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م�سارات العدوان واملقاومة والت�سوية ال�سلمية

�لذي  �لوقت  يف  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  عدو�نه  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتمر 

ت�صاعدت فيه �أعمال �ملقاومة يف فل�صطني �ملحتلة. وكانت معركة “�صيف �لقد�ص” يف 

�أيار/ مايو 2021 ذروة �لعمل �لفل�صطيني �ملقاوم خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير. كما ت�صاعفت 

دوره  �الحتالل  مع  �الأمني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تن�صيق  وتابع  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �ملقاومة  �أعمال 

�ملعّوق للمقاومة يف �ل�صفة، با�صتثناء فرتة �نقطاع بنحو �صتة �أ�صهر. ومن جهة �أخرى، فاإن م�صار 

ل، مرت�فقاً مع �لف�صل �لعملي حلل �لدولتني، و�صعي دولة �الحتالل  �لت�صوية �ل�صلمية ظّل يف حالة تعطُّ

لفر�ص ت�صور�تها للم�صار �لنهائي للت�صوية على �الأر�ص.

و2021   2020 �صنتي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  تابع 

�لذي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  وعدو�نه  �حتالله 

وبالرغم  �لغربية،  �ل�صفة  ففي  مقاومته.  و��صل 

من �لتن�صيق �الأمني بني �أجهزة �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية وجي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، تز�يدت 

�لعمليات �لفردية، كما ��صتمرت �ملو�جهات �ليومية، و�أ�صكال �ملقاومة �ل�صعبية.

�أما يف قطاع غزة، فقد �َصِهَد �لعمل �ملقاوم �لفل�صطيني تطّور�ً يف �ال�صتناد �إىل ��صرت�تيجية �لهجوم 

طلقت عليها �ملقاومة 
َ
دفاعاً عن مدينة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، و�لتي جتلَّت يف �لعملية �لتي �أ

 Defensive �الأ�صو�ر  “حار�ص  عملية  �إ�رش�ئيلياً  عليها  طلق 
ُ
و�أ �لقد�ص”،  “�صيف  ��صم  �لفل�صطينية 

Shield”، خالل �أيار/ مايو 2021، و�لتي قادتها حركة حما�ص، ومعها ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية. 

ونتيجة لهذه �لعملية، فقد �َصِهد قطاع غزة �رتفاعاً حاد�ً يف عمليات �إطالق �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية يف 

�صنة 2021 باجتاه �لبلد�ت و�ملدن �الإ�رش�ئيلية يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948؛ فقد مّت �إطالق 4,575 

 197 �إطالق  مقابل  �صاروخ(،   4,500( �لقد�ص  �صيف  معركة  يف  معظمها   ،2021 �صنة  يف  �صاروخاً 

 
1
قذيفة �صاروخية وهاون خالل �صنة 2020، وذلك ح�صب معطيات جهاز �الأمن �لعام )�ل�صاباك(.

كذلك ��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �صنتي 2020 و2021 باإغالقها ملعابر قطاع غزة وت�صديدها للح�صار.

و�إذ� كانت �صنة 2020 قد �صهدت �نخفا�صاً يف عمليات �ملقاومة عن �صنة 2019، فاإن �صنة 2021 

يف   ”Attacks “هجمات  مقاوماً  عمالً   1,513 �ل�صاباك  جهاز  ل  �صجَّ فقد  كبري�ً؛  �رتفاعاً  �صهدت  قد 

ل خالل �صنة 2021 يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي  �صنة 2020 مقابل 4,386 عمالً مقاوماً �ُصجِّ

�لقد�ص، وقطاع غزة، ود�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948. وبذلك يكون �ملعدل �ل�صهري 

مقدمة

 اأواًل: العــــدوان االإ�شـــــرائيلــي

        واملقـاومة الفل�شطينية
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ل �ل�صاباك  الأعمال �ملقاومة خالل �صنة 2021 نحو ثالثة �أ�صعاف معدل مثيلتها �صنة 2020. فقد �صجَّ

ل خالل  912 عمالً مقاوماً يف �ل�صفة �لغربية )ما عد� �لقد�ص( يف �صنة 2020 مقابل 1,539 عمالً �ُصجِّ

ل 336 عمالً مقاوماً يف �رشقي �لقد�ص ود�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  �صنة 2021، و�صجَّ

ل خالل �صنة 2021. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن معظم �أعمال  1948 يف �صنة 2020، مقابل 524 عمالً �ُصجِّ

1,516، كما مّت ت�صجيل  2021 يف �ل�صفة �لغربية هي رمي زجاجات حارقة  �ملقاومة �مل�صّجلة �صنة 

245 عملية �إ�رش�م نري�ن، و142 عبوة �أنبوبية، و93 عملية �إطالق نار من �صالح خفيف، و8 عمليات 

دع�ص... وغريها. لكن �لرقم يظّل موؤ�رش�ً على ت�صاعد روح �ملقاومة يف بيئة �أمنية �صعبة ومعقدة 

جتري فيها مطاردة �ملقاومة ب�صكل منهجي منظم منذ �صنو�ت طويلة وبتن�صيق كامل بني �ل�صلطة 

مقابل  2020 �صنة  يف  مقاوماً  عمالً   265 �ل�صاباك  ل  �صجَّ غزة  قطاع  ويف  و�الحتالل.   �لفل�صطينية 

2021 يف قطاع  �مل�صّجلة �صنة  �ملقاومة  �أعمال  2021، وكانت معظم  ل خالل �صنة  �ُصجِّ 2,323 عمالً 

غزة؛ �إطالق قذ�ئف �صاروخية )معظمها يف معركة �صيف �لقد�ص( 2,256 عملية، و37 عملية �إ�رش�م 

نري�ن، و11 عملية �إطالق نار من �صالح خفيف. مع �الإ�صارة �إىل �أن تقارير �ل�صاباك حت�صي �لعمليات 

�لتي تنطلق من �صيناء �مل�رشية مع قطاع غزة، وهي على كل حال قليلة جد�ً بالقيا�ص مع ما ينطلق 

2
من قطاع غزة.

3
جدول 4/1: توزيع اأماكن عمليات املقاومة الفل�شطينية 2020-2021، ح�شب تقرير ال�شاباك 

ال�شنة
ال�شفة الغربية

)ما عدا القد�س(

فل�شطني املحتلة �شنة 1948 

*
و�رشقي القد�س

**
املجموعقطاع غزة

20209123362651,513

20211,5395242,3234,386

2,4518602,5885,899املجموع 

 ذكرت تقارير جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي عمليات �رشقي �لقد�ص مع �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948.
*

 مبا فيها �صيناء.
**

وطريقة  �ملقاومة  �أعمال  �أعد�د  حول  نف�صها  �الإ�رش�ئيلية  �لتقارير  يف  �ختالف  ثمة  �أن  ويبدو 

�لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  نقل  فمثالً  �ل�صعبية.  باملقاومة  �ملرتبطة  تلك  وخ�صو�صاً  ت�صنيفها؛ 

The Institute for National Security Studies (INSS) و�صحيفة �جلريوز�ليم  �الإ�رش�ئيلي 

بو�صت The Jerusalem Post بيانات �صادرة عن جي�ص �الحتالل ت�صري �إىل �أن عدد عمليات �إلقاء 

�حلجارة �صنة 2021 قد بلغت 5,532 حادثة؛ بينما يقول تقرير �ل�صاباك �أن حو�دث �إلقاء �حلجارة 

كانت 10 فقط.
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من جهة �أخرى، فاإن �لتقرير �الإعالمي حلركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، يذكر �أن �أعمال �ملقاومة 

يف �ل�صفة مبا فيها �رشقي �لقد�ص قد بلغت 10,850 عمالً مقاوماً يف �صنة 2021، من بينها 441 عملية 

موؤثرة )م�صلحة(. وي�صري �إىل �أن �لعمليات �ملوؤثرة ت�صاعفت �أربع مر�ت عن مثيلتها يف �ل�صنة �ل�صابقة؛ 

4
بينما مثَّل �إجمايل �لعمليات مبا فيها �ملقاومة �ل�صعبية �صعف عمليات �ملقاومة يف �صنة 2020.

5
جدول 4/2: تطور اأعمال املقاومة يف ال�شفة الغربية 2018-2021 ، ح�شب تقرير حما�س

2018201920202021ال�شنة

*
5,9305,2365,43310,409اأعمال املقاومة ال�شعبية

**
18716797441عمليات موؤثرة

6,1175,4025,53010,850املجموع 

 وت�صمل �ملو�جهات، و�إلقاء �حلجارة و�لزجاجات �حلارقة، و�الإ�رش�بات، و�لتظاهر�ت...
*

 وت�صمل عمليات �إطالق �لنار، و�لطعن، و�لدع�ص...
**

6
جدول 4/3: تطور طبيعة اأعمال املقاومة املوؤثِّرة 2018-2021، ح�شب تقرير حما�س 

2018201920202021ال�شنة

513829191عمليات اإطالق النار

39302741عمليات الطعن اأو حماولت الطعن

22111121عمليات الدع�س اأو حماولت الدع�س

74873055عمليات زرع عبوات نا�شفة اأو اإلقائها

112––1حرق من�شاآت واآليات واأماكن ع�شكرية

Drone 3–––اإ�شقاط طائرة درون

18–1–غريها

18716797441املجموع 

)�أيار/ �أ�صهر  �صتة  لنحو  توّقفه  من  �لرغم  على  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الأمني  �لتن�صيق  ت�صبّب   وقد 

من  �لكثري  و�إحباط  �ملقاومة،  خاليا  من  �لعديد  ك�صف  يف   )2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين   - مايو 

عمليات �ملقاومة.



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

200

�صهد  �لذي  �الأمني،  �لتن�صيق  �أن  �إىل  عديدة،  �إ�رش�ئيلية  وع�صكرية  �أمنية  م�صادر  و�أ�صارت 

�لبنى �لق�صاء على  �لفل�صطينية، ي�صاعد كثري�ً يف   تنامياً كبري�ً خالل رئا�صة حممود عبا�ص لل�صلطة 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  عمليات  تطور  دون  ويحول  �لغربية،  �ل�صفة  يف  حما�ص  حلركة  �لتنظيمية 

 وذكرت �صحيفة �لنيويورك تايز، يف تقرير لها، �إىل �أن مهمة عنا�رش �ل�رشطة �لفل�صطينية 
7
بال�صفة.

�صعبة؛ فهم يو�جهون �تهامات بالعمالة الأنهم يقومون باالأعمال �لقذرة نيابة عن “�إ�رش�ئيل”، ويف 

 
8 

�ملقابل يتعامل معهم �الإ�رش�ئيليون بق�صوة وقلة �حرت�م.

�لتن�صيق  2020 عودة  �لثاين/ نوفمب  �ل�صلطة يف ت�رشين  �إعالن  �لفل�صطينية يف  �لف�صائل  ور�أت 

و�إعادة  �ل�صهيو-�أمريكية،  للهيمنة  �الرتهان  من  “مزيد�ً  �أ�صهر،  �صتة  لنحو  توقيفه  بعد  �الأمني، 

لبناء  �لوطنية  للجهود  وطعنة  حقيقية”،  وحدة  حتقيق  يف  �صعبنا  الآمال  و“طعنة  �لوهم”،  ت�صويق 

 
9
�رش�كة وطنية ملو�جهة �الحتالل وقر�ره �ملتعلق ب�صّم �ل�صفة �لغربية و“�صفقة �لقرن” و�لتطبيع.

�أّن وقف �لتن�صيق �الأمني ال يعني �لكّف  �أن قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية حر�صت على تو�صيح  علماً 

“حماربة �الإرهاب”؛ فقد ذكرت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّددت،  عن 

بالفو�صى و�لعنف، ولن ت�صمح  “غري معنيّة  �أنها  �الإ�رش�ئيلية، على  �إىل �حلكومة  يف ر�صالة ر�صمية 

بخرق �لنظام �لعام و�صيادة �لقانون على �أر��صيها”، حتى يف ظّل �لقر�ر بوقف �لتن�صيق �الأمني؛ وهو 

�ل�صلطة  با�صم رئا�صة  �لتحرير �صائب عريقات، و�لناطق  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  �أمني �رش  �أكده  ما 

10 
�لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة.

عدنان  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  بل�صان  و�لناطق  �لعام  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �ملفو�ص  �أّكد  كذلك 

�لفل�صطينية لعملية كانت ت�صتهدف جنود �الحتالل يف  �الأمن  �أجهزة  �إحباط  �ل�صمريي، تعليقاً عن 

دولية  �تفاقيات  على  توقيع  يف  �لفل�صطينية  “�لدولة  �أن   ،2020 يونيو  حزير�ن/  يف  جنني  �صو�حي 

�صّد �الإرهاب، ونحن ال نخ�صى ذلك؛ ونعتب �أنف�صنا جزء�ً من �ملنظومة �لدولية و�لعربية يف مو�جهة 

 ويف �ل�صياق نف�صه، �أكد حمافظ جنني �للو�ء �أكرم �لرجوب على �أن �لتن�صيق �الأمني مع 
11

�الإرهاب”.

�جلانب �الإ�رش�ئيلي م�صتمر ويتطور، م�صدد�ً على �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية لن ت�صمح بوجود �ل�صالح 

12
�لذي ي�صمى ب�صالح �ملقاومة، الأن هذ� �ل�صالح ي�رش بالعالقة مع “�إ�رش�ئيل”.

�لعامة   12 �لقناة  مع  لقاء  خالل  بدوره،  البيد،  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  �صدَّد   

 
13

�الأمني”. بالتن�صيق  تتعلّق  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �لعالقات  من   %90“ �أن  على  �الإ�رش�ئيلية، 

و�صدَّد �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي مو�صيه �إلعاد Moshe Elad على �أّن “�لتن�صيق م�صتمر منذ �صنة 1995، 

�أن  ومل ينقطع يوماً، ومل يوقف. وحينما ُيعلن عن توقيف �لتن�صيق من �ل�صلطة �لفل�صطينية يجب 

بني  �صاعة   24 مد�ر  على  موجود  “�لتن�صيق  قائالً:  �إلعاد  و�أ�صاف  ذلك؟”.  معنى  ما  �أنف�صنا  ن�صاأل 

�ل�صباط من �جلانبني، فحينما ن�صمع �إعالناً من �ل�صلطة يكون �إعالناً �صيا�صياً، ولي�ص له �أي جذور 

 
14

على �الأر�ص”.
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1. قطاع غزة ما بني العدوان والتهدئة:

�صهدت �صنتا 2020 و2021 �لعديد من جوالت �لقتال و�لت�صعيد ما بني ق�صري ��صتمر ل�صاعات، 

للقذ�ئف  �إطالق  عملية   4,772 �لقطاع  خاللها  �صهد  غزة،  قطاع  يف  يوماً،   12 لـ  ��صتمر  وطويل 

�إ�رش�ئيلياً، و�إ�صابة �لع�رش�ت، وذلك ح�صب معطيات   17 �إىل مقتل  �أدى  �ل�صاروخية و�لهاون، مما 

 ولكن �أبرز تلك �جلوالت كانت معركة �صيف �لقد�ص.
15

جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي،

خالل  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  خا�صتها  �لتي  �لكبى  �لثالث  �ملو�جهات  وبخالف 

�ل�صنو�ت 2008، و2012، و2014، بادرت �ملقاومة هذه �ملرة بالت�صعيد �لع�صكري، رد�ً على �نتهاكات 

�الحتالل للم�صجد �الأق�صى، وحماوالت �إخالء حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص من �أهله �لفل�صطينيني. 

16
وقد مّهد ذلك لرت�صيخ عدد من �ملعادالت، �أبرزها:

�أن مهمة �ملقاومة يف قطاع غزة، ودو�فع ��صتخد�م �صالحها، مل َتُعد مق�صورة على �لقطاع،     �أ. 

ل ن�رشة للقد�ص و�الأق�صى و�ل�صيخ جر�ح، وهو تطور جديد. وما ح�صل �أن �صالح غزة تدخَّ

تثبيت �حلّق �لفل�صطيني يف �لقد�ص، وتفنيد رو�ية �الحتالل باأحقيته يف تهويد �لقد�ص و�أحيائها. ب. 

�أن �ملقاومة هي �لتي بادرت هذه �ملرة، ومل تتدخل فقط لرّد عدو�ن مبا�رش عليها من منطلقات   ج. 

�جلر�أة  عن  يعب  فهو  �ل�رش�ع،  على  مهمة  تد�عيات  له  �لنوع  هذ�  من  متغري�ً  و�إن  دفاعية. 

�لتذكري  وتعيد  و�الإمكانات،  بالنف�ص  ثقة  عن  ت�صدر  و�لتي  �ملقاومة،  بها  تتمتع  باتت  �لتي 

باأ�ص�ص �لق�صية وجوهرها، باأن “�إ�رش�ئيل” و�إن مل تهاجم غزة فهي ما ز�لت حمتلة وظاملة 

وعن�رشية، وهو ما يجعل �ملقاومة و�جباً ولي�ص حقاً فقط.

تر�صيخ معادلة ق�صف تل �أبيب مقابل ��صتهد�ف �ملدنيني يف قطاع غزة مبئات �ل�صو�ريخ.   د. 

دخول كل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948 حتت مرمى نري�ن �ملقاومة �لفل�صطينية،  هـ. 

ب�صاروخ غزة،  من  كم   220 نحو  بعد  وعلى  فل�صطني،  جنوب  ر�مون  مطار   با�صتهد�ف 

ل مفاجاأة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�صالح �جلو  عيا�ص 250، مبدى �أكب من 250 كم؛ و�لذي �صكَّ

�لذي كان يعتقد �أن �ملدى �الأق�صى لل�صو�ريخ �لتي بحوزة حما�ص ي�صل �إىل 160 كم.

توحيد فل�صطني و�لفل�صطينيني يف كل فل�صطني �لتاريخية مبا يف ذلك �الأر��صي �ملحتلة �صنة   و. 

�لعربي  و�لعامل  ولبنان  �الأردن  يف  �لو��صعة  �لت�صامن  مظاهر�ت  وكذلك  و�ل�صتات.   1948

و�الإ�صالمي وبلد�ن �لعامل.

�لعربي و�الإقليمي و�لدويل، ويف �صياق تعزيز  �لفل�صطينية ل�صد�رة �الهتمام  �لق�صية  عودة   ز. 

�لرو�ية �لفل�صطينية وتفنيد �لدعاية �الإ�رش�ئيلية.



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

202

وعلى �لرغم مما �دَّعاه �الحتالل من �إجناز�ت، لكنه تكبَّد خ�صائر ملمو�صة يف تلك �ملو�جهة؛ فقد 

�الإخفاق  حول  و�الإعالمية،  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  دو�ئره  يف  وبعدها  �ملو�جهة  خالل  �لنقا�ص  د�ر 

17
وعلوِّ يد �لفل�صطينيني يف �ملح�صلة، بعد تلك �لنجاحات �لتي حقَّقتها �ملقاومة �لفل�صطينية.

يوم  �لقد�ص  يف  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  �صاروخيًة  �رشبًة  �لق�صام  كتائب  وّجهت  فقد 

�الإثنني 2021/5/10، �ل�صاعة �ل�صاد�صة م�صاًء، رد�ً على جر�ئمه وعدو�نه على �ملدينة �ملقد�صة، بعد �أن 

هت �إنذ�ر�ً لدولة �الحتالل ب�صحب جنودها ومقتحمي �مل�صجد �الأق�صى و�ل�صيخ جر�ح، و�الإفر�ج  وجَّ

18
عن كافة �ملعتقلني يف هبَّة �لقد�ص �الأخرية، قبل �ل�صاعة �ل�صاد�صة من م�صاء ذلك �ليوم.

�أبلغت م�رش، يف  2021/5/21، حيث  وقد ��صتمرت معركة �صيف �لقد�ص حتى فجر يوم �جلمعة 

2021/5/20، �لف�صائل �لفل�صطينية �أنه مّت �لتو�صل �إىل �تفاق لوقف �إطالق �لنار ب�صكل متبادل ومتز�من 

يف قطاع غزة. فقد �أعلن �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت 

Cabinet(، �مل�صادقة باالإجماع، على وقف �إطالق �لنار يف قطاع غزة، و�أنه و�فق على “وقف متبادل 

الإطالق �لنار دون �أي �رشوط”، ما يعني �أن كالً من تل �أبيب وحركة حما�ص �صتكونان يف حّل من �أي 

�لتز�مات ثنائية متبادلة. و�أكد �مل�صت�صار �الإعالمي لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص  طاهر �لنونو على 

�أن �ملقاومة �لفل�صطينية �صوف تلتزم بهذ� �التفاق ما �لتزم به �الحتالل. وهو ما �أكدته كتائب �لق�صام، 

�أمة  عن  نيابة  و�قتد�ر  و�إر�دة  �رشف  بكل  �ملعركة  “خ�صنا  با�صمها:  �ملتحدث  عبيدة،  �أبو  قال  حيث 

باأكملها، و�ملجازر مل توقف مّد مقاومتنا، ومل تكتم بنادقنا ور�جماتنا”، و�أ�صاف: “��صتجبنا لتدخل 

�أن  �لو�صاطات �لعربية وعلَّقنا �ل�رشبة �ل�صاروخية حتى �ل�صاعة �لثانية من فجر �جلمعة”، م�صيفاً 

19
“قيادة �الحتالل �أمام �متحان حقيقي وقر�ر �ل�رشبة �ل�صاروخية على �لطاولة حتى �لثانية فجر�ً”.

ويف تقييم ملعركة �صيف �لقد�ص، كتب �خلبري �لع�صكري يف �صحيفة هاآرت�ص Haaretz �الإ�رش�ئيلية 

عامو�ص هارئيل Amos Harel �إن حما�ص حققت �إجناز�ً ع�صكرياً مهماً خالل �ملعركة، ك�صفت عبه 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  حت�صن  �إن  هارئيل  وقال  �لطرفني.  بني  ما  �صيئاً  يتغري  بد�أ  �لقوى  ميز�ن  �أن 

�مللحوظ يف �إطالق �لنار بعيد �ملدى، و�لعدد �لهائل من �ل�صو�ريخ وقذ�ئف �لهاون �لتي �أطلقتها على 

20
“�إ�رش�ئيل”، كان الفتاً للنظر.

�تفاق وقف  �إعالن  �الإ�رش�ئيلية فقد حافظت حما�ص، بعد  �أجهزة �ال�صتخبار�ت  وبح�صب تقييم 

وترية  و�أن  “�إ�رش�ئيل”،  على  �ل�صو�ريخ  من  كبرية  �أعد�د  �إطالق  على  قدرتها  على  �لنار،  �إطالق 

حيث  �الإطالق،  على  �الأعلى  كانت  �لت�صعيد  خالل  لت  �ُصجِّ �لتي  �لقذ�ئف  وكثافة  �ل�صو�ريخ  �إطالق 

�ل�صاباك  تقارير جهاز  �لقطاع، بح�صب  4,500 �صاروٍخ وقذيفة هاون من  �ملقاومة  �أطلقت عنا�رش 

�الإ�رش�ئيلي، عَب منها �إىل د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 1948 نحو 3,400 �صاروخ 

 وُت�صري �لتقدير�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل بقاء نحو 10 �آالف �صاروخ، لدى كّل ف�صائل �ملقاومة، 
21

وقذيفة.
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 وو�صف رئي�ص حترير �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية
22

 مبا يف ذلك �ملئات من �ل�صو�ريخ بعيدة �ملدى.

�ألوف بن Aluf Benn �ملعركة باأنها �أف�صل و�أحمق حرب ت�صنّها “�إ�رش�ئيل”، قيا�صاً على حرب لبنان 

 
23

“ف�صل ع�صكري وديبلوما�صي خطري”. �أن ما ح�صل  �ل�صابقة، م�صدد�ً على  �لثانية وحروب غزة 

وك�صفت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ف�صل يف خمططه خالل �الأيام �الأوىل من 

24
�لعدو�ن على غزة، و�لتي كان يهدف من خاللها لقتل قادة حما�ص.

�أن  تايز،  �لنيويورك  �صحيفة  يف  له  مقال  يف   ،Thomas Friedman فريدمان  توما�ص  وبنّي 

�حلرب يف قطاع غزة ك�صفت �صعف “�إ�رش�ئيل”، وفاقمته �أمام �لر�أي �لعام �لعاملي. وقال فريدمان �إن 

ته، كان �صبباً يف �إطالق جمموعة  ��صتخد�م “�إ�رش�ئيل” �لقوة �جلوية �ملتقدمة، مهما كان تبيره ودقَّ

�صور و�أ�رشطة فيديو يف عامل من�صات �لتو��صل �الجتماعي، �أ�صعلت حما�ص ُنقاد “�إ�رش�ئيل” حول 

25
�لعامل، ون�ّصطته.

للخدمة الأول  �أدخلتها  �لتي  �الأ�صلحة �جلديدة  �لق�صام �صور�ً ومعلومات حول  ون�رشت كتائب 

مرة خالل معركة �صيف �لقد�ص، ومن �الأ�صلحة �جلديدة، �صاروخ �أ�ص �أت�ص 85 �أو SH85، ن�صبة �إىل 

�ل�صهيد حممد �أبو �صمالة، وي�صل مد�ه 85 كم، ولديه قدرة تدمريية عالية. و�أدخلت �لق�صام طائرة 

 وقال 
26

ة حملية �ل�صنع “�لزو�ري”. �صهاب �النتحارية، �ملُ�صنَّعة حملياً، وطائر�ت ��صتطالع م�صريَّ

قائد فيلق �لقد�ص يف �حلر�ص �لثوري �الإير�ين �إ�صماعيل قا�آين Esmail Qaani �إن معظم �ل�صو�ريخ 

27
�لتي �أطلقتها �لف�صائل �لفل�صطينية خالل �ملعركة �صنعها مقاتلوها باأنف�صهم.

 بينهم 66 طفالً، 
28

وبلغ عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني، خالل معركة �صيف �لقد�ص، 258 فل�صطينياً،

و39 �صيدة )�أربع حو�مل(، و17 م�صناً، فيما �أدت �ملعركة �إىل �إ�صابة �أكرث من 1,948 بجروح خمتلفة، 

 وك�صفت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �لنقاب عن �أن 
29

منها 90 �ُصنِّفت “�صديدة �خلطورة”.

�الحتالل �رتكب 19 جمزرة بحّق عائالت فل�صطينية، خالل غار�ته �لتي بلغت �أكرث من 1,800 غارة، 

 و�أظهرت �صور ن�رشتها كتائب �لق�صام 
30

�أدت �إىل ��صت�صهاد 91 فل�صطينياً، بينهم 41 طفالً، و25 �صيدة.

 فيما مّت �الإعالن عن 
31

عن ��صت�صهاد 61 من عنا�رشها، خالل �ملعركة، من بينهم 8 من قادة �لق�صام،

2,400 حالة  �أكرث من  �أنه �صجل  �لفل�صطيني  �الأ�صري  �لقد�ص، و�أعلن نادي  22 من �رش�يا  ��صت�صهاد 

�الأر��صي  يف  �لعربية  �ملدن  ومن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملعركة  خالل  �الحتالل  قو�ت  ِقبل  من  �عتقال 

32
�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، الفتاً �لنظر �إىل �رتفاع حاالت �العتقال �الإد�ري ب�صكل ملحوظ.

و�أعلنت وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان يف قطاع غزة �أن عدد �لوحد�ت �ل�صكنية �لتي تعر�صت 

للهدم �لكلي ب�صكل كامل خالل �لعدو�ن بلغ 1,800 وحدة �صكنية، فيما بلغ عدد �لوحد�ت �ل�صكنية 

كبرية  �صكنية  �أبر�ج  خم�صة  هناك  باأن  و�أ�صاف  �صكنية.  وحدة   16,800 جزئي  ب�صكل  �ملت�رشرة 

مقر�ً   74 للتدمري  تعر�صت  �لتي  �حلكومية  و�ملقار  �ملر�فق  عدد  بلغ  فيما  �لكلي،  للهدم  تعر�صت 
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�لكلي،  للهدم  م�صاجد   3 وتعر�صت  الأ�رش�ر،  مدر�صة   66 تعر�صت  كما  عامة.  ومن�صاأة  حكومياً 

 و�أعلن وكيل وز�رة �القت�صاد �لوطني يف قطاع غزة ر�صدي 
33

40 م�صجد�ً الأ�رش�ر طفيفة. وقر�بة 

ر  و�دي �أن طائر�ت �الحتالل دمرت 16 م�صنعاً يف �ملدينة �ل�صناعية �رشقي مدينة غزة، ن�صفهم ُدمِّ

34
بالكامل، و�لن�صف �الآخر جزئياً.

 وذكر موقع �ل�صاباك �إ�صابة 168 �إ�رش�ئيلياً 
35

يف �ملقابل، بلغ عدد قتلى �الحتالل 13 �إ�رش�ئيلياً،

 وذكرت 
36

يف �أيار/ مايو 2021، ولكن مل يحدد منها �الإ�صابات �لتي وقعت يف معركة �صيف �لقد�ص.

�صحيفة هاآرت�ص �أن �أعد�د �مل�صتوطنني من �صكان ما ُيعرف بـغالف غزة، ومبا ي�صمل مدينة ع�صقالن، 

خالل  طلبوها  ممن  بكثري  �أعلى  �لقد�ص،  �صيف  معركة  خالل  �لنف�صية  �مل�صاعدة  طلبو�  و�لذين 

�لنف�صي �لعالج  هذ�  تقدمي  مّت  فاإنه  �ل�صحيفة،  وبح�صب   .%54 �إىل  و�صلت  وبن�صبة   ،2014  عدو�ن 

لـ 3,409 ممن تعر�صو� للقلق و�خلوف و�ل�صيق �لنف�صي يف مر�كز “�ل�صمود و�لدعم” �خلم�صة يف 

غالف غزة، فيما عولج يف ع�صقالن 666 م�صتوطناً. وباملقارنة مع عدو�ن 2014، فاإنه مّت تقدمي هذ� 

37
�لعالج لـ 2,200 م�صتوطن.

وبلغت �خل�صائر �القت�صادية لـ“�إ�رش�ئيل” نحو 7 مليار�ت �صيكل )نحو 2.14 مليار دوالر(، وفقاً 

وقف  عن  �الإعالن  عقب  �الإ�رش�ئيلية،  �ملالية  بوز�رة  م�صوؤول  مل�صدر  ر�صمية  غري  �أولية  لتقدير�ت 

�ألف  1,500 �رشكة و400  �لذي يثل نحو  �إ�رش�ئيل”،  �ل�صناعات يف  “�حتاد   وقال 
38

�لنار. �إطالق 

39
عامل، �إن �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية خ�رشت 1.2 مليار �صيكل )نحو 369 مليون دوالر(.

اأنفاق قطاع غزة:

لت �الأنفاق يف قطاع غزة دور�ً حمورياً يف �صمود �ملقاومة، على �لرغم من �حلروب �ملتتالية  �صكَّ

كما  �صفوفها،  يف  �خل�صائر  باأقل  مرة  كل  يف  �ملقاومة  وخرجت  �لقطاع،  على  �الحتالل  �صنّها  �لتي 

�لع�صكري  �لتاريخ  لق�صم  �ل�صابق  �لرئي�ص  وحتدث  �لع�صكرية.  قدرتها  على  �حلفاظ  من  متكَّنت 

 The �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  جمل�ص  لرئي�ص  �ل�صابق  و�لنائب  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  يف 

حتت  “�حلرب  كتابه  يف   ،Shaul Shay �صاي  �صاوؤول   National Security Council (NSC)
�إىل  ر�أيه،  وفق  �صتتحول،  �لتي  �الأنفاق”،  “مع�صلة  عن  لقو�تنا”،  �لهامة  و�لتحديات  �الأر�صية 

م�صت�صهد�ً  غزة،  يف  �ملقاومة  مع  حرب  �أي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  يو�جهها  �لتي  �ملركزية  �مل�صكلة 

مو�جهة يف  هناك  �الأمريكية  �لقو�ت  به  منّيت  �لذي  وبالف�صل  فيتنام،  يف  �لتاريخية   بالتجربة 

40
حتدي �الأنفاق.

�خلد�ع  مناورة  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  د�خلي  حتقيق  ك�صف  �لقد�ص،  �صيف  معركة  وخالل 

�صاعات،  غ�صون  يف  مقاتلة  طائرة   160 عن  يقل  ال  ما  فيها  و��صتخدم  �لطري�ن  �صالح  نفَّذها  �لتي 

ف�صلت يف حتقيق �أهد�فها. ووفقاً لتقرير ن�رشته �صحيفة معاريف Maariv، فاإن �خلطة جنحت يف 
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تدمري عدد من �الأنفاق، لكنها ف�صلت يف �الإيقاع باملقاومة، ومل ُيقتل يف �لعملية �صوى عدد قليل من 

 و�أقر خم�صة �صباط من �لقيادة �جلنوبية جلي�ص �الحتالل بف�صل خطة و�صعت للق�صاء 
41

رجالها.

�الإ�رش�ئيلي من تدمري �صوى جزء �صئيل  يتمّكن �جلي�ص  �لتابعة حلما�ص، ومل  �الأنفاق  على �صبكة 

من �صبكة �الأنفاق، ومل يقتل �صوى عدد قليل من مقاتلي كتائب �لق�صام. ياأتي ذلك، مع تاأكيد رئي�ص 

خالل  يدمر  مل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �ملعركة،  �نتهاء  عقب  �ل�صنو�ر،  يحيى  غزة  يف  حما�ص  حركة 

 
42

�ملو�جهة �أكرث من 3% من �الأنفاق يف غزة.

وقد �صعت �صلطات �الحتالل خالل �صنتي 2020-2021 للحّد من فاعلية هذه �الأنفاق، و�صعت 

�الأول/  كانون  مطلع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن  �الأنفاق  وملو�جهة  �الأر�ص.  باطن  يف  عنها  للبحث 

�صنو�ت  ثالث  نحو  بناوؤه  ��صتمرَّ  �لذي  �حلديدي،  غزة”  “جد�ر  بناء  من  �النتهاء   2021 دي�صمب 

ون�صف �ل�صنة. ويتد �جلد�ر فوق �الأر�ص وحتتها بطول 65 كم، ليغطي �حلدود �لبية و�لبحرية 

��صتخد�م  �الأر�ص. ومّت  �الأمتار حتت  �الأر�ص وعدد�ً �رشياً من  �أمتار فوق   6 للقطاع، ويرتفع نحو 

مليوين مرت مكعب من �لباطون �مل�صلح، و140 طناً من �ألو�ح �حلديد و�لفوالذ. ون�صبت فوقه مئات 

 
43

�لكامري�ت وع�رش�ت �لر�د�ر�ت، وقام باإجنازه 1,200 عامل ومهند�ص.

وقال رئي�ص مديرية �حلدود و�ملدرعات يف �جلي�ص عري�ن �أوفري Eran Ophir �إن تكلفة م�رشوع 

�جلد�ر بلغت 3.5 مليار�ت �صيكل )نحو 1.1 مليار دوالر(، و��صفاً �إياه بـ“�لعملية �ملعقَّدة للغاية من 

�لنو�حي �لت�صغيلية و�لهند�صية و�الأد�ئية، لكنه و�صيلة �أخرى للت�صييج، حيث يحيط �جلد�ر بقطاع 

�الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقال   
44

�أي�صاً”. �لبحر  يف  �جلد�ر  ي�صتمر  �لقطاع  �صمال  ويف  باأكمله،  غزة 

حما�ص  ي�صلب  عليا،  �أهمية  ذو  وعمالين،  تكنولوجي  م�رشوع  وهو  �لعائق،  “هذ�  جانت�ص:  بني 

�إحدى قدر�تها �لتي حاولت تطويرها، وي�صع جد�ر�ً حديدياً، جم�ّصات و�إ�صمنتاً، بينها وبني �صكان 

45
�جلنوب”.

2. ال�شهداء واجلرحى:

�أطفال، و�صيدة   9 4/4(، بينهم  )�نظر جدول  48 فل�صطينياً  2020 ما جمموعه  ��صت�صهد يف �صنة 

 �أما يف �صنة 2021، فقد ��صت�صهد ما
46

 مر�صعة، و�ثنني من ذوي �الحتياجات �خلا�صة، و�أربعة �أ�رشى.

جمموعه 365 فل�صطينياً )منهم 258 خالل معركة �صيف �لقد�ص( من خمتلف مدن وبلد�ت فل�صطني، 

2021، بينما  264 �صهيد�ً، غالبيتهم خالل �حلرب على غزة يف �أيار/ مايو  وقد �رتقى يف قطاع غزة 

�صجلت مدينة نابل�ص �أعلى عدد �صهد�ء من بني حمافظات �ل�صفة فقد �رتقى منها 22 �صهيد�ً، يليها 

�رتقى  كما  �صهد�ء...   9 و�لقد�ص  �صهد�ء،   10 و�خلليل  �صهيد�ً،   16 �هلل  ر�م  ثّم  �صهيد�ً،   20 جنني 

 �صهيد�ن من فل�صطينيي 1948. وكان بني �ل�صهد�ء 18 طفالً، و61 فل�صطينية، ��صت�صهدو� بر�صا�ص
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 وُجرح 2,614 
47

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

48
فل�صطينياً يف �صنة 2020، بينما ُجرح �أكرث من 17,042 فل�صطينياً يف �صنة 2021.

ل �جلهاز نف�صه  ل جهاز �ل�صاباك مقتل ثالثة �إ�رش�ئيليني يف �صنة 2020، بينما �صجَّ ويف �ملقابل، �صجَّ

نتيجة عمليات نفَّذها   2021 �لقد�ص( خالل �صنة  15 خالل معركة �صيف  )بينهم  �إ�رش�ئيلياً   18 مقتل 

فل�صطينيون. كما ُجرح 46 �إ�رش�ئيلياً يف �صنة 2020، وذلك مقابل 190 )من بينهم 168 خالل �أيار/ مايو 

49
2021 �لتي ح�صلت فيها معركة �صيف �لقد�ص( يف �صنة 2021 )�نظر جدول 4/4(.

�نتهجت  �لعمد على �حلو�جز بحجج وذر�ئع و�هية، كما  وقد ��صتمرت �صيا�صة �الإعد�م و�لقتل 

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

�صنة  �جلثامني  �حتجاز  ل�صيا�صة  �لعودة  منذ  �لثالجات،  يف  جثماناً   90 يحتجز  �الحتالل  يز�ل  وما 

2016، �إ�صافة �إىل �أكرث من 250 جثماناً ل�صهد�ء فل�صطينيني يف مقابر خا�صة، تعرف مبقابر �الأرقام، 

خالل وتفجريها  منازل  �صتة  هدم  مّت  �جلماعي  �لعقاب  �صيا�صة  و�صمن   
50

طويلة. �صنو�ت   منذ 

�صنة 2020، وثالثة منازل خالل �صنة 2021، تعود لعائالت �صهد�ء و�أ�رشى ممن تتهمهم �صلطات 

51
�الحتالل بتنفيذ عمليات �صّدها.

جدول 4/4: القتلى واجلرحى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف

ال�شفة الغربية وقطاع غزة 522021-2017

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

الإ�رشائيليونالفل�شطينيونالإ�رشائيليونالفل�شطينيون

201794188,30066

20183141431,60377

2019149915,28765

20204832,61446

20213651817,042190
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القتلى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2021-2017

اجلرحى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2021-2017

3. الأ�رشى واملعتقلون:

ُتعّد �صنتا 2020 و2021 ��صتمر�ر�ً لل�صنو�ت �لتي �صبقتهما من ناحية ��صتمر�ر معاناة �الأ�رشى. 

 ،2021 �أ�صرٍي يف كانون �الأول/ دي�صمب   4,550 �إىل  �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل  حيث و�صل عدد 

�الأ�رشى  عدد  وبلغ  �لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  نو�ب  و8  طفالً،  و170  �أ�صرية   32 بينهم 

غزة قطاع  �أ�رشى  عدد  وبلغ  �لقد�ص،  �رشقي  من   350 بينهم  �أ�صري�ً،   4,250 �لغربية  �ل�صفة   من 

�أ�صري�ً، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت   70 1948 ما جمموعه  �أ�صري�ً، فيما بلغ عدد �أ�رشى فل�صطينيي   230

�ملعتقلني �لعرب من جن�صيات خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى 500 �أ�صرٍي �ُصنفو� على �أنهم �إّما معتقلون 

ن تعدُّهم �صلطات �الحتالل “مقاتلني غري �رشعيني”  �إد�ريون �أو موقوفون بانتظار �ملحاكمة، �أو ممَّ

)�نظر جدول 4/5(.  
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 4,400 نحو  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  عدد  بلغ  فقد   ،2020 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �أما 

عدد  وبلغ  �لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �أع�صاء  و8  طفالً،  و170  �أ�صريًة،   41 بينهم  �أ�صرٍي، 

�أ�رشى قطاع  �لقد�ص، وبلغ عدد  310 من �رشقي  �لغربية، منهم  �ل�صفة  �أ�صري�ً من   4,075 �الأ�رشى 

غزة 255 �أ�صري�ً، فيما بلغ عدد �أ�رشى فل�صطينيي 1948 ما جممله 70 �أ�صري�ً، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت 

�ملعتقلني �لعرب من جن�صيات خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى 380 �ُصنِّفو� على �أنهم معتقلون �إد�ريون 

)�نظر جدول 4/5(.

ور�صد مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات تز�يد حاالت �العتقال يف �صنة 2021، وبنيَّ �أنها �الأعلى 

 وهي 
53

منذ 18 عاماً، حيث ر�صد �ملركز 8 �آالف حالة �عتقال، بينهم 1,266 طفالً، و118 �مر�أة وفتاة؛

طفالً،   550 بينهم  �عتقال،  حالة   4,700 �صهدت  و�لتي   2020 �صنة  عن   %60 بن�صبة  زيادة  ت�صكل 

54
و178 �مر�أة وفتاة.

و�صملت �العتقاالت خالل �صنتي 2020 و2021، كما يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، كافة �رش�ئح �ملجتمع 

و�ملر�صى،  �ملحرَّرون،  و�الأ�رشى  و�الأكادييون  و�لن�صاء  �الأطفال  فيهم  مبن  وفئاته،  �لفل�صطيني 

�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.

غري �أن �خلط �لبياين لتلك �العتقاالت كان متعرجاً خالل �أيام و�صهور �صنة 2020، وبلغ متو�صط 

�العتقاالت 392 حالة �صهرياً، ونحو 13 حالة يومياً. �أما يف �صنة 2021 فقد تز�يد متو�صط �العتقاالت 

ب�صكل كبري، حيث بلغ 667 معتقالً �صهرياً، ومبتو�صط يبلغ نحو 22 حالة يومياً.

وكان �لن�صيب �الأكب من �العتقاالت خالل �صنة 2020 ملنطقة �لقد�ص، حيث بلغت 2,000 حالة 

�عتقال، �صكلت نحو 42% من �إجمايل �العتقاالت، بينما كان ن�صيب �خلليل 700 حالة، وقطاع غزة 

�ملر�صى  ومن  حالة،   1,200 �ملحررين  �الأ�رشى  ن�صيب  كان  �العتقال  حاالت  بني  ومن  حالة.   88

72 حالة �عتقال  9 نو�ب من �ملجل�ص �لت�رشيعي. و�صهدت �ل�صنة نف�صها  145 حالة، كما مّت �عتقال 
55

و��صتدعاء و�حتجاز ل�صاعات، �أو �إ�صد�ر قر�ر �إد�ري ل�صحفيني و�إعالميني فل�صطينيني.

وكان �لن�صيب �الأكب من �العتقاالت خالل �صنة 2021 ملنطقة �لقد�ص �أي�صاً، حيث بلغت 2,784 

مدن  �صهدتها  �لتي  �العتقاالت  حملة  �أن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  وبنيَّ   
56

�عتقال. حالة 

�لد�خل �لفل�صطيني وقر�ه خالل معركة �صيف �لقد�ص يف �أيار/ مايو 2021، هي �الأ�رش�ص و�الأكب منذ 

�صنو�ت طويلة، و�صارك فيها �آالف من �أفر�د �رشطة �الحتالل وحر�ص �حلدود وعنا�رش �الحتياط، 

�ملعتقلني  �أعد�د  1,700 فل�صطيني، وهو ما رفع  �عتقال ما يزيد عن  �أيام، و�صملت  و��صتمرت لعدة 
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ب�صكل كبري خالل �ل�صنة. ومن بني حاالت �العتقال كان �الأ�رشى �ملحررين 1,750 حالة، و�ملر�صى 

57
196 حالة، كما مّت �عتقال 7 نو�ب من �ملجل�ص �لت�رشيعي.

و�أ�صدر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 1,100 قر�ر �إد�ري يف �صنة 2020، غالبيتها قر�ر�ت جتديد �عتقال، 

فيما بلغت 1,600 قر�ر �إد�ري خالل �صنة 2021. و�أ�صدرت حماكم �الحتالل خم�صة �أحكام بال�صجن 

2021. و�رتفعت قائمة �صهد�ء  �أحكام بال�صجن �ملوؤبد خالل �صنة  2020، وثالثة  �ملوؤبد خالل �صنة 

58
�حلركة �الأ�صرية �إىل 227 �صهيد�ً، بارتقاء �أربعة �أ�رشى يف �صنة 2020، و�أ�صري و�حد يف �صنة 2021.

و�صهدت �صنتا 2020 و2021 ت�صاعد�ً يف وترية �القتحامات و�لتفتي�صات �لتي نفَّذتها �لوحد�ت 

�خلا�صة الأق�صام �الأ�رشى يف �ل�صجون و�ملعتقالت �الإ�رش�ئيلية، فقد وثَّقت موؤ�ص�صات �الأ�رشى �لعديد 

�لقمع �خلا�صة بال�صجون،  �لذين تعرَّ�صو� العتد�ء�ت وتنكيل على يد قو�ت  من �صهاد�ت �الأ�رشى 

تخللها �عتد�ء مبا�رش بال�رشب و�صوء �صديد باملعاملة يرتقي �إىل �لتعذيب.

�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�ً   2021-2020

و“معارك �الأمعاء �خلاوية” �صالحاً يف فر�ص �لتخفيف من �ل�صيا�صة �جلائرة و�لتع�صفية، و�نتز�ع 

حريتهم وحقوقهم.

وخالل �صنتي 2020 و2021 ناق�ص �الحتالل و�أ�صدر �لعديد من �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لعن�رشية 

�لكني�صت  عليه  �صادق  �لذي   ،)9 رقم  )تعديل  �الأمن”  “خدمات  قانون  �أبرزها  �الأ�رشى،  بحّق 

�إىل ت�صييق �خلناق  2021، و�لذي يهدف  �الأول/ دي�صمب  �لثالث، يف كانون  بالقر�ء�ت  �الإ�رش�ئيلي 

هروب  فعقب  حقوقهم.  �أب�صط  و�صلب  قمعهم،  على  �رشعية  و�إ�صفاء  �لفل�صطينيني،  �الأ�رشى  على 

�صتة �أ�رشى من �صجن جلبوع يف �أيلول/ �صبتمب 2021، جاء هذ� �لتعديل �لقانوين �جلديد لتو�صيع 

وحد�ت  و�أفر�د  قتالية  وحد�ت  من  بجنود  �ل�صجون  م�صلحة  تعزيز  يجيز  باأمر  �لعمل  �صالحيات 

�الحتياط باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي، على �أن يتّم �لعمل بهذه �لتعديالت حتى نهاية كانون �الأول/ دي�صمب 

59
.2022

وكان �صتة �أ�رشى فل�صطينيني من �صجن جلبوع، �صديد �لتح�صني، و�لذي ُيطلق عليه �الحتالل 

و� من �ل�صجن عن طريق  2021/9/6 من �نتز�ع حريَّتهم، وفرُّ نو� يف  “�خلزنة”، قد متكَّ �الإ�رش�ئيلي 

ول�صورة  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  للمنظومة  �رشبة  مثّل  مما  �لزنز�نة،  د�خل  من  حفروه  �أر�صي  نفق 

دولة �الحتالل. ويف 2021/9/19، �أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن متكنه من �عتقال �الأ�رشى �ل�صتة على 

60
فرت�ت متفاوتة.
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جدول 4/5: الأ�رشى واملعتقلون يف �شجون الحتالل 612021-2017

ال�شنة 
املجموع الكلي 

للمعتقلني 
 
*

حمكومون مدى قطاع غزة ال�شفة الغربية

احلياة 
األطفال النساء 

 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

 20204,4004,075255 54341170

 20214,5504,250230 54432170

 �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، 

�رش�ئح  بحّق  �الإد�ري  �عتقال  �أو�مر  �إ�صد�ر  يف  و2021   2020 �صنتي  خالل  �الحتالل  ��صتمر  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، 

بينهم  ،2021 دي�صمب  كانون �الأول/  يف  معتقٍل   500 �إىل  حماكمة  �أو  حمددة  تهم  دون   “�إ�رش�ئيل” 
6 نو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، بعد �أن كان عددهم 380 يف نهاية 2020، بينهم 6 نو�ب، 

62
و461 يف نهاية 2019، و495 يف نهاية 2018، و450 يف نهاية 2017.

جدول 4/6: املعتقلون الإداريون 632021-2017

20172018201920202021ال�شنة

450495461380500املعتقلون الإداريون

اإ�رشاب الأ�رشى عن الطعام:

�الحتالل،  بد�ية  منذ  �لطعام  عن  �الإ�رش�ب  معركة  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  من  كبري  عدد  خا�ص 

نتيجة ل�صيا�صة �إد�رة �صجون �الحتالل �لتع�صفية جتاه �الأ�رشى. و�الإ�رش�بات �إما �أن تكون مطلبية 

2020–2021 عدد�ً  �أو �حتجاجية، وقد تكون فردية �أو جماعية، وقد خا�ص �الأ�رشى خالل �صنتي 

من هذه �الإ�رش�بات.

خالل  �الإد�ري  �العتقال  �صّد  وحتديد�ً  فردي،  ب�صل  �الأ�رشى  خا�صها  �لتي  �ملعارك  �أبرز  ومن 

�صنتي 2020-2021 “�الأمعاء �خلاوية”؛ �إ�رش�ب �الأ�صري ماهر �الأخر�ص عن �لطعام، ملدة 103 �أيام، 

�ل�صيخ  �الأ�صري  و�إ�رش�ب   .2020/11/26 يف  عنه  باالإفر�ج  يق�صي  �تفاق  بعد   2020/11/6 يف  �نتهى 
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 ،2021 يونيو  وحزير�ن/  مايو  �أيار/  �صهري  خالل  �ل�صاد�ص،  �إ�رش�به  خا�ص  �لذي  عدنان،  خ�رش 

ملدة 25 يوماً رف�صاً العتقاله �لتع�صفي. و�إ�رش�ب �الأ�صري �لغ�صنفر �أبو عطو�ن، ملدة 65 يوماً، �نتهى 

يف 2021/7/8، و�إ�رش�ب �الأ�صري ناهد �لفاخوري، ملدة 113 يوماً، �نتهى يف 2021/11/11، و�إ�رش�ب 

�الأ�صقر،  لوؤي  �الأ�صري  و�إ�رش�ب   ،2021/11/22 يف  �نتهى  يوماً،   131 ملدة  �لف�صفو�ص،  كايد  �الأ�صري 

�نتهى  32 يوماً،  �الأ�صري ن�صال مازن بلوط، ملدة  2021/11/28، و�إ�رش�ب  �نتهى يف  49 يوماً،  ملدة 

وكذلك، خا�ص �الأ�صري ه�صام �أبو هو��ص �إ�رش�باً مفتوحاً عن �لطعام ملدة 141 
  64

يف 2021/11/29.

يوماً، رف�صاً لالعتقال �الإد�ري، �نتهى يف 2022/1/4 بعد �أن �أعلنت �إد�رة �صجون �الحتالل �أن �الأمر 

65
�الإد�ري �حلايل لالأ�صري �أبو هو��ص ينتهي يف 2022/2/26، ولن يتّم �لتجديد له.

�صنتي خالل  جماعي  ب�صكل  �الأ�رشى  خا�صها  �لتي  �خلاوية”  “�الأمعاء  معارك  �أبرز   ومن 

�الأ�صرية،  �حلركة  باأن   2021/9/12 يف  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �إعالن  2020–2021؛ 

قررت  جلبوع،  �صجن  من  �ل�صتة  �الأ�رشى  فر�ر  عقب  �الأ�رشى  على  �ملتكرر  �لهجوم  على  �عرت��صاً 

�لدفاع عن حّقها وكر�متها يف �حلياة و�حلرية من خالل �ل�رشوع باإ�رش�ب مفتوح عن �لطعام، على 

�صكل دفعات بدء�ً من 2021/9/17، حتت �صعار “معركة �لدفاع عن �حلّق”؛ و�إعالن نحو 250 �أ�صري�ً 

من حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف 2021/10/13 �إ�رش�باً مفتوحاً عن �لطعام، �حتجاجاً على “�الإجر�ء�ت 

�لتنكيلية” �لتي ُتتخذ بحّقهم، و�لتي كانت قد فر�صتها ب�صكل م�صاعف بحّقهم بعد 2021/9/6، تاريخ 

يف  �الحتالل  �صجون  يف  حما�ص  حركة  الأ�رشى  �لعليا  �لقيادية  �لهيئة  و�إعالن  �حلرية.  نفق  عملية 

�لرموز”،  �لقادة  “يتقدمهم  �لطعام،  عن  �إ�رش�ب  يف  �أ�رش�ها  من  �الأول  �لفوج  دخول   2021/12/26
66

�حتجاجاً على �النتهاكات �ملتو��صلة من �إد�رة �صجون �الحتالل بحّق �الأ�رشى.

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

يف  �لتو�يل،  على   15 �لـ  لل�صنة  غزة  قطاع  على  ح�صارها  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  و��صلت 

�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 

2020 و2021 تغيري هيكلي على �إجر�ء�ت �حل�صار، حيث مل مت�ص �لت�صهيالت �ملزعومة �لتي تعلنها 

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

�الإن�صانية و�القت�صادية و�الجتماعية الأكرث من مليوين  �الأو�صاع  ذلك، تدهور خطري يف م�صتوى 

فل�صطيني يعي�صون يف �لقطاع. وقد �رتفعت جر�ء ذلك ن�صب �لبطالة و�لفقر.

�إيريز  على �صعيد حركة �الأفر�د، ما ز�لت �صلطات �الحتالل �ملتمركزة على معب بيت حانون/ 

Erez �صمايل �لقطاع، ترف�ص �ل�صماح ملعظم �صكان �لقطاع �خلروج منه �أو �لعودة �إليه. ويف �ملقابل، 

ت�صمح مبرور بع�ص �لفئات، يف نطاق �صيق جد�ً، كاملر�صى من ذوي �حلاالت �خلطرية ومر�فقيهم، 
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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 

67
وبع�ص �مل�صافرين عب معب �لكر�مة.

�لقليلة  �ال�صتثناء�ت  �إطار  يف  �ل�صفر  يف  �لر�غبني  على  حتى  قيود�ً  �الحتالل  �صلطات  وفر�صت 

�صمن �صيا�صة �الإغالق، و�أغلب �صكان �لقطاع ال تنطبق عليهم هذه �ال�صتثناء�ت. وبح�صب منظمة 

معب عب  �ملغادرين  عدد  معدل  فاإّن  �الإ�رش�ئيلية،  �حلقوقية   Gisha-Maslak  چي�صاه–م�صلك 

يف  �ملغادرين  عدد  معدل  من   %6 نحو  كان   2021 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  يف  �إيريز  حانون/  بيت 

�الأ�صهر �لتي �صبقت ت�صديد “�إغالق �لكورونا” )كانون �لثاين/ يناير و�صباط/ فب�ير 2021(، و�لتي 

�أي بعد عام ون�صف مّت خالله   ،2021 �أغ�صط�ص  2019. ويف �آب/  14,960 �صهرياً خالل �صنة  كانت 

منع �حلركة بغر�ص �لعمل و�لتجارة ب�صكل كامل، �صمحت “�إ�رش�ئيل” مرة �أخرى لعدد �صغري من 

 كذلك منعت �صلطات �الحتالل �لفل�صطينيني 
68

�لتجار مبغادرة قطاع غزة عب بيت حانون/ �إيريز.

�ل�صباب �أبناء �لطو�ئف �مل�صيحية يف قطاع غزة من دخول �لقد�ص وبيت حلم و�لنا�رشة خالل عطلتَي 

�لدينية، وفر�صت قيود�ً على حرية �حلركة  �ل�صعائر  للم�صاركة يف ممار�صة و�أد�ء  �مليالد و�لف�صح 

و�لتنقل و�لدخول لزيارة �الأماكن �ملقد�صة على مئات �مل�صيحيني يف �لقطاع.

�الأيام  “�إ�رش�ئيل” يف  �لتي تفر�صها  �لفل�صطينيني  �ل�صاملة على حركة  �لتقييد�ت  �إىل  وباالإ�صافة 

�لعادية، غالباً ما ُي�صتخدم �إغالق �ملعابر كاإجر�ء عقابي. على �صبيل �ملثال، خالل �لعدو�ن على قطاع 

�إيريز ب�صكل كامل، و��صتمرت يف  “�إ�رش�ئيل” معب بيت حانون/  �أغلقت   ،2021 �أيار/ مايو  غزة يف 

69
فر�ص تقييد�ت �إ�صافية على حركة �الأ�صخا�ص من خالله حتى بعد �لتو�صل �إىل وقف �إطالق �لنار.

�الإن�صانية  �حلاالت  ملغادرة  و2021   2020 �صنتي  خالل  �حلدودي  رفح  معب  فتح  ��صتمر  وقد 

وعودة �لعالقني، غري �أن عمل �ملعب كان حمدود�ً وبوترية بطيئة جد�ً خالل �صنة 2020، و�لتي متكن 

ذ�تها.  �لفرتة  خالل  م�صافر�ً   24,256 عاد  فيما  غزة،  قطاع  مغادرة  من  م�صافر�ً   21,961 خاللها 

�ل�صلطات �مل�رشية عن فتح معب رفح ل�صفر �حلاالت �الإن�صانية من طالب  �أعلنت   ،2021/2/9 ويف 

ومر�صى و�أ�صحاب �إقامات ب�صكل يومي )عد� �الإجاز�ت �الأ�صبوعية و�ل�صنوية( الأجل غري م�صمى، 

للمرة �الأوىل منذ �صنو�ت. وقد متكن 85,642 م�صافر�ً من مغادرة قطاع غزة منذ بد�ية �صنة 2021 

حتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2021، فيما عاد 78,784 م�صافر�ً خالل �لفرتة ذ�تها. وعادة ما 

يعاين �مل�صافرون �لعائدون �إىل �لقطاع من �إجر�ء�ت �لتفتي�ص �لتي تقوم بها �ل�صلطات �مل�رشية، و�لتي 

70
تت�صم بكونها طويلة ومتكررة وغري مبرة.

�صنتي  خالل  �الحتالل  �صلطات  و��صلت  �لتجارية،  و�ل�صلع  �لب�صائع  حركة  �صعيد  وعلى 

مزدوجة  “مو�د  �أنها  على  ت�صنفها  �لتي  �ل�صلع  توريد  على  �مل�صددة  �لقيود  فر�ص  و2021   2020
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�أن هذه �ملو�د، بالرغم من ��صتخد�مها الأغر��ص مدنية، يكن  �ال�صتخد�م”، و�لتي يدعي �الحتالل 

�أن ت�صتخدم يف تطوير �لقدر�ت �لقتالية للمقاومة �لفل�صطينية. وت�صع �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ر�صمياً 

�الأ�صا�صية، ف�صنف  �ل�صلع و�ملو�د  62 �صنفاً؛ حتتوي مئات  �ملو�د مزدوجة �ال�صتخد�م  على قائمة 

مزدوجة  �ملو�د  قائمة  على  �ملدرجة  �ملو�د  وُتعّد  �ل�صلع.  ع�رش�ت  وحده  ي�صمل  �الت�صال”  “معد�ت 
�لبنية  �أو�صاع  �لقيود على توريدها يف تدهور  �ل�صكان، وي�صهم فر�ص  �أ�صا�صية حلياة  �ال�صتخد�م 

�لتحتية، وتدهور �الأو�صاع �القت�صادية، و�ل�صحية، و�لتعليمية، ومن هذه �ملو�د: معد�ت �الت�صال، 

�أقطارها،  بجميع  �حلديد  و�أنابيب  �حلديدية،  و�لق�صبان  �لكبرية،  �لكهرباء  ومولد�ت  و�مل�صخات، 

�الأخ�صاب،  من  متعددة  و�أنو�ع  �للحام،  يف  �مل�صتخدمة  �ل�صهر  وق�صبان  �ملعادن،  حلام  و�أجهزة 

و�أجهزة �لت�صوير باالأ�صعة �ل�صينية، و�لر�فعات، و�ملعد�ت �لثقيلة، و�أنو�ع من �لبطاريات، و�لعديد 

71
من �أ�صناف �الأ�صمدة... .

و��صتمرت �صلطات �الحتالل يف حظر ت�صدير كافة منتجات قطاع غزة �إىل �أ�صو�ق �ل�صفة �لغربية، 

15 على �لتو�يل، ويف ��صتثناء حمدود  �لـ  1948، وللعامل للعام  ولالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

�لغزية، معظمها �صلع زر�عية. وي�صّكل معّدل  �ملنتجات  �صمحت بت�صدير كميات حمدودة جد�ً من 

كمية �ل�صادر�ت �ل�صهرية �لتي �ُصمح بت�صديرها خالل �صنتَي 2020-2021 نحو 7% من �صادر�ت 

�لقطاع قبل فر�ص �حل�صار يف �صنة 2007. و�لتي كانت تبلغ نحو 4,500 �صاحنة �صهرياً. وقد �أدى 

حظر ت�صدير منتجات �لقطاع �إىل تدهور �الأو�صاع �القت�صادية و�إغالق �آالف �مل�صانع، ما �أ�صهم يف 

72
رفع معدالت �لبطالة و�لفقر يف �لقطاع �ملحا�رش.

حيث  غزة،  قطاع  �صو�طئ  �متد�د  على  �لبحري  ح�صارها  فر�ص  �الحتالل  �صلطات  وو��صلت 

�صماحها  من  �لرغم  وعلى  �الأ�صماك.  فيها  تتكاثر  �لتي  �ملناطق  �إىل  �لو�صول  من  �ل�صيادين  َحَرمت 

بتقلي�ص  �الحتالل  �صلطات  قامت  فقد  بحرياً،  ميالً   15-3 بني  ترت�وح  مل�صافة  بالعمل  لل�صيادين 

م�صافة �ل�صيد، �أو �إغالق �لبحر ب�صكل كلي ع�رش�ت �ملر�ت، مدَّعية �أن قر�ر�ت �لتقلي�ص �تُّخذت كرد 

73
فعل على �إطالق �لبالونات �حلارقة و�لقذ�ئف �ل�صاروخية من قطاع غزة.

�لتي  �لفرتة  خالل  �لت�صوية  م�صار  ي�صهد  مل 

يف  بقي  بل  تقدم،  �أو  �خرت�ق  �أي  �لتقرير  يغطيها 

حالة موت. وو�صل هذ� �مل�صار �إىل طريق م�صدود منذ مدة طويلة، يكن �أن توؤرخ بف�صل قمة كامب 

 ديفيد Camp David يف �صنة 2000، ويف �أق�صى �حلاالت يكن تاأريخها بف�صل حماولة جون كريي

وعلى   .2014 �صنة  يف   Barack Obama �أوباما  بار�ك  �إد�رة  يف  �خلارجية  وزير   ،John Kerry

�لعك�ص، �صهدنا تطور�ت ملمو�صة ت�صري �إىل مو��صلة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية برئا�صة بنيامني نتنياهو 

ثانيًا: م�شار الت�شوية ال�شلمية
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لديها  وكاأنه  وت�رشفت  تر�مب،  دونالد  �إد�رة  من  كامل  وبدعم  �خلطى،  فحثَّت  �ل�صابق،  مل�صارها 

فر�صة تاريخية حل�صم �ل�رش�ع من جانب و�حد، ومبا يحقق �حلل �الإ�رش�ئيلي على جثة �لق�صية 

�لفل�صطينية من خالل ت�صفيتها من خمتلف �أبعادها؛ حق �لعودة و�لتعوي�ص، وحق تقرير �مل�صري، 

و�إنهاء �الحتالل و�ال�صتقالل �لوطني، و�مل�صاو�ة �لفردية و�لقومية.

�ل�صاهد �حلي على ما �صبق؛ طرح �صفقة تر�مب يف كانون �لثاين/ يناير 2020، وهي عبارة عن 

ق�صايا  خمتلف  فكفكة  خالل  من  �لفل�صطينية  �لق�صية  لت�صفية  �إ�رش�ئيلية  �أمريكية  م�صرتكة  خطة 

 و�عتمدت 
74

�لو�صع �لنهائي و�إلغائها؛ �لقد�ص، و�مل�صتعمر�ت �ال�صتيطانية، و�حلدود، و�الأمن، و�ملياه.

و�لعربية  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  �الن�صحاب  قبل  �أوالً  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعربي  �لتطبيع  مقاربة 

مع  تعاملت  �أنها  حّد  �إىل  جد�ً  بعيد�ً  �ل�صفقة  وذهبت  �لعربية”،  �ل�صالم  “مبادرة  تن�ص  كما  �ملحتلة، 

�ل�صفة �لغربية كاأر�ٍص “حمرَّرة” من حّق “�إ�رش�ئيل” �لت�رشف بها كما ت�صاء، وخ�صو�صاً م�صادرة 

“�أر�ص  �أنها جزء من  �أ�صا�ص  �لفل�صطينية، وطرد �صكانها، و�إقامة �مل�صتوطنات عليها، على  �الأر�ص 

�إ�رش�ئيل �ملوعودة”، ولي�صت حتى �أر�صاً متنازعاً عليها كما جاء يف �تفاق �أو�صلو.

ع  د تر�مب �صيا�صة �أ�صالفه باالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” كـ“دولة لل�صعب �ليهودي”، وهو ما �صجَّ �أكَّ

جعل  �لذي   ،2018 �صنة  يف  �لعن�رشي  �لقومية  قانون  باإقر�ر  �لدفع  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

�الأمريكية  �ل�صفارة  �ل�صابقون بنقل  �الأمريكيون  �لروؤ�صاء  �لعن�رشية د�صتور�ً، وقام مبا مل يقم به 

�ملقامة  �لقد�ص  يف  �الأمريكية  �لقن�صلية  و�إغالق  “�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة  باأنها  و�العرت�ف  �لقد�ص،  �إىل 

منذ �أكرث من 144 عاماً، و�العرت�ف ب�صم �جلوالن، �إ�صافة �إىل وقف �مل�صاعد�ت �الأمريكية لل�صلطة 

ي�صمل  ال  حتى  �لالجئ  تعريف  وتغيري  بت�صفيتها،  طالب  �لتي  �الأونرو�،  ولوكالة  �لفل�صطينية، 

�صوى �آالف �لفل�صطينيني من �لذين كانو� مقيمني يف فل�صطني حتى وقوع �لنكبة، و�لتنكر الأوالدهم 

و�أحفادهم.

لـ“�إ�رش�ئيل”، و بند�ً يتحدث  30% من م�صاحة �ل�صفة  كما ت�صمنت �ل�صفقة بند�ً ي�صمح ب�صم 

عن �إمكانية �أن يتو�فق �الأطر�ف على �إعادة تر�صيم حدود “�إ�رش�ئيل” مبا يوؤدي �أن تكون جمتمعات 

 ولكن بعد �ختبار ل�صنو�ت 
75

�ملثلث جزء�ً من �لدولة �لفل�صطينية، �لتي ت�صمنت �خلطة بند�ً باإقامتها،

عدة، وبعد تلبية �رشوط من �مل�صتحيل تلبيتها.

ومع كّل ما ت�صمنته �خلطة من تبني كامل للروؤية �الإ�رش�ئيلية، �إال �أنها مل ُتعَر�ص على �حلكومة 

ُتقرها ككل، بل �صتعار�ص بع�ص  لن  �ليمني �حلاكم  و��صعة من  �أو�صاطاً  و�لكني�صت الإقر�رها، الأن 

�لبنود، وخ�صو�صاً �الإ�صارة �إىل �لدولة �لفل�صطينية، حتى و�إن كانت تفتقد الأي من مقومات �لدول، 

وب�صكل خا�ص فقد�نها لل�صيادة؛ �لعن�رش �لرئي�صي �لذي يعطي للدول �ملعنى.



215

م�شارات العدوان واملقاومة والت�شوية ال�شلمية

على  �أو  �صيا�صية  لقاء�ت  �أو  مفاو�صات  �أي  قبلها(  عديدة  )ول�صنو�ت  �لتقرير  فرتة  ت�صهد  مل 

م�صتوى �لقمة، على �لرغم من مطالبة �لرئي�ص حممود عبا�ص با�صتمر�ر با�صتئنافها، و�أبدى مو�فقته 

 لكن �الأخري �أف�صلها با�صتمر�ر.
76

على مبادر�ت فرن�صية ورو�صية لعقد لقاء�ت مع نتنياهو،

�إعادة �أ�صا�ص  على  �لثنائية  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  دعو�ته  تكر�ر  عبا�ص  �لرئي�ص   وو��صل 

 وعب 
77

�العتبار لالتفاقات �ملوقَّعة، ومن خالل طلب تفعيل �للجنة �لرباعية �لدولية كما هي تارة،

يتعلق فيما  جديد  طرح  مع   
78

دويل، موؤمتر  عقد  عب  ثالثة  وتارة  �أخرى،  تارة  لتو�صيعها   �لدعوة 

برف�ص �لرعاية �الأمريكية �النفر�دية للمفاو�صات رد�ً على طرح �صفقة تر�مب �لتي رف�صها ومعه 

متريرها،  يف  كبرية  و�صعوبة  دولية  عزلة  �الأمريكية  �الإد�رة  و�جهت  حيث  �لعامل،  دول  معظم 

�ملعار�صة  حلجم  نظر�ً  تنفذ  مل  لتطبيقه  مو�عيد  حتديد  مّت  �لذي  �ل�صم  ببند  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً 

�لعربية �لبلد�ن  بع�ص  به  قامت  �لذي  بالتطبيع  �أ�صبه  هو  �لذي  بالتطبيع  مقاي�صته  متت  ثم   له، 

ودولة �الحتالل.

 
79

لتف�صري تاأجيل �ل�صم �لقانوين، ال يكن جتاوز حقيقة �لرف�ص �ل�صامل و�ملجمع عليه فل�صطينياً،

د لها �لهبَّات و�ملوجات �النتفا�صية  ما يعني �أن �الإقد�م على �ل�صم �صيوؤدي �إىل �نتفا�صة �صاملة مُتهِّ

�إال لتتو��صل من  �أن تنقطع  �لتي ال تكاد  �مل�صتمرة، و�أ�صكال �ملقاومة و�ملقاطعة مبختلف �الأ�صكال، 

جديد. كما �صيكون له تد�عيات كبرية على �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة.

لقد حمل م�صار �لت�صوية منذ �لبد�ية بذور ف�صله يف ذ�ته. �إذ �إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية مل تكن يف �أي 

وقت جاهزة وال ر�غبة يف �لتو�صل �إىل ت�صوية، وكانت معنية �أ�صا�صاً بت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية. ومل 

ت�صتند �لت�صوية �لتي �نطلقت من موؤمتر مدريد لل�صالم يف �صنة 1991 �إىل مرجعية و��صحة وملزمة، 

ومل تكن عادلة وال متو�زنة. وكان ميز�ن �لقوى خمتالً د�ئماً ل�صالح دولة �الحتالل �ملدعومة من 

�لواليات �ملتحدة. كما كان �تفاق �أو�صلو �صقطة كبى ب�صبب �لتنازالت �لكبرية �لتي قدمها �ملفاو�ص 

�لفل�صطيني وعلى ر�أ�صها �العرت�ف بالكيان �الإ�رش�ئيلي على معظم فل�صطني، ووقف �ملقاومة دون 

�أي �صمانات لتلبية �أي من �حلقوق �لفل�صطينية �الأ�صا�صية.

وبعد   ،1999 مايو  �أيار/  يف  �النتقالية  �ملرحلة  �نتهاء  عند  �لت�صوية  م�صار  عن  �لتخلي  من  وبدالً 

بـ“خريطة  �لفل�صطيني و�لقبول  بال�صقف  �لهبوط  مّت   ،2000 ف�صل مفاو�صات كامب ديفيد يف �صنة 

مقاربة  �عتمدت  عبا�ص  �لرئي�ص  عهد  ويف  �الإ�رش�ئيلي.  �الأمن  �الأ�صا�صية  مرجعيتها  �لتي  �لطريق” 

�أ�صو�أ من �صابقتها بكثري، قائمة على تطبيق �اللتز�مات �لفل�صطينية بغ�ص �لنظر عن �لتز�م �لطرف 

�الإ�رش�ئيلي؛ �لذي تابع “�إد�رة” م�صار �لت�صوية وبناء �حلقائق على �الأر�ص؛ ومو��صلة �ل�صعي ل�صم 

�أكب م�صاحة من �الأر�ص، مع �أقل عدد ممكن من �ل�صكان.
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�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئا�صة  نتنياهو  تويل  منذ  وحتديد�ً  “�إ�رش�ئيل”،  ت�صهده  �لذي  �جلديد 

�لر�مية،  �ملحاوالت  ووقف  �ل�صالم”،  “عملية  �صمي  ما  �إحياء  �أو  �ال�صتمر�ر  رف�ص   ،2009 �صنة  يف 

�إىل  بالتو�صل  وهدف  �أمل  وجود  خالل  من  �رشعية  �ل�صلطة  منح  �إىل  �ل�صكل،  حيث  من  �الأقل  على 

ت�صوية تت�صمن جت�صيد �لدولة �لفل�صطينية، فقد �نتهت مرحلة �لبحث عن ت�صوية، �إذ رف�ص نتنياهو 

بحقوقهم  يعرتف  ال  �لذي  �لفل�صطينيني  مع  �القت�صادي”  “�ل�صالم  منها  بدالً  وطرح  �إحياءها، 

�لعرب،  �إىل  �لفل�صطينيني  عن  فيه  يقفز  �لذي  �الإقليمي  و�حلل  �الأبد،  �إىل  ويبقيه  �الحتالل  وي�رشعن 

�لفل�صطينيني  ��صتخد�م  �لهدف  كان  �أن  بعد  �لفل�صطينيني  لتطويع  �لعرب  ��صتخد�م  �لهدف  لي�صبح 

لك�رش �لتطبيع مع �لعرب، وذلك الأن “�إ�رش�ئيل” �أ�صبحت متحررة من �الأو�صاع �لتي جتعلها تبدو 

ر�غبة يف �لتو�صل �إىل ت�صوية، خ�صو�صاً بعد تد�عيات �لربيع �لعربي، وبعد �صريها �أكرث و�أكرث نحو 

�إ�رش�ئيلية كبرية  باأغلبية  �لتطرف و�لتدين و�لعن�رشية، حيث باتت هناك �صهيونية جديدة تتمتع 

مل  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  لدرجة  با�صتمر�ر،  تتناق�ص  �أقلية  و�لو�صط  و�لي�صار  يينية،  م�صتقرة 

�أمنية ود�خلية، وظهر ذلك يف  تعد يف �صد�رة �هتمامات �حلكومات �الإ�رش�ئيلية، و�أ�صبحت م�صاألة 

 خف�ص م�صتوى �لتعامل مع �جلانب �لفل�صطيني من قمة �لهرم �ل�صيا�صي �إىل م�صتوى وز�ري �إد�ري 

�قت�صادي �أمني.

و�لدليل على ما �صبق، �أن رئي�ص �لوزر�ء �حلايل نفتايل بينيت يرف�ص لقاء �لرئي�ص عبا�ص، متاماً 

مثلما رف�ص نتنياهو، وعندما تعقد �جتماعات يف م�صتويات �أقل بني عبا�ص ووزر�ء �إ�رش�ئيليني، �أو 

�ل�صوؤون  �ملناطق ووزير  ق  ُمن�صِّ �أو بني  �الأمنيني من �جلانبني،  �لقادة  �أمنيني، وبني  بينه وبني قادة 

تدهور  ومنع  �لتوتر،  حدة  خف�ص  وحول  و�أمنية،  �قت�صادية  �أمور�ً  �للقاء  حمور  فيكون  �ملدنية، 

�ملوقف، مبا يحول دون ت�صاعد �ملقاومة، �صو�ء �إىل مقاومة �صعبية تتطور �إىل �نتفا�صة، �أم م�صلحة، 

مبا يف ذلك �حتو�ء �لو�صع يف قطاع غزة، �صمن معادلة تهدئة مقابل �قت�صاد، وبهدف نهائي متعذر 

�لو�صول �إليه حتى �الآن، وهو �لتو�صل �إىل تهدئة طويلة �الأمد مع تخفيف �أو رفع �حل�صار.

�الأخري  �أن  2021/12/29، نالحظ  ُعقد بني عبا�ص وبني جانت�ص يف  �لذي  �للقاء  �أخذنا مثالً  و�إذ� 

ووقف  �ل�صهد�ء،  و�أهايل  �الأ�رشى  رو�تب  دفع  ووقف  �ملقاومة،  ملنع  �ل�صلطة  جهود  زيادة  طلب 

م�صاعي �ل�صلطة يف �ملحافل �لدولية، خ�صو�صاً �ملحكمة �جلنائية �لدولية، ورف�ص تد�ول �أي مو�صوع 

�صيا�صي، بينما طالب عبا�ص بالعودة �إىل �لعملية �ل�صيا�صية و�لتفاو�ص من حيث �نتهت �ملفاو�صات 

 متنا�صياً �أن �لعقبات �لكاأد�ء �لتي ما ز�لت قائمة ال 
80

�ل�صابقة، و�اللتز�م باالتفاقات �ملوقعة وتطبيقها،

يكن �إز�لتها بالطرق و�الأ�صاليب �لقدية �لتي �أخفقت يف �ل�صابق، وال يوجد �أي �أفق لها حالياً.

�صيا�صية  لعملية  �إمكانية  وجود  عدم  ظّل  يف  جديدة،  مقاربة  �ملرحلة  هذه  يف  �ل�صلطة  و�عتمدت 

الأنه  باملحظور  وقوع  وهذ�  حياتية،  مكا�صب  حتقيق  على  تقوم  بينيت،  نفتايل  حكومة  مع 
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�إن  �ل�صيا�صي،  �مل�صار  ��صتئناف  �صعوبة  �صيزيد  ما  �القت�صادي”،  “�ل�صالم  مع  تعامالً  يثل 

منو�ً  وال  �صالماً  يحقق  ال  �ملزعوم  �القت�صادي”  “�ل�صالم  �أن  يعني  ما  متاماً،  عليه  يق�صِ  مل 

حتقيق على  لتقدر  و�حلياة  �ملوت  بني  �ل�صلطة  بقاء  �إليه  يهدف  ما  وكّل  حقيقياً،   �قت�صادياً 

وظيفتها �الأمنية.

�لبد�ية ب�صقوط تر�مب  �أن �ل�صلطة تفاءلت كثري�ً يف  وخالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير ُيالحظ 

“�إ�رش�ئيل”  يف  �ملحتملة  و�لتغيري�ت  �الأمريكية  �الإد�رة  على  ورهاناتها  �أوهامها  و�أحيت  و�صفقته، 

مايو  �أيار/  يف  �تخذته  �لذي  �التفاقيات  من  �لتَّحلُل  قر�رها  عن  تر�جعت  �أنها  لدرجة  ذلك،  �صوء  يف 

يف قر�رها  �صحب  �إىل  �صارعت  حيث  تر�مب،  عهد  يف  �ملعادية  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  على  رد�ً   ،2020 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020، )وقبل �إعالن نتائج �النتخابات �لرئا�صية �الأمريكية ر�صمياً ونهائياً، 

و�لتي كانت ت�صري �إىل فوز جو بايدن(، و�أعادت �لعمل باالتفاقيات من جانب و�حد، مع �لعلم �أن ال 

�صحة ملا زعمته من تاأكيد �لتز�م �حلكومة �الإ�رش�ئيلية باأو�صلو و�لتز�ماته، بدليل �أن �ل�صلطة ما تز�ل 

حتى �الآن ت�صعى الإقناع �جلانب �الإ�رش�ئيلي باحل�صول على ما زعمت �أنها ح�صلت عليه، �أي �لعودة 

�إىل �لعملية �ل�صيا�صية، وتطبيق �اللتز�مات �ل�صابقة، وعودة �الأمور �إىل ما كانت عليه قبل �النتفا�صة 

�لواليات  �ل�صلطة لهادي عمرو، م�صاعد وزير خارجية  �لتي قدمتها   33 �لـ  �لبنود  �لثانية، وتطبيق 

81
�ملتحدة يف جوالته �ملتكررة، �لتي يعني تطبيقها �لعودة �إىل �أو�صلو.

ت�صري �لتجربة و�صياق �الأحد�ث �أنه لي�ص ثمة فر�صة للعودة �إىل �تفاق �أو�صلو؛ فاأو�صلو على �لرغم 

من بوؤ�صه بات ور�ءنا، و�ل�صقف �حلايل منخف�ص عنه ب�صكل كبري، الأن حكومة بينيت متفقة على 

مو��صلة �صيا�صة �ل�صم �لز�حف لالأر�ص و�حلقوق و�ملقد�صات، �أي تطبيق �صفقة تر�مب بهدوء ومن 

“تقلي�ص �ل�رش�ع”،  دون �صمٍّ قانوين حالياً. وهي جتمع ما بني �إد�رة �ل�رش�ع �لتي ت�صمى حالياً 

وبني ح�صمه بالتدريج وقطعة قطعة، كلما و�أينما كان ذلك ممكناً، الأنها �أدركت �أن �ل�صم �لقانوين 

�ال�صتنتاج  وهذ�  كبرية،  تد�عيات  له  و�صتكون  �الآن،  ممكناً  لي�ص  منها  �أجز�ء  �أو  �ملحتلة  لالأر��صي 

تو�صلت �إليه قبلها حكومة نتنياهو و�إد�رة تر�مب، بدليل مقاي�صة تاأجيل �ل�صم مقابل �لتطبيع، وهي 

�ل�صيا�صة نف�صها �لتي تو��صلها �حلكومة �حلالية، وي�صجعها على ذلك ��صتمر�ر �ل�صعف و�النق�صام 

و�لتوهان �لفل�صطيني.

�التفاقيات  �إىل  �لفل�صطينية  �لقيادة  بعودة  فوزه  قبل  بد�أت  كبرية،  تد�عيات  بايدن  لفوز  كان 

�إنتاج ل�صيا�صة �لتنازالت �مل�صبقة و�ملجانية �لتي  �إعادة   وهذ� 
82

و�لعالقات مع �الحتالل بال مقابل،

��صتمرت، ويعاد �إنتاجها با�صتمر�ر على �لرغم من ��صطد�م �الأوهام و�لرهانات �خلا�رشة ب�صخرة 

�لو�قع �لعنيد جمدد�ً، �إذ مل يِف بايدن بوعوده؛ فلم تفتح �لقن�صلية �الأمريكية يف �لقد�ص، ومل ُيَعْد فتح 

مكتب منظمة �لتحرير يف و��صنطن، ومل ُت�صتاأنف �مل�صاعد�ت �الأمريكية يف معظمها حتى كتابة هذ� 
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�لتقرير نتيجة لتعقيد�ت قانونية، بينما ��صتوؤنفت �مل�صاعد�ت �ملقدمة �إىل �الأونرو� �صمن �تفاق بينهما 

ُيغريِّ من �لتفوي�ص �ملمنوح للوكالة �لدولية، �إ�صافة �إىل �أن مفاو�صات �لت�صوية مل ُت�صتاأنف، و�صط 

موقف �أمريكي يتحدث عن حّل �لدولتني لفظاً، من دون فعل �صيء يف هذ� �الجتاه، مع جتميد �لتحرك 

�آخر، خ�صية من �صقوط حكومة بينيت وعودة نتنياهو، ومع ن�صيحة و�صغط  �إ�صعار  نحوه حتى 

على �ل�صلطة بالتعامل مع �ملمكن وتاأجيل �لتفاو�ص حتى �إ�صعار �آخر.

لذلك، تبلور �تفاق �أمريكي - �إ�رش�ئيلي ي�صتبعد �لبحث يف �ملفاو�صات �ل�صيا�صية و�إحياء �لعملية 

�ل�صيا�صية، ويركز على ما �ُصمِّي خطو�ت بناء �لثقة، ومنع �نهيار �ل�صلطة، و�حلوؤول دون ت�صاعد 

�ملقاومة بكل �أ�صكالها �إىل م�صتويات ال يكن �ل�صيطرة عليها، وهذ� ينطبق على ما يجري يف �ل�صفة 

و�لقطاع.

ل�صعورها  �أنها نظر�ً  �الأمريكي - �الإ�رش�ئيلي، غري  �لتو�فق  �أمل من  �ل�صلطة بخيبة  �أ�صيبت  لقد 

�ملتمثل  �لوطنية  �لوحدة  ثمن  لدفع  �ال�صتعد�د  وعدم  �لبديل،  وفقد�ن  و�لياأ�ص  و�لهزية  بالعجز 

باال�صتعد�د لل�رش�كة �حلقيقية، �رشعان ما ت�رشفت على �أ�صا�صه، حيث �صهدنا لقاء�ت بني �لرئي�ص 

�ل�صلطة  �أن  على  دللت  جانت�ص،  بني  �حلرب  وزير  مع  لقاء�ن  �أهمها  �إ�رش�ئيليني،  ووزر�ء  عبا�ص 

حتاول �أن جتمع بني �صيا�صتني متناق�صتني، وهما �لدعوة للتم�صك باملفاو�صات و�مل�صار �ل�صيا�صي، 

و�لدعوة لتفعيل �للجنة �لرباعية ولعقد موؤمتر دويل، ومو��صلة �جلهود لتفعيل �ملوؤ�ص�صات �لدولية، 

خ�صو�صاً �ملحكمة �جلنائية �لدولية؛ وبني �لتعامل عملياً مع خطة “�ل�صالم �القت�صادي” �لذي يقطع 

�لتعامل بها �لطريق على �أي بحث ال�صتئناف �مل�صار �ل�صيا�صي. �إذ لي�ص هناك من قوى فاعلة ت�صغط 

�النق�صام  ��صتمر�ر  ظّل  يف  خ�صو�صاً  �مللك”،  من  �أكرث  “ملكياً  �أحد  هناك  يكون  ولن  �الجتاه،  بهذ� 

وتعمقه، وعلى �لرغم من هبّات �لقد�ص �ل�صعبية، و�متد�دها �إىل جميع �لتجمعات �لفل�صطينية، وعلى 

�لرغم من معركة �صيف �لقد�ص �لتي قدمت منوذجاً ملهماً يف �ل�صمود و�ملقاومة، �إال �أنها مل ُت�صتثمر 

�أهمها  �أو تخفيفه عن �لقطاع ب�صكل جدي، الأ�صباب عدة،  �صيا�صياً حتى على �صعيد رفع �حل�صار 

�ل�صلطة و�إ�صعاف  "�إ�رش�ئيل" و�الإقليم و�لواليات �ملتحدة لتقوية  �لفل�صطيني، وم�صاعي  �النق�صام 

83
خ�صومها.

�صنة  يف  �حلكم  �صدة  البيد  يائري  بتويل  �آمالها  �أن  �أكرث،  حرج  و�صع  يف  �ل�صلطة  ي�صع  وما 

يف موقفه  �أعلن  �إذ  �ل�صيا�صية،  �ملفاو�صات  با�صتئناف  �لب�رشى  يحمل  ال  فهو  مبكر�ً،  تبددت   2023 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021 بخالف ما �أعلنه �صابقاً، مبا يفيد �أنه ال يخطط ال�صتئناف �ملفاو�صات 

84
�ل�صيا�صية، لدرجة �أنه رف�ص طلباً من �لرئي�ص �لفل�صطيني بلقائه.

يف  �رشكاءه  ف�صيجد  �صيا�صية،  مفاو�صات  عقد  و�أر�د  موقفه  غريَّ  باأنه  جدالً  �صلمنا  لو  وحتى 

�حلكومة من �ليمني و�ليمني �ملتطرف له باملر�صاد، حيث �أعلنت �أيليت �صاكيد، وزيرة �لد�خلية، �أن 



219

م�شارات العدوان واملقاومة والت�شوية ال�شلمية

�ملفاو�صات �ل�صيا�صية لن ُت�صتاأنف ال يف فرتة نفتايل بينيت وال فرتة يائري البيد وال بعدهما، فاالتفاق 

�الئتاليف ين�ص على عدم �الإقد�م على �أي خطوة ال يتم �التفاق عليها.

�أ�صو�أ منها، الأن  �أن �ملفاو�صات ��صتوؤنفت، ف�صتكون عبثية مثل �صابقاتها، بل  و�إذ� �صلَّمنا جدالً 

“�إ�رش�ئيل” باتت �أكرث تطرفاً، و�الإد�رة �الأمريكية �صعيفة، وترت�جع وتعيد متو�صع قو�تها ودورها 
�الإقليم و�لعامل  �ت يف  �لتغريُّ �لعديد من  �إن  �أخرى.  �ملنطقة، وم�صغولة بق�صايا د�خلية وخارجية  يف 

�أن عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص  ت�صّب يف �مل�صلحة �الإ�رش�ئيلية، كما 

 وهناك خمططات ��صتيطانية �أعلنتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية وتخطط 
85

بلغ وفق معهد �أريج 913 �ألفاً.

الإعالنها جتعل �أي مفاو�صات �إن جرت، و�ملرجح �أن ال جتري، جمرد خدعة كبى جديدة تهدف �إىل 

متابعة �لتغطية على فر�ص �الأمر �لو�قع �الحتاليل على �الأر�ص، متهيد�ً ل�رشعنته �إ�رش�ئيلياً، ومن ثم 

�أمريكياً، وبعد ذلك دولياً وعربياً.

 �أما �مل�صار�ت و�ل�صيناريوهات �ملحتملة خالل �ل�صنتني �لقادمتني فتتلخ�ص فيما يلي:

ال�شيناريو الأول: ا�شتمرار الو�شع الراهن:

يقوم هذ� �ل�صيناريو على بقاء �لو�صع على حاله، حيث ال ُت�صتاأنف �ملفاو�صات، حتى لو كانت 

�لثقة و�القت�صاد مقابل �الأمن يف �ل�صفة و�لقطاع، و�ل�صعي  عبثية، وي�صتمر �لعمل وفق خطة بناء 

ملنع �ل�صلطة من �النهيار و�حلوؤول دون تقدم حركتَي حما�ص و�جلهاد وغريهما من ف�صائل �ملقاومة 

يف �ل�صفة، ودون �ندالع �نتفا�صة يف �ل�صفة، ودون جتدد �ملو�جهات �لع�صكرية �لكبرية بني �الحتالل 

و�ملقاومة يف قطاع غزة، ما يعني �أن �ل�صلطة �صتكون يف مرحلة جديدة �أكرث �رتهاناً لالحتالل، وفاقدة 

�أكرث و�أكرث لل�رشعية �لفل�صطينية �لوطنية. 

ال�شيناريو الثاين: تدهور الو�شع يف ال�شفة والقطاع:

يقوم هذ� �ل�صيناريو على تدهور �لو�صع يف �ل�صفة و�لقطاع، حيث بد� �لرت�بط بينهما �أكب بعد 

يربط  �أن  يحاول  �الحتالل  �أن  ظّل  ويف  للقد�ص،  دعماً  �ل�صو�ريخ  طلقت 
ُ
�أ عندما   ،2021 مايو  �أيار/ 

للهبّات  �أن ن�صهد ت�صاعد�ً وتكر�ر�ً  �أي �تفاق بالتهدئة بالقطاع بالتهدئة يف �ل�صفة، حيث يكن  بني 

�ل�صعبية و�ملقاومة �مل�صلحة يف �ل�صفة، و�ملو�جهة �لع�صكرية يف �لقطاع.

وهناك �صيناريو فرعي �صمن هذ� �ل�صيناريو يتمثل يف �حتمال حدوث فو�صى، و�ملزيد من �لفلتان 

�الأمني على خلفية �ل�رش�ع بني مر�كز �لقوى يف فتح و�ل�صلطة و�ملجتمع، وخ�صو�صاً يف ظّل �لتناف�ص 

يف  و�الإمكانيات  و�ل�صالحيات  �ل�صلطات  كل  يجمع  �لذي  �لرئي�ص  وور�ثة  �خلالفة  على  و�ل�رش�ع 

يديه.
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ال�شيناريو الثالث: توا�شل ال�شمود وحماولت حتقيق الوحدة:

حماوالت  فيه  وتتجدد  وت�صاعدها،  و�ملقاومة  �ل�صمود  تو��صل  على  �ل�صيناريو  هذ�  يقوم 

�إنهاء �النق�صام، و�إجناز �لوحدة، �لتي يكن �أن تبد�أ على �أر�ص �ملعركة ويف غمار �لوحدة �مليد�نية، 

للفل�صطينيني  �صيء  وحتقيق  �ل�صيا�صية  �ملفاو�صات  �إحياء  على  �لرهان  ف�صل  �صوء  يف  خ�صو�صاً 

�إذ� ��صتوؤنفت فلن تقود �إىل حّل �أو ت�صوية مر�صية من  لتجديد �رشعية �ل�صلطة. كما �أن �ملفاو�صات 

دون تغيري مو�زين �لقوى ب�صكل جوهري، وهذ� ال يكن �أن يحدث من دون بلورة روؤية �صاملة ملا 

��صرت�تيجيات كفاحية، وت�صكيل قيادة و�حدة على  �لدرو�ص و�لعب، وو�صع  حدث، و��صتخال�ص 

�أ�صا�ص �رش�كة حقيقية، وتوفر �الإر�دة �لالزمة.

�ل�صعب  على  وعدو�نه  �حتالله  و2021   2020 �صنتي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  تابع 

�لفل�صطيني �لذي و��صل مقاومته. ففي �ل�صفة �لغربية، ت�صاعفت �لعمليات �لفردية، كما 

��صتمرت �ملو�جهات �ليومية، و�أ�صكال �ملقاومة �ل�صعبية. على �لرغم من �أن �لتن�صيق �الأمني يف �ل�صفة 

�لغربية، �لذي توقف لنحو �صتة �أ�صهر فقط )�أيار/ مايو – ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020( ت�صبَّب يف 

ك�صف �لعديد من خاليا �ملقاومة، و�إحباط �لكثري من عمليات �ملقاومة، و�ملو�جهات �ل�صعبية.

�أما يف قطاع غزة، فقد �صهد �لعمل �ملقاوم �لفل�صطيني تطّور�ً يف �ال�صتناد �إىل ��صرت�تيجية �لهجوم 

دفاعاً عن مدينة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك �لتي جتلَّت يف �ملعركة �لتي �أطلقت عليها �ملقاومة 

ت عن ت�صاعد قوة �ملقاومة، بالرغم من �صدة �حل�صار،  �لفل�صطينية ��صم “�صيف �لقد�ص”؛ و�لتي عبَّ

�أ�صبحت  �لتي  �ملقاومة  �صو�ريخ  ب�صبب  �ملالجىء،  �إىل  �لذهاب  على  �ل�صهاينة  ماليني  و�أجبت 

تغطي كل �أرجاء فل�صطني �لتاريخية، و�لتي متكنت �ملئات منها من �خرت�ق �لقبة �حلديدية و�الأنظمة 

�لذي جتلّى ب�صكل و��صح  �ل�صعبي،  �لدفاعية �الإ�رش�ئيلية. كما حققت �ملقاومة مزيد�ً من �اللتفاف 

�خلارج،  وفل�صطينيي   1948 �ملحتلة  وفل�صطني  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لو��صع  �لفل�صطيني  �لتفاعل  يف 

باالإ�صافة �إىل �لتفاعل �لعربي و�الإ�صالمي و�لدويل.

وُتعّد �صنتا 2020 و2021، ��صتمر�ر�ً لل�صنو�ت �لتي �صبقتهما من ناحية ��صتمر�ر معاناة �الأ�رشى. 

وقد لفتت حادثة هرب �صتة من �الأ�رشى من �صجون �الحتالل �الأنظار �إىل ق�صية �الأ�رشى، وحتديهم 

لالحتالل؛ كما عّبت حاالت �إ�رش�ب عدد من �ملعتقلني �الإد�ريني عن �لطعام الأيام طويلة و�نتز�عهم 

حريتهم، عن مدى �إ�رش�ر �الأ�رشى على �نتز�ع حقوقهم يف وجه جبوت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. 

�ل�صنتني  خالل  �ملقاوم  �لعمل  ت�صاعد  �حتماالت  �إىل  ت�صري  �مل�صتقبلية  �الآفاق  فاإن  عام،  وب�صكل 

�لقادمتني، مع �رش��صة �أكب من �الحتالل يف مو�جهة �ملقاومة.

خال�شة
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من جهة �أخرى، فمن �لو��صح �أن م�صار �لت�صوية و�صل �إىل طريق م�صدود، مع ف�صل �ملفاو�صات 

�الحتالل  و�صعي  �لدولتني؛  حلل  �الإ�رش�ئيلي  و�لتجاوز  �لعملي  و�ل�صقوط  عقود،  ثالثة  مدى  على 

لفر�ص روؤيته للت�صوية على �الأر�ص من خالل �صّم �أكب م�صاحة من �الأر�ص و�أقل عدد من �ل�صكان 

وم�صاحة  و�ال�صتيطان  و�لالجئني  كالقد�ص  ل�صاحله  �لنهائي  �حلل  ق�صايا  وح�صم  �لفل�صطينيني، 

�لدولة �لفل�صطينية �ملوعودة ومدى �ل�صيادة عليها، مبا يحولها فعلياً �إىل “بانتو�صتانات” �أو �صلطات 

حكم ذ�تي يف بحر �الحتالل. 

وبالرغم من �أن �إنفاذ خطة “�صفقة �لقرن” �أو “خطة تر�مب” قطع �صوطاً على �الأر�ص من خالل 

�لغطاء �الأمريكي حل�صم م�صتقبل �لقد�ص ونقل �ل�صفارة �الأمريكية هناك، و�العرت�ف ب�صم �جلوالن، 

و�رشعنة �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية، ودفع عدد من �لدول �لعربية للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، وهو 

ما يثّل خطورة حقيقية؛ �إال �أن �ل�صعب �لفل�صطيني وقياد�ته وقفو� حجر عرثة يف وجه “�ل�صفقة”، 
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عدو�نه على �الأر�ص و�الإن�صان.
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