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مقدمة

مركز  عن   2005 �سنة  منذ  دوري  ب�سكل  الفل�سطيني  اال�سرتاتيجي  التقرير  ي�سدر 

يهتم  م�ستقل،  درا�سات  مركز  وهو  بريوت.  يف  واال�ست�سارات  للدرا�سات  الزيتونة 

وهذا  خا�ساً.  تركيزاً  الفل�سطيني  ال�ساأن  ويويل  وامل�ستقبلية،  اال�سرتاتيجية  بالدرا�سات 

االإ�سدار هو املجلد احلادي ع�رش من جملدات التقرير اال�سرتاتيجي؛ والذي يغطي ب�سكل 

�سامل ق�سية فل�سطني خالل �سنتي 2018–2019، وي�ست�رشف امل�سارات امل�ستقبلية.

�سالح  حممد  حم�سن  د.  اأ.  بتحريره  قام  الذي  اال�سرتاتيجي،  التقرير   ويعالج 

)االأ�ستاذ يف الدرا�سات الفل�سطينية واملدير العام للمركز(، بالر�سد واال�ستقراء والتحليل 

الفل�سطينية،  واالقت�سادية  ال�سكانية  واملوؤ�رشات  الداخلية،  الفل�سطينية  لالأو�ساع 

والدولية،  واالإ�سالمية  العربية  الفل�سطينية  العالقات  ويناق�س  واملقد�سات،  واالأر�س 

موثق  والتقرير  الت�سوية.  وم�سار  املقاومة  وعمليات  االإ�رشائيلي  الو�سع  يناق�س  كما 

ومدقق وفق مناهج البحث العلمي، ومدّعم بع�رشات اجلداول واالإح�سائيات والر�سوم 

التو�سيحية.

هم:  املتخ�س�سني،  والباحثني  االأ�ساتذة  من   14 واإعداده  التقرير  كتابة  يف  �سارك   وقد 

اأ. اأ�رشف بدر، واأ. اإقبال عمي�س، واأ. با�سم القا�سم، ود. جوين من�سور، واأ. ربيع الدّنان، 

واأ. زياد ابحي�س، واأ. �ساري عرابي، ود. �سعيد احلاج، واأ. د. طالل عرتي�سي، واأ. د. معني 

وليد  د.  واأ.  �سعد،  وائل  واأ.  حمودة،  وئام  واأ.  امل�رشي،  هاين  واأ.  رجب،  عطا   حممد 

عبد احلي. كما يقوم مبراجعة التقرير هيئة ا�ست�سارية متخ�س�سة.

وفيما يلي ملخ�س التقرير، الذي ي�سل حجمه االأ�سلي اإىل 400 �سفحة.
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اأواًل: الو�سع الداخلي الفل�سطيني

وبحالة  الفل�سطيني،  الوطني  امل�رشوع  اأزمة  با�ستمرار   2019–2018 �سنتا  ات�سمت 

وبحالة  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  ت�سهدها  التي  الفاعلية  وانعدام  والرتدي  ال�سعف 

اإىل تفريغها من  التاآكل التي ت�سهدها ال�سلطة الفل�سطينية، و�سعي االحتالل االإ�رشائيلي 

حالة  با�ستمرار  ال�سنتان  ات�سمت  كما  الوظيفي.  دورها  وتكري�س  الوطني،  م�سمونها 

االنق�سام الفل�سطيني، وتنازع م�ساَري الت�سوية واملقاومة، وتعّطل م�سار امل�ساحلة، يف 

اإ�رشار ف�سيل فل�سطيني على ا�ستمراره يف  د، ويف ظّل  ظل غياب برنامج �سيا�سي ُموحَّ

الهيمنة على املوؤ�س�سات الر�سمية و�سناعة القرار الفل�سطيني.

بداية قلقة ومتوترة:

يف  وفتح  حما�س  حركتَي  بني  امل�ساحلة  لتفعيل  اتفاقية   2017/10/12 يف  ُوّقعت 

�سيعت اأجواء متفائلة حول م�سّي هذه االتفاقية نحو النجاح، بيد اأن �سريها 
ُ
القاهرة، واأ

 بدا بطيئاً للغاية، وبينما كانت حركة حما�س قد حلّت اللجنة االإدارية التي �سّكلتها الإدارة 

قطاع غزة، يف خطوة ممّهدة لهذه االتفاقية، وهي اللجنة التي تذّرعت بها قيادة حركة فتح 

لفر�س �سل�سلة من العقوبات على قطاع غزة، كما �سلمت كافة معابر القطاع للحكومة؛ 

 ومع ذلك فاإّن قيادة ال�سلطة يف رام اهلل )فتح( مل ترفع بدورها العقوبات، ومل حتل ق�سية 

الـ 22 األف موظف املعينني يف القطاع؛ وربطت رفع العقوبات بانتظار املزيد من االإجراءات، 

والتي كان من اأ�سهرها ما اأ�سمته “التمكني” حلكومة الوفاق الوطني.

الرئي�س  العرتاف  الراف�س   2017 اأواخر  املوّحد  الوطني  املوقف  اأعطى  حني  ويف 

من  بالده  �سفارة  بنقل  وقراره  لـ“اإ�رشائيل”  عا�سمة  بالقد�س  ترامب  دونالد  االأمريكي 

تل اأبيب اإىل القد�س، املزيد من االأمل باإمكانية توحيد ال�سف الوطني، ملواجهة التحديات 

املتعاظمة، وال �سيّما مع عودة التن�سيق املعلن بني الرئي�س عبا�س وقيادات عليا يف حركة 

حما�س، فاإّن املوقف �رشيعاً ما عاد اإىل حاله، لتنتك�س العالقات الوطنية برّمتها مع وقوع 

الوطني  الوفاق  حكومة  رئي�س  موكب  ا�ستهدف   2018 مار�س  اآذار/  يف  غزة  يف  تفجري 

باأ�سابع  غزة  يف  ال�سلطات  حتقيقات  فيه  اأ�سارت  الفل�سطينية،  املخابرات  مدير  ب�سحبة 

االتهام اإىل املخابرات يف رام اهلل، للتذرع با�ستمرار العقوبات وال�سغوطات؛ بينما �سارعت 

اأجهزة ال�سلطة يف رام اهلل وفتح باتهام حما�س بامل�سوؤولية.
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من حكومة الوفاق الوطني اإىل حكومة فتح:

فتح  بني  الداخلي  ال�سجال  �سدارة  الوطني  الوفاق  حلكومة  التمكني  م�ساألة  احتلّت 

وحما�س، وذلك حتت عنوان التمكني الكامل وال�سامل للحكومة يف امللفات كلّها، مبا يف ذلك 

ملف ال�سالح، الذي كان يجري احلديث عنه �رشاحة اأو مواربة، بني حني واآخر. وعلى 

اأّن ال�سلطة الفل�سطينية مل تتقّدم بخطوات جديدة نحو قطاع غزة، ترفع فيها من  �سوء 

العقوبات اأو تخّفف منها، اأو تعالج فيها واحد من اأهم ملفات االإ�سكال بني احلركتني، وهو 

ملف موظفي حكومة قطاع غزة، فاإّن حما�س مت�ّسكت باجلباية ال�رشيبية الداخلية لدفع 

رواتب موظفي حكومتها وت�سيري اإدارتها يف غزة.

ال�سيطرة  ب�سط  ي�سمل  مبا  للحكومة  بالتمكني  املطالب  مبوقفها  فتح  حركة  مت�سكت 

الوزراء  الداخلية، ومبا يت�سمن عودة  االأر�س واالأمن والق�ساء واملعابر واجلباية  على 

املوظفني  لوجود  رف�سها  يعني  مّما  العاملة،  واملوؤ�س�سات  وال�سلطات  الهيئات  وروؤ�ساء 

الكبار من حكومة قطاع غزة يف مرافق عملهم.

وبالرغم من امل�ساحة التي احتلتها م�ساألة التمكني حلكومة الوفاق الوطني، فقد اأقال 

الرئي�س عبا�س هذه احلكومة، و�سّكل الأول مرة منذ االنق�سام الفل�سطيني حكومة برئا�سة 

ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد ا�ستية، يف خطوة كانت من جملة خطوات كّر�ست 

فك الروابط ال�سيا�سية والقانونية بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واأف�ست اإىل مزيد من 

الفل�سطيني  الي�سار  االنق�سام. فقد انعك�س ت�سكيل هذه احلكومة بال�سلب على م�ساريع 

لتوحيد نف�سه، وفتحت التناق�سات مرة اأخرى داخل بع�س قوى الي�سار، باالإ�سافة اإىل 

ك�سفها عن خالفات داخل فتح نف�سها.

وبينما مل ُتعلن حكومة ا�ستية عن برنامج تف�سيلي، فاإّنها اأعلنت عن مالمح برنامج 

من  التكليف  كتاب  بح�سب  ت�رشيعية  انتخابات  اإجراء  على  العمل  �سمنه  من  موؤقت، 

خم�ّس�سات  لقيمة  االحتالل  اقتطاع  بعد  خانقة،  مالية  اأزمة  وواجهت  عبا�س،  الرئي�س 

من  وبالرغم  ال�سلطة،  ل�سالح  جتبيها  التي  ال�رشيبية  االأموال  من  واالأ�رشى  ال�سهداء 

رف�س ال�سلطة ا�ستالم اأموال ال�رشيبة منقو�سة، فقد عادت وا�ستلمتها يف تراجع وا�سح 

عن قرارها. 
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حّل املجل�س الت�رشيعي وانعكا�ساته:

املحكمة  من  بقرار  الت�رشيعي  املجل�س  ُحّل   ،2018 دي�سمرب  االأول/  كانون  يف 

االنف�سال  باجتاه  تدفع  التي  االإجراءات  عزَّز  االإجراء  هذا  اإّن  القول  وميكن  الد�ستورية، 

القوى  معظم  رف�ست  وقد  الفل�سطينية.  ال�سلطة  اإقليمّي  بني  وال�سيا�سي  القانوين 

فتح،  حركة  �سوى  يوؤيده  ومل  اأخرى،  قوى  عليه  وحتّفظت  القرار،  الوازنة  الفل�سطينية 

قانونياً  جدالً  القرار  واأثار  الفل�سطيني.  ال�سيا�سي  الو�سط  يف  الهام�سية  القوى  وبع�س 

م�سامني  على  ثم  نف�سها،  الد�ستورية  املحكمة  �رشعية  من  املوقف  على  اأوالً  موؤ�س�ساً 

احلقوقية  املوؤ�س�سات  اأجمعت  وقد  تت�سمنه.  الذي  ال�سيا�سي  واالنحياز  املحكمة،  قرار 

بحّل  القا�سي  قرارها  �سوابية  ويف  الد�ستورية،  املحكمة  �رشعية  يف  امل�سّكك  املوقف   على 

املجل�س الت�رشيعي.

كون  يف  لل�سك  جماالً  عبا�س  حممد  الفل�سطيني  للرئي�س  ال�سيا�سي  اخلطاب  يرتك  مل 

املجل�س  اأّي حال، وبعد �سبعة �سهور من حّل  بالقانون، وعلى  اخلطوة �سيا�سية تغّطت 

الت�رشيعي، حّل الرئي�س الفل�سطيني جمل�س الق�ساء االأعلى، لتخلو ال�ساحة من اأي �سلطة 

موازية لل�سلطة الفل�سطينية، ولينفتح املجال ال�ستخدام الق�ساء يف اخل�سومات الداخلية، 

الت�رشيعي  املجل�س  حّل  اأدى  وقد  الفل�سطيني،  املجتمع  على  االأمنية  الهيمنة  تعزيز  ويف 

احلركتني  بني  واخلالف  التوتر  من  مبزيد   2019 �سنة  افتتاح  اإىل   ،2018 �سنة  نهاية  يف 

ال�سلطة  و�سحب  واالأمني،  ال�سلطوي  واال�ستهداف  الكالمي  ال�سجال  يف  والت�سعيد 

الفل�سطينية موظفيها من معابر قطاع غزة.

منظمة التحرير يف قلب االنق�سام:

الوطني  املجل�س  عقد  على   2017 اأوائل  يف  بريوت  يف  الفل�سطيني  التوافق  بخالف 

اأ�رشَّ عبا�س وقيادة فتح على الدعوة لعقد دورة عادية للمجل�س حتت  الفل�سطيني؛ فقد 

االحتالل يف رام اهلل يف اأواخر ني�سان/ اأبريل 2018؛ مما اأدى اإىل مقاطعة حما�س واجلهاد 

االإ�سالمي واجلبهة ال�سعبية لهذا املجل�س، بدعوى خمالفتها ملا اتفق عليه وطنياً من قبل. 

الذي قطع به، بعد قرارات ترامب بخ�سو�س  الرئي�س عبا�س بالفعل وعده،  وقد خالف 

املجل�س  دورات  عقد  مع  الوطني،  ال�رشخ  ازداد  وقد  طارئة.  دورة  تكون  باأن  القد�س، 

املركزي؛ حيث قاطعته حما�س واجلهاد االإ�سالمي، واجلبهة ال�سعبية. وات�سعت املقاطعة 
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يف الدورة الثالثني للمجل�س املركزي املنعقدة يف رام اهلل يف 28–2018/10/29 لت�سمل اأي�ساً 

معظم  عن  بعيداً  معزولة  نف�سها  فتح  ولتجد  الوطنية،  واملبادرة  الدميوقراطية  اجلبهة 

الف�سائل الفل�سطينية الوازنة.

لفل�ســطني،  رئي�ســاً  عبـا�س  الرئي�س  انتخـاب  اإىل  الـوطنـي  املجل�س  دورة  اأف�سـت 

 والتوافق على جلنة تنفيذية جديدة، وانتخاب الرئي�س عبا�س رئي�ساً لها، والتوافق على 

35 ع�سواً جديداً للمجل�س املركزي ملنظمة التحرير. وهو االأمر الذي يعني تكري�س هيمنة 
حركة فتح، ونخبة ال�سلطة على منظمة التحرير، وبالتايل قطع الطريق على بقية القوى 

الوطنية، وا�ستخدام املنظمة �سيا�سياً يف اخلالفات الداخلية، ويف ترتيبات ما بعد الرئي�س 

عبا�س. واأما القرارات ال�سيا�سية ملجمل تلك اجلل�سات بخ�سو�س ال�رشاع مع االحتالل، 

كاإعادة النظر يف التزامات ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير جتاه االتفاقات املوقعة 

وتفعيل  عنه،  االقت�سادي  واالنفكاك  االأمني،  التن�سيق  وقف  ي�سمل  مبا  االحتالل،  مع 

جلنة  ت�سكيله  عن  عبا�س  اأعلن  اأن  بعد  حتى  �سيء،  اأّي  منها  ُينّفد  فلم  ال�سعبية،  املقاومة 

حم�س  واأّنها  القرارات،  تلك  جدية  بعدم  وا�سعاً  انطباعاً  عك�س  مما  القرارات؛  الإنفاذ 

مناورات اإعالمية، تهدف اإىل تعبئة الفراغ ال�سيا�سي باخلطابة ال�سيا�سية.

التن�سيق االأمني بني العالقات الوطنية والعالقة مع االحتالل:

قرارات  من  بالرغم  االحتالل  مع  االأمني  بالتن�سيق  اهلل  رام  يف  ال�سلطة  ا�ستمرت 

قيادة  اأن  ويبدو  ذلك.  على  الفل�سطيني  االإجماع  و�سبه  واملركزي،  الوطني  املجل�َسني 

ال�سلطة تدرك اأن جانباً اأ�سا�سياً جلوهر وجودها بالن�سبة لـ“اإ�رشائيل” مرتهن بالتن�سيق 

االأمني؛ كما تدرك االإجراءات القا�سية التي تنتظرها لو فعلت ذلك. وعلى هذا، فقد ا�ستمر 

لعدد  الو�سول  يف  باإ�سهامها  الفل�سطينية،  لل�سلطة  م�ستمرة  اتهامات  وُوّجهت  التن�سيق 

دور  حول  املتكررة  االإ�رشائيلية  للت�رشيحات  باالإ�سافة  الفل�سطينيني،  املطاردين  من 

ال�سلطة يف التن�سيق االأمني، ومنع اأجهزتها االأمنية لنحو 40% من العمليات املوجهة �سّد 

الدعم  ا�ستمر  الغربية. كما  ال�سفة  التي �سهدتها  الهبّات  االحتالل، واإ�سهامها يف احتواء 

عن  دعمها  املتحدة  الواليات  قطع  من  بالرغم  الفل�سطينية،  االأمنية  لالأجهزة  االأمريكي 

ال�سلطة الفل�سطينية، هذا ف�سالً عن اللقاءات التن�سيقية املعلنة، ويف م�ستويات عليا.

واأخرياً، من املوؤمل اأن يوؤدي اإعالن ترامب عن التف�سيالت ال�سيا�سية مل�رشوعه “�سفقة 

القرن” يف 2020/1/28 اإىل وقفة مراجعة فل�سطينية داخلية، تعيد اللُّحمة لل�سف الوطني 

الفل�سطيني، وتن�سق العمل الن�سايل يف مواجهة حماوالت ت�سفية الق�سية الفل�سطينية.
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ثانيًا: املوؤ�سرات ال�سكانية لل�سعب الفل�سطيني

ال�سابقة،  اإح�سائياته  يف  النظر  باإعادة  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  قام 

يف  خ�سو�ساً  الفل�سطينيني،  الأعداد  تقديراته  خاللها  من  خف�س  حمدَّثة،  اأرقاماً  وقدَّم 

التي قدمها اجلهاز.  املعطيات  االإح�سائيات وفق  الفل�سطيني؛ وقد قمنا باعتماد  الداخل 

اإح�ساءاتنا على ما يتوفر لدينا من معطيات.  التي ال يوفرها اجلهاز، فقد بنينا  اأما تلك 

اأعداد الفل�سطينيني يف اخلارج، والت�سارب يف  مع مالحظة ال�سعوبة ال�سديدة يف معرفة 

بياناتها.

 2019 �سنة  نهاية  يف  بلغ  العامل  يف  الفل�سطينيني  عدد  اأن  اإىل  املتوفرة  التقديرات   ُت�سري 

ن�سمة  ماليني   6.713 اأي  تقريباً،  ن�سفهم  ن�سمة؛  مليون   13.35 نحو   )2020 )مطلع 

 )%49.7( ن�سمة  ماليني   6.637 اأي  الباقي،  والن�سف  ال�ستات.  يف  يعي�سون   ،)%50.3(

1.597 مليون ن�سمة يف االأرا�سي  التاريخية، ويتوزعون على نحو  يقيمون يف فل�سطني 

املحتلة �سنة 1948، ونحو 5.04 ماليني ن�سمة يف اأرا�سي �سنة 1967، منهم 3.02 ماليني يف 

ال�سفة الغربية )59.9%(، و2.02 مليون يف قطاع غزة )%40.1(.

ماليني   4.29 بنحو   2019 �سنة  نهاية  يف  الفل�سطينيني  عدد  فيُقّدر  االأردن،  يف  اأما 

فل�سطينيي  من   %63.9 )نحو  العامل  يف  الفل�سطينيني  من   %32.1 نحو  ي�سّكلون  ن�سمة، 

الفل�سطينيني  عدد  ويقّدر  االأردنية.  اجلن�سية  يحملون  العظمى  وغالبيتهم  ال�ستات(، 

من   %12.7 ن�سبته  ما  ي�سكلون  ن�سمة،  مليون   1.696 بنحو  العربية  الدول  بقية  يف 

جمموع الفل�سطينيني يف العامل، يرتكز معظمهم يف الدول العربية املجاورة، اأي يف لبنان 

و�سورية، وم�رش، ودول اخلليج العربي. ويقّدر عدد الفل�سطينيني يف الدول االأجنبية 

العامل،  يف  الفل�سطينيني  جمموع  من   %5.5 ن�سبته  ما  ي�سكلون  ن�سمة،  األف   727 بنحو 

وبريطانيا،  وكندا،  الالتينية،  واأمريكا  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  معظمهم  يرتكز 

وباقي دول االحتاد االأوروبي. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن هذه االأعداد هي اأعداد تقديرية، 

اإح�ساءات دقيقة لهم. خ�سو�ساً خارج فل�سطني حيث ي�سعب عمل 

البلدان  يف  يقيمون  اخلارج  فل�سطينيي  من   %75 من  اأكرث  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 

الفل�سطينيني  اأن  )االأردن، و�سورية، ولبنان(، مما يدل على  املحتلة  املحيطة بفل�سطني 
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72 عاماً  اأر�سهم، ويتطلعون لعودتهم حتى بعد نحو  ما زالوا ملت�سقني وقريبني من 

نف�سه  االرتباط  وهو  وممكنة.  عملية  م�ساألة  عودتهم  واأن  1948؛  فل�سطني  نكبة  على 

موؤ�س�سات  يف  مالحمه  تظهر  والذي  العامل،  اأرجاء  باقي  يف  الفل�سطينيني  ي�سمل  الذي 

واآ�سيا  واأوروبا  العربية  البالد  يف  الفل�سطينية  اجلاليات  وفعاليات  واأن�سطة  العودة 

واأ�سرتاليا. واالأمريكيتني 

عدد الفل�سطينيني يف العامل ح�سب االإقامة نهاية �سنتي 2018 و2019 )باالألف ن�سمة(

مكان االإقامة
20182019

الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد

االأرا�سي املحتلة 

�سنة 1967

2,95422.63,02022.6ال�سفة الغربية

1,961152,01915.1قطاع غزة

1,568121,597.512االأرا�سي املحتلة �سنة 1948 “اإ�رشائيل”

6,48349.66,636.549.7فل�سطينيو الداخل

*
4,18732.14,29032.1االأردن

1,66312.71,69612.7الدول العربية االأخرى

7175.5727.55.5الدول االأجنبية

6,56750.36,713.550.3فل�سطينيو اخلارج

13,05010013,350100املجموع الكلي

لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  اأرقام  على  باالعتماد  تقديره  مّت  فقد  االأردن،  يف  الفل�سطينيني  لعدد  بالن�سبة   
*

النمو ال�سنوي ال�سادرة عن  3,240,473، وباالعتماد على معدالت  2009، حيث بلغ عددهم  الفل�سطيني �سنة 

دائرة االإح�ساءات العامة االأردنية ل�سنة 2016 والتي تقدر بـ %2.47. 

ن�سبة الفل�سطينيني يف العامل ح�سب االإقامة نهاية �سنة 2019 )%(
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اأكرث من ثلثي عدد الفل�سطينيني يف العامل، فباالإ�سافة  وما زال الالجئون ي�سكلون 

اأبناء  2.129 مليون الجئ من  6.713 ماليني فل�سطيني يف اخلارج، هناك نحو  نحو  اإىل 

نحو  اإىل  باالإ�سافة  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  يقيمون   1948 املحتلة   فل�سطني 

150 األف الجئ طردوا من اأر�سهم، لكنهم ما زالوا مقيمني يف فل�سطني املحتلة �سنة 1948؛ 

اأي نحو  8.992 ماليني الجئ،  ُيقدَّر بنحو  الفل�سطينيني  الالجئني  فاإن جمموع  وبالتايل 

الرقم  اأن هذا  2019؛ وبالرغم من  ل�سنة  الفل�سطيني وذلك  ال�سعب  67.4% من جمموع 

الفل�سطينية  الهوية  يحملون  اخلارج  يف  فل�سطينيون  يوجد  حيث  التكرار  بع�س  يحتمل 

الأبناء الداخل، اإال اأن هام�س الفرق يبقى حمدوداً. اأما اأعداد الالجئني امل�سجلني يف �سجالت 

 2019 �سنة  مطلع  يف  فبلغ  )االأونروا(،  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة 

نحو 6.172 ماليني ن�سمة. مع التاأكيد على اأن هناك الكثري من الالجئني الذين مل ي�سجلوا 

اأنف�سهم لدى االأونروا، لعدم حاجتهم خلدماتها، اأو لعدم وجودهم يف اأماكن عملها كبلدان 

اخلليج واأوروبا واأمريكا.

اأعداد الالجئني الفل�سطينيني يف العامل ح�سب تقديرات �سنة 2019 )باالألف ن�سمة(

املجموعالدول االأجنبيةالدول العربية“اإ�رشائيل”*قطاع غزةال�سفة الغربيةالبلد

7941,3351505,9867278,992العدد

املركزي  اجلهاز  ن�رشها  التي  املئوية  الن�سب  على  باالعتماد  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  االأعداد   مالحظة: 

                لالإح�ساء الفل�سطيني )26.3% من اإجمايل �سكان ال�سفة الجئون، و66.1% من �سكان القطاع(.

عدد تقريبي.  
*

اأعداد الالجئني الفل�سطينيني يف العامل ح�سب تقديرات �سنة 2019 )باالألف ن�سمة(
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وبلغ معدل النمو ال�سكاين يف ال�سفة والقطاع 2.5% يف منت�سف �سنة 2019 )%2.2 

يف ال�سفة و2.9% يف القطاع(. وبح�سب االإح�سائيات املعدلة للجهاز املركزي لالإح�ساء 

فل�سطني  يف  واليهود  الفل�سطينيني  ال�سكان  عدد  يت�ساوى  اأن  املتوقع  فمن  الفل�سطيني، 

التاريخية مع نهاية �سنة 2022، حيث �سيبلغ عدد كل منهم نحو 7.1 مليون تقريباً. 

عدد الفل�سطينيني واليهود املقدر يف فل�سطني التاريخية 2019-2027 )باالألف ن�سمة(

عدد اليهودعدد الفل�سطينيني يف فل�سطني التاريخيةال�سنة

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�سطينيني واليهود املقدر يف فل�سطني التاريخية 2019-2027 )باالألف ن�سمة(
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ثالثًا: االأر�س واملقد�سات

للكيان  عا�سمة  بالقد�س  االعرتاف   2017/12/6 يف  املتحدة  الواليات  اإعالن  مع 

ال�سهاينة  �ساعف   ،2018 مايو  اأيار/  منت�سف  يف  اإليها  �سفارتها  ونقلها  االإ�رشائيلي 

جهودهم حل�سم ال�رشاع على املدينة، من خالل توّفر غطاء اأمريكي غري م�سبوق. وقد 

قابل ذلك حتركات �سعبية مقد�سية اأ�سا�ساً، وحتركات فل�سطينية وعربية واإ�سالمية اأقل 

االإ�رشائيليون  االآن ف�سل  التحقق. وحتى  املحاوالت، ومنعها من  ملواجهة هذه  ح�سوراً 

واالأمريكان يف توفري غطاء دويل الإجراءاتهما؛ لكن املخاطر الكبرية ما تزال حتيق بالقد�س 

وم�ستقبلها.

يف امل�سار العام ال�ستهداف القد�س، متكن ال�سهاينة من التقدم على جبهة �رشب رموز 

الوجود الفل�سطيني فيها، فاأغلقوا مقر مديرية الرتبية والتعليم يف القد�س واملركز ال�سحي 

العربي، ونفذوا عمليات هدم كربى يف خميم �سعفاط ووادي احلم�س والعيزرية، واأقروا 

حزمة من م�رشوعات التهويد اخلطرية مثل قطار القد�س الهوائي يف حميط البلدة القدمية، 

وم�رشوع م�ستوطنة كربى جديدة يف مكان مطار قلنديا �سماالً.

�سنتي  خالل  القد�س  منطقة  يف  كبريين  برتاجعني  ال�سهاينة  ُمني  نف�سه،  الوقت   يف 

اخلان  جتمع  هدم  تاأجيل  الإعالن  االإ�رشائيلية  احلكومة  ا�سطرار  االأول  2018–2019؛ 

وال�سغوط  املواجهات  من  اأ�سهر  خم�سة  بعد   2018/10/20 يف  القد�س  �رشقي  االأحمر 

الفل�سطينية والدولية. والثاين فتح م�سلى باب الرحمة يف امل�سجد االأق�سى بقوة اجلماهري 

يف 2019/2/22 بعد 16 عاماً من اإغالقه.

م�سار  متوازية:  اجتاهات  ثالثة  يف  االأق�سى  على  العدوان  �سار  اأخرى،  ناحية  من 

العلنية  التلمودية  الطقو�س  اأداء  الرتكيز على فر�س  الزماين واالقتحامات، مع  التق�سيم 

2019، وم�سار  اأكتوبر  االأول/  االأق�سى ب�سكٍل تدريجي و�سل ذروته يف ت�رشين  داخل 

مطلع  االأوىل  فارقتان:  حمطتان  له  وكانت  م�سمونه  من  االأردنية  االأوقاف  دور  تفريغ 

2019 ب�سلب �سالحية ترميم اجلدار اجلنوبي الغربي لالأق�سى من اخلارج من االأوقاف، 

يف  والثاين  احتالله،  منذ  تاريخه  يف  مرة  الأول  االأق�سى  يف  ترميماً  االحتالل  بلدية  لتنفذ 

ت�رشين االأول/ اأكتوبر 2019 مبنع احلرا�س من مواكبة املقتحمني ال�سهاينة خالل االأعياد 
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اأو من ت�سويرهم. اأما امل�سار الثالث فهو م�سار التق�سيم املكاين والذي كان ي�ستهدف باب 

الرحمة من اجلهتني الداخلية واخلارجية عند املقربة التاريخية املجاورة له.

قراراً  ال�سهيونية  العليا  املحكمة  اأ�سدرت  فقد  امل�سيحية،  االأوقاف  اأما على م�ستوى 

نهائياً ب�ساأن عقارات �ساحة عمر التي �رُشبت عرب بطركية الروم االأرثوذك�س �سنة 2005، 

وكان البطريرك احلايل ثيوفيلو�س قد توىل من�سبه على اأ�سا�س اإبطال هذه ال�سفقة، لكن 

العك�س هو ما حتقق يف �سنة 2019.

على   2019–2018 �سنتي  خالل  الغربية  ال�سفة  وعموم  القد�س  يف  اال�ستيطان  ركز 

اأربعة اجتاهاتٍ مركزية: االأول تعزيز احل�سور اليهودي يف مركز القد�س عرب م�ساريع 

التو�سع  م�ساحات  واإغالق  القدمية،  البلدة  حميط  يف  الهوائي  القطار  مثل  حتتية  بنى 

الزيتون  جلبل  الغربي  ال�سفح  يف  وبالذات  باحلدائق  الفل�سطينية  االأحياء  اأمام  ال�سكني 

ويف �سلوان؛ اأما الثاين فهو تعزيز عزل القد�س عن رام اهلل ل�سمان عدم ات�سالهما، وذلك 

اأدوميم من داخل  البناء يف م�ستوطنات ب�سجات زئيف والنبي يعقوب ومعاليه  بتعزيز 

مطار  اأر�س  على  جديدة  م�ستوطنة  ومب�رشوع  خارجه،  من  واآدم  وخمما�س  اجلدار، 

قلنديا القدمي، ل�سمان ف�سل خميم قلنديا وكفر عقب �سماالً عن بيت حنينا اإىل اجلنوب، 

وهو ما �سينتهي عرب الزمن اإىل ف�سل تام لل�سفة الغربية اإىل جزيرتني �سمالية وجنوبية 

تف�سلهما القد�س ويطوقهما نهر االأردن، وهي الروؤية اال�سرتاتيجية ال�سهيونية االأ�سيلة 

حتويل  فهو  الثالث  االجتاه  اأما   .1967 �سنة  اآلون  خطة  عنها  عرّبت  كما  الغربية  لل�سفة 

اخلدمات  يف  عليه  يعتمدون  الغربية،  ال�سفة  عمق  مل�ستوطني  عمراين  مركز  اإىل  القد�س 

وترتبط به خطوط ال�سوارع واملوا�سالت العامة. وي�سعى االجتاه الرابع اإىل تعزيز كتلة 

م�ستوطنات �رشق اخلليل التي تطوق بلدتها القدمية من جهة ال�رشق، وجتثم على �سدر 

املدينة واأحيائها، يف حماولة لتاأكيد الهوية التوراتية للدولة ال�سهيونية.

وا�سعة  م�ساحات  ويق�سم  يزداد  التهويدي  ال�سهيوين  اال�ستيطاين  الن�ساط  زال  ما 

ت�سيطر  ا�ستيطانية  بوؤرة  و220  م�ستوطنة   200 نحو  توجد  حيث  الغربية؛  ال�سفة  من 

العازل في�سادر نحو  العن�رشي  اأما اجلدار  ال�سفة.  املناطق اال�سرتاتيجية يف  على كافة 

11% من ال�سفة ويعزل القد�س عن باقي ال�سفة. وهناك نحو 600 حاجز تفتي�س ثابت 

اإال  ا�ستخدامها  مُينع  التي  الطرق  من  الكيلومرتات  مئات  وهناك  ال�سفة.  يف  ومتحرك 

للم�ستوطنني اليهود.
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األف م�ستوطن، ولديهم   800 ال�سفة فيزيد عن  اليهودي يف  اأما املجتمع اال�ستيطاين 

العديد من املمثلني يف الكني�ست. وقد اأخذ الن�ساط اال�ستيطاين دفعاً اأمريكياً كبرياً باإعالن 

وزير اخلارجية االأمريكية يف 2019/11/18 اأن اال�ستيطان ال يخالف القانون الدويل.

م�سري  على  املغالبة  مرحلة  ت�ستمر  اأن   2021–2020 �سنتي  خالل  املتوقع  من 

مقد�سي  �سعبي  رد  يقابلها  اأمريكي  بغطاء  �سهيونية  تقدمٍ  مبحاوالت  القد�س،  مدينة 

رئي�ساً  ترامب  لدونالد  التجديد  و�سيكون  حمدود،  واإ�سالمي  عربي  بدعمٍ  وفل�سطيني 

�سي�ستمر  املقابل،  يف  املواجهة.  هذه  حدة  يف  تاأثرياً  االأكرث  العن�رش  هو  املتحدة   للواليات 

املحاولة  و�ستكون  ال�سعبية،  لالنفجارات  رمزي  كعنواٍن  دوره  يف  االأق�سى  امل�سجد 

العنوان  اأما  للت�سعيد.  مر�سحاً  اأ�سا�سياً  عنواناً  الرحمة  باب  اإغالق  ملعاودة  ال�سهيونية 

املركزي الثاين لل�سدام ف�سيكون االقتحامات وما يجري فيها من عدوان خ�سو�ساً يف 

ظل تزامن االأعياد االإ�سالمية واليهودية املركزية على مدى ال�سنتني القادمتني، ما يجعل 

تكرار الهبات ال�سعبية يف القد�س اأمراً مرجحاً.

اأن تتمكن املحاولة االإ�رشائيلية لتطويق  على م�ستوى اال�ستيطان، هناك خماطر من 

القد�س ورام اهلل من جهة ال�رشق من التطور اإىل حّد يقطع بالفعل كل اإمكانات التوا�سل 

�سي�سكل  ال�سعبية  املواجهة  م�سار  اأن  اإال  وجنوبها،  الغربية  ال�سفة  �سمال  بني  اجلغرايف 

عامالً مفتاحياً يف حتديد مدى تقدم تلك املحاولة.
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اال�ستيطان االإ�رشائيلي واجلدار العن�رشي العازل يف ال�سفة الغربية
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 رابعًا: املوؤ�سرات االقت�سادية يف 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة

جنح االحتالل االإ�رشائيلي يف جعل اقت�ساد ال�سلطة الفل�سطينية اقت�ساداً تابعاً، حيث 

ال�سلطة ووارداتها، وُتدمر  ُت�سادر االأر�س، وُت�ستنزف الرثوات، وُيتحكم يف �سادرات 

ق اأي عملية تنموية حقيقية، بينما يفر�س االحتالل ح�ساراً خانقاً  بناها التحتية، وُتعوَّ

على قطاع غزة.

التبادل التجاري:

اأي  دوالر،  مليون   4,599 “اإ�رشائيل”  مع   2018 �سنة  التجاري  التبادل  حجم   �سّكل 

مليون   7,695 البالغ  لل�سلطة  اخلارجي  التجاري  التبادل  حجم  اإجمايل  من   %60 نحو 

دوالر. حيث بلغ حجم الواردات من “اإ�رشائيل” 3,632 مليون دوالر بن�سبة 55.5% من 

واردات ال�سلطة البالغة 6,540 مليون دوالر، يف حني بلغ حجم ال�سادرات اإىل “اإ�رشائيل” 

وهذا  دوالر(.  مليون   1,155( ال�سلطة  �سادرات  من   %83.7 بن�سبة  دوالر  مليون   967
يلحق �رشراً �سديداً باالقت�ساد الفل�سطيني، ويجعل ميزان التبادل التجاري خمتالً ل�سالح 

االحتالل با�ستمرار، وب�سكل كبري.

التبادل التجاري الفل�سطيني مع “اإ�رشائيل”ل�سنة 2018 مقارنة مع باقي دول العامل 

)باملليون دوالر(

             

                             الواردات                                                                            ال�سادرات

الناجت املحلي االإجمايل:

املحلي  الناجت  اأن  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  االقت�سادية  املوؤ�رشات  ُتظهر 

كان  اأن  بعد   2018 �سنة  دوالر  مليون   16,276 نحو  اإىل  �سئيل  ب�سكل  ارتفع   االإجمايل 
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16,128 مليون دوالر �سنة 2017، مبعدل قدره 0.9%. وح�سب االأرقام املتوفرة لالأرباع 

16,823 مليون دوالر خاللها،  2019، فمن املتوقع اأن يرتفع اإىل  الثالث االأوىل من �سنة 

اأي مبعدل قدره 3.4%. وبالتايل فاإن هذا الناجت يبقى منخف�ساً جداً قيا�ساً بالناجت املحلي 

2019، وهو ما يوؤكد  )2,320%( ل�سنة  23 �سعفاً  االإ�رشائيلي الذي يزيد عنه باأكرث من 

ب�ساعة االحتالل، وب�ساعة اإجراءاته بحق فل�سطني و�سعبها.

الناجت املحلي االإجمايل لل�سلطة الفل�سطينية و“اإ�رشائيل” 2014–2019 باالأ�سعار اجلارية 

)باملليون دوالر(

“اإ�رشائيل”ال�سلطة الفل�سطينيةال�سنة
201413,989.7309,604

201513,972.4300,040

201615,405.4318,948

201716,128353,239

201816,276.6369,924

*201916,822.9390,166

بناء على تقديرات االأرباع الثالث االأوىل من �سنة 2019.  
*

الناجت املحلي االإجمايل لل�سلطة الفل�سطينية و“اإ�رشائيل” 2018–2019 باالأ�سعار اجلارية 

)باملليون دوالر(
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متو�سط دخل الفرد:

اجلارية(  )باالأ�سعار  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  متو�سط   بلغ 

3,621 دوالراً و3,562 دوالراً ل�سنتي 2017 و2018 على التوايل، اأي اأن ن�سيب الفرد قد 

ارتفع بن�سبة 2.4% �سنة 2017، ثم عاد لالنخفا�س بن�سبة -1.6% �سنة 2018. وح�سب 

االأرقام املتوفرة لالأرباع الثالث االأوىل من �سنة 2019 ُيتوقع ارتفاع �سئيل لدخل الفرد 

اإىل 3,602 دوالر مبعدل زيادة قدره %1.1. 

 2019–2018 املحلي خالل �سنتي  الناجت  الفرد من  وقد كان لرتاجع وتقلب ن�سيب 

تاأثري �سلبي على حجم اال�ستهالك، كانعكا�س النخفا�س م�ستويات الدخول التي تاأثرت 

بتطورات االأ�سعار العاملية، مع ات�ساع الفجوة يف م�ستويات الدخول بني ال�سفة والقطاع، 

اأ�سعاف  ثالثة  من  اأكرث   2019 �سنة  ال�سفة  يف  ال�سنوي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  مثَّل  اإذ 

مقارنة  ال�سفة،  يف  دوالر   5,148 نحو   2019 �سنة  الفرد  دخل  معدل  بلغ  حيث  غزة؛  يف 

بنحو 1,507 دوالراً يف القطاع، بينما بلغ معدل دخل الفرد �سنة 2018 نحو 5,044 دوالر 

يف ال�سفة، مقارنة بنحو 1,541 دوالراً يف القطاع، وهو ما يعك�س �سدة احل�سار اخلانق 

الذي يعاين منه القطاع. وت�سري التوقعات اإىل تباطوؤ منو الناجت االجمايل وتدين ن�سيب 

الفرد منه ل�سنتي 2020–2021.

متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل لل�سلطة الفل�سطينية و“اإ�رشائيل” 

2014–2019 باالأ�سعار اجلارية )بالدوالر(

“اإ�رشائيل”ال�سلطة الفل�سطينيةال�سنة

20143,357.537,701

20153,277.935,817

20163,534.437,333

20173,620.540,557

20183,562.341,654

*20193,60243,218

 بناء على تقديرات االأرباع الثالث االأوىل من �سنة 2019.
*
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متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل لل�سلطة الفل�سطينية و“اإ�رشائيل” 

2018–2019  باالأ�سعار اجلارية )بالدوالر(

البطالة:

نحو  بلغ  قد  العمل  �سوق  يف  العاملني  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  االأولية  التقديرات  ت�سري 

�سنة  خالل  انخف�س  البطالة  معدل  اأن  اإىل  التقديرات  وت�سري   .2019 �سنة  مليون   1.36

البطالة  اأن ن�سبة  2018. مع مالحظة  26.2% �سنة  24.6% مقارنة مع  اإىل حوايل   2019

الغربية  ال�سفة  يف  البطالة  بن�سبة  مقارنة   ،2019 �سنة  يف   %45.1 بلغت  غزة  قطاع   يف 

اأن البطالة يف قطاع غزة  تزيد عن ثالثة اأ�سعاف  اإىل  13.3%؛ وهو ما ي�سري  التي بلغت 

مثيلتها يف ال�سفة؛ وهو ما يوؤكد االآثار ال�سلبية الكبرية للح�سار على قطاع غزة.

االإيرادات والنفقات:

الفل�سطينية  لل�سلطة  العامة  االإيرادات  اإجمايل  �سايف  اأن  االأولية  املوؤ�رشات  تظهر 

 %13.2- بن�سبة  انخف�س   2019 الثاين/ نوفمرب  املتوفرة حتى ت�رشين  االأرقام  ح�سب 

 ،2019 3,007 مليون دوالر �سنة  اأن يبلغ نحو  املتوقع  2018، حيث من  مقارنة ب�سنة 

النفقات  اإجمايل  يبلغ  اأن  املتوقع  ومن   .2018 �سنة  دوالر  مليون   3,463 بنحو  مقارنة 

 ،2019 ل�سنة  دوالر  مليون   3,414 نحو  التطويرية،  النفقات  فيها  مبا  لل�سلطة،  العامة 

ومن   .%13.2- قدرها  انخفا�س  بن�سبة   ،2018 �سنة  دوالر  3,931 مليون  بـ  مقارنة 

بعجز  مقارنة   ،2019 �سنة  دوالر  مليون   407 املوازنة  عجز  قيمة  تبلغ  اأن  املتوقع 

 .2018 468 مليون دوالر �سنة  قيمته 



23

ملخ�ص التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2018–2019

تعتمد اإيرادات ال�سلطة الفل�سطينية ب�سكل اأ�سا�سي على م�سادر ال تتحكم بها، حيث 

اإيرادات املقا�سة التي يجمعها  2018 جاءت من  84.3% من االإيرادات يف �سنة  اإن نحو 

باأيدي  هائلة  �سغط  اأدوات  ي�سكل  ما  وهو  الدولية؛  املنح  ومن  االإ�رشائيلي  االحتالل 

العدو وباأيدي عدد من القوى الدولية، التي تقدم وفق ا�سرتاطات �سيا�سية واأمنية مت�س 

3,463 مليون  2018 نحو  اإيرادات �سنة  اإجمايل  بلغ  الفل�سطيني. فقد  القرار  ا�ستقاللية 

بينما   ،%65.1 بن�سبة  املقا�سة  اإيرادات  دوالر  مليون   2,255 مبلغ  ت�سمنت  دوالر، 

.%19.2 بن�سبة  665 مليون دوالر  الدولية  املنح وامل�ساعدات  بلغ جمموع 

اإيرادات ال�سلطة الفل�سطينية 2018 )%(

الدعم اخلارجي:

�سنة  دوالر  ماليني   503 للموازنة  اخلارجي  الدعم  قيمة  تبلغ  اأن  املتوقع  من 

يف  عانت  ال�سلطة  اأن  املالحظ  ومن   .2018 �سنة  دوالر  ماليني   506 بـ  مقارنة   2019

ال�سنوات االأخرية من تراجع الدعم اخلارجي، والذي ي�ستخدم عادة لفر�س االأجندة 

الدعم  هذا  معدل  بلغ  اأن  فبعد  الغربية؛  الدول  خ�سو�ساً  الداعمة  للدول  ال�سيا�سية 

و�سلت  اأن  وبعد  2000–2013؛  الفرتة  خالل  ال�سلطة  اإيرادات  جممل  من   %42.3

التي  ال�سنة  )وهي   2008 �سنة  ال�سلطة  اإيرادات  جممل  من   %52.6 اإىل  الن�سبة  هذه 

يف   %19.2 اإىل  الن�سبة  هذه  تراجعت  فقد  الفل�سطيني(،  ال�سيا�سي  االنق�سام   تلت 

  .2018 �سنة 
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اإىل  الهادفة  االإ�رشائيلية  واملمار�سات  باري�س،  وبروتوكول  اأو�سلو  اتفاق  ظّل  ويف 

احتماالت  فاإن  االإ�رشائيلي،  لالحتالل  تبعيته  وتكري�س  الفل�سطيني،  االقت�ساد  حتجيم 

حدوث منو اقت�سادي حقيقي، اأو ت�سحيح جوهري على م�سار هذا النمو خالل املرحلة 

القادمة تبدو م�ستبعدة.

دعم الدول املانحة )مبا يف ذلك التمويل التطويري( لل�سلطة الفل�سطينية 2018-2000

ح�سار قطاع غزة:

ي�ستهدف  وظامل،  قا�سٍ  ح�سار  وجه  يف  اإرادات  �رشاع  معركة  غزة  قطاع  يخو�س 

االإ�رشائيلية. وما زال �سامداً  تطويعه، ونزع �سالحه، واإجباره على اخل�سوع لالإرادة 

بعد نحو 13 عاماً من احل�سار.

روؤية  ت  عربَّ بحيث  احلياة،  مناحي  خمتلف  على  القامتة  اآثاره  احل�سار  ترك  وقد 

التقارير الدولية عن درجة عالية من ال�سحة، باأن غزة لن ت�سبح مكاناً �ساحلاً للعي�س 

بحلول 2020، طبقاً لعدد من املوؤ�رشات، كحالة البنية التحتية املرتدية، ثم بقاء معدالت 

البطالة عند م�ستوى غري م�سبوق خ�سو�ساً بني ال�سباب، وانعكا�ساتها على معدالت الفقر 

وانعدام االأمن الغذائي، اإ�سافة لرتاجع اإ�سهام غزة يف الناجت االجمايل لي�سل اإىل 20% �سنة 

2019 مقابل 39% �سنة 2005. وتتج�سد املعاناة احلا�رشة يف حجم التقديرات خل�سائر 

غزة من جراء احلالة االقت�سادية الراهنة كخ�سائر بنحو 100 مليون دوالر �سهرياً، هي 

عن  اال�ستغناء  مع  كلياً  اأو  جزئياً  االإنتاجية  املوؤ�س�سات  مئات  تعطيل  الأ�رشار  حم�سلة 

اأكرثية عامليها، يقابل ذلك ت�سهيالت حمدودة نحو حركة تنقل االأفراد وا�سترياد الب�سائع 
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عرب معرب رفح مع م�رش، وال�سماح بالعمل داخل “اإ�رشائيل” حتت مظلة ت�ساريح رجال 

االأعمال، غري اأن هذه الت�سهيالت ال حتقق احلد االأدنى من االحتياجات الفل�سطينية وال 

ت�سكل التزاماً اإ�رشائيلياً دائماً اأو منتظماً.

االإ�رشائيلية على  الهيمنة  ت�ستمر  اأن   2021–2020 القادمتني  ال�سنتني  املتوقع يف  من 

ومن  االحتالل.  حتت  الفل�سطيني  ال�سعب  معاناة  ت�ستمر  واأن  الفل�سطيني؛  االقت�ساد 

اأموال  تراجع  مواجهة  يف  الداخلي  االقرتا�س  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  تتو�سع  اأن  املتوقع 

االقت�سادية  امل�ساكل  يف  ملمو�س  اخرتاق  حتقيق  يف  الف�سل  مع  املوازنة،  وعجز  املقا�سة 

واالجتماعية واالإن�سانية امل�ستع�سية، كمعدالت البطالة العالية املقرتنة بالفقر، وت�ساعد 

انعدام االأمن الغذائي. واأن يبقى النمو يف حدود منخف�سة دون اإ�سافات ملمو�سة لن�سيب 

الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.
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 خام�سًا: العدوان االإ�سرائيلي وم�ساَري 

املقاومة والت�سوية

العدوان واملقاومة:

ا�ستمرت “اإ�رشائيل” يف عدوانها على ال�سعب الفل�سطيني خالل �سنتي 2018–2019؛ 

وبالرغم  االحتالل،  �رشا�سة  من  بالرغم  لالحتالل  ومقاومته  �سموده  وا�سل  اأنه  غري 

اأ�سكال  من �سعف البيئة العربية واالإ�سالمية. وقد متيزت هذه الفرتة ب�سكل جديد من 

�سنتا  و�سهدت  غزة.  قطاع  حدود  على  االأ�سبوعية  العودة  مب�سريات  متثل  املقاومة، 

2018–2019 تطّوراً يف ا�سرتاتيجية املقاومة الفل�سطينية يف اإدارة ال�رشاع مع االحتالل 
الغرفة  عمل  تطّور  فقد  واملن�سق.  امل�سرتك  الدفاع  اإىل  ت�ستند  غزة،  قطاع  يف  االإ�رشائيلي 

امل�سرتكة لف�سائل املقاومة الفل�سطينية اإىل م�ستوى اإدارة املواجهة مع االحتالل، و�سبط 

اإيقاع املقاومة، لت�سبح وكاأنها “هيئة اأركان املقاومة”.

كتائب  قادتها  االحتالل،  مع  النوعية  الع�سكرية  املواجهات  من  عدد  هناك  كان  وقد 

الق�سام التابعة حلركة حما�س، اأبرزها عملية خانيون�س اأو “حدُّ ال�سيف” يف 2018/11/11، 

واملواجهات خالل الفرتة 3–2019/5/6. وكذلك املواجهات التي خا�ستها حركة اجلهاد 

مدى  على  ا�ستمرت  والتي   ،2019/11/12 يف  امل�سرتكة  العمليات  غرفة  بدعم  االإ�سالمي 

الع�سكري  اجلناح  قادة  اأحد  العطا،  اأبو  لبهاء  االإ�رشائيلي  االغتيال  عملية  عقب  يومني، 

للجهاد االإ�سالمي يف غزة. وقد حافظت ف�سائل املقاومة على معادلة الردع مع االحتالل، 

من خالل تلك املواجهات.

اإطالق  عمليات  يف  حاداً  ارتفاعاً  غزة  قطاع  �سهد  االإ�رشائيلية،  االعتداءات  على  ورداً 

املحتلة  فل�سطني  يف  “االإ�رشائيلية”  واملدن  البلدات  باجتاه  الفل�سطينية   ال�سواريخ 

خالل  والهاون  ال�ساروخية  للقذائف  اإطالق  عملية   754 القطاع  �سهد  فقد   .1948 �سنة 

2019، وذلك ح�سب معطيات  �سنة  اإطالق خالل  1,020 عملية  اإىل  ازدادت   ،2018 �سنة 

بفر�س   2019–2018 �سنتي  يف  “اإ�رشائيل”  ا�ستمرت  كما  االإ�رشائيلي.  ال�ساباك  جهاز 

�سـيا�سـة احل�سـار البـري والبحـري على قطـاع غـزة، لتُكر�س واقعاً من اخلنق االقت�سادي 

املقاوم  العمل  ت�ساعد  مع  لتخفيفه،  ا�سطرت  اأنها  غري  القطاع؛  ل�سكان  واالجتماعي 

وم�سريات العودة.
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2018–2019، فقد �سجل جهاز ال�ساباك  اأما بالن�سبة لعمليات املقاومة خالل �سنتي 

خالل  �ُسجلت  عملية   2,682 مقابل   2018 �سنة  يف  مقاومة  عملية   3,006 االإ�رشائيلي 

االأرا�سي  وداخل  غزة،  وقطاع  القد�س،  �رشقي  فيها  مبا  الغربية  ال�سفة  يف   2019 �سنة 

خالل  املقاومة  لعمليات  ال�سهري  املعدل  يكون  وبذلك   .1948 �سنة  املحتلة  الفل�سطينية 

�سنة 2019 اأقل بقليل من معدل العمليات خالل �سنة 2018. وقد �سجل ال�ساباك 1,153 

عملية مقاومة يف ال�سفة الغربية )ما عدا القد�س( يف �سنة 2018 مقابل 1,050 عملية �ُسجلت 

خالل �سنة 2019، و�سجل 198 عملية يف �رشقي القد�س يف �سنة 2018 مقابل 247 عملية 

�ُسجلت خالل �سنة 2019، و�سجل 5 عمليات يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �سنة 1948 

يف �سنة 2018، مقابل 3 عمليات �ُسجلت خالل �سنة 2019، ويف قطاع غزة �سجل ال�ساباك 

1,650 عملية يف �سنة 2018 مقابل 1,380 عملية �ُسجلت خالل �سنة 2019.

توزيع اأماكن عمليات املقاومة الفل�سطينية خالل �سنتي 2019-2018 

ال�سنة
ال�سفة الغربية

)ما عدا القد�س(
�رشقي القد�س

فل�سطني املحتلة 

�سنة 1948

*
املجموعقطاع غزة

20181,15319851,6503,006

20191,05024731,3802,682

2,20344583,0305,688املجموع 

 مبا يف ذلك بع�س العمليات من �سيناء امل�رشية.
*

وا�ست�سهد يف �سنة 2018 ما جمموعُه 314 فل�سطينياً، بينهم 57 طفالً، وثالث �سيدات؛ 

33 طفالً، و12 �سيدة،  149 فل�سطينياً، بينهم  2019 ما جمموعه  بينما ا�ست�سهد يف �سنة 

بر�سا�س قوات االحتالل وامل�ستوطنني يف كل من قطاع غزة وال�سفة الغربية مبا فيها 

من  اأكرث  ُجرح  بينما   ،2018 �سنة  يف  فل�سطينياً   31,603 وُجرح  �سيب 
ُ
اأ وقد  القد�س. 

15,287 فل�سطيني يف �سنة 2019، ويعود �سبب االرتفاع الكبري يف االإ�سابات اإىل اإطالق 
النار والغاز امل�سيل للدموع على املتظاهرين ال�سلميني امل�ساركني يف م�سريات العودة على 

حدود قطاع غزة، باالإ�سافة اإىل اقتحام البلدات والقرى واملخيمات الفل�سطينية يف ال�سفة 

الغربية والقد�س.

ويف املقابل �سجل جهاز ال�ساباك مقتل 14 اإ�رشائيلياً يف �سنة 2018، بينما �سجل اجلهاز 

نف�سه مقتل ت�سعة اإ�رشائيليني خالل �سنة 2019 نتيجة عمليات نفذها فل�سطينيون. كما 

ُجرح 77 اإ�رشائيلياً يف �سنة 2018، وذلك مقابل 65 يف �سنة 2019.
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 القتلى واجلرحى الفل�سطينيون واالإ�رشائيليون يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

2019-2015

ال�سنة

اجلرحىالقتلى

االإ�رشائيليونالفل�سطينيوناالإ�رشائيليونالفل�سطينيون

2015179291,618249

2016134173,230170

201794188,30066

20183141431,60377

2019149915,28765

القتلى الفل�سطينيون واالإ�رشائيليون يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 2019-2015

اجلرحى الفل�سطينيون واالإ�رشائيليون يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 2019-2015
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معاناة االأ�رشى:

ُتعّد �سنتا 2018–2019، ا�ستمراراً ملعاناة االأ�رشى يف �سجون االحتالل. حيث و�سل 

عدد االأ�رشى يف �سجون االحتالل اإىل 5,000 اأ�سرٍي يف نهاية كانون االأول/ دي�سمرب 2019، 

بينهم 41 اأ�سرية و185 طفالً، و�سبعة نواب يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني. وبلغ عدد 

اأ�رشى  عدد  وبلغ  القد�س،  �رشقي  من   308 بينهم   ،4,622 الغربية  ال�سفة  من  االأ�رشى 

قطاع غزة 308، فيما بلغ عدد اأ�رشى فل�سطينيي 1948 ما جمموعه 70 اأ�سرياً، باالإ�سافة 

اإىل ع�رشات املعتقلني العرب من جن�سيات خمتلفة. ومن بني االأ�رشى 458 اأ�سرياً �ُسنفوا 

�سلطات  َتعدُّهم  َمن  اأو  املحاكمة،  بانتظار  موقوفون  اأو  اإداريون  معتقلون  اإّما  اأنهم  على 

االحتالل “مقاتلني غري �رشعيني”، بينهم خم�سة نواب. 

اأما يف نهاية �سنة 2018 فقد بلغ عدد االأ�رشى يف �سجون االحتالل نحو 5,450 اأ�سرٍي، 

بينهم 54 اأ�سريًة، و215 طفالً، وثمانية اأع�ساء يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني. وبلغ 

عدد االأ�رشى 5,082 من ال�سفة الغربية، منهم 353 من �رشقي القد�س، وبلغ عدد اأ�رشى 

قطاع غزة 298، فيما بلغ عدد اأ�رشى فل�سطينيي 1948 ما جمموعه 70 اأ�سرياً، باالإ�سافة 

495 �ُسنفوا على  اإىل ع�رشات املعتقلني العرب من جن�سيات خمتلفة. ومن بني االأ�رشى 

اأنهم معتقلون اإداريون، بينهم خم�سة نواب.

االأ�رشى واملعتقلون يف �سجون االحتالل 2019-2015

ال�سنة
املجموع الكلي 

للمعتقلني

*
قطاع غزةال�سفة الغربية

حمكومون مدى 

احلياة
االأطفالالن�ساء

20156,9006,48232850255450
20166,5006,08035045953300
20176,1195,72932052559330
20185,4505,08229854053215
20195,0004,62230854038185

 اأعداد تقريبية وفق اإح�سائيات موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية االأ�سري وحقوق االإن�سان.
*

م�سار الت�سوية:

اإن م�سار الت�سوية عملياً يف موت �رشيري، ومنذ 2014 مل يحدث ما ميكن اأن يبث فيه 

روحاً جديدة. والطرف االأمريكي حتت اإدارة الرئي�س ترامب متاهى مع اليمني ال�سهيوين، 
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وح�سم ب�سكل �سافر االنحياز االأمريكي التاريخي الدائم للكيان االإ�رشائيلي، وانتقل اإىل 

ما ي�سبه ال�رشاكة الكاملة يف االحتالل واال�ستعمار اال�ستيطاين والعن�رشية. اأما ما ي�سمى 

اإعالمياً “�سفقة القرن”، فمع اأنها �سغلت العامل طوال اأكرث من عامني، اإال اأنه مل ُيعلن عن 

م�سمونها ال�سيا�سي ر�سمياً اإال يف 2020/1/28. وهو م�سمون يوؤكد الت�رشيبات ال�سابقة 

ال�سهيونية،  للروؤية  وتبنياً  فل�سطني،  لق�سية  ت�سفية  عملياً  ُت�سكِّل  حيث  كبري،  حدٍّ  اإىل 

حيث يتخلى عن املرجعيات املعتمدة �سابقاً يف م�سار الت�سوية كالقانون الدويل وقرارات 

االأمم املتحدة، وي�سعى لتكري�س مرجعية االأمر الواقع. اأما اخلطوط العامة لل�سفقة، فاإنها 

ترّكز على: 

جتاوز  اأ�سا�س  على  معها  العالقات  وبناء  العربية،  البلدان  مع  االإ�رشائيلي  التطبيع   .1
واالإمالءات  ال�رشوط  لقبول  عليهم  ال�سغط  يف  ذلك  ليُ�ستخدم  الفل�سطيني،  الطرف 

االإ�رشائيلية.

بتح�سني  حتل  اإن�سانية  كق�سية  فل�سطني  ق�سية  مع  التعامل  االقت�سادي:  ال�سالم   .2
وين�سد  االحتالل،  حتت  �سعباً  بو�سفهم  ولي�س  االقت�سادية؛  الفل�سطينيني  اأو�ساع 

ُعقد يف  الذي  البحرين  لل�سفقة يف موؤمتر  االقت�سادي  ال�سق  تقدمي  مّت  التحرير. وقد 

العربية  القوى  من  الكثري  تفاعل  وعدم  الفل�سطينيني  مقاطعة  ولكن   .2019/6/25
واالإ�سالمية والدولية معه اأف�سله.

ا�سم  )يحمل  ذاتياً  حكماً  والقطاع  ال�سفة  فل�سطينيي  واإعطاء  الدولتني،  حل  اإنهاء   .3
“معازل”  اإىل  ال�سفة  االإ�رشائيلية؛ مع حتويل  الهيمنة  ال�سالح، حتت  دولة(، منزوع 

اأو “بانتو�ستانات” ممزقة حماطة بالكيان االإ�رشائيلي من كل اجلهات. وجتريد قطاع 

من  املثلث  منطقة  �سّم  يت�سمن  كما  لتطويعها؛  حما�س  ومواجهة  �سالحه،  من  غزة 

ال�سكانية  الكثافة  الفل�سطينية، تخل�ساً من  “الدويلة”  اإىل   1948 املحتلة �سنة  االأر�س 

الفل�سطينية؛ على اأن حتدد احلدود النهائية بعد اأربع �سنوات.

�سطب حق العودة لالجئني الفل�سطينيني، وفر�س ال�سيادة الكاملة على القد�س، و�سم   .4
اإجراءات  اإىل  ذهب  قد  االأمريكي  الطرف  وكان  امل�ستوطنات.  و�سم  االأغوار  مناطق 

عا�سمة  بها  اعرتافه  بعد  القد�س،  اإىل  االأمريكية  ال�سفارة  فنقل  املجال،  هذا  يف  عملية 

للكيان االإ�رشائيلي، وقطع الدعم عن االأونروا الإ�سعافها وال�سعي الإلغائها، وحاول 

اعتربت   2019 نهاية  ويف  الالجئني.  لتوطني  امل�ساعي  بذل  مع  الالجئ،  �سفة  تغيري 

اأن  حماولة  للقانون،  خمالف  غري  ال�سفة  يف  اليهودي  اال�ستيطان  االأمريكية  االإدارة 

متنحه غطاء “�رشعياً”.
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ي�سمى  ما  �سد  املنطقة  يف  حتالفات  يف  “اإ�رشائيل”  باإدخال  ال�رشاع؛  بو�سلة  تغيري   .5
“االإرهاب” و“االإ�سالم ال�سيا�سي”، واإيران، واإ�سغال املنطقة ب�رشاعات طائفية وعرقية.

“ال�سفقة” عليهم، ورمبا  من املتوقع اأن يت�ساعد ال�سغط على الفل�سطينيني لفر�س 

غزة  قطاع  على  والع�سكرية  واالإعالمية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سغوط  تت�ساعد 

اأن وحدة ال�سعب الفل�سطيني  اأي�ساً  اأنه من املتوقع  الإ�سقاط حما�س وخط املقاومة؛ غري 

العربية  ال�سعبية  الفل�سطينية، واملعار�سة  املقاومة  القرن”، وت�ساعد قوة  “�سفقة  �سد 

كما  وُتف�سلها  القرن”  “�سفقة  على  الطريق  �ستقطع  للتطبيع،...  الوا�سعة  واالإ�سالمية 

اأف�سلت ع�رشات اخلطط قبلها.

“دولة فل�سطني” امل�ستقبلية بح�سب “�سفقة القرن”
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�ساد�سًا: امل�سهد االإ�سرائيلي

الو�سع الداخلي:

دينياً وقومياً؛ وقد جتلى ذلك يف  اأكرث تطرفاً  ال�سهيوين يف اجتاهات  املجتمع  ي�سري 

�سفة  اتخذ  الذي  اليهودية”  “القومية  لقانون  الكني�ست  باإقرار   2019–2018 الفرتة 

مبا  لليهود،  خا�سة  مزايا  يعطي  والذي  الد�ستورية،  للقوانني  املوازية  االأ�سا�س  قوانني 

يجعله قانوناً عن�رشياً. وهو ياأتي يف �سياق �سعي االأحزاب اليمينية اإىل قوننة االجتاهات 

ال�سيادة  وفر�س  ال�سهيونية،  اليهودية  الهيمنة  من  مزيد  بفر�س  احلكومية  ال�سيا�سية 

على اأجزاء من ال�سفة الغربية، وت�سديد االإجراءات القمعية �سد فل�سطينيي 1948.

وللمرة االأوىل يف تاريخ الكيان االإ�رشائيلي جرت انتخابات الكني�ست ملرتني متتاليتني 

واأزرق  الليكود  الكبريان  احلزبان  ف�سل  احلالتني  كال  ويف   .)2019( واحدة  �سنة  خالل 

حكومة  ت�سكيل  يف  ف�سال  كما  الكني�ست،  يف  باالأغلبية  حتظى  حكومة  ت�سكيل  يف  اأبي�س 

مار�س  اآذار/  يف  للكني�ست  ثالثة  انتخابات  اإىل  الدعوة  اإىل  اأدى  مما  بينهما؛  فيما  ائتالفية 

اأدخلت النظام ال�سيا�سي يف حالة من الال ا�ستقرار و�سعوبة احل�سم  2020. وهي حالة 

يف الق�سايا املهمة.

يف  ر�سمياً  �سكالً  اتخذت  )التي  نتنياهو  الوزراء  رئي�س  الف�ساد  اتهامات  الحقت  وقد 

ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2019، مما مثَّل عن�رش قلق وتهديد مل�ستقبل نتنياهو ال�سيا�سي(؛ 

غري اأنه متكن بالرغم من كل ذلك من حتقيق نتائج متقدمة حلزب الليكود يف االنتخابات 

العامة، كما متكن من الفوز جمدداً بثقة حزبه يف انتخاباته الداخلية يف 2019/12/26.

وثبات  ب�سمود   1948 املحتلة  االأر�س  يف  الفل�سطيني  العربي  املجتمع  ويواجه 

ال�سيا�سات العن�رشية ال�سهيونية، وي�سارك جانب منه يف االنتخابات الربملانية ملحاولة 

الدفاع عن حقوقهم، حيث متثلوا يف الكني�ست االأخري بـ 13 مقعداً بعد اأن توحدوا يف قائمة 

واحدة.

املوؤ�رشات ال�سكانية:

�سنة  نهاية  يف  “اإ�رشائيل”  �سكان  عدد  االإ�رشائيلية  املركزية  االإح�ساء  دائرة  قّدرت 

2018 بنحو 8.968 ماليني ن�سمة، بينهم 6.664 ماليني يهودي، اأي ما ن�سبته %74.3 
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واجلوالن،  القد�س  �رشقي  �سكان  �سمنهم  ومن  العرب،  ال�سكان  عدد  اأما  ال�سكان.  من 

20.9% من ال�سكان. واإذا  اأي ما ن�سبته  فقدرته الدائرة �سنة 2018 بنحو 1.878 مليون، 

ما ا�ستثنينا عدد �سكان �رشقي القد�س )350 األفاً تقريباً( واجلوالن )25 األفاً تقريباً(، فاإن 

عدد ما يعرف بفل�سطينيي 1948 )اأي االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �سنة 1948( ي�سبح 

نحو 1.503 مليون �سنة 2018، اأي نحو 16.8% من ال�سكان. ويف �سنتي 2017 و2018 

بلغ معدل النمو ال�سكاين بني اليهود 1.7%، بينما بلغ يف الو�سط العربي %2.2.

اأعداد ال�سكان يف “اإ�رشائيل” – �سنوات خمتارة

اليهوداإجمايلال�سنة
العرب )مبن فيهم �سكان �رشقي 

القد�س واجلوالن)
اآخرون

20117,836,6005,898,4001,609,800328,400

20138,134,5006,104,5001,683,200346,800

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

*20199,138,0006,778,0001,920,000440,000

املركزية  االإح�ساء  دائرة  اأرقام  ح�سب  ال�سنة  من  ع�رش  االأحَد  االأ�سهر  معدل  على  بناء  هي   2019 �سنة  اأعداد   
*

االإ�رشائيلية.

اأعداد ال�سكان يف “اإ�رشائيل” 2019-2017
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وقد َقِدم اإىل “اإ�رشائيل” 26,357 مهاجراً و28,099 مهاجراً يف �سنتي 2017 و2018 على 

التوايل، وت�سري االإح�سائيات �سبه النهائية اإىل اأنه َقِدم اإىل “اإ�رشائيل” نحو 34 األف مهاجر 

�سنة 2019. وُتظهر هذه االأرقام ا�ستقراراً ن�سبياً يف معدل الهجرة يف الفرتة 2015–2019، 

ا�ستنفاد  بعد  الع�رشين؛  القرن  من  االأخري  بالعقد  مقارنة  �سئيلة  معدالت  تظل  اأنها  غري 

اخلزانات الب�رشية اليهودية امل�ستعدة للهجرة الوا�سعة، واقت�سار معظم يهود اخلارج على 

بلدان متقدمة يف اأمريكا ال�سمالية واأوروبا، التي ال يجد يهودها حافزاً لهجرتها على نحٍو 

وا�سع.

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 2019-1990

2010–20052014–20002009–19952004–19901999–1994ال�سنة

609,322346,997182,20886,85991,129العدد

املجموع الكلي2019*2015201620172018ال�سنة

27,90827,02926,35728,09934,0001,459,908العدد

 رقم تقديري.
*

ي�سري الر�سم البياين التايل اإىل تطور اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” لكل خم�س 

�سنوات يف الفرتة 1990–2019.

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 2019-1990
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 ،2018 �سنة  ن�سمة  مليون   14.606 بـ  العامل  يف  اليهود  عدد  ُيقّدر  اأخرى،  جهة  ومن 

يعي�س 83.9% منهم يف الواليات املتحدة و“اإ�رشائيل”. يف الوقت نف�سه، ا�ستمرت ظاهرة 

توقف منو عدد يهود العامل، منذ نحو خم�سني عاماً، با�ستثناء “اإ�رشائيل”، وذلك نتيجة 

تدين ن�سبة النمو الطبيعي، وترك الدين اليهودي، وانت�سار الزواج املختلط. 

ن�سبة اليهود يف العامل 2018 )%(

املوؤ�رشات االقت�سادية:

والبيئات  احلياة  مب�ستويات  مقارنة  متقدمة  اقت�سادية  حالة  “اإ�رشائيل”  تعي�س 

االقت�سادية يف اأوروبا؛ ومقارنة بدول ال�رشق االأو�سط. وهي حالة تعي�س على ح�ساب 

ال�سعب الفل�سطيني واأر�سه وثرواته الطبيعية، وت�ستفيد من الدعم االأمريكي ومن النفوذ 

يف العامل الغربي؛ كما ت�ستفيد من غياب املخاطر الر�سمية العربية ومن التطبيع مع العديد 

من البلدان العربية.

1,271.6 مليار  2017 ما جمموعه  وقد بلغ الناجت املحلي االإجمايل االإ�رشائيلي ل�سنة 

�سنة  دوالر(  مليار   370( �سيكل  مليار   1,330.6 بـ  مقارنة  دوالر(  مليار   353( �سيكل 

االإجمايل  املحلي  الناجت  فيُقّدر   ،2019 ل�سنة  بالن�سبة  اأما   .%4.6 مقداره  وبنمو   ،2018

االإ�رشائيلي، ح�سب املعطيات املتوفرة لالأرباع الثالث االأوىل من ال�سنة، بـ 1,391.9 مليار 

�سيكل )390 مليار دوالر(، ومنو مقداره %4.6.

 ،2018 )41,654 دوالر( �سنة  149,828 �سيكل  االإ�رشائيلي  الفرد  وبلغ معدل دخل 

وبناء على املعطيات املتوفرة فيبلغ معدل دخل الفرد 154,257 �سيكل )43,218 دوالر( 

�سنة 2019.
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مليار   506.87 نحو   2018 ل�سنة  االإ�رشائيلية  للحكومة  العامة  امل�رشوفات  وبلغت 

 2019 �سنة  مليزانية  املقرة  العامة  امل�رشوفات  اأما  دوالر(،  مليار   140.9( �سيكل 

العامة  اإيراداتها  بلغت  بينما  دوالر(.  مليار   141 )نحو  �سيكل  مليار   503.129  فكانت 

العامة  االإيرادات  اأما  دوالر(.  مليار   130.253(  2018 ل�سنة  �سيكل  مليار   468.519
دوالر(.  مليار   141 )نحو  �سيكل  مليار   503.129 فكانت   2019 �سنة  مليزانية  املقرة 

االإ�رشائيلية  والواردات   ،%1.3 بن�سبة  بالدوالر  االإ�رشائيلية  ال�سادرات  قيمة  وارتفعت 

بن�سبة 10.8% �سنة 2018.

نوفمرب،  الثاين/  ت�رشين  حتى  املتوفرة  االأرقام  فح�سب   ،2019 ل�سنة  بالن�سبة  اأما 

الواردات  اأما   ،%5.4- بن�سبة  بالدوالر  االإ�رشائيلية  ال�سادرات  قيمة  انخف�ست  فقد 

االإ�رشائيلية فانخف�ست بن�سبة -%1.3. 

 اإجمايل ال�سادرات والواردات االإ�رشائيلية 2016-2019 ح�سب االأ�سعار اجلارية 

)باملليون دوالر(

2019*201620172018ال�سنة

58,597.1*60,573.261,151.561,951.4ال�سادرات

75,580.9*65,804.569,144.776,610.7الواردات

 رقم تقديري بناء على االأ�سهر االأَحَد ع�رش االأوىل من �سنة 2019.
*

وظلت الواليات املتحدة ال�رشيك التجاري االأول لـ“اإ�رشائيل”، حيث بلغت ال�سادرات 

ال�سادرات  جممل  من   %27( دوالر  مليار   16.696 نحو   2018 ل�سنة  اإليها  االإ�رشائيلية 

االإ�رشائيلية(، اأما الواردات االإ�رشائيلية منها فبلغت نحو 9.755 مليارات دوالر )%12.7 

اأكرب  ثاين  موقع  ال�سني  احتلت  نف�سها،  ال�سنة  ويف  االإ�رشائيلية(.  الواردات  جممل  من 

�رشيك جتاري لـ“اإ�رشائيل”، بينما احتلت بريطانيا املركز الثالث، وتقدمت �سوي�رشا اإىل 

املركز الرابع.

وبح�سب االأرقام املتوفرة حتى ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2019، بقيت الواليات املتحدة 

نحو  اإليها  االإ�رشائيلية  ال�سادرات  بلغت  حيث  لـ“اإ�رشائيل”،  االأول  التجاري   ال�رشيك 

15.9 مليار دوالر، اأما الواردات االإ�رشائيلية منها فبلغت نحو 12.2 مليار دوالر، واحتلت 

املركز  اإىل  بريطانيا  تقدمت  بينما  لـ“اإ�رشائيل”،  جتاري  �رشيك  اأكرب  ثاين  موقع  ال�سني 

الثالث، واحتلت اأملانيا املركز الرابع. 
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ال�سادرات والواردات االإ�رشائيلية مع دول خمتارة ل�سنتي 2019-2018

ح�سب االأ�سعار اجلارية )باملليون دوالر(

البلدان

الواردات االإ�رشائيلية من:ال�سادرات االإ�رشائيلية اإىل:حجم التبادل التجاري

201920182019201820192018

28,111.326,451.115,889.716,69612,221.69,755.1الواليات املتحدة1

11,419.711,614.94,688.24,778.66,731.56,836.3ال�سني2

8,340.810,492.65,354.34,341.22,986.56,151.4بريطانيا3

6,992.27,197.21,676.31,777.25,315.95,420اأملانيا4

6,667.79,109.11,099.81,351.95,567.97,757.2�سوي�رشا5

5,058.76,016.71,679.52,193.53,379.23,823.2بلجيكا6

5,038.85,558.12,198.52,275.62,840.33,282.5هولندا7

4,9786,429.83,094.74,227.11,883.32,202.7هوجن كوجن8

4,898.24,797.91,738.31,912.43,159.92,885.5تركيا9

3,7383,9331,906.42,149.51,831.61,783.5الهند10

3,581.43,803.51,559.71,605.92,021.72,197.6فرن�سا11

3,554.23,823.4857.1981.72,697.12,841.7اإيطاليا12

2,157.73,087.4880.51,031.61,277.22,055.8اليابان13

39,641.336,247.415,974.116,629.223,667.219,618.2بلدان اأخرى14

134,178138,562.158,597.161,951.475,580.976,610.7املجموع العام

مالحظة: اأرقام �سنة 2019 هي اأرقام تقديرية بناء على االأ�سهر االأَحَد ع�رش االأوىل من ال�سنة.
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ال�سادرات االإ�رشائيلية اإىل دول خمتارة 2019 )باملليون دوالر(

الواردات االإ�رشائيلية من دول خمتارة 2019 )باملليون دوالر(

وعلى الرغم من اأن “اإ�رشائيل” ُتعدُّ من الدول الغنية واملتقدمة، اإال اأنها ما تزال تتلقى 

دوالر.  مليارات   3.1 نحو   2017 وحتى   1979 منذ  ال�سنوي  معدله  بلغ  اأمريكياً  دعماً 

3.3 مليارات دوالر  3.8 مليار �سنوياً، ومن بينها  2018 ليبلغ  اأنه ارتفع منذ �سنة  غري 

“اإ�رشائيل” من دعم اأمريكي يف الفرتة  على �سكل منحة ع�سكرية؛ وبذلك يبلغ ما تلقته 

1949–2019 ما جمموعه 138.29 مليار دوالر.
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امل�ساعدات االأمريكية لـ“اإ�رشائيل” 1949–2019 )باملليون دوالر(

1999–19892008–19791998–19691988–19591978–19491968–1958الفرتة

جمموع 

امل�ساعدات
599.6727.811,426.529,933.931,551.929,374.7

200920102011201220132014الفرتة

جمموع 

امل�ساعدات
2,583.92,803.83,029.23,0983,1153,115

املجموع20152016201720182019الفرتة

جمموع 

امل�ساعدات
3,1103,1103,107.53,805.83,800138,292.6

املوؤ�رشات الع�سكرية:

التفوق  اإىل  باالطمئنان  ت�سعر  التي  االإ�رشائيلية  الع�سكرية  التقديرات  من  بالرغم 

حتديات  وجود  وعدم  املنطقة،  يف  الر�سمية  واجليو�س  القوى  على  االإ�رشائيلي  النوعي 

حقيقية من االأنظمة العربية، فاإن املوؤ�س�سة الع�سكرية االإ�رشائيلية تعطي تقديرات بتزايد 

اأم من اجلبهة ال�سمالية  املخاطر التي يواجهها الكيان االإ�رشائيلي، �سواء من جهة غزة 

)�سورية ولبنان(؛ خ�سو�ساً ب�سبب تطور قدرات املقاومة ال�ساروخية و“ال�سيربانية” 

موؤمتري  يف  والنقا�سات  التقارير  عربت  وقد  امل�سرية...  الطائرات  ا�ستخدام  واإمكانات 

كبعد  “الدفاع”  عن�رش  تكر�س  فقد  ولذلك،  املخاوف.  هذه  عن   19 والـ   18 الـ  هرت�سليا 

مهم يف ا�سرتاتيجية االأمن القومي االإ�رشائيلي.

ومع اقرتاب دخول خطة جدعون Gideon Plan متعددة ال�سنوات )2016–2020(، 

التي و�سعها رئي�س االأركان ال�سابق غادي اأيزنكوت، عامها االأخري، فقد قام رئي�س هيئة 

االأركان اجلديد اأفيف كوخايف ببلورة خطة عمل ع�سكرية جديدة متعددة ال�سنوات، اأطلق 

 ،multiyear Tnufa )“momentum”( plan ”تنوفاه“ )عليها ا�سم )زخم اأو قوة دافع

خ�سائر  اإحداث  على  اخلطة  هذه  يف  الن�رش  معيار  ويرتكز  جدعون،  خطة  مكان  لتحلَّ 

ب�رشية كبرية يف �سفوف “العدو”.

بينهم  جندي،  األف   615 نحو   2019 �سنة  يف  االإ�رشائيلي  اجلي�س  اأفراد  عدد   بلغ 

ال  األف جندي يف االحتياط؛ وهو احتياط فعَّ الفعلية، و445  األف جندي يف اخلدمة   170
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قادر على اأن ين�سم للخدمة والقتال خالل اأربعة اأيام فقط. وقد لوحظ يف اجلي�س تزايد 

نفوذ التيار اليميني املتدين حتى يف الرتب العليا.

املناورات  من  ب�سل�سلة  االإ�رشائيلي  اجلي�س  قام   ،2019–2018 �سنتي  وخالل 

الع�سكرية املتنوعة والتي جمعت معظم االأ�سلحة. و�سملت هذه املناورات معظم النطاق 

البحري واجلوي،  الداخلية، واجلنوبية، وال�سمالية، واملجالنَي  اأي اجلبهات:  اجلغرايف؛ 

والربيطانية  االأمريكية  اجليو�س  مع  م�سرتكة  طبيعة  ذات  مناورات  اإقامة  مت  كما 

االإمارات  م�ساركة  الالفت  من  وكان  وامل�رشية،  والقرب�سية  واليونانية  واالإيطالية 

حماكاة  على  املناورات  هذه  بع�س  وركزت  املناورات.  هذه  اإحدى  يف  املتحدة  العربية 

عملية ع�سكرية الحتالل قطاع غزة، وحماكاة حرب وا�سعة مع حزب اهلل يف لبنان.

مليار   72.547( دوالر  مليار   20.169 االإ�رشائيلية  الع�سكرية  امليزانية  بلغت  وقد 

امليزانية  تقدير  مت  بينما  للميزانية،  احلقيقي  ال�رشف  على  بناء   2018 ل�سنة  �سيكل( 

الع�سكرية ل�سنة 2019 بنحو 20.139 مليار دوالر )69.822 مليار �سيكل(، ومل يت�سح 

2019 حتى اإعداد هذا التقرير، حيث اإن املبلغ مر�سح للزيادة.  ال�رشف احلقيقي ل�سنة 

وكان   ،2018 يف  دوالر  مليار   7.5 جتاوزت  فقد  االإ�رشائيلية  االأ�سلحة  �سادرات  اأما 

مليار   9.2 مبلغ  عن  يقل  الرقم  ذلك  اأن  غري  الهادئ.  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  اإىل  معظمها 

 2019 2017. بينما مل تت�سح قيمة �سادرات االأ�سلحة ل�سنة  دوالر الذي مت حتقيقه يف 

حتى اإعداد هذا التقرير.
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�سابعًا: الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي

وانتفا�سات،  حراك  من  العربية  املنطقة  يف  يجري  مبا  الفل�سطينية  الق�سية  تاأثرت 

مت  كما  وعرقية.  طائفية  اأبعاداً  اأخذت  التي  وال�رشاعات  والت�رشذم  ال�سعف  وبحالة 

يعرف  ما  بني  املنطقة  تعي�سها  التي  اال�ستقطاب  حالة  يف  الفل�سطينية  الق�سية  توظيف 

حاالت  “اإ�رشائيل”  التقطت  فيما  “االعتدال”.  دول  وحمور  “املقاومة”  دول  مبحور 

التناق�س وال�سعف، وا�ستغلتها، لتبني عليها ما تطمح اإليه من تطبيع وجودها يف املنطقة؛ 

اأعدائها يف املنطقة، ومبا  العربية، يف مواجهة  الدول  اإىل حليف لبع�س  والتحول من عدو 

يحرف بو�سلة ال�رشاع مع الكيان االإ�رشائيلي عن وجهتها احلقيقية.

بقيت جامعة الدول العربية على حالها من انعدام الفاعلية، نتيجة عدم تفعيل قوتها 

الناعمة واأدوات التاأثري التي متلكها؛ وغرقها يف م�ستنقع اخلالفات العربية؛ فلعبت دور 

فيما  ال�سجب  بيانات  على  دورها  واقت�رش  الفل�سطينية،  بامل�ساحلة  يتعلق  فيما  املراقب 

يتعلق باخلطوات االأمريكية املت�سارعة لت�سفية الق�سية الفل�سطينية. ومل يكن لها اأي دور 

اأو تاأثري يذكر يف التخفيف من حالة التوتر والقطيعة بني بع�س الدول العربية، اأو احلد من 

نزيف املقدرات العربية التي يتم توظيفها يف مواجهة اإرادة ال�سعوب العربية، ودعم قوى 

الثورة امل�سادة.

اأ�سهم اال�ستقرار الن�سبي يف م�رش يف دعم و�سعها االإقليمي، وا�ستعادتها جلزء من 

فعلى  واملوؤثر.  الفاعل  دور  من  اأكرث  الو�سيط  دور  تلعب  زالت  ما  لكنها  الناعمة؛  قوتها 

على  امل�ساحلة،  اإمتام  من  ميكِّنها  اخرتاق  اأي  حتقق  مل  الفل�سطينية،  امل�ساحلة  م�ستوى 

ن عالقتها  الرغم من حمافظتها على عالقة جيدة مع اأطراف املعادلة الفل�سطينية، وحت�سُّ

بدرجة  يت�سم  ال  القرن”  بـ“�سفقة  يعرف  مما  امل�رشي  املوقف  زال  وما  حما�س.  مع 

اإعالمياً  امل�سوؤولني امل�رشيني ملا يتم تداوله  الرغم من رف�س  الو�سوح؛ فعلى  كافية من 

اجلهود  يدعمون  باأنهم  يعلنون  اأنهم  اإال  �سيناء،  يف  الفل�سطينيني  توطني  فكرة  حول 

املبادرات املمهدة لتحقيق روؤية  الفل�سطينية، بل وينخرطون يف  الق�سية  االأمريكية حلل 

العالقات امل�رشية  البحرين االقت�سادية. وت�سهد  املنطقة، كور�سة  “لل�سالم” يف  ترامب 

االإ�رشائيلية ازدهاراً ملحوظاً يف عهد ال�سي�سي، وبلغ التن�سيق االأمني بني الطرفني ذروته 

خ�سو�ساً فيما يتعلق ب�سيناء.
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للو�ساية  االإ�رشائيليني  جتاهل  ب�سبب  و“اإ�رشائيل”  االأردن  بني  العالقات  توترت 

ما  على  املوافقة  رف�سه  االأردن  واإعالن  ناحية،  من  القد�س  يف  املقد�سات  على  االأردنية 

ينبني عليها  قد  اأخرى، وما  ناحية  القرن” من  بـ“�سفقة  اإعالمياً مبا يعرف  تداوله  يتم 

من توطني لالجئني الفل�سطينيني يف االأردن. وقد قاد التوتر يف العالقات بني الطرفني اإىل 

فتور ديبلوما�سي، ظهر يف رف�س االأردن متديد عقد اإيجار الباقورة والغمر، وت�رشيح 

 العاهل االأردين، باالإ�سافة اإىل خرباء اإ�رشائيليني، باأن العالقات بني الطرفني متر باأدنى 

م�ستوى لها.

وحتاول  االإقليمي.  دورها  من  التقليل  اإىل  بدوره  قاد  ال�سورية  االأزمة  ا�ستمرار  اإن 

على  الوقائع  فر�س  اأجل  من  الداخلي  بالنزاع  ال�سوريني  ان�سغال  ا�ستغالل  “اإ�رشائيل” 
حليفها  من  مب�ساعدة  املحتل،  اجلوالن  على  �سيطرتها  و“�رشعنة”  وتر�سيخ  االأر�س، 

�ساحلها،  يف  ت�سب  للعبة  قواعد  لفر�س  ال�سعي  حتاول  نف�سه،  الوقت  ويف  االأمريكي. 

وحتافظ فيها على اأمنها، راف�سًة التواجد االإيراين يف �سورية، م�ستخدمة الق�سف املتكرر 

يف �سورية كاأداة الإر�سال ر�سالة مفادها باأنها لن تقبل بوجود االإيرانيني على حدودها. 

كما ا�ستمرت معاناة الالجئني الفل�سطينيني القا�سية نتيجة ال�رشاع يف �سورية.

اتخذ ملف الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان منحى ت�سعيدياً، ب�سبب اإعالن وزير العمل 

لبنان؛  يف  الفل�سطينيني  معاناة  م�ساعفة  اإىل  توؤدي  التي  االإجراءات  بع�س  عن  اللبناين 

بعك�س املواقف احلزبية اللبنانية التي توافقت على حت�سني اأو�ساعهم. وقد اأدى ذلك اإىل 

احتجاجات ومظاهرات وا�سعة يف الو�سط الفل�سطيني. لكن هذا التوتر مت احتواوؤه الحقاً 

جديدة  قواعد  فر�س  االإ�رشائيليون  حاول  اأخرى،  جهة  من  اللبنانية.  احلكومة  قبل  من 

لال�ستباك يف لبنان، لكن حزب اهلل والقوى اللبنانية اأف�سلت ذلك. وقد ا�ستمرت االعتداءات 

جت�سدت  والتي  اال�ستخباراتية،  باحلرب  �سواء  عدة،  باأ�سكال  لبنان  على  االإ�رشائيلية 

الأحد  الفا�سلة  االغتيال  حماول  عقب  لبنان  يف  النا�سطة  املو�ساد  خاليا  عن  بالك�سف 

القيادات الفل�سطينية، اأم من خالل ال�سعي لو�سع اليد على الغاز اللبناين املتواجد يف املياه 

االإقليمية. ومن ناحية ثالثة، فمع ت�ساعد احلراك ال�سعبي يف لبنان اأواخر 2019 وازدياد 

التدهور االقت�سادي، ت�ساعفت معاناة الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان اإىل م�ستويات غري 

م�سبوقة.
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انت�رشت اأنباء عن ممار�سة ال�سعودية انفتاحاً تطبيعياً مع “اإ�رشائيل”، ودعمها غري 

بالرغم  القرن”،  بـ“�سفقة  واملعروفة  االأمريكية  “ال�سالم”  خطة  لبنود  ر�سمياً  املعلن 

من االإعالن الدائم يف القمم اخلليجية عن الوقوف مع ال�سعب الفل�سطيني وقيادته. برز 

اعتبار  على  الفل�سطينية،  املقاومة  من  والبحرين  واالإمارات  لل�سعودية  ال�سلبي  املوقف 

اأنها “اأداة” بيد اإيران، يف مقابل املوقف امل�ساند من الكويت وقطر. واأ�سهمت حالة العداوة 

لبع�س دول اخلليج مع اإيران يف حماولة “اإ�رشائيل” الدفع باجتاه اإن�ساء حلف اأمني معها، 

وبدعم اأمريكي. 

الفل�سطينية  للق�سية  معنوياً  دفعاً  تون�س  برئا�سة  �سعيد  بن  قي�س  فوز  مثَّل  وقد 

وملواجهة التطبيع. غري اأنه يف مقابل الن�ساطات ال�سعبية الوا�سعة املت�سامنة مع الق�سية 

الفل�سطينية  والق�سية  املقاومة  على  مربجمة  اإعالمية  هجمات  هناك  كان  الفل�سطينية؛ 

برعاية من بع�س االأنظمة الر�سمية. كما تزايدت وترية الن�ساطات التطبيعية التي ترعاها 

وحتقيق  الريا�سية،  والن�ساطات  الدولية  املوؤمترات  غطاء  حتت  العربية،  احلكومات 

وبدرجات  اخلليجية  الدول  من  عدد  يف  خ�سو�ساً  ذلك  وظهر  االقت�سادية،  امل�سلحة 

متفاوتة مع البحرين واالإمارات وال�سعودية وُعمان وقطر. غري اأن املوقف الكويتي ظلَّ 

بع�س  مع  االإ�رشائيلية  التجارية  العالقات  اإىل  التايل  اجلدول  وي�سري  التطبيع.  �سّد  ثابتاً 

الدول العربية.

 ال�سادرات والواردات االإ�رشائيلية مع بع�س الدول العربية 2018–2019 

)باملليون دوالر(

البلد

الواردات االإ�رشائيلية من:ال�سادرات االإ�رشائيلية اإىل:

2019201820192018

106.9112.174.272.2م�رش

99.471.5284.8346االأردن

4.14.99.78املغرب

مالحظة: اأرقام �سنة 2019 تقديرية بناء على االأ�سهر االأَحَد ع�رش االأوىل من ال�سنة.
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ال�سادرات االإ�رشائيلية اإىل بع�س الدول العربية 2019-2018

الواردات االإ�رشائيلية من بع�س الدول العربية 2019-2018
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ثامنًا: الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ�سالمي

ي�ستقرئ التقرير اال�سرتاتيجي فيما يتعلق بهذا العنوان منظمة التعاون االإ�سالمي، 

ويدر�س منوذجني من العامل االإ�سالمي هما تركيا واإيران، كما ي�ستطلع م�سارات التفاعل 

ال�سعبي وم�سارات التطبيع.

تركيا:

�سهدت ال�سنتان املا�سيتان 2018–2019، دوراً تركياً ن�سطاً يف الق�سية الفل�سطينية، 

تركز يف معظمه على ق�سية القد�س بعد قرار نقل ال�سفارة االأمريكية اإليها. فقد قادت تركيا 

التعاون  الق�سية، من خالل منظمة  الر�سمي االإ�سالمي امل�سرتك بخ�سو�س هذه  العمل 

رئي�ستها  هي  كانت  حيث  لها،  طارئة  قمة  اأرا�سيها  على  ا�ست�سافت  التي  االإ�سالمي 

الدورية بني �سنتي 2016 و2019.

�سد  االإ�رشائيلية  املمار�سات  وجه  يف  �سوتاً  االأعلى  الدول  من  تركيا  وكانت 

الكربى  العودة  م�سريات  يف  للم�ساركني  املبا�رش  ا�ستهدافها  وخ�سو�ساً  الفل�سطينيني، 

ودولة  اأنقرة  بني  التاأزم  حلالة  ا�ستمراراً  املا�سيتان  ال�سنتان  �سهدت  كما  غزة.  قطاع  يف 

االحتالل، والرتا�سق االإعالمي وال�سيا�سي؛ لي�س فقط على م�ستوى الق�سية الفل�سطينية، 

املنطقة كذلك. ويف  املبا�رشة وتناق�س م�ساحلهما يف  البينية  العالقات  واإمنا على �سعيد 

املقابل، يبدو اأن الطرفني الرتكي واالإ�رشائيلي حر�سا على عزل م�سار العالقات التجارية، 

لـ“اإ�رشائيل” يف  التجاري االأكرب  ال�سيا�سي واالإعالمي؛ فظلت تركيا ال�رشيك  التوتر  عن 

العامل االإ�سالمي يف �سنة 2019؛ ب�سادرات اإىل “اإ�رشائيل” تبلغ نحو 3.16 مليار دوالر، 

وواردات من “اإ�رشائيل” تبلغ نحو 1.74 مليار دوالر.

وقد وثَّقت اأنقرة عالقاتها مع الفل�سطينيني وحتديداً ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل. 

وحافظت تركيا على عالقاتها الطيبة مع حما�س؛ و�سهدت حت�سناً الفتاً يف اأواخر 2019 

اإ�سماعيل  برئا�سة  بوفد  ثم  م�سعل،  خالد  برئا�سة  بوفد  اأردوغان  الرئي�س  اجتمع  عندما 

�سّد  موؤخراً  تركيا  �سّعدت  فقد  اأخرى،  جهة  ومن  غزة.  قطاع  من  خروجه  بعد  هنية 

القيادي ال�سابق حممد دحالن، واأ�سدرت بحقه مذكرة توقيف، وو�سعت جائزة مالية 

ملن ي�ساعد يف القب�س عليه.
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هذا الدور الرتكي املحكوم ب�سقف عدة عوامل وحمددات، واملتطور ب�سكل تدريجي 

قابل  لكنه  القريب،  امل�ستقبل  يف  نف�سها  والوترية  بالطريقة  لال�ستمرار  مر�سح  وبطيء 

للتطوير والرت�سيد يف حال كان هناك جهد فل�سطيني مبذول وفق روؤية وا�سحة املعامل 

واالأولويات.

اإيران: 

املواقف  اإعالن  االإيرانيني من  امل�سوؤولني  ال�سغوط االقت�سادية وال�سيا�سية  مل متنع 

ا�ستمرت  “اإ�رشائيل”. كما  التطبيع مع  القرن”، وبعمليات  بـ“�سفقة  الوا�سحة واملنددة 

دعم  اإعالن  ومن  االإ�رشائيلي،  الكيان  �رشعية  ال  من  ثوابتها  تاأكيد  يف  االإيرانية  القيادة 

امل�ستويات كافة مع هذه  العالقة وتطويرها على  املقاومة يف فل�سطني، وتعزيز  حركات 

احلركات.

اإيران مع حركة حما�س تطوراً مهماً، حيث ا�ستعادت حيويتها  وقد �سهدت عالقات 

من  يحاك  ما  خطورة  ولعل  املا�سية.  ال�سنوات  يف  ن�سبياً  تراجعت  بعدما  وحرارتها، 

م�ساريع لت�سفية ق�سية فل�سطني، من نقل �سفارة الواليات املتحدة اإىل القد�س، وت�سارع 

التطبيع العربي مع “اإ�رشائيل”، باالإ�سافة اإىل االعرتاف االأمريكي ب�رشعية امل�ستوطنات 

على االأر�س الفل�سطينية، وترابط هذه التطورات مع اإ�سعاف اإيران وتطويقها اقت�سادياً 

و�سيا�سياً، دفع القيادتني يف حما�س ويف اإيران اإىل ت�رشيع وترية اللقاءات لتن�سيق التعاون، 

وتاأكيد املواقف امل�سرتكة من املقاومة ومن دعمها. وقد راأى مر�سد الثورة عند ا�ستقباله 

“حما�س تقع يف  2019 اأن  لوفد برئا�سة �سالح العاروري نائب رئي�س حما�س يف �سيف 

قلب فل�سطني كما اأّن فل�سطني تقع يف قلب العامل االإ�سالمي”. يف حني اأ�ساد رئي�س حركة 

حما�س يف قطاع غزة يحيى ال�سنوار بهذه العالقة، وبدور اإيران يف تقدمي الدعم واالإ�سناد 

للمقاومة. 

حالة   2020/1/3 يف  �سليماين  قا�سم  القد�س  فيلق  لقائد  االأمريكي  االغتيال  اأثار  وقد 

لـ“اإ�رشائيل”. و�ساركت وفود  اإيرانية  اإيران واأمريكا، مع تهديدات  ت�سعيد وا�سعة بني 

رئي�س  بقيادة  حما�س  حركة  وفد  اأبرزها  كان  �سليماين،  جنازة  ت�سييع  يف  فل�سطينية 

احلركة اإ�سماعيل هنية.
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م�سارات التفاعل ال�سعبي وم�سارات التطبيع:

ظلت  اإذ  الفل�سطيني؛  ال�سعب  مع  الت�سامنية  الفعاليات  مئات  االإ�سالمي  العامل  �سهد 

ق�سية القد�س وامل�سجد االأق�سى، ومواجهة االعتداءات ال�سهيونية وحماوالت التهويد، 

اإندوني�سيا  يف  كبرية  فعاليات  اأقيمت  حيث  للم�سلمني؛  وحمفزاً  وموحداً  جامعاً  عن�رشاً 

وماليزيا وتركيا واإيران وباك�ستان ونيجرييا وغريها.

النفوذ  من  باال�ستفادة  االإ�سالمي،  العامل  يف  اخرتاقات  حتقيق  “اإ�رشائيل”  وحتاول 

االأمريكي، وحتت غطاء االإمكانات الع�سكرية والتكنولوجية االإ�رشائيلية. وهي اخرتاقات 

حققت جناحات حمدودة، يف بيئات ما تزال معادية لـ“اإ�رشائيل”.

اأن هناك  الكيان االإ�رشائيلي، كما  العالقات االقت�سادية مع  وما زالت تركيا تت�سدر 

“اإ�رشائيل”.  مع  ر�سمية  ديبلوما�سية  عالقات  تقيم  اأن  دون  جتارية  عالقات  تقيم  دوالً 

الدول  من  عدد  مع  االإ�رشائيلية  والواردات  ال�سادرات  حجم  التايل  اجلدول  ويبني 

االإ�سالمية خالل �سنتي 2018–2019.

 ال�سادرات والواردات االإ�رشائيلية مع عدد من الدول االإ�سالمية 2018–2019 

)باملليون دوالر(

البلدان

الواردات االإ�رشائيلية من:ال�سادرات االإ�رشائيلية اإىل:

2019201820192018

1,738.31,912.43,159.92,885.5تركيا

150.4213.76.23.9نيجرييا

90.5137.80.51.6اأذربيجان

33.744.10.34.1كازاخ�ستان

31.636.942.568اإندوني�سيا

3.75.41111.8ماليزيا

مالحظة: اأرقام �سنة 2019 تقديرية بناء على االأ�سهر االأَحَد ع�رش االأوىل من ال�سنة.
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ال�سادرات االإ�رشائيلية اإىل عدد من الدول االإ�سالمية 2018–2019 )باملليون دوالر(

الواردات االإ�رشائيلية من عدد من الدول االإ�سالمية 2018–2019 )باملليون دوالر(
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تا�سعًا: الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل

ب�سكل  انعكا�سات  لها  التي  الدولية  التطورات  من  عدداً   2019-2018 الفرتة  عرفت 

اأم  املبا�رش  الزمني  املدى  يف  �سواء  الفل�سطينية  الق�سية  على  مبا�رش  غري  اأو  مبا�رش 

التدريجي نحو نظام دويل  امليل  ا�ستمرار  التطورات يف  البعيد، وتتمثل هذه  اأم  املتو�سط 

متعدد االأقطاب. كما اأن الدفء يف العالقات االأوروبية االأمريكية مل يعد بامل�ستوى نف�سه 

قيا�ساً مبراحل �سابقة، اإىل جانب اأن خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي يجعل القرار 

اأكرث حترراً من االعتبارات االأمريكية التي كانت تتبناها بريطانيا. ويت�سح  االأوروبي، 

76% من قرارات االأمم  اأكرث من  اأن االأوروبيني �سوتوا ل�سالح احلقوق الفل�سطينية يف 

اأهميته يف �سوء القلق االإ�رشائيلي  اأمر تزداد  2018-2019، وهو  املتحدة خالل ال�سنتني 

من ا�ستمرار التحول الهادئ يف الراأي العام الدويل ل�سالح احلقوق الفل�سطينية، وهو ما 

دفعها ملزيد من توظيف املن�سات الرقمية. وتت�سح تداعيات مواقف الراأي العام الدويل يف 

توجهات االأفراد وتقارير املنظمات الدولية غري احلكومية امل�ساندة للحقوق الفل�سطينية، 

)بي  العقوبات  وفر�س  اال�ستثمارات  و�سحب  املقاطعة  حركة  ملطالب  التاأييد  وات�ساع 

“اإ�رشائيل” يف اجلوانب  اأ�س(، خ�سو�ساً يف م�ستويات اال�ستجابة لدعواتها ملقاطعة  دي 

االقت�سادية واالأكادميية.

اأطراف عربية،  اأبرزها يف �سعي  تتمثل  ال�سابقة اجتاهات معاك�سة  يقابل االجتاهات 

الدولية،  الفل�سطيني يف عالقاتها  املو�سوع  اأهمية  خ�سو�ساً خليجي، ملزيد من تهمي�س 

باجتاه  تعزيز �سدارة مو�سوعات اإقليمية اأخرى متثل اإيران اأبرزها؛ اإىل جانب الرتاجع 

ال�سهيوين،  العربي  ال�رشاع  ت�سوية  مبتابعة  املكلفة  الرباعية  اللجنة  لدور  املتوا�سل 

وا�ستمرار الواليات املتحدة يف تعطيل جمل�س االأمن الدويل عن مواكبة قرارات اجلمعية 

العامة اأو الوكاالت املتخ�س�سة التابعة لالأمم املتحدة، يف مزيد من االإقرار بحقوق ال�سعب 

�سنة  الثالثني  يف  املتحدة  االأمم  يف  الت�سويت  عملية  درا�سة  اأن  مالحظة  مع  الفل�سطيني، 

املا�سية ت�سري اإىل اأن التاأييد الدويل للفل�سطينيني يتزايد يف فرتات املواجهة واالنتفا�سات، 

اأكرث من فرتات الهدوء.
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الن�سبة املئوية للت�سويت ل�سالح فل�سطني يف كافة اأجهزة االأمم املتحدة خالل الفرتة 

2018-1987

ي�ساف اإىل ما �سبق، االإقرار االأمريكي ب�رشعية اال�ستيطان خروجاً على التقليد ال�سائد 

وع�سكرية  و�سيا�سية  اقت�سادية  اأمريكية  �سيا�سات  مع  مرتافقاً  االأمريكية،  ال�سيا�سة  يف 

االأمريكية  التوجهات  وتربز  الفل�سطينية،  املقاومة  على  الت�سييق  من  مزيداً  ت�ستهدف 

 ،2020/1/28 يف  القرن”  بـ“�سفقة  �سمي  ما  عن  االإعالن  يف  القادمة  املرحلة  يف  اخلطرة 

خالل  من  الق�سية  لت�سفية  وت�سعى  الليكودية،  ال�سهيونية  الروؤية  عملياً  تتبنى  والتي 

�سيا�سي  مو�سوع  من  الفل�سطيني  املو�سوع  حتويل  على  والعمل  الدولتني،  حل  اإلغاء 

ا�سرتاتيجي اإىل مو�سوع اقت�سادي، كما حدث يف مناق�سات موؤمتر البحرين يف حزيران/ 

يونيو 2019، والتعامل مع فل�سطني كعقار ال كوطن حمتل، وحتويلها اإىل معرب ملزيد من 

التطبيع العربي االإ�رشائيلي.

يف  للفوز  الربيطاين  املحافظني  حزب  دعم  يف  ال�سهيوين  اللوبي  جناح  �سكَّل  وقد 

ال�سلبية التي قد تت�سافر نتائجها  اأحد التطورات   ،2019 االنتخابات املبكرة خالل �سنة 

مع االجتاهات ال�سلبية االأخرى الإيجاد بيئة دولية ترغبها “اإ�رشائيل”. 

تداعيات  لها  �ستكون   2020 �سنة  االأمريكية  الرئا�سية  االنتخابات  نتائج  اأن  �سك  وال 

االإدارة  بنية  اال�سطراب يف  اآثار  الرغم من  ترامب، على  انتخاب  اإعادة  وا�سحة يف حالة 
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يف  مالحقته  عن  ناهيك  رئا�سته،  فرتة  خالل  قياداتها  يف  امل�ستمر  والتغري  االأمريكية 

مو�سوعات اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة، وملفات الدور الرو�سي يف االنتخابات االأمريكية، 

وعالقة ترامب مع اأوكرانيا. و�ستعمل “اإ�رشائيل” خ�سو�ساً من خالل اللوبي اليهودي 

ال�سهيوين على تدعيم فر�س جناح ترامب للمرة الثانية.

2018–2019 تغرياً جوهرياً يف �سيا�سات منظمة الربيك�س )رو�سيا،  مل ت�سهد �سنتا 

الربازيل،  يف  جرى  الذي  التغري  �سوى  اإفريقيا(  وجنوب  والربازيل،  والهند،  وال�سني، 

االإ�رشائيلية، واحتماالت تعزيز  املواقف  املتطابقة مع  بو�سول رئي�س معروف مبواقفه 

العالقات ال�سينية االإ�رشائيلية يف حالة حتقيق مبادرة احلزام والطريق ال�سينية تقدماً اأكرب 

يف املنطقة، وا�ستمرار حزب جاناتا الهندو�سي يف الهند يف تعزيز العالقة مع “اإ�رشائيل” 

بعد فوزه يف االنتخابات. وتبقى جنوب اإفريقيا داعماً مهماً للق�سية الفل�سطينية.

الفل�سطينية  اأقرب يف معظم توجهاتها للمواقف  اأما دول االحتاد االإفريقي فقد ظلَّت 

با�ستثناء غانا وكينيا واإثيوبيا ب�سكل خا�س، وهي الدول االأكرث تاأييداً يف القارة االإفريقية 

لـ“اإ�رشائيل”. 
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 عا�سرًا: اأبرز امل�سارات املحتملة ل�سنتي

2021–2020

التحرير  منظمة  مكانة  وتدهور  الفل�سطيني،  الوطني  امل�رشوع  اأزمة  ا�ستمرار   •
الفل�سطينية وانعدام فاعليتها، وا�ستمرار حالة االنق�سام الفل�سطيني، وحالة التجاذب 

على  احلالية  الفل�سطينية  القيادة  اإ�رشار  �سوء  يف  واملقاومة،  الت�سوية  م�ساَري  بني 

الهيمنة على �سناعة القرار.

ا�ستمرار تاآكل ال�سلطة الفل�سطينية، وا�ستمرار �سعي االحتالل الإفراغها من م�سمونها   •
الوطني، وت�سخيم دورها الوظيفي املعي�سي واالأمني حتت هيمنته.

من امل�ستبعد عقد انتخابات حرة نزيهة للمجل�س الت�رشيعي يف ال�سفة الغربية وقطاع   •
غزة، مب�ساركة جميع القوى الفل�سطينية خالل �سنة 2020.

ا�ستمرار التن�سيق االأمني بني ال�سلطة يف رام اهلل وبني االحتالل االإ�رشائيلي.  •

ا�ستمرار احل�سار على قطاع غزة )بدرجات متفاوتة( طاملا ظل حتت �سيطرة قوى   •
املقاومة.

على  االعتداءات  وتزايد  االأق�سى،  وامل�سجد  القد�س  على  التهويد  خماطر  تزايد   •
املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية، �سعياً من االحتالل ال�سهيوين لقطف ثمار الرتدي 

العربي واالإ�سالمي والدعم االأمريكي غري امل�سبوق.

الغربية، مثل  ال�سفة  الأجزاء من  االإ�رشائيلي ر�سمياً  تزايد احتماالت �سم االحتالل   •
بعد  خ�سو�ساً  العازل؛  العن�رشي  اجلدار  وراء  وما  االأغوار،  ومناطق  امل�ستوطنات 

اإعالن ترامب عن املحتوى ال�سيا�سي لـ“�سفقة القرن” يف 2020/1/28.

ا�ستمرار تبعية االقت�ساد الفل�سطيني يف مناطق ال�سلطة لالحتالل االإ�رشائيلي.  •

ان�سداد م�سار الت�سوية ال�سلمية، وتهاوي حل الدولتني.  •

التطويع  ملحاوالت  غزة  قطاع  يف  املقاومة  وخط  حما�س  على  ال�سغوط  ت�ساعد   •
واالإ�سقاط يف �سوء “�سفقة القرن”.
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اإنفاذ ما يعرف بـ“�سفقة القرن” فل�سطينياً وعربياً، بالرغم من  الف�سل االأمريكي يف   •
ا�ستمرار ال�سعي لفر�س بع�س جوانبها على اأر�س الواقع.

يف  الفل�سطيني  لل�سعب  ال�سكاين  التزايد  وا�ستمرار  االأر�س،  على  ال�سمود  ا�ستمرار   •
فل�سطني التاريخية، مبا يتجاوز اأعداد اليهود.

تطور اإمكانات العمل الفل�سطيني املقاوم، وازدياد قدراته القتالية النوعية؛ خ�سو�ساً   •
ال�ساروخية وال�سيربانية، والطائرات امل�سرية.

اجتاه املجتمع ال�سهيوين نحو مزيد من التطرف الديني والقومي.  •

زيادة املخاطر اال�سرتاتيجية التي قد تواجه الكيان االإ�رشائيلي؛ �سواء ب�سبب تطور   •
ف�سل  ب�سبب  اأم  املحيطة،  اال�سرتاتيجية  البيئة  تغري  الحتماالت  اأم  املقاومة،  قدرات 

م�سارات الت�سوية والتطبيع.

يف  ت�سّققات  وحدوث  وا�ستنزافها،  مداها،  العربي  للربيع  امل�سادة”  “املوجة  بلوغ   •
جدرانها، مع تزايد املوؤ�رشات على بدء ا�ستعادة قوى التغيري احل�ساري الداعمة خلط 

املقاومة حيويتها بالتدريج.

الكيان  بالتطبيع مع  التي �سارعت  الدول  واإعادة احل�سابات لدى  االرتباك  مزيد من   •
االإ�رشائيلي.

متابعة الدور االإيجابي الرتكي جتاه الق�سية الفل�سطينية.  •

متابعة الدور االإيراين الداعم للمقاومة الفل�سطينية، والراف�س للكيان االإ�رشائيلي، مع   •
تزايد فر�س االحتكاك املبا�رش وغري املبا�رش بني اإيران و“اإ�رشائيل”.

العام، بالرغم من  الر�سمي جتاه ق�سية فل�سطني على خطه  الدويل  ا�ستمرار املوقف   •
تزايد التماهي االأمريكي مع االحتالل االإ�رشائيلي.

تزايد بطيء ومتدرج يف تعاطف الراأي العام الدويل مع ق�سية فل�سطني، وتزايد اأن�سطة   •
حركات املقاطعة بي دي اأ�س BDS، وكذلك فعاليات جترمي االحتالل االإ�رشائيلي.






