل�سارات املحتملة فيمكن اخت�سارها )واهلل اأعلم( فيما يلي:

اأزمة  ا�ستمرار  املتوقع  من  فاإنه  فل�سطني،  ق�سية  ت�ستهدف  التي  املخاطر  ت�ساعد  من  بالرغم  	·

فاعليتها،  وانعدام  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  مكانة  وتدهور  الفل�سطيني،  الوطني  امل�رشوع 

اإ�رشار  �سوء  يف  واملقاومة؛  الت�سوية  م�ساَري  بني  التجاذب  وحالة  االنق�سام،  حالة  وا�ستمرار 

على  الهيمنة  على  الفل�سطينية(  وال�سلطة  التحرير  منظمة  )قيادة  احلالية  الفل�سطينية  القيادة 

�سناعة القرار، وعدم الرغبة يف �رشاكة �سيا�سية حقيقية، وال يف اإعادة بناء املوؤ�س�سات الر�سمية 

الفل�سطينية.

من  الإفراغها  االحتالل  �سعي  وا�ستمرار  الفل�سطينية،  ال�سلطة  تاآكل  ا�ستمرار  املتوقع  من  	·

م�سمونها الوطني. وبالرغم من م�ساريع ال�سم االإ�رشائيلية، واعرتا�س ال�سلطة عليها، فلي�س 

من املرجح اأن تقوم ال�سلطة بتبني املقاومة اأو بال�سماح النطالق انتفا�سة من االأر�س التي تقع 

“اإ�رشائيل” ر�سمياً  اأنها �سترتدد كثرياً يف احلل الكامل لل�سلطة يف حال �سم  اإدارتها، كما  حتت 

الأجزاء من ال�سفة.

من امل�ستبعد عقد انتخابات حرة نزيهة للمجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع  	·

غزة، لي�س فقط ب�سبب املعوِّق الفل�سطيني الداخلي؛ واإمنا اأي�ساً ب�سبب الطرف االإ�رشائيلي الذي 

اأفرغ ال�سلطة من م�سمونها ال�سيا�سي والتمثيلي، والذي اأنهى عملياً اتفاق اأو�سلو وا�ستحقاقاته، 

كما لن ي�سمح لقوى املقاومة باأي دور قيادي اأو ت�رشيعي خ�سو�ساً يف ال�سفة الغربية. وبالتايل 

كاإعادة  االإ�رشائيلي،  الطرف  بها  يتحكم  ال  م�سارات  على  يركز  اأن  الفل�سطيني،  اجلانب  فعلى 

بناء منظمة التحرير وترتيب البيت الفل�سطيني وتفعيل العمل ال�سيا�سي يف قطاع غزة وخارج 

فل�سطني.

من املتوقع ا�ستمرار ح�سار قطاع غزة )بدرجات متفاوتة( طاملا ظل حتت �سيطرة قوى املقاومة.  	·

البطولة والت�سحية واالرتباط  العودة، ومناذج  التي حققتها م�سريات  النجاحات  وبالرغم من 

باالأر�س التي قدمتها، فاإن انعكا�سها على فك احل�سار ظل حمدوداً. وقد تت�سمن ا�ستحقاقات 

املقاومة والعمل  القطاع يف حماولة الإ�سقاط خط  ال�سغوط على  من  ترامب مزيداً  اإنفاذ �سفقة 

املقاوم.
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�العتد�ء�ت على  تتز�يد  �الأق�صى، و�صوف  �لقد�ص و�مل�صجد  �لتهويد على  تتز�يد خماطر  �صوف  	·

�لعربي  �لرتدي  ثمار  لقطف  �ل�صهيوين  �الحتالل  من  �صعياً  و�مل�صيحية،  �الإ�صالمية  �ملقد�صات 

و�الإ�صالمي و�لدعم �الأمريكي غري �مل�صبوق، وحماوالت �إنفاذ �صفقة تر�مب.

�أن تتز�يد �حتماالت �صم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ر�صمياً الأجز�ء من �ل�صفة �لغربية،  من �ملرجح  	·

مثل �مل�صتوطنات، ومناطق �الأغو�ر، وما ور�ء �جلد�ر �لعن�رشي �لعازل؛ خ�صو�صاً بعد �إعالن 

�صفقة تر�مب، وبعد تو�فق �الأحز�ب �حلاكمة يف �لكيان �الإ�رش�ئيلي على عملية �ل�صم.

�تخاذ  و�إىل  و�لديني،  �ليميني  �لتطرف  من  مزيد  �إىل  �ل�صهيوين  �ملجتمع  �جتاه  ي�صتمر  �صوف  	·

�لوجود  و�إ�صعاف  عزل  بر�مج  ��صتمر�ر  مع  �أو�صح؛  “يهودية”  مظاهر  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان 

�لعربي يف فل�صطني �ملحتلة 1948. وبالرغم من حالة �لتقدم �القت�صادي و�رتفاع �لناجت �الإجمايل 

�لقوة �لع�صكرية  �أوروبية؛ وبالرغم من  �ملحلي، وزيادة دخل �لفرد مبا يو�زي نظريه يف بلد�ن 

�إال  و�الإ�صالمي؛  �لعربي  �لر�صمي  �ل�صعف  حالة  من  وبالرغم  �الإ�رش�ئيلية؛  و�لنوعية  �ل�صخمة 

�أن “�إ�رش�ئيل” �صتظل تو�جه �أزمات وجودية يف ظّل �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته على 

�أر�صه، و��صتمر�ر �لتز�يد �ل�صكاين لل�صعب �لفل�صطيني يف فل�صطني �لتاريخية، مبا يتجاوز �أعد�د 

��صرت�تيجية  بيئة  ظّل  ويف  معها،  للتعامل  ر�ف�صة  و��صعة  �صعبية  عربية  بيئة  ظّل  ويف  �ليهود؛ 

حميطة غري م�صتقرة، ويتنامى فيها �لوجود �ملقاوم �ملعادي لـ“�إ�رش�ئيل”.

من �ملتوقع تطور �إمكانات �لعمل �لفل�صطيني �ملقاوم، و�زدياد قدر�ته �لقتالية �لنوعية؛ خ�صو�صاً  	·

�ملختلفة يف  باأ�صكالها  �ملقاومة  ُيتوقع تز�يد  �مل�صرية؛ كما  �ل�صاروخية و�ل�صيب�نية، و�لطائر�ت 

�ل�صفة �لغربية.

تبني  باجتاه  �لدفع  تز�يد  وبالتايل،  �لدولتني،  حّل  وتهاوي  �ل�صلمية،  �لت�صوية  م�صار  �ن�صد�د  	·

�ل�صعب �لفل�صطيني خليار�ت �ملقاومة بكافة �أ�صكالها، وت�صاعد �ل�صغط على �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية 

�لفل�صطينية لتبني هذ� �الجتاه.

“�إ�رش�ئيل” وحتديد�ً م�رش  �أن حتافظ �لبالد �لعربية �ملرتبطة بعالقات ر�صمية مع  من �ملتوقع  	·

�لتطبيعية  “�إ�رش�ئيل” �ل�صعي لتو�صيع �خرت�قاتها  و�الأردن على هذه �لعالقات. كما �صتو��صل 

مع  �الخرت�قات  من  مزيد  وحتقيق  و�ل�صود�ن،  وُعمان  و�ل�صعودية  و�لبحرين  �الإمار�ت  مع 

خرى. و�صتحاول �ال�صتمر�ر يف ت�صويق نف�صها كحليف �صد �إير�ن 
ُ
�الأنظمة �لر�صمية �لعربية �الأ

ويف مكافحة “�الإرهاب” وما ُيعرف بالـ“�الإ�صالم �ل�صيا�صي”، يف حماولة لتغيري بو�صلة �ل�رش�ع 

�حلقيقي يف �ملنطقة مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي. غري �أن �لبلد�ن �لعربية �لتي �صارت يف جمال �لتطبيع 

�لعربي قد بلغت مد�ها، و�أخذت  للربيع  “�ملوجة �مل�صادة”  �أن  �أزماتها �خلا�صة، كما  تعاين من 

تعاين من �ال�صتنز�ف، ومن �لت�صققات يف جدر�نها؛ وهو ما قد يربك ح�صابات هذه �لدول، �لتي 

ال جتد نف�صها يف و�صع مريح مع �صعوبها، وال يف �إد�رة �أدو�ت �صيطرتها ونفوذها.
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جتاه  و�لباهت  �ل�صعيف  �أد�ئها  من  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  ن  حُت�صِّ �أن  �ملتوقع  من  لي�ص  	·

فل�صطني. غري �أن هناك فر�صة لتز�يد �لتفاعل �ل�صعبي �الإ�صالمي مع ق�صية فل�صطني، خ�صو�صاً 

مع تز�يد �لتهديد�ت �لتي تتعر�ص لها �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى.

ومن �ملتوقع �أن تتابع تركيا �أد�ءها �ل�صيا�صي �لن�صط �لد�عم لفل�صطني. ويف �لوقت نف�صه �صتحافظ 

�لن�صطة  �لتجارية  عالقاتها  �صتتابع  �أنها  غري  “�إ�رش�ئيل”،  مع  “باردة”  �صيا�صية  عالقات  على 

معها، و�لتي جتاوزت �صتة مليار�ت دوالر �صنة 2019.

�ل�صيا�صي  دعمها  �صتتابع  فاإنها  عليها،  �القت�صادية  �ل�صغوط  ت�صاعد  من  فبالرغم  �إير�ن،  �أما 

نقاط  �صتتجنب  لكنها  لـ“�إ�رش�ئيل”؛  �ملك�صوف  وعد�ءها  �لفل�صطينية،  للمقاومة  و�لع�صكري 

�الحتكاك �ملبا�رش؛ حيث �صرتكز على تنفيذ �أجندتها �الإقليمية. 

�صي�صتمر �ملوقف �لدويل �لر�صمي مت�صقاً مع خّطه �لعام يف �إبد�ء �لتعاطف و�لدعم باأغلبية كبرية  	·

)مبعدل يزيد عن 140 دولة( لق�صية فل�صطني يف �أطر �الأمم �ملتحدة و�ملوؤ�ص�صات �لدولية؛ بالرغم 

من تز�يد �لتماهي �الأمريكي مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي؛ وبالرغم من توثيق “�إ�رش�ئيل” لعالقاتها 

�أو غطاء دويل  مع قوى دولية �صاعدة كال�صني و�لهند و�لب�زيل. و�صتبقى فر�ص توفري دعم 

ل�صفقة تر�مب �أو �صم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية �صعيفة جد�ً يف �لفرتة 2020-2021. و�صيكون 

هناك على �الأرجح تز�يد بطيء ومتدرج يف تعاطف �لر�أي �لعام �لدويل مع ق�صية فل�صطني، وتز�يد 

�أن�صطة حركات �ملقاطعة بي دي �أ�ص BDS، وكذلك فعاليات جترمي �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.
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)اأ(

�آبي، �صينزو، 419–420

�الئتالف �لعاملي لن�رشة �لقد�ص وفل�صطني، 377

�الئتالف من �أجل �لنز�هة و�مل�صاءلة - �أمان، 124

�آر�ن، �صمعون، 327

�آرئيل، �أوري، 145، 294

�آ�صيا، 321، 363، 421

�آل ثاين، حممد بن عبد �لرحمن، 313

�آل خليفة، خالد بن �أحمد، 308

�آل خليفة، مبارك، 317

�آل �صعود، ريا بنت بندر، 323

�الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية، 120–121

�آيزنكوت، غادي، 198، 203، 257، 260، 313–314

�أبر�موفيت�ص، عوفر�، 327

�أبو �لب�صل، عبد �لنا�رش، 140

�أبو زهري، �صامي، 282

�أبو �صليمان، كميل، 302

�أبو �صنينة، يو�صف، 291

�أبو �صبيح، يو�صف، 164

�أبو طه، �أنور، 52

�أبو طري، حممد، 161

�أبو ظبي، 311، 315–317، 327

�أبو عرفة، خالد، 161

�أبو �لعطا، بهاء، 204، 298، 300

�أبو غز�لة، �إيهاب، 142

�أبو �لغيط، �أحمد، 281–282

�أبو قويدر، �صامر، 142

�أبو كروم، بهاء، 301

�أبو ليلى، عمر، 56–57

�أبو مرزوق، مو�صى، 370

�الحتاد �الإفريقي، 415–417

،403  ،391–390  ،316  ،48 �الأوروبي،   �الحتاد 

425 ،412 ،410–408

- �لبملان �الأوروبي، 307

�الحتاد �لبملاين �لعربي، 324

�الحتاد �لدويل للك�صاف �مل�صلم، 328

�الحتاد �لديقر�طي �لفل�صطيني )فد�(، 34، 47، 50

�الحتاد �ل�صوفييتي، 242، 244، 412

�حتاد �لطالب يف “�إ�رش�ئيل”، 245

�الحتاد �لعاملي لعلماء فل�صطني، 333

�الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني، 377

 ،92 )�أوبال(،  �لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطيني  �الحتاد 

419

�الحتاد �لوطني لطلبة �لكويت، 331

 ،218–216  ،183  ،92  ،71  ،56  ،49 �أو�صلو،  �تفاق 

406 ،392 ،326

�تفاق �خلليل 1997، 56، 154

�تفاق �ل�صاطئ 2014، 31، 34

�تفاق �رشم �ل�صيخ، 56

�تفاق غزة �أريحا، 56

�تفاق �ملرور و�حلركة 2005، 56

�تفاق �مل�صاحلة/ �تفاق �لقاهرة 2005، 43

�تفاق �مل�صاحلة/ �تفاق �لقاهرة 2011، 43، 282

�تفاق �مل�صاحلة/ �تفاق �لقاهرة 2017، 27–32، 282، 

393

�تفاق و�ي ريفر، 56

�تفاقيات جنيف، 395–397

�تفاقية برلني 1878، 158

فهر�ست
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�ملر�أة  �لتمييز �صد  �أ�صكال  �لق�صاء على جميع  �تفاقية 

)�صيد�و(، 49

�تفاقية �لكويز، 289

�إتنو، �إدري�ص ديبي، 378–379، 415

�إثيوبيا، 415

�الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية )قطاع غزة(، 30، 202

)�ل�صفة  �ملخابر�ت  �لفل�صطينية/  �الأمنية  �الأجهزة 

 ،57–55  ،50–49  ،42  ،39  ،36  ،30 �لغربية(، 

400 ،295 ،268 ،198 ،163 ،60–59

- جهاز �الأمن �لوقائي، 50

�الإح�صاء �ملركزي �للبناين، 302

�أحمد، �آبي، 415

�الأحمد، عز�م، 39، 43، 296

�الإخو�ن �مل�صلمون، 283، 294، 316

�أديل�صون، �صيلدون، 151

�أذربيجان، 264، 379، 380

�إربد، 295

�الأرجنتني، 247، 417–418، 421

�أرد�ن، جلعاد، 143، 228

�الأردن، 51، 72–73، 81–82، 84–87، 89، 112، 117، 

،296–290 ،281 ،279 ،215 ،161 ،142 ،140 ،135 

،322–321  ،318  ،315–313  ،306  ،299 

408 ،405 ،365 ،335 ،332 ،330–328

- �حلكومة �الأردنية، 137، 157، 291–295

- غور �الأردن، 56، 168، 177، 185، 214، 269، 

419

- �لقو�ت �مل�صلحة �الأردنية، 292

- جمل�ص �لنو�ب �الأردين، 291، 293–294، 295

- نهر �الأردن، 185، 214، 295

�أردوغان، رجب طيب، 350–351، 353–358، 360

�أرغمان، ند�ف، 198، 288

�أريحا، 75، 179، 183، 420

�إرينيو�ص �الأول، 157

�إ�صبانيا، 117، 253–254

�أ�صرت�ليا، 247، 281

�إ�صخاروف، �آيف، 198

�الأ�صد، ب�صار، 296

�أ�صدود، 204، 215

�إ�صطنبول، 91، 293، 352، 356، 362، 377

��صتية، حممد، 34، 40–41، 287

�الأعرج، با�صل، 56

�الأغو�ر، 75، 123، 176–177، 179، 183، 217، 240

�إفريقيا، 264، 281، 319، 415

�ألكني، زئيف، 145، 148

�أملانيا، 117، 247، 253–254، 263، 325

�ألون، نيت�صان، 203

 ،262  ،213  ،117  ،51 �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت 

،320  ،318–315  ،313  ،310  ،308  ،306  ،286 

364 ،327 ،325 ،323–322

- حكومة �الإمار�ت، 317

�أمريكا �جلنوبية، 418

�أمريكا �ل�صمالية، 244

–425  ،421  ،419–417  ،264  ،92 �لالتينية،  �أمريكا 

426

�الأمم �ملتحدة، 39، 41، 44، 47، 56، 123، 182، 211، 

 ،326  ،321  ،311  ،309  ،307  ،305  ،299  ،283

 ،377  ،375  ،366  ،357–356  ،354–353  ،350

 ،414  ،411–409  ،407  ،398–396  ،394–390

426 ،424 ،417–416

- برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، 301

 ،357  ،350  ،301  ،288  ،281 - �جلمعية �لعامة، 

 ،397–395  ،391  ،378  ،375  ،368  ،363

418 ،416 ،411 ،409 ،407 ،400

- قو�ت �ليونيفيل، 393

- �ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي، 396، 398، 

414

 ،216  ،212  ،151  ،44 �لدويل،  �الأمن  جمل�ص   -

،394–393 ،376–375 ،350 ،309 ،282–281 

412 ،400 ،398 ،396
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- جمل�ص حقوق �الإن�صان، 211، 309، 396، 399

- مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية 

)�أوت�صا(، 182، 211

و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة   -

)�ليون�صكو(، 139، 356، 375، 400

�لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة   -

)�الأونرو�(،  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني 

 ،281–280 ،213–212 ،91 ،89–85 ،83–81

 ،397–392  ،353  ،310–309  ،301  ،291

420 ،413–410 ،401

�أميدرور، ياكوف، 265

�نتفا�صة �الأق�صى �صنة 2000، 138–139، 154، 165، 

185

�إندوني�صيا، 374–375، 377، 379–380

�أنقرة، 352–355، 357، 360–361

�أوباما، بار�ك، 151، 172، 212

�أوبريان، روبرت، 407

،270  ،244  ،242  ،215  ،148  ،91  ،82  �أوروبا، 

 ،410–409  ،390–389  ،356  ،322  ،315–314

424

�أورون، �أمرية، 289

�أوزبك�صتان، 380

�أو�صلو، 44

�أو�صون )والية(، 377

�أوغلو، �أحمد د�ود، 352

�أوغلو، مولود جاوي�ص، 281، 354–356

�أوغند�، 324

�أوكر�نيا، 117

�أونال، ماهر، 354

�إير�ن، 214، 258–259، 286، 299، 307–308، 311–

 ،379  ،374–362  ،349  ،334  ،322–320  ،317

419 ،414 ،407 ،403

- �جلي�ص �الإير�ين، 297، 368

- �حلر�ص �لثوري �الإير�ين، 368

- قوة �لقد�ص �الإير�نية، 298

- �حلكومة �الإير�نية، 364

- جمل�ص �الأمن �لقومي �الإير�ين، 371

- جمل�ص �ل�صورى �الإ�صالمي، 363–364، 369

�إيرلند�، 254، 420

�إي�صل، �أمري، 259

�إيطاليا، 117، 253–254، 262، 315–316، 333

�إيفان�ص، مايك، 325

�إيالت، 294، 315

�أيالند، غيور�، 259

�إيلوفيت�ص، �صاوول، 226

�إيو )نيجرييا(، 377

)ب(

باب �حلديد، 164

باب �خلليل، 156–158

باب �ل�صاهرة )�لقد�ص(، 151

باب �لغو�منة، 145

باباجان، علي، 352

باباديو�ص، نيكوال�ص، 157

بار، غابي، 289

بار�غو�ي، 417

بار�ك، �إيهود، 237

بار�م، �أمري، 257

باردو، تامري، 311، 315

با�صيل، جب�ن، 301، 304

با�صيليت، مي�صيل، 211

�لباقورة )�الأردن(، 293–294

باك�صتان، 374–376

- �حلكومة �لباك�صتانية، 376

باومل، زخاريا، 299

�لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، 262، 290، 305

�لبحر �مليت، 56
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،314–313  ،308  ،306  ،280  ،213  �لبحرين، 

364 ،332 ،323–322 ،320 ،318–317

بدر�ن، ح�صام، 370

،411–410  ،407  ،281  ،254–253  �لب�زيل، 

426–425 ،421 ،418–417

�لبغوثي، مرو�ن، 51، 60

بركة ماميال، 153

بركة، نور، 202

�لبهان، عبد �لفتاح، 324

 ،71  ،56  ،46  ،44 �القت�صادي،  باري�ص  بروتوكول 

363

برو�صور، رون، 416

بروك�صل، 307

بري، نبيه، 305

 ،390  ،304  ،262  ،254  ،252  ،247  ،158 بريطانيا، 

425

- �حلكومة �لبيطانية، 304

جمل�ص �لعموم �لبيطاين، 390

�لبيك�ص، 410–411، 425–426

�لبيك�صت، 390، 403، 425

�لب�صري، عمر، 323–324

بطركية �لروم �الأرثوذك�ص، 184

�لبط�ص، خالد، 45، 52

بغد�د، 322، 332

�لبقاع )لبنان(، 83

بكري�ت، ناجح، 142، 291

بالطة، 156

بلجيكا، 253–254

بن �صودة، فاتو، 162، 422

بن مائري، �إيلي، 268

بن منا�صي، �آري، 319

بن�ص، مايك، 292

124 ،HSBC بنك �أت�ص �أ�ص بي �صي

�لبنك �لدويل، 120–122، 124

بو �صعب، �إليا�ص، 305

بوتر�جايا، 373

بوت�صو�نا، 327

بوتني، فالديري، 297، 412، 426

بوركينا فا�صو، 424

بو�ص، جورج )�البن(، 212، 407

بولتون، جون، 403، 407

بول�صونارو، جايري، 411، 417–418

بوليفيا، 417، 425

- �حلكومة �لبوليفية، 418

 ،402  ،365  ،328  ،313  ،280  ،174 مايك،  بومبيو، 

418 ،407 ،404

بيت �جلوهر، 145–146

بيت حنينا، 164–165، 172، 186

بيت �صاحور، 177

بيت �صفافا، 165، 168

بيت حلم، 75، 156، 177، 180، 182

بريكوفيت�ص، �أفر�هام، 406

�لبرية، 75

بريوت، 43، 83، 304، 331–332

بيلني، يو�صي، 268

)ت(

تايالند، 331

تايو�ن، 254، 411

�لتجمع �لديقر�طي �لفل�صطيني، 34، 49

 ،236–235  ،228 )بلد(،  �لديقر�طي  �لوطني  �لتجمع 

239

حتالف �ل�رشق �الأو�صط �ال�صرت�تيجي )مي�صا(، 365

 ،59  ،57  ،46  ،42  ،31  ،29–27 دونالد،  تر�مب، 

،167  ،165  ،161  ،159  ،151  ،148  ،135  ،91 

 ،216  ،213–211  ،185  ،183  ،172–171

،357  ،334  ،315  ،312–311  ،306  ،300  ،228 

 ،401–400  ،376  ،373  ،366–365  ،363–362
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،419  ،414–413  ،411  ،409  ،406  ،403 

425–424

تركمان�صتان، 380

تركي، خالد بن في�صل بن، 306

 ،254–253  ،121  ،117–115  ،92  ،82  ،51 تركيا، 

 ،381–379  ،374  ،361–351  ،349  ،286  ،281

406 ،390

- �جلي�ص �لرتكي، 351، 357

- �حلكومة �لرتكية، 354، 361

ت�صيميت، �أوهاد، 289

ت�صاد، 321، 378–379

- �جلي�ص �لت�صادي، 379

ت�صيلي، 418، 421

تعز، 333

 ،267  ،264–263  ،233  ،212  ،199  ،27 �أبيب،  تل 

 ،352  ،322  ،317  ،299  ،295–293  ،289–288

 ،403  ،400  ،376  ،372  ،366  ،360  ،355–354

420 ،417–416

�لتلة �لفرن�صية، 166

تنظيم د�ع�ص، 30، 288–289، 298–299، 316

�لتنظيم �ل�صعبي �لنا�رشي، 302

توجو، 415

توليد�نو، �إليعازر، 206، 257

تون�ص، 318–319، 322، 327–328، 332

- �حلكومة �لتون�صية، 327

�لتيار �لليب�يل �لديوقر�طي �لرو�صي، 426

تيو�نا، �إح�صان، 376

)ث(

ثيوفيلو�ص �لثالث، 156–158، 184–185

)ج(

جاباي، �آيف، 317

�جلار �هلل، خالد، 324

جاكرتا، 376

جالنت، يو�آف، 145، 229

جامعة �الأزهر )غزة(، 51–52

�جلامعة �الإ�صالمية، 52

جامعة بريزيت، 53–54

جامعة تل �أبيب، 260، 283، 391

جامعة حيفا، 391

جامعة �خلليل، 52

 ،354  ،333  ،292  ،284–279 �لعربية،  �لدول  جامعة 

358–357

�جلامعة �لعبية، 149، 166، 378

جامعة �لقد�ص )�أبو دي�ص(، 52–53، 326

جامعة مان�ص�صرت، 421

جامعة �لنجاح، 52

جامعة هارفارد، 406، 421

جانت�ص، بني )بنيامني(، 58، 233، 236–238، 260

جبارين، ز�هر، 370

جبل �أبو غنيم، 171

جبل �لزيتون، 151

جبل طارق، 390

جبل �ملكب، 164–165، 168، 170

 ،45–44  ،36 �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، 

285 ،201 ،47

- كتائب �ملقاومة �لوطنية، 201

)حد��ص(،  و�مل�صاو�ة  لل�صالم  �لديقر�طية  �جلبهة 

239 ،236

–43  ،36  ،31  ،29 �ل�صعبية لتحرير فل�صطني،  �جلبهة 

285 ،201 ،57 ،54 ،47 ،45

- كتائب �أبو علي م�صطفى، 201

�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة �لعامة، 47

�جلبهة �لعربية للتغيري، 236، 239

�جلبري، عادل، 307، 309، 311، 313

جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، 161، 172، 177، 181

جدة، 375
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جر�ر، �أحمد ن�رش، 56

جرينبالت، جاي�صون، 332

�جلز�ئر، 121، 322، 332، 334، 389

جزيرة كريت، 290

جعجع، �صمري، 302

�جللزون، 181

�جلليل، 230، 232، 234، 261، 304

جمعة، ب�صارة، 323

جمعية “�أ�صدقاء �إ�رش�ئيل”، 390

جمعية �أ�صدقاء فل�صطني �لنيجرييني، 377

�جلمعية �لرتكية للت�صامن مع فل�صطني )فيد�ر(، 91

جمعية مدينة د�وود �ال�صتيطانية )�إلعاد(، 147، 149، 

151

جمعية نه�صة �لعلماء، 377–378

جمعية �لوفاق �لبحرينية، 332

جنوب �إفريقيا، 410–411، 415–416

�جلنيد، عبد �هلل، 325

جنني، 56، 75، 179، 181

 ،58–57 )�ل�صاباك(،  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �الأمن  جهاز 

378 ،288 ،265 ،206 ،201 ،198–197

 ،81  ،75–71 �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء  �جلهاز 

116–114 ،93–92 ،89

–297  ،261  ،246  ،243–242  ،81–80  ،73 �جلوالن، 

399–396 ،365 ،305 ،300

جوالن، يائري، 259–260

جونني، يوناتان، 327

 �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي/ قو�ت �الحتالل، 56، 140–141،

،183  ،181  ،167–165  ،163–161  ،154 

 ،235  ،232  ،210  ،208  ،206–201  ،199–197

 ،305  ،300–297  ،289  ،267  ،265  ،263–257

 ،395–393  ،378  ،374  ،363  ،355  ،313  ،308

423 ،421 ،416 ،397

�جلي�ص �لوطني �ل�صوري، 357

جني بينغ، �صي، 413

)ح(

حاجز عطارة، 176

حارة �ملغاربة، 165، 332

�حلبتور، خلف، 325

 ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإ�صالمية  �حلركة 

141

 ،52  ،47  ،45–42  ،36  ،29 �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة 

367 ،307 ،298 ،285 ،263 ،213 ،201

- �رش�يا �لقد�ص، 201، 204

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 52، 298

 حركة حما�ص، 27–39، 42–49، 52–54، 57، 59–61،

 ،235  ،215  ،213  ،206–204  ،202–201  ،198

،293  ،289  ،287–282  ،269–267  ،263  ،259 

 ،353  ،349  ،319–318  ،310–307  ،304–302

 ،393  ،374  ،372–370  ،367  ،360  ،358–357

418 ،416 ،412

 ،205  ،203–201 �لق�صام،  �لدين  عز  كتائب   -

286–285

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 27، 285، 293، 304، 355، 

371–370

حركة �ل�صالم �الآن، 173

 ،136  ،61–59  ،55–46  ،44–38  ،36–27 حركة فتح، 

412 ،361 ،349 ،268 ،201 ،163–162

- كتائب �صهد�ء �الأق�صى، 201

- �للجنة �ملركزية، 32، 34، 39، 50–51، 55

- �ملجل�ص �لثوري، 42، 59

حركة �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية، 36، 44–45، 47

وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة 

�لعقوبات )بي دي �أ�ص(، 420–421

�حلريري، �صعد، 83، 300، 302

حزب �الحتاد �لديقر�طي )تركيا(، 351

حزب �الحتاد �لوطني )حزب �مل�صتوطنني(، 242

حزب �حتاد �ليمني، 236، 239
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 ،239–236  ،58 الفان(،  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حزب 

270–269 ،241

حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا”، 203، 235–239، 241، 270

 ،315  ،305–302  ،300  ،259–258  ،215 �هلل،  حزب 

371 ،369 ،367 ،318

حزب بهار�تيا جاناتا، 414

حزب �لبيت �ليهودي، 145

�حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي )لبنان(، 301

حزب جي�رش، 239

حزب �خلري )تركيا(، 357

�حلزب �لديوقر�طي �الأمريكي، 161

حزب �صا�ص، 236، 239، 241

حزب �ل�صعب �لفل�صطيني، 34، 36، 47، 50

�حلزب �ل�صيوعي �لرو�صي، 426

حزب �لعد�لة و�لتنمية، 351، 354–355

حزب �لعمال )بريطانيا(، 425

حزب �لعمال �لكرد�صتاين، 351

حزب �لعمل، 236، 239، 241، 311، 317

حزب �لقو�ت �للبنانية، 302

حزب كاديا، 241

حزب ُكلنا، 226، 236، 239

 حزب �لليكود، 137، 174، 226، 229، 236، 238–239،

270 ،241

حزب �ملوؤمتر �ل�صعبي )�ل�صود�ن(، 323

حزب �ملوؤمتر �لهندي، 426

حزب �ملوؤمتر �لوطني �ل�صود�ين، 323

حزب �ملحافظني )بريطانيا(، 390، 425

حزب �مل�صتقبل )تركيا(، 352

حزب مريت�ص، 236، 239، 241

حزب ي�ص عتيد، 239

 ،239  ،236 هتور�ة(،  )يهدوت  �لتور�ة  يهود  حزب 

241

ح�صن، د�ود عمر�ن مال، 377

ح�صني، حممد، 136

�حل�صيني، جودة، 163–164

�حل�صيني، عدنان، 136، 163

حفرت، حليفة، 325

�حلقاين، حممد عادل، 326

حقل متار، 290

 ،58  ،56 �الحتالل،  حكومة  �الإ�رش�ئيلية/  �حلكومة 

 ،181  ،177  ،162  ،160–159  ،147–146  ،139

 ،233  ،231–230  ،228–225  ،216  ،205–204

 ،283  ،268  ،264  ،251–249  ،240  ،236–235

 ،378  ،367  ،323  ،311–310  ،300–299  ،294

420 ،416 ،392

- �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صّغر لل�صوؤون 

 ،205–204 )�لكابينت(،  و�ل�صيا�صية  �الأمنية 

367

�حلكومة �لفل�صطينية )عام(، 35، 102، 123، 136

- حكومة ��صتية، 32، 34–35، 39–41، 43، 46، 

167 ،60 ،50–48

،27 هلل،  �حلمد  �لوطني/  �لوفاق  حكومة   - 

 ،285  ،282  ،60–58  ،43  ،41–39  ،35–29

307 ،292 ،287

�حللبو�صي، حممد، 324

حلف �صمال �الأطل�صي )ناتو(، 389، 407، 409

�حلمد �هلل، ر�مي، 30، 32، 34، 40، 50، 267، 287

حمد�ن، �أ�صامة، 370

حمد�ن، حممد عمر، 303

�حلويج، عبد �لهادي، 325

حري�م، بار�ك، 258

حيفا، 215، 230، 234، 315، 325، 390، 413

)خ(

خا�صقجي، جمال، 315

خالد، تي�صري، 43

خامنئي، علي، 364، 367–368، 370–371

�خلان �الأحمر، 161–163، 166، 168، 184، 186
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خان، عمر�ن، 375

خانيون�ص، 75، 202–203، 218، 286

خر�زي، كمال، 371

�خلرطوم، 323

�خل�رشي، جمال، 122

�خل�رشي، حممد �صالح، 307

�خل�رشي، هاين، 307

�خلط �الأخ�رش، 175

خطة �ألون، 185

خطة تنوفاه، 260

خطة جدعون، 260

خط هوف، 305

 ،183–180  ،177  ،175  ،154  ،75–74  ،39 �خلليل، 

295 ،209–208 ،186–185

)د(

 ،116  ،90  ،81 �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة 

379 ،265 ،250–249 ،245–244 ،242

د�ئرة �ل�صكان و�لهجرة �الإ�رش�ئيلية، 377

�لد�ر �لبي�صاء، 325، 333

د�نون، د�ين، 321

�لد�وودي، حممد �لدجاين، 326

دبي، 317، 326

 ،268  ،163  ،60  ،54  ،52–51  ،39 حممد،  دحالن، 

361 ،353 ،308

دعنا، ر�ئد، 142

دم�صق، 296–298

�لدوحة، 308–309

دوغني، �لك�صاندر، 426

دول �لبلقان، 316

دويك، عزيز، 36، 309

دياب، ح�صان، 300

دير �لبلح، 75

دير �لزور، 298

دير �ل�صلطان، 158–159

ديرمر، رون، 316

ديكارلو، روزماري، 394

ديال بريجوال، �رشجيو، 160، 246

ديل ر�ي، النا، 421

)ر(

ر�بطة برملانيون الأجل �لقد�ص، 356

ر��صد، عبد �هلل بن، 313

ر�فيد، بار�ك، 323

�لر�م )�لقد�ص(، 172

ر�م �هلل، 27، 29–30، 33، 44–45، 53، 55، 57، 75، 122، 

،186–185  ،183–181  ،178–175  ،172  ،168 

414 ،353 ،349 ،309 ،266 ،198

ر�ي�ص، كوند�ليز�، 407

�لرباط، 332

�لربيعة، عبد �هلل بن عبد �لعزيز، 310

�لرجوب، جبيل، 50، 268

�لرزيقي، �ل�صادق، 331

�لر�صق، عزت، 370

ر�صو�ن، �إ�صماعيل، 370

رفح، 75

�لرملة، 230

رو�ند�، 282، 399، 416

روث، كينيث، 211

روحاين، ح�صن، 363–364، 368

 ،297  ،284  ،254  ،247  ،242  ،116  ،112 رو�صيا، 

426–425 ،412–410 ،403 ،391 ،360 ،299

�لريا�ص، 284، 306، 312، 315

�لري�صوين، �أحمد، 333

ريغان، رونالد، 402

ريغف، مريي، 148، 151، 317، 327

ريفلني، روؤوفني، 377
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)ز(

ز�ده، عزيز ن�صري، 368

ز�مبيا، 282

ز�يد، عبد �هلل بن، 315

ز�يد، حممد بن، 311، 316، 325

زعبي، حنني، 228

�لزعنون، �صليم، 29

زكي، ح�صام، 282

�لزو�ري، حممد، 318–319

)�س(

�صابان، حاييم، 312

�صاحة عمر )�لقد�ص(، 156، 184

�صاحل �لعاج، 380

�صان �صلفادور، 92، 418

�صتاقوف، يحيى خليل، 377–378

�صرتيك، يو�آل، 257

�رش�ج، �صيد عقيل، 378

�صعد، �أ�صامة، 302

�صعود، حممد، 326

 ،281–279  ،215  ،121–120  ،117  ،112 �ل�صعودية، 

 ،323–320  ،318  ،315–310  ،308–306  ،286

370 ،364 ،327

- �جلي�ص �ل�صعودي، 308

- جمل�ص �الأمن �لوطني �ل�صعودي، 311

�صعيد، قابو�ص بن )�ل�صلطان(، 314

�صعيّد، قي�ص، 319

�صالمي، ح�صني، 368–369

�ل�صالمني، فادي، 163

�صلطان، بندر بن، 311

�صلطة �الآثار �الإ�رش�ئيلية، 149

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، 93، 114–115، 121

�صلفادور، 92

�صلفيت، 75، 174–176، 178، 182–183

�صلمان، حممد بن، 306، 312، 314–315، 325

�صلهب، عبد �لعظيم، 142

�صلو�ن، 147–152، 161، 163–165، 185–186

�صليماين، قا�صم، 257، 260

�صموتريت�ص، بز�ليل، 177

�صنغافورة، 254

�ل�صنغال، 380

�صنقرط، مازن، 136

�ل�صنو�ر، يحيى، 30، 33، 372

�ل�صود�ن، 82، 321، 323–325، 331، 334، 389

- �حلكومة �ل�صود�نية، 323

 ،279  ،261  ،259–258  ،89  ،87–81  ،72 �صورية، 

 ،365  ،352  ،322  ،318–317  ،304  ،299–296

405 ،393 ،367

- �جلي�ص �ل�صوري، 298

- �حلكومة �ل�صورية، 296

�صوي�رش�، 253–254

�صيبوين، غابي، 260

�ل�صي�صي، عبد �لفتاح، 283–285، 287–290، 325

�صيال، دودي، 327

�صيناء، 197–198، 285–290، 310، 316، 318، 325، 

335

)�س(

�صاتيلوف، �أليك�ص، 327

�صار�ن�صكي، ناتان، 139، 145

�صارون، �أريل، 135، 138، 144

�صاكيد، �أييلت، 234

�صالوم، درور، 268

�صبات، مئري بن، 314، 378

�صبعا )لبنان(، 305

�صتاينتز، يوفال، 290، 316

�رشفات، 168
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�رشكة �ألبيت، 416

�رشكة تطوير �حلي �ليهودي، 149

�رشكة د�رك مارتر، 316

�رشكة دوبلماير، 147

�رشكة ديكنز �أند مادي�صون، 319

�رشكة ديليك دريلينغ، 289–290

�رشكة �صناعات �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 416

�رشكة �صناعات �ل�صالح �الإ�رش�ئيلية، 416

�رشكة �صناعات �لطري�ن �الإ�رش�ئيلية، 416

�رشكة �ل�صناعات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، 262

�رشكة �لطري�ن �ملدين �الإ�رش�ئيلية “�لعال”، 321

�رشكة غاز �ل�رشق �مل�رشية، 289

�رشكة فريينت، 316

�رشكة اليترن، 147

�رشكة نوبل �إنريجي، 289، 295

)�أمان(،  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة 

268 ،259 ،203

�صكري، �صامح، 287

�صلّح، رم�صان عبد �هلل، 52

�صمخاين، علي، 371

�ل�صوف )لبنان(، 83

�ل�صيخ جر�ح، 166، 170

�ل�صيخ، ح�صني، 50

)�س(

�ل�صاعقة/ طالئع حرب �لتحرير �ل�صعبية، 47

�صالح، حممد عثمان، 333

�ل�صاحلي، ب�صام، 43

�ل�صاحلي، حممد، 142

�صبي، عكرمة، 136

�ل�صفدي، �أين، 291

 ،59  ،46  ،33  ،31 تر�مب،  �صفقة  �لقرن/  �صفقة 

،218  ،213  ،200  ،197  ،183  ،123  ،120  ،91 

،293–292  ،287  ،283  ،280  ،269–268 

 ،349  ،335–331  ،324  ،312–311  ،307–306

 ،377  ،372–371  ،369  ،366–362  ،357–356

427 ،414 ،412 ،406 ،403–402 ،382–381

�صالح، ماهر، 370

�صندوق �ل�رش�كة �لفل�صطيني، 400

�صور، 83

�صور باهر، 164–165، 168، 185

�صيد�، 83، 303

�ل�صني، 115، 117، 252، 254، 390، 403، 410–413، 

426–425

)ط(

طر�بل�صي، روين، 328

�لطريق �لهريودياين، 149–151

طليب، ر�صيدة، 420

طهر�ن، 367، 370، 373

طوبا�ص، 75، 182–183

�لطور، 165

طوطح، حممد، 161

طولكرم، 75، 174، 179

�لطري�وي، توفيق، 50–51

)ظ(

ظريف، حممد جو�د، 364–365

ظهر �ملالح )قرية(، 181

�لظهر�ن، 215، 280

)ع(

عابود، 159

�لعاروري، �صالح، 304، 370–371

�لعالول، حممود، 50، 55، 268

عبا�ص، عبد �ل�صخي، 323

 عبا�ص، حممود )�أبو مازن(، 27–40، 42–43، 45–48،

،217–216  ،212  ،163  ،61–55  ،52–50 
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،302  ،287–286  ،284  ،282  ،269–266 

422 ،418 ،416 ،412 ،326 ،312 ،310–306

عبا�ص، من�صور، 235

عبد �لر�زق، �الأمني، 323

عبد �لعزيز، �صلمان بن )�مللك �ل�صعودي(، 312

عبد �لعزيز، عبد �هلل بن، 311، 350

عبد �لقادر، حامت، 136

عبد �هلل �لثاين )ملك �الأردن(، 291–292، 294–295

عبد �هلل، �صيف �لدين، 374

عبده، ماريو، 417

عبود، يو�صف، 331

عبيد، حممد �صمري، 167

�لعتيبة، يو�صف، 313، 316

عثمان، يا�رش، 285

�لعجوري، �أكرم، 298

�لعجوري، معاذ، 298

،322  ،319  ،314  ،121  ،116  ،112  ،41  �لعر�ق، 

389 ،334 ،325–324

- �لبملان �لعر�قي، 324

- �جلي�ص �لعر�قي، 319

- �حلكومة �لعر�قية، 319، 324

عرفات، يا�رش، 39، 51

�لعريف، ميثاء، 327

عريقات، �صائب، 43، 56، 268

عز�م، نافذ، 52

�لعزة، فاروق، 281

ع�صقالن، 204، 290

ع�رش�وي، حنان، 43

�لعطاري، حممد، 163

عطون، �أحمد، 161

عفيفي، حممود، 281

عقبة دروي�ص، 163

عقل، ع�صام، 163–164

عكا، 230

عالوي، �إياد، 332

�لعلوي، ه�صام بن عبد �هلل، 319

علوي، يو�صف بن، 314

عليان، غ�صان، 257

�لعمادي، حممد، 308–309

عّمان، 293–295، 325، 332

ُعمان، 213، 313–314، 321–322، 414

عمر، �إلهان، 420

عودة، �أين، 235

عون، مي�صيل، 301

عوي�صة، طه، 141

�لعيزرية، 184

�لعي�صوية، 154، 164–167، 185

)غ(

غابورون، 327

�لغابون، 380

�لغامن، مرزوق، 309

غرينبالت، جاي�صون، 151، 403–404، 406

�لغمر )�الأردن(، 293–294

غنيمات، جمانة، 292–293

غو�تيماال، 281–282، 350، 417

غيث، عدنان، 163، 167

)ف(

�لفاتيكان، 333

فاخر، عبد �لرحمن حممد، 374

فاين�صتاين، يهود�، 416

فرج، ماجد، 30، 50، 163، 268

فرن�صا، 117، 121، 247، 253–254

فريدمان، ديفيد، 151

فريدمان، مورت، 322

فريدمان، هو�رد، 406
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فكي حممد، مو�صى، 415

،86–84  ،80  ،74–72  ،1948 �ملحتلة   فل�صطني 

 ،232–231  ،228  ،200  ،198–197  ،182–181

350 ،270 ،242

فندق �الإمبرييال، 156

فندق برت�، 156

فنزويال، 403، 417–418، 425

فودة، خالد، 285

فوك�ص، يهود�، 257

فيتنام، 264

في�صمان، �أليك�ص، 260–261

)ق(

قادري، رية، 296

قا�صمي، بهر�م، 369

قانون �لقومية �ليهودية، 233–234، 269، 356، 363، 

368

 ،292  ،290–284  ،44–43  ،32–30  ،28–27 �لقاهرة، 

399 ،314

�لقباين، �صامر، 142

قب�ص، 262، 290، 315، 354

�لقبة �حلديدية، 201، 203–204، 263

�لقدومي، خالد، 370

قر�، �أيوب، 315، 317–318

قرقا�ص، �أنور، 308، 315

�لقروي، نبيل، 319

قطر، 121، 286، 306–310، 313، 318، 327، 374

قلقيلية، 75، 175، 179، 229

قليبو، منري، 122

قمة بريوت، 350

قمة تون�ص 2019، 279–282

 ،280–279  ،215 �لقد�ص،  قمة   /2018 �لظهر�ن  قمة 

310 ،282

)ك(

كات�ص، ي�رش�ئيل، 288، 314–315، 317، 326، 366

كات�ص، يعقوب، 242

�لكاريبي، 418

كاز�خ�صتان، 379–380

كاال، يو�صف، 378

كالني، �إبر�هيم، 354

كامل، عبا�ص، 287–288

�لكامريون، 380، 399

كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، 38

كحلون، مو�صيه، 226، 288، 322

كرد�صتان �لعر�ق، 352، 404

�لكرمل، 232

كرو�تيا، 318

كرينبول، بيري، 353

ك�صمري، 375–376

�لكعبي، ح�صن، 324

كفر عقب، 165، 172

كالرك، جون، 392

كلينتون، بيل، 212

كلينتون، هيالري، 407

كند�، 247، 319، 399

�لكني�صت/ �لبملان �الإ�رش�ئيلي، 40، 144، 161، 198، 

 ،263  ،257  ،250  ،241–232  ،229–225  ،209

409 ،363 ،326 ،322 ،315 ،270–269 ،265

كني�صة �لقيامة، 158–159، 211

كو�الملبور، 286، 381

كوبا، 417–418

كوبنهاغن، 91

كوخايف، �أفيف، 257، 260–261

كوريا �جلنوبية، 254، 404

كوريا �ل�صمالية، 403

كو�صتاريكا، 282
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كو�صرن، جارد، 211–212، 291، 401، 406

كولومبيا، 417، 421

كوهني، �إيلي، 317

كوهني، يو�صي، 313

�لكويت، 120–121، 308–310، 324، 331

- جمل�ص �الأمة �لكويتي، 309، 324

كيغايل، 416

كينيا، 415

)ل(

الريجاين، علي، 363–364

الفروف،  �صريجي، 412

�للبدي، هبة، 294

لبنان، 51، 72، 82–89، 160، 258–260، 262، 279، 

 ،332–331  ،325  ،322  ،318  ،305–300  ،286

414 ،405 ،393 ،389 ،367 ،335–334

- �جلي�ص �للبناين، 302–303، 305

- �حلكومة �للبنانية، 83، 300–305

- �ملجل�ص �الأعلى للدفاع �للبناين، 305

�للبناين،  �لبملان  �للبناين/  �لنو�ب  جمل�ص   -

305 ،300

جلان �ملقاومة �ل�صعبية، 201

- �ألوية �لنا�رش �صالح �لدين، 201

�للجنة �الإد�رية )قطاع غزة(، 27، 32–34

جلنة �النتخابات �ملركزية، 47

�للجنة �لبار�ملبية �لعاملية، 374

جلنة �حلو�ر �للبناين - �لفل�صطيني، 301

�للجنة �لرباعية �لدولية، 217، 391–392، 408، 410

)�أيباك(،  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  جلنة 

406 ،322

�للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، 122

�للجنة �لقطرية الإعمار غزة، 308

�للد، 230

لودي، مليحة، 375

ليئون، مو�صيه، 145

 ،262  ،238–235  ،205  ،203 �أفيجدور،  ليبمان، 

321 ،299 ،297 ،267

ليبيا، 279، 318، 325، 334، 389

- حكومة حليفة حفرت، 325

لريمان، عري�ن، 289

ليفانون، �إ�صحق، 294

ليفني، ت�صيبي، 318

)م(

موؤمتر باري�ص لل�صالم، 406

 ،313  ،280 �القت�صادي،  لل�صالم  �لبحرين  موؤمتر 

427 ،406 ،404 ،332 ،324–323 ،318

- وثيقة �لبحرين، 404–407

موؤمتر �حلو�ر �لوطني )�ل�صود�ن(، 323

�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج، 91، 415

موؤمتر �لعلماء �مل�صلمني )ماليزيا(، 373

موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا، 91

موؤمتر �للجنة �الأمريكية �ليهودية، 378

موؤمتر مدريد، 411

موؤمتر هرت�صليا، 258–259

موؤمتر و�ر�صو، 216، 314، 365

موؤمتر �لوحدة �الإ�صالمية )طهر�ن(، 367

مادورو، نيكوال�ص، 411

موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، 155

موؤ�ص�صة �لت�صامن �لدويل حلقوق �الإن�صان، 155

موؤ�ص�صة �صاهد، 414

موؤ�ص�صة �ل�صمري، 210

موؤ�ص�صة فافو، 81

موؤ�ص�صة فريَدم هاو�ص، 422

�ملالكي، ريا�ص، 358

مايل، 378
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ماليزيا، 373–374، 377، 379–380، 421

- �حلكومة �ملاليزية، 374

مبادرة �حلز�م و�لطريق، 390، 413

مبادرة �ل�صالم �لعربية، 215–216، 281، 350، 411

مبارك، فاطمة بنت، 327

�ملجر، 281

�ملجل�ص �الإ�رش�ئيلي للعالقات �خلارجية، 378

و�الإعمار  للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص 

)بكد�ر(، 310

جمل�ص �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 259، 265، 314

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 31، 34–36، 38، 40، 

309 ،210–208 ،60 ،53 ،46–45 ،43–42

جمل�ص �لتعاون �خلليجي، 306، 322، 325، 365

جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، 35، 37، 39، 60

جمل�ص �ملثقفني و�لعلماء �ل�صباب �الإندوني�صيني، 376

 ،55  ،48–43  ،34  ،29 �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص 

419 ،60 ،58

جمل�ص �لوقف �الإ�صالمي )�لقد�ص(، 136–137، 291

جمموعة �أن �أ�ص �أو، 315–316

جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، 82

�ملحكمة �جلنائية �لدولية، 162، 422–423

 ،42  ،38–35 �لفل�صطينية،  �لعليا  �لد�صتورية  �ملحكمة 

48 ،45

 ،162–161  ،158  ،156 �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة 

234 ،232 ،184

حممد، عبد �لرحمن ولد، 307

حممد، مهاتري، 286، 373–374

حممود، جا�صم، 325

خميم �صعفاط، 164–165، 184–186

خميم �ملية مية، 303

خميم �لريموك، 82، 296

مدر�صة ي�صيفا كول طره، 406

�ملدهون، �إبر�هيم، 332

مردخاي، يو�آف، 205، 268–269

مر�صي، حممد، 283، 285

�ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، 308

مر�صودي، رتنو، 375

مرعي، عبد �لرحمن، 294

مركز �أبحاث �الأر��صي، 182

مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات، 208

�ال�صرت�تيجية،  للدر��صات  �ل�صاد�ت   - بيجني  مركز 

306

مركز تر�ث يهود �ليمن، 148

مركز عد�لة )�ملركز �لقانوين حلقوق �الأقلية �لعربية يف 

�إ�رش�ئيل(، 234

مركز �لعودة �لفل�صطيني، 91

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، 54

مركز �لِقَدم )كيدم(، 147، 149

مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، 199

 ،156–154 �الإبر�هيمي،  �الإبر�هيمي/ �حلرم  �مل�صجد 

186 ،175

م�صجد �الأربعني، 154

 ،155–154  ،152–149  ،145–135 �مل�صجد �الأق�صى، 

 ،294–293  ،291  ،206  ،186–184  ،165  ،163

359 ،356 ،353 ،351 ،349 ،326 ،312

- باب �الأ�صباط، 145

 ،152  ،143–141  ،138–136 �لرحمة،  باب   -

186 ،184

- باب �ل�صل�صلة، 143، 145

- باب �لعامود، 148–149

- باب �لقطانني، 141

- باب �ملغاربة، 139، 143، 145

- باب �مللك في�صل، 163

- �صاحة �لب�ق، 139–145، 150

- قبة �ل�صل�صلة، 139

- قبة �ل�صخرة، 139–141

- �مل�صلى �ملرو�ين، 138

م�صجد بالل بن رباح، 156
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م�صجد �ل�صيخ مكي، 154

م�صقط، 313، 314، 321

م�صلم، من�صور بن، 307

 ،91  ،33  ،30 غزة(،  )قطاع  �لكبى  �لعودة  م�صري�ت 

 ،294  ،291  ،284  ،257  ،218  ،206  ،201–197

397 ،395 ،393 ،381 ،362 ،355–351 ،332

م�صعل، خالد، 27، 29، 353

م�رش، 32، 51، 72، 82، 112، 116–117، 121، 123، 

 ،294  ،292  ،290–282  ،280–279  ،262–261

 ،330–328  ،325  ،322–321  ،318  ،313  ،310

423 ،405 ،394–393 ،365 ،354 ،335

- جهاز �ملخابر�ت، 284–285، 287–288

- �جلي�ص �مل�رشي، 288–289، 316

م�صيق باب �ملندب، 314، 390

م�صيق هرمز، 314، 390

مطار قلنديا، 171، 184

معب بيت حانون/ �إيريز، 123، 210، 267

معب رفح، 123، 211، 284–287

معب �لكر�مة، 211

معب كرم �أبو �صامل، 122

�ملعلمي، عبد �هلل بن يحيى، 307

معهد �أبحاث �الأمن �لقومي، 283

�ال�صرت�تيجية  للدر��صات  �الأور�صليمي  �ملعهد 

و�الأمنية، 289

معهد ترومان، 378

معهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 259–260

معهد �صتوكهومل �لدويل الأبحاث �ل�صالم، 264

�ملعهد �لفرن�صي للر�أي، 424

معهد هرت�صليا، 295، 424

معهد و��صنطن ل�صيا�صة �ل�رشق �الأدنى، 260

�ملعهد �ليهودي ل�صوؤون �الأمن �لقومي، 316

�ملغرب، 318، 322، 325، 327–330، 332–333

- �حلكومة �ملغربية، 333

مفخرة �إ�رش�ئيل )كني�ص(، 145

�ملفرق )�الأردن(، 295

�ملفو�صية �الإفريقية، 415

مقبة باب �لرحمة، 151–152

مقبة ماأمن �هلل، 151–153

مقبة �ملجاهدين، 151، 154

�ملقبة �ليو�صفية، 151

�ملقد�د، في�صل، 296

�ملك�صيك، 417–418، 421

مكة �ملكرمة، 279

مكنا�ص، 328

مالدينوف، نيكوالي، 41، 392–394

�ملنامة، 216، 280، 318، 322، 325

منتدى �لتفكري �الإقليمي، 316

مندلبليت، �أفيحاي، 227

منظمة “�أمريكيون من �أجل �ل�صالم �الآن”، 420

 ،31–29  ،27 �لفل�صطينية )م.ت.ف(،  �لتحرير  منظمة 

 ،92  ،60–59  ،56–55  ،50–48  ،46–38  ،36–34

419 ،401 ،398 ،296 ،281 ،212 ،154

- �للجنة �لتنفيذية، 30، 44–46، 55–56، 60

،48  ،46–42  ،38  ،29 �ملركزي،  �ملجل�ص   - 

60 ،58 ،56–55

 ،356–349  ،333  ،214 �الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة 

381 ،376–374 ،362–361 ،359

منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية، 416

منظمة �لدول �الأمريكية، 417

منظمة �ل�صفافية �لدولية، 124

منظمة �لعفو �لدولية، 422

منظمة �لعمل �لدولية، 122

منظمة مر��صلون بال حدود، 423

منظمة هيدو�ص، 245

منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، 211، 423

منيمنة، ح�صن، 301

مودي، ناريندر�، 414

مور�لي�ص، �إيفو، 417–418
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�ملو�صاد، 265، 303، 311، 313، 315، 319

مو�صكو، 412

مو�صوي، عبا�ص، 369

ميثاق روما، 422

ميالنو، 91

ميلمان، يو�صي، 259، 263

)ن(

نابل�ص، 39، 56، 75، 155، 176، 179، 181، 183

نا�رش، بختيار، 376

نباتي، نور �لدين، 356

نتنياهو، بنيامني، 56، 58، 61، 143، 147، 162، 175، 

 ،240  ،238–233  ،229  ،227–225  ،217–212

،299–297  ،294  ،289–287  ،269  ،267–265 

 ،355–354  ،328  ،325–320  ،315–311  ،304

،412  ،403  ،379–377  ،367  ،365–364 

422 ،420 ،418–417 ،415–414

نتنياهو، �صارة، 151

نخالة، زياد، 52

ن�رش �هلل، ح�صن، 302، 304–305

�لنقب، 214، 230

نهاريا، 261

نونيز، �ألوي�صيو، 418

�لنيجر، 378

نيجرييا، 377، 379–380

نيويورك، 288، 306، 313، 321، 363، 368، 406

)هـ(

هبّة �أبو خ�صري 2014، 165

هبّة باب �الأ�صباط، 165

هبّة باب �لرحمة، 137، 141، 144، 165، 186

هبّة �لنفق ) 1996(، 185

هتلر، �أدولف، 356

�لهدمي، فادي، 167

هرت�صوغ، �إ�صحق، 311

هرت�صيليا، 316

هكوهني، غر�صون، 299

 ،376–375  ،314  ،264  ،254–253  ،117  ،92 �لهند، 

426 ،421 ،414 ،410 ،407

- �حلكومة �لهندية، 414

هندور��ص، 417–418

�لهندي، حممد، 52

هنغبي، ت�صاحي، 367

 ،293  ،286–285  ،136  ،29  ،27 �إ�صماعيل،  هنية، 

370 ،353

هوف، فريدريك، 305

هولند�، 253–254

هوجن كوجن، 253–254

�لهيئة �الإ�صالمية �لعليا )�لقد�ص(، 136

هيئة �صوؤون �الأ�رشى، 51

�لهيئة �ل�صعبية ملنا�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني، 333

هيئة علماء �ل�صود�ن، 333

)و(

و�دي حلوة )حي(، 151

و�دي �حلم�ص، 165، 184–185

و�ر�صو، 365

 ،309–308  ،300  ،263  ،215  ،212  ،44 و��صنطن، 

 ،371  ،364  ،355  ،352  ،323  ،318  ،316  ،313

403 ،401

وباء كورونا )كوفيد-19(، 106، 120، 123–124

وثيقة �لوفاق �لوطني )وثيقة �الأ�رشى( 2006، 43

�لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية، 402

وكالة �لتعاون و�لتن�صيق �لرتكية )تيكا(، 354

�لوكالة �ليهودية، 246

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية/ �أمريكا، 57، 101، 117، 

 ،216–213  ،185  ،164–163  ،151  ،121–120

 ،291  ،281–280  ،264–262  ،254  ،252  ،247
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،324–323  ،316  ،312–311  ،309  ،306–304 

،356–354  ،352  ،333–332  ،328  ،326 

 ،375  ،372–370  ،368  ،365–363  ،360–359

 ،407–406  ،403–399  ،396  ،393–389  ،381

425 ،421 ،419 ،417 ،413 ،409

- �لبيت �الأبي�ص، 323، 365–366، 404، 406

- �جلي�ص �الأمريكي، 319

- �حلكومة �الأمريكية، 376، 402

- �لكوجنر�ص، 212، 400–401، 420

- جمل�ص �لنو�ب �الأمريكي، 292، 407

واليتي، علي �أكب، 369

ويدودو، جوكو، 378

وي�صبود، �أمري، 293

)ي(

�ليابان، 253–254، 403–404، 419–420

- �حلكومة �ليابانية، 419

يافا، 230

يدلني، عامو�ص، 259

يعلون، مو�صيه، 299

�ليماين، خالد، 313

�ليمن، 279، 306، 318، 322، 333–334، 365، 389

�ليونان، 82، 156، 262، 290، 315–316
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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات

اأواًل: االإ�شدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

ب�صري نافع وحم�صن حممد �صالح، حمرر�ن، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، 2006.  .1

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2014–2015، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2016–2017، 2018.  .10

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2018–2019، 2020.  .11

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، خمتارات من الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2005، 2006.  .12

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .13

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .14

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد وعبد �حلميد فخري �لكيايل، حمررون، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة   .15

.2011 ،2008

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .16
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